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СИЛАБУС (SYLLABUS) 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
Дисципліна: 

 

 

Освітній ступінь 

 

Галузь знань 

 

 

Спеціальність 

 

Cпеціалізація 

 

Загальна 

характеристика 

дисципліни 

 

 

 

 

Пререквізити 

 

 

 

 

Анотація 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи навчання 

 

 

 

 

 

Результати навчанння 

(компетентності) 

 

 

ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ 

ECONOMY OF TRADE 

 

Бакалавр/ bachelor 

 

05 Соціальні та поведінкові науки / Social and 

behavioral sciences 
 

051 Економіка / Economy 

 

Економіка підприємства / Economy of an  Enterprise 
 

Кількість годин - 180 

Кількість кредитів – 6 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

Курс  - 3 

Факультет інформаційних технологій 

Групи – 9,10,13 

 

Вивчення дисципліни «Економіка торгівлі» базується на 

знаннях з таких дисциплін як: «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Статистика»,  «Економіко-математичне 

моделювання», «Психологія торгівлі». 

 

Дисципліна охоплює всі тематичні блоки, що необхідні для 

формування у студентів сучасного економічного мислення і 

системи спеціальних знань про базові поняття 

функціонування торгівлі як сфери товарного обігу та 

комплексного розуміння проблем управління фінансово-

господарською діяльністю підприємств торгівлі та опанування 

навичок їх практичного розв’язання. 

 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з 

використанням інноваційних технологій: 

лекція (оглядова/тематична); семінарські/практичні 

(презентація/дискусія /метод кейс-стаді/робота в малих 

групах). 

 

Формування економічного мислення, комплексного 

розуміння проблем управління фінансово-господарською 

діяльністю підприємства торгівлі, практичних вмінь і 

навичок (компетентностей) студентів щодо сутності, 

аналізу та методики прогнозування економічних процесів і 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результатів бізнес-діяльності в сфері торгівлі.  

 

В результаті опанування програми дисципліни студент 

повинен мати цілісну уяву та вміти використовувати знання 

про: 

–   економічні основи та сучасні особливості 

функціонування торгівлі як сфери обігу та виду економічної 

діяльності; 

– типологію, видовий склад суб’єктів торговельної 

діяльності, форми та прояв конкуренції в торгівлі;  

– особливості функціонування товарного ринку як 

складної соціально-економічної системи та роль торгівлі у 

забезпеченні його розвитку; 

– особливості формування попиту та пропозиції на 

товарному ринку; 

– економічну сутність, роль та функції роздрібної, 

оптової і зовнішньої торгівлі, показники, що дозволяють 

оцінити їх ефективність; 

– методику аналізу і планування обсягів діяльності 

(товарообороту) в торгівлі; 

– організаційно-економічні засади формування та 

використання економічних ресурсів в торгівлі (товарних, 

трудових, майнових, фінансових); 

–  механізм  формування результатів господарської  

діяльності (витрат, доходів, фінансових результатів) та 

грошових потоків в торгівлі; 

– методичні підходи до розробки податкової 

політики підприємства торгівлі; 

– методичні засади оцінювання економічної 

ефективності торговельної діяльності. 

уміти: 

– аналізувати, співставляти та критично оцінювати 

статистичні дані щодо основних показників розвитку 

товарного ринку та торгівлі; 

– здійснювати аналіз та планування обсягів 

товарообороту і його товарного забезпечення, 

обґрунтовувати резерви зростання обсягів товарообороту; 

– проводити аналіз та планування  трудових 

ресурсів та оплати праці в торгівлі, обґрунтовувати резерви 

підвищення ефективності використання персоналу на 

підприємстві торгівлі; 

– здійснювати аналіз та планування майнових і 

фінансових ресурсів торгівлі, обґрунтовувати резерви 

підвищення ефективності їх формування та використання на 

підприємстві торгівлі; 

– проводити аналізі планування доходів, витрат та 

фінансових результатів у торгівлі, обґрунтовувати резерви 

підвищення ефективності діяльності підприємства торгівлі; 

– обґрунтовувати шляхи оптимізації податкових 

платежів в торгівлі; 

– проводити аналіз і планування грошових потоків у 

торгівлі, обґрунтовувати напрями їх оптимізації на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Форма викладання 

підприємстві торгівлі; 

– обґрунтовувати управлінські рішення з метою 

виконання конкретних завдань щодо підвищення 

ефективності економічної діяльності в сфері торгівлі. 

володіти навичками: 

– аналізу та синтезу даних із зовнішніх і внутрішніх 

джерел інформації; 

– гнучкого мислення, здатності адаптуватися до 

зростаючих потоків інформації,  розуміння необхідності 

професійного зростання та розвитку. 

