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Курс / семестр 1 курс, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 16 год.   

Практичні (семінарські) заняття – 16 год. 

Самостійна робота – 88 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу,         
ауд. 36 (2 корп.) тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 
(внутрішній), сайт кафедри: http://www.ea.hneu.edu.ua 

Викладач (-і) Отенко Ірина Павлівна, професор, д.е.н. 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

kafecan@hneu.edu.ua 
 

Дні занять За розкладом 

Консультації Відповідно до графіку, ауд. 35 (2 корп.); очні та 
дистанційні; індивідуальні  

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні знань, умінь і навичок, розвиток 
здібностей щодо проведення наукових досліджень. 

Передумови для навчання 
Знання, вміння, навички з теорії конкуренції, теорії стратегії, економічної теорії, стратегічного 
та конкурентного аналізу 

Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНЦІЇ  
Тема 1. Теоретичні моделі конкуренції.  
Тема 2. Конкуренція та стратегія.  
Тема 3. Теоретичні підходи до формування конкурентних переваг.  
Тема 4. Проблеми конкуренції на міжнародних ринка.  
Змістовий модуль 2. СТРАТЕГІЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
КОНКУРЕНЦІЇ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ  
Тема 5. Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження міжнародних ринків. Локалізація 
пошуку інформації.  
Тема 6. Конкурентний аналіз фірми. 
Тема 7. Розробка та реалізація стратегії конкуренції на міжнародних ринках.  
Тема 8. Формування конкурентних переваг фірми. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 

 
Сторінка курсу на платформі Мoodle 
(персональна навчальна система) 

Розміщено робочу програму, технологічну карту, 
лекції, практичні завдання 
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6933 

Система оцінювання результатів навчання 
Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів 
(максимальна сума – 100  балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту отримати залік, – 
60 балів); підсумковий/ семестровий контроль, проводиться у формі заліку, відповідно до 
графіку навчального процесу. Залік виставляється як загальна сума балів, набраних за 
результатами поточного контролю. Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена 
в технологічній карті дисципліни 
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Політики навчальної дисципліни 
Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної 

доброчесності. Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, 
фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. У 
випадку недотримання політики академічної доброчесності  передбачено повторне 
проходження оцінювання. Політика щодо пропусків занять передбачає виконання і надання  
для перевірки завдань за усіма видами навчальної роботи, які мали бути виконані здобувачем 
вищої освіти під час пропущених занять. Політика щодо виконання завдань пізніше 
встановленого терміну (після закінчення аудиторних занять) передбачає недопуск до 
підсумкового контролю у відповідності з графіком навчального процесу і його складання під 
час перездачі 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 
навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 
дисципліни 
(http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/23061/1/%d0%9c%d1%96%d1%88%d0%b8%
d0%bd%20%d0%a0%d0%9f%d0%9d%d0%94%20%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d0%
ba%d0%b0%20%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0
%b8%d1%85%20%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%202019.pdf )  
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