
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  ПП.2; 
2. Назва:   Економіка торгівельного підприємства 
3. Тип:    обов’язковий;  

4. Рівень вищої освіти:     І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:        4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:    6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Стахів О.А., кандидат економічних 

наук, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

● аналізувати з наукових позицій явища і процеси, які мають місце в діяльності торгівельного 

підприємства; 

● застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань з економіки торгівельного 

підприємства. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання (курсова робота), контрольні заходи, тестування. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: статистика, макроекономіка, 

мікроекономіка, товарознавство, організація торгівлі. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
підприємництво, стратегія та розвиток бізнесу. 

12. Зміст курсу: 
Предмет, завдання, зміст та методи науки. Економічна сутність, соціально-економічні форми, роль і значення 

торгівлі в господарському комплексі країни й ринку. Суб’єкти торговельної діяльності та організаційно-

економічні умови їх діяльності. Обсяги продажу підприємств роздрібної торгівлі. Основні фонди торгівельних 

підприємств та ефективність їх використання. Оборотні засоби торговельних підприємств та ефективність їх 

використання. Персонал  та оплата праці працівників торговельного підприємства.  Витрати торговельних 

підприємств. Основи ціноутворення в торгівлі. Результати торгівельної діяльності підприємства та їх оцінка. 

Ефективність діяльності торговельних підприємств. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Лебедева С.Н.Экономика торгового предприятия.:Учеб. пособие./С.Н.Лебедева, Н.А.Казиначикова, 

А.В.Гавриков. - 2-е изд.-Минск:Новое знание,2002. - 240 с.  

2. Лебедева С.Н., Казиначикова Н.А., Гаврикова А.В. Экономика торгового предприятия:Учеб. пособие/ 

Под ред. С.Н. Лебедевой. - Минск:Новое знание,2001. - 240с.  

3. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів/А.А. Мазаракі, Л.С. 

Лігоненко, Н.М. Ушакова; Під ред. Ушакової Н.М.-Київ:Хрещатик,1999. - 800с.- 

4. Марцин В.С.Економіка торгівлі:Підручнк. - Київ:Знання,2006. - 402с.-966-8148-69-Х. - 44.80  

5. Яковлєв Ю.П.Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій:Навч. посіб.-

Київ:ЦНЛ,2006. - 376с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. лекцій, 32 год. практичних робіт, 116  год. самостійної роботи. Разом – 180 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: іспит в кінці  4  семестру. 

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 

   16. Мова викладання:    українська. 
 

 

Завідувач кафедри економіки 

підприємства, професор, к.е.н.     _________________     Н.Б. Кушнір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAINING COURSE DESCRIPTION 

1. Code: ПП.2; 

2. Title: Еconomy Тrading Сompany; 

3. Type: Required; 

4. Higher education level: I (Bachelor's degree); 

5. Educational year, when the course is offered: 2; 

6. Course studying semester: 4; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Stakhiv O.A., Ph.D., associate professor 

9. Studying outcomes: after learning the course, student must be able to: 

● to analyze from the scientific positions the phenomena and processes that take place in the activity of the trade 

enterprise; 

● apply theoretical knowledge in solving practical problems in the economy of a trade enterprise. 

10. Organization forms of classes: study lessons, independent work, practical training, individual teaching and 

research assignment (course work), control activities, testing. 

11. ● Courses preceding the study of the specified course: Statistics, Macroeconomics, Microeconomics, 

Commodity Studies, Trade Organization. 

 ● Courses studied in conjunction with the specified course (if necessary): Еntrepreneurship, strategy and 

business development. 

12. Content of the course: 

Subject, task, content and methods of science. Economic essence, socio-economic forms, role and importance of trade 

in the economic complex of the country and the market. Subjects of trade activity and organizational and economic 

conditions of their activity. Retail sales. Fixed assets of trading enterprises and their efficiency. Working capital of 

trading enterprises and their efficiency. Personnel and salary of workers of the trade enterprise. Expenses of trade 

enterprises. Basics of pricing in trade. Results of trade activity of the enterprise and their estimation. Effectiveness of 

trading enterprises. 

13. Recommended editions: 

1. Лебедева С.Н. Экономика торгового предприятия.:Учеб. пособие./С.Н.Лебедева, Н.А.Казиначикова, 

А.В.Гавриков. - 2-е изд.-Минск:Новое знание,2002. - 240 с.  

2. Лебедева С.Н., Казиначикова Н.А., Гаврикова А.В. Экономика торгового предприятия:Учеб. пособие/ 

Под ред. С.Н. Лебедевой. - Минск:Новое знание,2001. - 240с.  

3. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства:Підручник для вузів/А.А. Мазаракі, Л.С. 

Лігоненко, Н.М. Ушакова; Під ред. Ушакової Н.М.-Київ:Хрещатик,1999. - 800с.- 

4. Марцин В.С.Економіка торгівлі:Підручнк. - Київ:Знання,2006. - 402с.-966-8148-69-Х. - 44.80  

5. Яковлєв Ю.П.Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій:Навч. посіб.-

Київ:ЦНЛ,2006. - 376с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

32 hours lectures, 32 hours practical work, 116 hours individual work. Total - 180hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, multimedia use. 

15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final Control: Exam at the end of the 4th semester. 

    Current control (60 points): testing, surveys, module control.    

16. Teaching language: Ukrainian. 

 

Head of the economy of enterprise department      

Сandidate of economic sciences (Ph. D.), professor     _________________     Kushnir N.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


