
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: навчальна дисципліна СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНЦІЇ  

 

2. Код: шифр дисципліни ПП В.02 

 

3. Тип: варіативна 

 

4. Рівень: третій (підготовки доктора філософії) 

 

5. Семестр, в якому викладається: 3 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5,0 

 

7. Лектор (викладач): д.е.н., проф. Бубенко П. Т.  

 

8. Результати навчання, вміти: володіють вітчизняною та іншомовною 

термінологією з управління та адміністрування; вміють застосовувати інноваційні 

підходи у вирішення завдань з організації наукового дослідження в галузі 

управління та адміністрування; знають методи математичного моделювання 

процесів виробництва, управління і розвитку підприємств і галузей в середовищі 

сучасних інформаційних технологій; знають типологію підприємств і 

господарських процесів на підприємстві, менеджменту, його структури та 

інструментарію; знають проблеми досягнення оптимальності і товарно-економічної 

рівноваги у господарських процесах, планування постачання, виробництва, 

оперативного планування виробництва і маркетингового планування збуту, 

виручки і вкладання грошових засобів; мають глибинні знання з фінансового 

менеджменту малого бізнесу; мають здатність здійснювати бізнес-планування, а 

також управління ризиками у малому бізнесі; здобули глибинні знання з 

управління якістю товарів і послуг; володіють сучасними методами планування та 

організації створення нового товару. 

 
9. Дисципліни, на які спирається: Сучасна економічна теорія, Управління 

науковими проектами. 

 

10. Зміст: Змістовий модуль 1. Основні методи аналізу. Змістовний модуль 2. Родові 

середовища галузі. Змістовний модуль 2. Стратегічні рішення. 

 

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, обговорення тем, 

дискусійні методи, самостійна робота з навчальною літературою, тестування.    

 

12. Мова навчання: українська 

 

 

 



Information reference 

 

1. Type and title: educational discipline is "STRATEGY OF COMPETITION" 

 

2. Code: ППВ.05 

 

3. Type: variant discipline 

 

4. Level: 3 (PhD) 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 3 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 5,0 

 

7. Name of lecturer(s):  Bubenko P.T., Doctor of Science (Economics), Professor, 

Professor of Chair of Enterprise Economics, Business Administration and Regional 

Development, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

 

8. Learning outcomes,  be able to: have a national and foreign terminology in 

management and administration; are able to apply innovative approaches to solving the tasks of 

organizing scientific research in the field of management and administration; know methods of 

mathematical modeling of processes of production, management and development of enterprises and 

industries in the environment of modern information technologies; know the typology of enterprises and 

business processes in the enterprise, management, its structure and tools; know the problems of achieving 

optimality and commodity-economic equilibrium in economic processes, planning of supply, production, 

operational planning of production and marketing marketing planning, revenue and investment of funds; 

Have deep knowledge of financial management of small business; have the ability to conduct business 

planning as well as risk management in small business; Gained deep knowledge of quality management 

of goods and services; have modern methods of planning and organizing the creation of a new product. 
 

9. Disciplines are based on: Modern economic theory, Management of scientific 

projects. 

 

Contents: Module 1. Basic analysis methods. Module 2. Generic environments of the industry. 

Module 3. Strategic decisions. 

10. Teaching forms and methods: lectures, practical employments, discussions that, 

debatable methods, independent work on educational literature, testing. 

 

11. Language of instruction: Ukrainian 

 

 
 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: учебная дисциплина «Стратегія конкуренції» 

 

2. Код: ППВ.05 

 

3. Тип: вариативная 

 

4. Уровень: 3 (подготовки доктора философии) 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: 3 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5,0 

 

7. Лектор (преподаватель): д.э.н., проф. Бубенко П. Т. 

 

8. Результаты обучения, уметь: обладают отечественной и иноязычной 

терминологией по управлению и администрирования; умеют применять 

инновационные подходы в решении задач по организации научного исследования в 

области управления и администрирования; знают методы математического 

моделирования процессов производства, управления и развития предприятий и 

отраслей в современных информационных технологий; знают типологию предприятий 

и хозяйственных процессов на предприятии, менеджмента, его структуры и 

инструментария; знают проблемы достижения оптимальности и товарно-

экономического равновесия в хозяйственных процессах, планирование снабжения, 

производства, оперативного планирования производства и маркетингового 

планирования сбыта, выручки и вложения денежных средств; имеют глубинные знания 

по финансовому менеджменту малого бизнеса; обладают способностью осуществлять 

бизнес-планирование, а также управления рисками в малом бизнесе; получили 

глубинные знания по управлению качеством товаров и услуг; владеют современными 

методами планирования и организации создания нового товара.. 

 

9. Дисциплины, на которые опираются: Современная экономическая теория, 

Инновационная экономика, Управление научными проектами. 

 

10. Содержание: Содержательный модуль 1. Основные методы анализа. 

Содержательный модуль 2. Родовые среды области. Содержательный модуль 3. 

Стратегические решения. 

 

11. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, обсуждения тем, 

дискуссионные методы, самостоятельная работа по учебной литературе, 

тестирование. 

 

12. Язык обучения: украинский 

 

 


