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КАФЕДРА ТОРГОВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЛОГІСТИКИ 

Кафедра торговельного підприємництва та логістики є випусковою з 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізаціями “Оптова і 
роздрібна торгівля” та «Логістична діяльність»), а також освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістр за спеціалізацією “Організація оптової та роздрібної торгівлі” та 
“Логістика та управління ланцюгами постачання”.

Підготовка фахівців здійснюється за ступеневою системою: бакалавр, магістр. 
Після закінчення бакалаврату студенти продовжують навчання за рівнем магістр. 
Відбір студентів до магістеріуму здійснюється відповідно до Положення про 
організацію ступеневої освіти в КНТЕУ, що стимулює студентів до набуття якісних 
теоретичних знань і практичних умінь.

Викладачі кафедри торговельного підприємництва та логістики мають значний 
практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно забезпечувати 
проведення лекційних, практичних та інших видів занять із навчальних дисциплін, 
серед яких провідне місце займають: логістика, торговельне підприємництво, 
організація торгівлі, логістичний менеджмент, комерційна діяльність, мерчандайзинг, 
підприємницькі мережі та торговельні системи та інші. Крім того, зважаючи на те, 
що кафедра є випусковою, провідні викладачі здійснюють керівництво випускними 
кваліфікаційними роботами магістрів.
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Освітня програма
“ОРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ”

Мета освітньої програми
Підготовка кваліфікованих фахівців з теорії товарного обігу, торговельного 

підприємництва і біржової діяльності, які володіють фундаментальними фаховими 
знаннями, сучасним економічним світоглядом і практичними навичками в 
організації діяльності підприємств торгівлі.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації
Загальна економічна освіта в галузі управління та адміністрування сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Ключові слова: підприємництво, роздрібна торгівля, оптова торгівля, 

електронна торгівля, логістична діяльність підприємств оптової торгівлі, логістична 
діяльність підприємств роздрібної торгівлі, проектування торговельних об’єктів, 
біржова діяльність.

Особливості програми
Спеціальна освіта в сфері підприємства, торгівлі та біржової торгівлі, 

набуття компетентностей щодо особливості організації торговельної діяльності, 
проектування торговельних об’єктів, організації торговельно-технологічних 
процесів у сфері оптової та роздрібної торгівлі, забезпечення високого рівня 
якості торговельного обслуговування покупців, оцінки економічної ефективності 
комерційної діяльності.

Викладання та навчання
Збалансоване поєднання аудиторної та самостійної роботи на засадах 

проблемно-орієнтованого та інтерактивного навчання з використанням сучасних 
освітніх технологій та методик, студентсько-центроване, проблемно-орієнтоване 
навчання при проведеннi практичних, лабораторних та семінарських занять, 
самонавчання під час підготовки до занять.

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що передбачає застосування 
знань з теорії товарного обігу та організаційно-правових засад підприємництва, 
характеризується комплексністю прийняття рішень в умовах невизначеності 
зовнішнього середовища.

ДИСЦИПЛІНИ
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Результати навчання. Формування у студентів розуміння 
сутності процесного підходу основних положень до управління 
діяльністю підприємства; побудови моделей процесів у торгівлі, 
реінжиніринг бізнес-процесів із застосуванням інформаційних 
технологій.

Зміст. Сутність, основні види  та особливості бізнес-процесів в торгівлі. Напрямки 
гармонізації та інтеграції бізнес-процесів в торгівлі. Методологічні принципи, цілі 
та завдання аналізу бізнес-процесів в торгівлі. Інформаційне забезпечення аналізу 
бізнес-процесів в торгівлі. Моделювання бізнес-процесів. Оптимізація бізнес-
процесів в торгівлі. Реінжиніринг бізнес-процесів.  

Результати навчання. Отримання теоретичних знань 
щодо: загальних принципів комерційної логістики; закономірностей 
інтегрованого управління матеріальними, інформаційними, фінансовими та 
іншими потоками  урахуванням специфіки логістичної діяльності торговельних 
підприємств; механізму створення та функціонування  логістичних систем; методів 
оптимального управління логістичними процесами. Оволодіння практичних 
навичок щодо  управління матеріальними, інформаційними, фінансовими 
потоками; моделювання оптимальної логістичної системи.

