
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

Вибіркова дисципліна 
кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 

ПРОЕКТУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ 



ПРОЕКТУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ 

ОБ’ЄКТІВ 

 Обсяг – 4 кредити, 
120 годин, в т.ч. лекцій – 24 год.,  

практичні заняття – 26 год., 
самостійна робота – 70 год. 

 Мета вивчення дисципліни: 
формування базових знань з теоретичних основ 

створення нового торговельного об’єкта та сучасної  

організації його проектування, організації його 
зовнішньої території та внутрішнього простору 

забезпеченні функціональних взаємозв’язків між  

окремими приміщеннями, прийнятті рішень щодо  

організації торговельно-технологічного процесу та  

робочих місць відповідно до чинних норм та правил. 

 Період навчання – 

2 курс, 3 семестр 

 Підсумкова форма 

 контролю – залік 

 Предметом вивчення дисципліни є 
принципи, методи вироблення 

основоположних орієнтирів у створенні нового  

торговельного об’єкта та сучасної організації  

його проектування, а також організації  

торговельно-технологічного процесу та 

робочих місць відповідно до запроваджених 

бізнес-процесів. 



 Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом таких 

 компетентностей 

Критичне осмислення  

теоретичних засад 

підприємницької, торговельної 

та біржової діяльності. 

Здатність здійснювати діяльність у  

взаємодії суб’єктів ринкових  

відносин. 

Здатність застосовувати інноваційні  

підходи в діяльності підприємницьких,  

торговельних та біржових структур. 

Здатність до бізнес-планування,  

оцінювання кон’юнктури ринків і  

результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової практики з урахуванням  

ризиків. 

Здатність обирати та використовувати відповідні  

методи, інструментарій для обґрунтування рішень  

щодо створення, функціонування підприємницьких,  

торговельних і біржових структур. 

Здатність здійснювати діяльність з  

дотриманням вимог нормативно-  

правових документів у сфері 
підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності. 

Здатність визначати і  

виконувати професійні  

завдання з організації  

діяльності 

підприємницьких,  

торговельних та біржових 

структур. 



 Тематичний план дисципліни Інвестиційне  

будівельне  

проектування 

торговельних об’єктів 

Визначення потреби у  

будівництві нового або  

реконструкції існуючого  

торговельного об’єкта 

Підготовка до  

будівництва та  

організація будівельного  

виробництва 

торговельних об’єктів 

Типологія будівель та  

споруд торговельних  

об’єктів 

Основні підходи до  

проектування 
складів та 

розподільних  

центрів 

Особливості проектування магазинів, 

супермаркетів та торговельних центрів 

Проектування  

територіального  

розміщення 

підприємств  

роздрібної 

торгівлі 

Особливості  

проектування  

критих ринків 

 Лекційні 

 блоки: 

Об’ємно-  

планувальні та  

конструктивні  

рішення 

складських  

приміщень 

Контроль за якістю  

будівництва та приймання  

в експлуатацію закінчених  

будівництвом торговельних  

об’єктів 

Особливості створення  

концепції дизайн- 
проектів торговельних 

об’єктів 

Архітектурно-планувальна  

організація 

комунікативного простору  

у структурі торговельно- 

розважальних центрів 



НАВЧАЛЬНО- 

МЕТОДИЧНЕ ТА  

ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Лекційний матеріал 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 

Методичні  

рекомендації і  

завдання для 

виконання 

самостійної та  

індивідуальної  

роботи 
Робоча програма 

навчальної дисципліни 

Методичні вказівки до  

проведення практичних 

занять 



Кадрове забезпечення 

 кандидат економічних наук, доцент Олексин Ірина Іванівна 



ММИИ ЧЧЧЕЕККААЄЄММОО ННАА ВВААСС! 


