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Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни "Міждисциплінарний лекторій з актуальних 

проблем розвитку економіки" 

Ступінь вищої освіти: Третій (освітньо-науковий) 

Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки" 

Спеціальність: 051 "Економіка" 

Освітньо-наукова програма: "Економіка" 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4091 

Рік навчання: другий; Семестр: третій 

Кількість аудиторних занять: 50 год. 

Консультації: за графіком 

Назва кафедри: кафедра економіки 

Мова викладання: українська 

Керівник курсу 

Викладач 
Д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Міценко Наталія 

Григорівна 

Профайл керівника курсу: 

 
http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki/micenko-natalija-

grigorivna/?L=868 
Контактна інформація talami1412@gmail.com 

 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: "Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем розвитку економіки" є 

дисципліною обов'язкової складової навчального плану циклу дисциплін спеціальної підготовки. Здобувачі 

отримують знання з теоретико-методологічних засад, сучасного стану, тенденцій розвитку економічних систем на 

макро-, мезо- та мікрорівнях; глибоке комплексне розуміння сучасних проблем національної, регіональної 

економіки, а також сфери обігу товарів і послуг та шляхів їх розв'язання; набувають практичних навичок 

дослідження економічних процесів та відповідні професійні компетентності.  

Завдання дисципліни: ознайомлення з концептуальними засадами функціонування економічних систем 

різного рівня, їх взаємодією задля забезпечення досягнення цілей сталого розвитку держави і суспільства; 

оволодіння навичками творчого критичного погляду на сучасний механізм функціонування та управління 

економічними системами різного рівня та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх трансформації на 

інноваційних засадах; набуття навичок пошуку, опрацювання джерел економічної інформації, вмінь виокремлення 

проблем розвитку економічних систем в умовах невизначеності; вивчення світових трендів соціально-

економічного розвитку, впливу світогосподарських зв'язків,  інтеграційних та глобалізаційних процесів на 

економіку країни; опанування здобувачами методичним інструментарієм розробки та реалізації завдань управління 

діяльністю підприємств у сфері обігу товарів та послуг, оцінювання їх ресурсного потенціалу, аналізу та 

планування показників діяльності.  

Пререквізити: "Проблеми сучасної філософії", "Сучасні економічні теорії", "Мікроекономічний системний 

аналіз і прогнозування", "Державне регулювання економіки: сучасні проблеми". 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, семінарських і практичних занять. Здобувачі мають 

змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу здобувачів, виконання 

есе та навчально-розрахункового завдання. Під час сесії формат очний. 
 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми навчання Вид підсумкового 

контролю аудиторних самостійної роботи  

5 150 4 8 екзамен 
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Обсяг дисципліни 
Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 30 

Семінарські, практичні заняття 20 

Самостійна робота 100 

 

Компетентності, яких набуває здобувач при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-наукової 

програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

 

СК 05. Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати 

проблеми дослідницького характеру у сфері економіки з врахуванням 

економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень;  

СК 09. Здатність використовувати сучасні знання з економіки, її 

державного регулювання та світових трендів соціально-економічного 

розвитку сфери обігу товарів і послуг, а також сучасні прийоми та 

методи дослідження соціально-економічних систем на мікро-, мезо- і 

макрорівнях економіки для вирішення наукових завдань щодо 

забезпечення їх інноваційного розвитку, конкурентоспроможності, 

ефективності в умовах невизначеності та обґрунтування наукових 

результатів, що містять нове знання та мають практичну значущість для 

сфери обігу товарів і послуг України. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-наукової програми (РН) 
РН 01. Мати теоретичні знання з економіки, соціально-економічних систем і на межі предметних галузей, а також 

дослідницькі навички, достатні для проведення фундаментальних і прикладних досліджень на рівні останніх світових 

досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення інновацій;  

РН 02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, теоретичні та практичні 

проблеми економіки державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових 

публікаціях у провідних наукових виданнях;  

РН 08. Застосовувати сучасні методи та технології дослідження джерел економічної інформації, виявляти та аналізувати тенденції 

розвитку соціально-економічних процесів в сфері обігу товарів і послуг; осмислювати та оцінювати соціально-економічні 