Зміст. Комерційна логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності. 
Організація логістики на підприємстві. Види логістичних стратегій. Досвід 
зарубіжних країн у застосуванні комерційної логістики. Логістичні рішення в 
обслуговуванні споживачів. Характеристика витрат логістичного обслуговування 
споживача. Елементи та критерії обслуговування споживача. Аутсорсинг у 
комерційній логістиці. Сучасні провайдери логістичних послуг. Основні логістичні 
системи управління запасами. Логістичні рішення щодо зберігання товарів на 
складах.  Принципи та технології організації складування товарів. Логістика 
дистрибуції товарів. Координація та інтеграція дій логістичних посередників.

Комерційна логістика

Управління бізнес-процесами в торгівлі

ДИСЦИПЛІНИ
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ДИСЦИПЛІНИ

 Експертиза товарів в міжнародній торгівлі

Результати навчання. Формування теоретичних знань і 
практичних навичок щодо опанування порядку проведення експертизи кількості 
та якості товарів, сировини і матеріалів, документальне оформлення результатів 
експертизи при здійсненні міжнародної торгівлі та застосуванні при митному 
оформленні товарів.

Зміст. Характеристика й аналіз випадків призначення і проведення експертизи 
товарів, сировини і матеріалів у міжнародній торгівлі; основні поняття і терміни 
щодо експертизи; експертиза  маркування та супровідних документів на товари; 
аналіз складових рекламаційного провадження; характеристика експертиз, 
які проводяться сюрвеєрами у міжнародній торгівлі; обладнання, послуги, 
інтелектуальна власність як об’єкти спеціальних видів експертиз в міжнародній 
торгівлі;   організація експертної діяльності в системі ДФС України; експертиза 
походження товарів; документальне оформлення та застосування результатів 
експертизи при митному оформленні товарів.

Результати навчання. Формування теоретичних знань та 
практичних навичок щодо опанування чинного торговельного законодавство; цілі, 
завдання, принципи, комерційні правовідносини; заходи державного регулювання  
торговельної діяльності; правові засади здійснення електронної торгівлі (комерції); 
механізми захисту прав споживачів в сфері роздрібної купівлі-продажу; правове 
регулювання оптового товарообігу; законодавчі вимоги до реклами; підстави та 
порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері торгівлі.

Зміст. Поняття та предмет комерційного права. Джерела комерційного права. 
Проблеми вдосконалення чинного, розробки перспективного законодавства у 
сфері комерційного права. Поняття та види торговельної діяльності. Порядок 
оформлення документів на початок роботи торгових об’єктів. Правове регулювання 
оптового товарообігу. Правові засади здійснення електронної комерції (торгівлі). 
Основні засоби регулюючого впливу держави на торгівельну діяльність.  Порядок 
та особливості здійснення контролю (перевірок) у сфері торгівлі. Правові засади 
здійснення рекламної діяльності в Україні.

Комерційне право
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ДИСЦИПЛІНИ

Міжнародне торгове право

Результати навчання. Формування у студентів теоретичних 
та практичних навичок щодо застосування правових засад та 
основні міжнародні договори з міжнародного торгового права;  джерела правового 
регулювання основних видів міжнародних торгових договорів (контрактів); 
відповідальність та правові засоби захисту прав і законних інтересів суб’єктів 
міжнародної торгівлі. 

Зміст. Поняття, предмет та джерела міжнародного торгового права. Принципи 
міжнародної торгівлі. Світова організація торгівлі як міжнародна економічна 
організація. Правове регулювання міжнародної торгівлі в України. Умови здійснення 
міжнародної торгівлі. Міжнародний комерційний договір (контракт). Окремі 
види міжнародних комерційних договорів (контрактів). Правове регулювання 
розрахунків у сфері міжнародної торгівлі. Відповідальність у сфері міжнародної 
торгівлі. Захист прав і законних інтересів суб’єктів міжнародної торгівлі.

Міжнародне технічне регулювання

Результати навчання. Формування системи знань щодо ролі 
системи технічного регулювання в умовах глобалізації економічних процесів, 
характеристики міжнародних угод, законодавчого і нормативно-правового 
забезпечення міжнародного технічного регулювання.

Зміст. Система міжнародного технічного регулювання в умовах глобалізації 
економічних процесів. Складові міжнародного технічного регулювання: 
стандартизація, метрологія, оцінка відповідності та акредитація, ринковий нагляд. 
Концепція розвитку системи технічного регулювання.