 

Українська 

Очна, заочна, дистанційна 

 

 

«Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному 

застосуванні всього того, що знаєш”  

 А. Дістервег 
 

 

 

 

Викладач 

 

Науковий ступінь 

 

Посада 

 

 

Адреса кафедри 

 

E-mail 

 

Контактний телефон 

 

Консультації  

 

 

 

 

Електронна сторінка 

курсу в системі 

дистанційного 

навчання КНТЕУ 

 

 

 

2. Інформація про викладача 

 

 

Рибак Руслана Іванівна 

 

                       - 

 

Старший викладач кафедри економіки та фінансів 

підприємства 

 

Київ, вул. Кіото, 19, ауд. А-456 

 

v.andryeyeva@knute.edu.ua 

 

(044)5314819 

 

відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на офіційному сайті КНТЕУ (сторінка кафедри 

економіки та фінансів підприємства). Інформація доступна за 

посиланням: https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1568&uk 

 

http://ldn.knute.edu.ua/course/ 

 

 
 
 
 

mailto:v.andryeyeva@knute.edu.ua
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1568&uk
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3. Календарно-тематичний план (схема вивчення курсу)на 2 

семестр(продовження) 

Назви тем 

Кількість навчальних годин 
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Тема 15. Трудові ресурси та 

оплата праці в торгівлі 

14 4 6 6 

Участь у дискусії 

Вирішення задач 

 

Тема 16. Майнові ресурси в 

торгівлі 

10 6 6 6 

Участь у дискусії 

Вирішення задач 

Вирішення кейсу 

Тема 17. Фінансові ресурси 

в торгівлі 

14 6 6 6 

Участь у дискусії 

Вирішення задач 

Тестування 

 

Тема 18.  Витрати в торгівлі 
 6 4 4 

Участь у дискусії 

Вирішення задач 

Тестування 

Тема 19. Доходи в торгівлі 
10 4 4 4 

Опитування Тестування 

Вирішення задач 

Тема 20. Фінансові 

результати в торгівлі 

10 6 6 4 

Вирішення задач, 

Виконання комплексної 

індивідуальної роботи 

за темами «15-20» 

Тема 21. Оподаткування в 

торгівлі 
10 6 4 6 

Участь у дискусії 

Підготовка презентацій 

Вирішення задач  

Тема 22. Грошові потоки в 

торгівлі 
20 4 4 4 

Участь у дискусії 

Тестування 

Вирішення задач 

Тема 23.  Економічна 

оцінка діяльності 

підприємства торгівлі 

20 6 8 12 

Участь у дискусії 

Вирішення задач, 

Бізнес-гра «Розробка 

стратегічної карти» 

КР  з Економіки торгівлі 

30   30 

Написання та захист 

курсової роботи 

РАЗОМ 180/6 48 48 84   

Підсумковий контроль Екзамен 

 

4. Перелік навчальних робіт та їх оцінка в балах 

Види робіт 

Форми 

контро

лю 

Максимальна 

кількість балів 

Тема 15. Трудові ресурси та оплата праці в торгівлі УД, Т, 

РЗ 
3 



Тема 16. Майнові ресурси в торгівлі УД, РЗ, 

ВК 
2 

Тема 17. Фінансові ресурси в торгівлі УД,  Т, 

РЗ 
2 

Тема 18.  Витрати в торгівлі УД, Т, 

РЗ 
2 

Тема 19. Доходи в торгівлі Т, РЗ 2 

Тема 20. Фінансові результати в торгівлі КР 2 

Тема 21. Оподаткування в торгівлі УД,Т, 

РЗ 
3 

Тема 22. Грошові потоки в торгівлі УД ,Т, 

РЗ 
2 

Тема 23.  Економічна оцінка діяльності підприємства торгівлі УД, РЗ, 

БГ 
2 

Вирішення кейсу  (теми 13-16) КР 20 

Виконання комплексної індивідуальної роботи та її захист 

(теми 18-20, 23) 

 
25 

Бізнес-гра «Розробка стратегічної карти»  15 

Презентація (21)  10 

Наукова робота студентів  10 

РАЗОМ  100 

 

 

5. Рекомендована література 
 

 Основні: 

1. Бланк И.А. Торговый менеджмент.  /  И.А Бланк. 2-е изд., 
перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2006. –782с. 

2. Марцин В.С. Економіка торгівлі: Підручник. –2-ге вид., випр. і 
доп.  / В.С. Марцин. – К.: Знання, 2008. – 603с. 

3. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів. / 
Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М.  За заг. ред.Н.М. 
Ушакової. – К.: Хрещатик, 1999. – 800с. 