процеси та явища глобального і національного масштабу з точки зору їх впливу на розвиток сфери обігу товарів і послуг; 

РН 09. Розуміти механізми регулювання, функціонування та взаємодії соціально-економічних систем різного рівня в сфері 

обігу товарів і послуг; розробляти інноваційні управлінські рішення з урахуванням чинників невизначеності та обмеженості 

ресурсів для забезпечення їх ефективності та розвитку. 
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Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень 

семестру 

 Деталі 

проведення  

(за тимчасовим 

розкладом, за 

постійним 

розкладом) 

Кількість 

годин 

Тема 1. Сталий розвиток економічних систем  

Формування компетентностей: ЗК 01, СК 09 

Результати навчання: РН 01, РН 02 

Завдання для СРС: 

1. Еволюція основних теорій сталого розвитку.  

2. Порівняльний аналіз основних моделей 

сталого розвитку. 

3. Проблеми, перепони, тенденції розвитку 

економічних систем на засадах інклюзивності. 

1-ий 

за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

поза розкладом 13 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
0,5 

Тестування в дистанційному 

курсі 
1,0 

Тема 2. Цілі та соціально-економічний потенціал 

сталого розвитку економіки України  

Формування компетентностей: ЗК 01, СК 09 

Результати навчання: РН 01, РН 02 

Завдання для СРС: 

1. Європейська модель екосоціальної ринкової 

економіки.  

2. Економіка України на шляху до європейської та 

євроатлантичної інтеграції.  

3. Стратегія сталого розвитку України: 

особливості формування та реалізації. 

1-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

2-ий за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,0 

 поза розкладом 11 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
0,5 

Тестування в дистанційному 

курсі 
1,0 

Тема 3. Інноваційний розвиток як основа 

конкурентоспроможності економічних систем 

Формування компетентностей: ЗК 01, СК 05, 

СК 09 

Результати навчання: РН 01, РН 02, РН 09 

Завдання для СРС: 

1. Інноваційність та креативність - головні 

ресурси сталого розвитку економічних систем та 

забезпечення їх конкурентоспроможності.  

2. Нормативно-правові документи, що 

забезпечують формування й розвиток 

національної інноваційної системи в Україні.  

3. Взаємозв’язок процесів формування, розвитку 

2-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

3-ій за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,0 

 поза розкладом 11 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
0,5 

Тестування в дистанційному 

курсі 
1,0 
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та використання інноваційного потенціалу 

конкурентоспроможності регіону.  

4. Суб’єкти та об’єкти інвестиційного 

забезпечення інноваційного розвитку. 

Тема 4. Економіка інноваційного підприємства 

Формування компетентностей: ЗК 01, ЗК 02, 

СК 05, СК 09 

Результати навчання: РН 01, РН 09 

Завдання для СРС: 

1. Мотиви створення і продажу інноваційної 

продукції.  

2. Доцільність створення і впровадження нової 

продукції.  

3. Планування виробництва інноваційної 

продукції.  

4. Обґрунтування потреби в персоналі на 

інноваційному підприємстві 

3-ій за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

4-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

4-ий за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

розв’язок практичних завдань 

2,0 

 поза розкладом 9 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
0,5 

Тестування в дистанційному 

курсі 
1,0 

Тема 5. Розвиток економіки країни в умовах 

глобалізації: національний та регіональний 

аспект  

Формування компетентностей: ЗК 01, ЗК 02, 

СК 05, СК 09 

Результати навчання: РН 01, РН 02 

Завдання для СРС: 

1. Моделі відкритої економіки та ефективність 

економічної політики.  

2. Державний борг та його наслідки.  

3. Аналіз ділових циклів.  

4. Досвід зарубіжних країн у створенні 

інноваційної інфраструктури. 

5-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

5-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

6-ий за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,0 

 поза розкладом 9 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
0,5 

Тестування в дистанційному 

курсі 
1,0 

Тема 1-5 6-ий поза розкладом  
Контрольна 

робота 1 

Письмова робота рубіжного 

контролю 
15 

Тема 6. Міжнародна торгівля товарами і 

послугами в системі світогосподарських зв'язків  

Формування компетентностей: ЗК 01, ЗК 02, 

СК 05, СК 09 

Результати навчання: РН 02, РН 08, РН 09 

Завдання для СРС: 

1. Особливості світогосподарських зв’язків 

сучасності.  