Європейська модель розвитку системи технічного регулювання – правила, 
принцип створення єдиного ринку. Вимоги ЄС до експортерів та імпортерів товарів. 
Основні регуляторні аспекти функціонування спільного ринку Європейського 
Союзу. Системи ЄС щодо оповіщення про небезпечні товари RAPEX, RASSF. 
Міжнародні глобальні стандарти щодо безпечності та якості товарів. Стандарти 
BRС, IFS, GlobalGap, стандарти комісії Сodex Alimentarius.
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ДИСЦИПЛІНИ

Результати навчання. Формування теоретичних та 
практичних навичок щодо: оволодіння традиційними і сучасними 

інноваційними методами проведення наукових досліджень; розуміння специфіки 
наукових досліджень організації оптової та роздрібної торгівлі; оформлення 
результатів наукових досліджень та їх впровадження у практику.

Зміст. Знання, його сутність і структура. Методологія як інструментарій 
пізнання та здобуття знань. Концепції пізнання світу. Наука як знання, особливий 
вид і результат пізнавальної діяльності. Зміст, форми і види досліджень. Наукові 
теорії, їх сутність та структура. Інструментарій здобуття наукових знань про 
організації оптової та роздрібної торгівлі. Вибір тематики досліджень організації 
оптової та роздрібної торгівлі. Вибір теми, порядок виконання, рецензування 
та захисту дипломної магістерської роботи.  Теоретичні результати досліджень. 
торгівлі. Оприлюднення результатів досліджень.

Результати навчання. Вивчення феномена мовної комунікації; 
формування вмінь та навичок правильно розуміти й аналізувати комунікативні 
процеси і явища, використовування здобутих знань у вивченні іноземних мов, 
перекладі, філологічних дослідженнях, практиці іншомовного спілкування; 
висвітлення ролі мовної комунікації у контактній зоні.

Зміст. Теорія мовної комунікації як наука і навчальна дисципліна. Природа 
спілкування і комунікації. Риторика – мистецтво слова. Компоненти комунікації і 
форми мовного спілкування. Організація мовного коду в комунікації. Загальна 
характеристика складових комунікативного акту. Комунікативні девіації (невдачі). 
Міжкультурна комунікація. Етноспецифіка мовної комунікації.

Методологія і організація наукових досліджень

Професійні комунікації іноземною мовою
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Управління проектами

Результати навчання.  Формування у майбутніх фахівців 
комплексу теоретичних знань та практичних навичок щодо застосування методів 
та інструментів управління проектами в процесі планування, організування та 
контролювання за їх реалізацією з метою підвищення ефективності діяльності 
організації.

Зміст. Загальні положення щодо управління проектами в організації 
Обґрунтування проекту. Планування проекту. Управління часом виконання 
проекту. Планування ресурсного забезпечення проекту. Контролювання 
виконання проекту. Управління ризиками проектів. Управління якістю проекту. 
Управління проектною командою.

Управління змінами

Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців цілісної системи 
теоретичних знань та практичних навичок з управління змінами в організаціях, 
розуміння принципів та особливостей застосування сучасного інструментарію 
реалізації змін та вироблення навичок щодо оцінювання ефективності та 
результативності управління змінами.

Зміст. Зміни як основа розвитку організації. Класифікація змін в організації. 
Моделі управління змінами в організації. Зміст та порівняльна характеристика 
категорій організаційних змін. Процес управління змінами в організації. 
Організаційна діагностика: необхідність проведення і зміст. Поведінка персоналу 
в управлінні організаційними змінами. Технологія профілактики опору персоналу 
змінам. Стратегії управління змінами в організації.
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Торговельні мережі

Результати навчання. Формування у студентів системи знань про: 
сутність, класифікацію підприємницьких об’єднань та передумови їх розвитку 
у сучасних умовах;  особливості мереж торговельних центрів та їх типи, а також 
принципи організації ефективного функціонування.

    Зміст. Сутність та класифікація підприємницьких мереж у торгівлі.  Передумови 
розвитку підприємницьких об’єднань в Українi. Фактори, що здійснюють вплив на 
формування підприємницьких об’єднань в економіці України. Органiзацiйнi форми 
функцiонування торговельних мереж. Орендний менеджмент у торговельнiй 
мережi. Власнi торговельнi марки. Управління товаропостачанням торговельної 
мережі. Франчайзинговi торговельнi мережi. Торговельні центри та їх мережі. Види 
добровільних об’єднань у роздрібній торгівлі та принципи їх формування.