 

Додаткові: 

4. Арзуманова Т.И. Экономика и планирование на предприятиях 
торговли и питания: учебник/ Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. – М.: 
Издательско-торговаякорпорация «Дашков и К». – 2011.– 276 с. 

5. Внутрішня торгівля в Україні: монографія / А.А.Мазаракі, В.Д. 
Лагутін, А.Г. Герасименко та ін. За заг. наук. ред . А.А.Мазаракі. - К., 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 864 с.  

6. Височин І.В. Управління товарооборотом підприємств роздрібної 
торгівлі: монографія  /  І.В.Височин.-К.: Київ.нац.торг.екон. ун-т,2012. –
544с. 



7. Мазаракі А.А. Торгівля: історія, цивілізація, мораль: монографія  
/ А.А.Мазаракі. –К.: Книга, 2010. – 624 с.  

8. Оптова торгівля України: монографія / А.А.Мазаракі, Г.М. 
Богославець, О.М. Трубей, А.М. Носуліч. За заг. ред. А.А.Мазаракі. - К.: 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т,  2016. – 208с.  

9. Бегларашвілі О., Кулик А. Роздрібна торгівля України / Оксана 
Бегларашвілі, Анна Кулик // Вісник КНТЕУ. – 2018. – № 3 (119). – С.52-60. 

10. БерманБ., ЭвансД.Р. Розничная торговля: стратегический поход. 
/ Б.  Берман , Д.Р.  Эванс. -   8-е издание: Пер. с англ. – М.: 
Издательскийдом "Вильямс".– 2008. – 184 с. 

11. Внутрішній ринок і торгівля України: структурно-
інституціональна трансформація: монографія / В.Д. Лагутін, 
Ю.М. Уманців, А.Г. Герасименко та ін. ; за ред. В.Д. Лагутіна. – К. : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 432 с. 

12. Голошубова Н.О. Організація і технологія торгівлі 
спожитковими товарами: навч. посібник / Н. О. Голошубова .- К. 
:Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2007. – 272 с. 

13. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/. 

14. Гринів Б.В. Економічний аналіз торговельної діяльності. Навч. 
посіб. / Б.В. Гринів– К.: ЦУЛ, 2011. – 392 с.  

15. Дайновська С.М. Ціноутворення : підручник / С.М. Дайновська. 
– К. : КНТЕУ, 2009. – 319 с.  

16. Дослідження та регулювання споживчого ринку : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Лігоненко, Г.М. Богославець, А.М. 
Носуліч. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 332 с. 

17. Економіка торговельного підприємства: методика розв’язання 
практичних завдань: навч.посіб.  / Л.О.Лігоненко, І.В. Височин. - К.: 
Київ.нац.торг-екон.ун-т, 2012. – 456с.  

18. Економіка підприємства: підручник / Чаюн І.О., Богославець Г.М., 
Довгаль Н.С., Стасюк Л.Л. - К. Київ.нац.торг.екон. ун-т. 2005. – 569 с. 

19. Зовнішня торгівля України: ХХІ століття : монографія / 
А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Н.О. Іксарова [та ін.]; за заг. ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 600 с. 

20. Класифікатор видів економічної діяльності [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.kved.com.ua/.  

21. Ільченко Н., Фреюк О. Захист прав споживачів в Інтернет-
магазинах України / Наталія Ільченко, Ольга Фреюк // Вісник КНТЕУ. – 
2018. – № 4 (120). – С.5-12. 

22. Крамченко Л.І. Статистика ринку товарів та послуг: Навч. 
посібник. / Л.І. Крамченко.  – Львів, вид-во ЛКА, 2002.– 188 с. 

http://www.kved.com.ua/


23. Кустова Л.Л. Економіка праці та соціально-трудові 
відносини:навч.посіб. / Л.Л.Кустова, І.Ю.Кучумова, Л.А Нападовська, 
І.В.Шостак. – К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т,2012. – 328с.  

24. Лагутін В.Д. Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія 
розвитку і регулювання: Монографія. /В.Д. Лагутін. –  К.: Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2008. – 327 с.  

25. Лігоненко Л.О. Контролінг у торгівлі: монографія / Л.О. Лігоненко, 
О.А. Вержбицький.-К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2013. –268с. 

26. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/. 

27. Національний стандарт України «Роздрібна та оптова торгівля: 
терміни та визначення понять»: ДСТУ 4303:2004 від 01.07.2005 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/. 

28. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/. 

29. Підприємницькі мережі в торгівлі: монографія / [Н.О. 
Голошубова, О.О. Кавун, В.М. Торопков та ін.]; за заг. ред. Н.О. 
Голошубової. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 344 с. 
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