2. Фактори впливу та тенденції розвитку 

експортно-імпортної діяльності України.  

6-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

7-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

7-ий за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

розв’язок практичних завдань 

2,0 

 поза розкладом 9 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
0,5 

Тестування в дистанційному 

курсі 
1,0 
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3. Експортна стратегія України. 

4. Роль Офісу з просування експорту та 

Експортно-кредитного агентства в розвитку 

експорту українських товарів та послуг. 

Тема 7. Функціонування економічних систем в 

сфері обігу товарів і послуг  

Формування компетентностей: ЗК 01, ЗК 02, 

СК 05, СК 09 

Результати навчання: РН 01, РН 02, РН 08, РН 

09 

Завдання для СРС: 

1. Розвиток сфери обігу товарів і послуг в 

економічному зростанні України.  

2. Соціальна відповідальність економічних 

систем у сфері обігу товарів та послуг.  

3. Основні принципи класифікації підприємств 

сфери обслуговування. 

4. Модель та основні концепції індустрії 

гостинності. 

8-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

8-ий за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,0 

 поза розкладом 11 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
0,5 

Тестування в дистанційному 

курсі 
1,0 

Тема 8. Цифровізація економічних процесів та 

розвиток електронної торгівлі 

Формування компетентностей: ЗК 01, СК 05, 

СК 09 

Результати навчання: РН 08, РН 09 

Завдання для СРС: 

1. Четверта промислова революція та цифрова 

трансформація економічних процесів.  

2. Ринок електронної комерції. 

3. Необхідність та шляхи створення якісної, 

доступної та захищеної цифрової 

інфраструктури. 

4. Розвиток транскордонної електронної торгівлі. 

9-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

 поза розкладом 13 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 

0,5 

Тестування в дистанційному 

курсі 
1,0 

Тема 9. Економічний механізм та ресурсний 

потенціал функціонування торговельного 

підприємства  

Формування компетентностей: ЗК 01, ЗК 02, 

СК 05, СК 09 

Результати навчання: РН 01, РН 02, РН 08, РН 

09 

Завдання для СРС: 

1. Фактори, що визначають розмір та швидкість 

9-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

10-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

10-ий за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,0 

11-ий за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

розв’язок практичних завдань 

2,0 

 поза розкладом 7 самостійна Самостійна робота з навчально- 0,5 



6 

 

обертання товарних запасів.  

2. Сутність, завдання, принципи та методи 

нормування товарних запасів.  

3. Планування потреби в трудових ресурсах. 

4. Взаємозв'язок ресурсів і витрат торговельного 

підприємства.  

5. Цінова політика торговельного підприємства 

та її особливості. 

6. Ризики торговельного підприємства. 

методичною літературою 

Тестування в дистанційному 

курсі 
1,0 

Тема 10. Економічний механізм та ресурсний 

потенціал функціонування підприємства сфери 

обслуговування 

Формування компетентностей: ЗК 01, ЗК 02, 

СК 05, СК 09 

Результати навчання: РН 01, РН 02, РН 08, РН 

09 

Завдання для СРС: 
1. Оптимізація виробничо-експлуатаційної 

програми відповідно до стратегії розвитку 

підприємства готельного господарства. 

2. Місце реалізації туристичного продукту в 

економіці суб'єктів туристичного бізнесу. 

3. Цілі та завдання управління поточними 

витратами на підприємствах сфери 

обслуговування. 

4. Планування обсягу поточних витрат.  

5. Управління інвестиційною діяльністю, 

ризиком та шляхи запобігання банкрутству 

підприємств сфери обслуговування. 