Логістичний менеджмент

Результати навчання. Використання системного підходу в управлінні 
підприємством; розробка оптимальних організаційних структур служби логістики; 
організація логістики на різних за видами діяльності підприємствах; використання 
мотивації логістичного персоналу для зменшення загальних витрат; розробка 
логістичних стратегій для різних за видами діяльності підприємств; складання 
планів поточної та оперативної логістичної діяльності підприємства; проведення 
логістичного аудиту підприємства.

Зміст. Концептуальні та методологічні засади логістичного менеджменту. 
Сутність та задачі логістичного менеджменту. Потоковий процес як об’єкт 
логістичного  управління. Наукові принципи логістичного управління. Стратегія 
логістичного менеджменту.  Логістичні технології управління ланцюгами постачань. 
Контролінг логістичних бізнес – процесів. Адміністрування логістичної системи. 
Логістичне управління логістичними потоками.
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Результати навчання. Формування у студентів теоретичних 
знань та практичних навичок щодо вміння аналізувати: суб’єкти  
та рівні управління в бренд-менеджменті; аналізувати стратегії розширення 
бренда та визначати доцільність їх використання; обирати та обґрунтовано 
використовувати основні та синтетичні засоби маркетингових комунікацій у системі 
бренд-менеджменту; розробляти систему бренд-орієнтованих інтегрованих 
маркетингових комунікацій.

Зміст. Поняття й сутність бренд-менеджменту. Бренд як об’єкт управління. 
Система управління розвитком бренда. Внутрішній (корпоративний) бренд 
менеджмент. Комунікації в бренд-менеджменті. Маркетингові технології в бренд-
менеджменті.

Бренд менеджмент

Міжнародна торгівля

Результати навчання.  Формування у студентів системи теоретичних 
знань про класифікацію, зміст, особливості організації та здійснення міжнародної 
торгівлі товарами та послугами, а також придбання навичок їх практичного 
використання з урахуванням сучасних ринкових вимог.

Зміст. Поняття та сутність міжнародної торгівлі. Передумови, мотиви 
та чинники розвитку міжнародній торгівлі.  Структура міжнародної торгівлі 
товарами та послугами. Статистика міжнародної торгівлі товарами та послугами.  
Показники розвитку міжнародної торгівлі.. Регулювання міжнародної торгівлі та її 
відображення у торговельній політиці країни. Система регулювання міжнародної 
торгівлі.. Теоретична аргументація застосування інструментів регулювання 
міжнародної торгівлі за умов досконалої конкуренції на ринку. Особливість 
застосування інструментів регулювання міжнародної торгівлі за умов цінової 
дискримінації на ринку.
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Результати навчання. Формування у студентів теоретичних 
знань та практичних навичок управління лояльністю споживачів.

Зміст. Сутність понять «лояльність споживачів», «задоволеність» 
та «прихильність». Типи лояльності споживачів. Сутність понять «маркетинг 
лояльності» та «маркетинг відносин». Історія становлення маркетингу лояльності 
в Україні та світі. Цілі та етапи формування лояльності споживачів. Види винагород 
та способи їх накопичення  у програмах лояльності. Методи сегментування 
споживачів та визначення цільової аудиторії підприємства. Способи автоматизації 

програм лояльності. Маркетингові комунікаційні стратегії управління 
лояльністю споживачів.

Оптово-посередницька діяльність

Результати навчання. Формування у студентів знань з питань 
оптово-посередницької діяльності, творче оволодіння ними та 

набуття навичок їх практичного використання на підприємствах 
торгівлі. Уміння обрати оптимального посередника на певному етапі діяльності 
підприємства оптової торгівлі.

Зміст. Оптово-посередницька діяльність у сфері товарного обігу. Державне 
регулювання оптової торгівлі в Україні та світі. Види і форми посередницької 
діяльності. Організація біржових торгів та біржового посередництва. Особливості 
оптової торгівлі на виставках-ярмарках.

Управління лояльністю споживачів

Результати навчання.  Формування у студентів здатності 
до самостійного оволодіння нормативно-правовими актами, що 

регулюють юридичну відповідальність в сфері підприємницької 
діяльності, правильного їх застосування.