11-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

12-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1,0 

12-ий за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,0 

12-ий за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

розв’язок практичних завдань 

2,0 

 поза розкладом 7 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою 
0,5 

Тестування в дистанційному  

курсі 
1,0 

Тема 6-10 12-ий поза розкладом  
Контрольна 

робота 2 

Письмова робота рубіжного 

контролю 
15 

Есе 1-12-ий    

Самостійна робота з навчально-

науковою літературою, 

виконання та презентація есе 

7 

Навчально-розрахункове завдання 9-12-ий    

Виконання та обговорення 

навчально-розрахункового 

завдання 

13 

Разом - - 150 - - 100 
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 Індивідуальне науково-дослідне завдання 
 

У межах навчальних годин, виділених на самостійну роботу, передбачено виконання есе та 

навчально-розрахункового завдання. Головна мета підготовки есе – набуття вмінь робити самостійні та 

правильні висновки на основі вивченої літератури, зібраного конкретного та фактичного матеріалу, 

викладати думки логічно, послідовно, систематизувати знання і повністю розкривати поставлену 

проблему, презентувати отримані результати. Вибір теми есе здійснюється кожним здобувачем 

індивідуально.  

Тематика есе: 

1. Фактори економічного зростання в умовах глобалізації економічних процесів. 

2. Детермінанти сталого розвитку економічних систем. 

3. Сучасні моделі сталого розвитку економічних систем. 

4. Показники сталого розвитку економічних систем на макро-, мезо- та мікрорівні.  

5. Тенденції розвитку економічних систем на засадах інклюзивності. 

6. Детермінанти функціонування економіки України на засадах сталого розвитку. 

7. Адаптація економічних систем України до умов європейської та євроатлантичної інтеграції. 

8. Економіка регіонів України в умовах європейської інтеграції. 

9. Вплив трудової міграції на науковий та інтелектуальний потенціал розвитку економіки країни 

(регіону). 

10. Особливості та наслідки трудової міграції в західних областях України. 

11. Роль креативності та інноваційності у забезпечення сталого розвитку економічних систем. 

12. Розвиток креативних індустрій та їх вплив на економіку країни. 

13. Створення інноваційних кластерів як центрів економічного зростання. 

14. Роль інноваційного потенціалу в забезпеченні конкурентоспроможності економіки регіону. 

15. Інноваційно-інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності економічних систем. 

16. Критерії та показники оцінки інноваційності товарів та послуг. 

17. Взаємозв'язок інноваційності, економічності та конкурентоспроможності продукції. 

18. Галузево-секторальна спеціалізація регіонів України та її детермінанти. 

19. Імплементація політики смарт-спеціалізації в стратегії регіонального розвитку. 

20. Вплив глобалізації на розвиток економіки країни та її регіонів. 

21. Транскордонне економічне співробітництво в умовах євроінтеграції. 

22. Інноваційна інфраструктура - необхідна передумова інноваційного розвитку економічних систем. 

23. Єдина торговельна політика Європейського союзу та її інструменти. 

24. Тенденції розвитку обсягів та структури світової торгівлі товарами. 

25. Тенденції розвитку обсягів та структури світової торгівлі послугами. 

26. Сучасні тренди розвитку сфери обігу товарів та послуг під впливом глобалізаційних та 

інтеграційних процесів. 

27. Фактори впливу на експортно-імпортну діяльність суб'єктів господарювання України.  

28. Експортоорієнтованість та імпортозаміщення як пріоритети економічної політики країни. 

29. Соціальна відповідальність економічних систем у сфері обігу товарів та послуг. 

30. Дисбаланси в розвитку внутрішньої торгівлі України та їх причини. 

31. Індустрія гостинності: вплив на економіку, міжнародний імідж та міжнародні зв'язки. 

32. Адаптація суб'єктів сфери обслуговування до викликів пандемії коронавірусу. 

33. Зарубіжний досвід розвитку туризму як важливого сектору національної економіки. 

34. Цифрові інструменти та комунікаційні платформи у функціонуванні підприємств сфери 

обслуговування. 

35. Зміни в економічній поведінці суб’єктів господарювання під впливом ґенези Індустрії 4.0. 

36. Вплив цифровізації економічних процесів на розвиток торгівлі. 

37. Особливості цифровізації економіки України. 

38. Цифровізація та тенденції розвитку електронної торгівлі (електронної комерції). 

39. Інституціональне забезпечення цифрової трансформації економіки України. 

40. Детермінанти та перспективи розвитку товарообороту торговельного підприємства. 

41. Методологічний інструментарій дослідження торговельної діяльності (діяльності підприємства 

сфери обслуговування). 

42. Місія та стратегія розвитку торговельного підприємства (підприємства сфери обслуговування) на 

споживчому ринку. 

43. Сучасні тенденції розвитку вітчизняного ринку товарів та послуг. 

44. Імплементація зарубіжного досвіду та моделей управління товарними запасами в діяльність 

підприємств оптової та роздрібної торгівлі. 
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45. Сучасні проблеми мотивації та стимулювання продуктивної праці в підприємства торгівлі 

(підприємствах сфери обслуговування). 

46. Економіко-математичні методи і моделі в управлінні витратами підприємств торгівлі (підприємств 

сфери обслуговування). 

47. Сучасні методи планування (прогнозування) мінімального, цільового, нормального та 

максимального прибутку підприємств торгівлі (підприємств сфери обслуговування). 

48. Управління ризиком та шляхи запобігання банкрутству підприємств торгівлі (підприємств сфери 

обслуговування). 

 

Навчально-розрахункове завдання «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діяльністю 

підприємства у сфері обігу товарів та послуг» виконується здобувачами у вигляді звіту, який повинен 

містити розрахункові таблиці згідно з методичними вказівками та аналітичні висновки.  

Рекомендації до виконання есе та навчально-розрахункового завдання висвітлені у методичній 

розробці: Міценко Н. Г. Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем розвитку економіки. 

Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

рівня вищої освіти зі спец. 051 «Економіка» ОНП «Економіка». – Львів : ЛТЕУ, 2022.  
 

Технічне та програмне забезпечення (обладнання) 
Персональний комп’ютер, мультимедійний проєктор (для презентацій на лекційних заняттях), 

ноутбук ASUS, екран проєкційний, персональні комп’ютери для проведення тестування (поточний, 

рубіжний контроль) та перевірки виконання завдань самостійної роботи, дошка аудиторна, трибуна, 

програмне забезпечення (текстовий редактор Word, табличний процесор MS Excel, презентаційна 

система Power Point, редактор Web-сторінок Front Page, браузер Internet Explorer, Adobe Reader 9 Outlook 

Express, WinRAR, та ін.). 
 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена 

проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення 

теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Здобувач, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни здобувач отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 % (якщо заборгованість не була обумовлена поважними причинами); 

якщо заборгованість виникла з поважних причин (напр., хвороба) - зниження оцінки не проводиться. 

 Здобувачі вищої освіти мають право отримати оцінку за екзамен автоматично - у випадку, якщо 

впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 

лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

 Під час роботи над завданнями недопустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації здобувач повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

 Списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 
 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 
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 екзамен; 

 стандартизовані тести; 

 усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії); 

 перевірка виконання практичних завдань; 

 контрольні роботи (тести, висвітлення теоретичних питань, розв’язання ситуаційного 

завдання); 

 есе; 

 розрахункові роботи; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 презентації та виступи на наукових заходах. 

 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:  

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 балів 

- участь у експрес-опитуванні з кожної лекції до 0,5 балів 

За роботу на лекціях здобувач може отримати максимально: 15 балів 

Робота на семінарах, практичних заняттях, у т.ч.:  

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 балів 

- усне опитування, участь у навчальній дискусії, 

розв’язок практичних завдань 
з кожного заняття до 1,5 бали 

За роботу на семінарах та практичних заняттях здобувач може отримати максимально: 20 

бал 

Самостійна робота, у т.ч.:  

- презентації за тематикою питань самостійного 

вивчення дисципліни (оцінка залежить від повноти 

розкриття теми, якості інформації, самостійності та 

креативності матеріалу, якості презентації) 

за кожну презентацію в межах окремої 

теми 0,5 балів 

- підготовка та презентація есе  максимум 7 балів 

- виконання навчально-розрахункового завдання  максимум 13 балів 

За виконання самостійної роботи здобувач може отримати максимально: 25 балів 

Тестування у дистанційному курсі: 

- тестування  
максимальний бал за кожну тему – 1 

бал 

За результатами тестування здобувач максимально може отримати: 10 балів 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Письмова контрольна робота 1 максимальна оцінка – 15 балів 

Письмова контрольна робота 2 максимальна оцінка – 15 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових 

публікацій, виконання наукових досліджень тощо 
до 10 балів (згідно з рішенням кафедри) 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(екзамен) 

Екзамен проводиться в комбінованій формі 

(тестування та розв'язок ситуаційних завдань) 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань здобувачів та для підсумкового контролю 

подані у таблицях. 