 Зміст.  Загальне поняття юридичної відповідальності та її види. Підприємництво 
як сфера застосування юридичної відповідальності. Господарсько-правова 
відповідальність за правопорушення у підприємницькій діяльності.  Цивільно-
правова відповідальність та відповідальність за трудовим законодавством за 
правопорушення у сфері підприємництва. Адміністративна відповідальність за 
правопорушення у підприємницькій діяльності. Кримінальна відповідальність за 

підприємницькі злочини.

Юридична відповідальність в сфері 
підприємницької діяльності
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Управління ланцюгами постачання

Результати навчання. Формування теоретичних знань 
та практичних навичок щодо сучасних концепцій і технологій- 
які використовуються при організації процесу управління 
ланцюгами поставок; координування взаємовідносини між учасниками ланцюга 
поставок; здійснювати інформаційну підтримку в управлінні ланцюгами поставок.

Зміст. Ланцюг поставок - новий етап еволюції логістичного управління. 
Понятійний апарат ланцюга поставок та управління ним. Управління бізнес-
процесами у ланцюгах поставок. Основні рішення в управлінні ланцюгами поставок. 
Прийняття рішення в управлінні ланцюгами поставок в умовах невизначеності. 
Інтеграція і співпраця у ланцюгах поставок. Інформаційні технології управління 
ланцюгом поставок. Економічні аспекти управління ланцюгами 
поставок. Управління глобальним ланцюгом поставок.

Стратегічне управління підприємством

Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців 
стратегічного управлінського мислення та системи базових 
знань у галузі стратегічного менеджменту, оволодіння навичками 
прийняття стратегічних рішень в умовах змінного зовнішнього середовища 
функціонування підприємства.

Зміст. Сутність та концептуальні засади стратегічного управління 
підприємством. Базові складові стратегічного управління підприємством та наукові 
підходи до формування стратегій. Стратегічне планування. Стратегічна діагностика 
зовнішнього середовища підприємства. Класифікація стратегій. Управління 
стратегічною позицією підприємства. Генерування стратегічних альтернатив та 
умови їх реалізації. Оцінювання ефективності стратегії та стратегічні 
зміни на підприємстві.

Результати навчання. Здобуття професійних знань 
з правових основ забезпечення безпеки підприємницької 
діяльності.

Зміст. Основи правового захисту підприємницької 
діяльності в Україні. Правове регулювання захисту інформації т а 
інформаційних відносин у діяльності комерційних підприємств, банків. Нормативна 
база підприємств, банків з питань безпеки їх діяльності. Правовий статус працівника 
приватних правоохоронних організацій. Міжнародні норми права щодо 
забезпечення безпеки підприємницької діяльності на зовнішньоекономічному 
ринку.

Правове регулювання безпеки підприємницької 
діяльності
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Транспортно-експедиторська діяльність

Результати навчання. Формування у студентів розуміння 
теоретичних та практичних підходів до здійснення транспортно-експедиційних 
операцій, організації транспортно-експедиторського обслуговування 
вантажоперевезень,       регламентації та документального забезпечення ТЕД.

    Зміст. Сутність і призначення транспортно-експедиторської діяльності. 
Послуги транспортно-експедиторського обслуговування вантажопотоків Учасники 
ринку транспортно-експедиторських послуг. Вантаж як об’єкт транспортно-
експедиторської діяльності. Тара та упаковка в організації транспортно-
експедиторського обслуговування перевезень вантажів. Ціноутворення 
транспортно-експедиторської діяльності. Особливості транспортно-
експедиторського обслуговування перевезень масових і генеральних вантажів.

Стратегічний маркетинг

Результати навчання. Формування у студентів системи 
знань, компетентностей і набуття практичних навичок щодо 

проведення  стратегічного  аналізу підприємств, обгрунтування, 
розробки і вибору маркетингових стратегій; створення програм стратегічного 
маркетингу,  визначення ефективності маркетингових стратегій. 

Зміст. Стратегічний маркетинг у сучасній концепції маркетингової діяльності.
Стратегічний аналіз зовнішнього маркетингового середовища.Стратегічний 
аналіз внутрішнього маркетингового середовища. Аналіз маркетингової 
конкурентоспроможності товарів та послуг. Формування маркетингових стратегій 
конкуренції. Маркетингові стратегії зростання та портфельні стратегії. Маркетингові 
конкурентні стратегії залежно від ринкової позиції підприємства. Маркетингове 
управління стратегічним бізнес-портфелем підприємства. Впровадження стратегій 
маркетингу: умови, механізм, ефективність.