 

Для поточного контролю знань здобувачів з дисципліни, що завершується екзаменом 

Поточне тестування та самостійна робота 

Н
ав

ч
ал

ь
н

о
-

р
о

зр
ах

у
н

к
о

в
е 

за
в
д

ан
н

я
 

Е
се

 

С
у

м
а 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
4

 

Т
5

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

а 

р
о

б
о

та
 1

 

Т
6

 

Т
7

 

Т
8

 

Т
9

 

Т
1

0
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

а 

р
о

б
о

та
 2

 

2,5 4,5 4,5 5,5 5,5 15 5,5 4,5 2,5 7,5 7,5 15 13 7 100 

Т1, Т2 ... Т10 – теми занять 
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Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

 

При проведенні екзамену у комбінованій формі максимально за тестування виставляється 50 

балів, за розв’язок ситуаційних задач – 50 балів. 

 

Тестування (50 тестів) Сума 

1 бал за кожну правильну відповідь 

100 

Бал 0-50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача 

розв’язана 

невірно; 

відповідь на 

ситуативне 

завдання є 

необґрун-

тованою та 

алогічною 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі і 

присутні помилки 

при розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді до 

ситуаційного 

завдання є слабко 

аргументованим і в 

окремих аспектах 

алогічним 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі або 

присутні помилки 

при розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді до 

ситуаційного 

завдання є слабко 

аргументованим або в 

окремих аспектах 

алогічним 

Відповідь на 

ситуаційне 

завдання є 

недостатньо 

аргументо-

ваною; 

алгоритм 

розв’язку задачі 

є вірним, однак 

допущені 

помилки  

при розрахунках 

Відповідь на 

ситуаційне 

завдання є 

недостатньо 

аргументо-

ваною; 

алгоритм 

розв’язку задачі 

є вірним, однак, 

допущені 

незначні 

помилки при 

розрахунках 

Відповідь 

містить 

послідовний 

та аргументо--

ваний 

розв’язок 

задачі 

(завдання); 

вірно зроблені 

розрахунки до 

задачі 

Бал 0 -29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 
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Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0

-1
0
0
 

Здобувач демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що 

відповідає програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення 

в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або здобувач проявляє невпевненість 

в тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції здобувача в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивченні питань, 

що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2

-8
9
 

Здобувач демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує здобувачу самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них 

змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при 

вивченні дисципліни. 

Добре (В) 

7
4
-8

1
 

Здобувач  в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, 

що відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та 

вміє  застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

6
4
-7

3
 

Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою 

дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції 

щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, 

може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає 

значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою 

викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни. 

Задовільно (D) 

6
0 -

6
3

 Здобувач має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 
Середній 

Є мінімально допустимим у всіх складових програми 
Задовільно (Е) 
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використанням основних теоретичних положень, здобувач з труднощами пояснює 

правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

дисципліни. 
3
5

-5
9
 Здобувач  може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни здобувач виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у здобувача відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються 

при вивчені дисципліни. 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

0
-3

4
 

Здобувач повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Здобувач не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни. 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F) 

 

 

Розробник силабусу навчальної дисципліни                               _______________________              Міценко Н. Г.  
                                                                                                                            

Гарант освітньо-наукової програми                  _______________________              Міценко Н. Г. 
                                                                                                                             

Завідувач кафедри        _______________________              Міценко Н. Г. 
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Додаток до силабусу 

Рекомендовані джерела інформації на 2022-2023 н.р. 

Назва теми 
Рекомендовані джерела інформації до теми (Основна література; допоміжна література; 

інформаційні ресурси в Інтернеті) 

TЕМА 1.  

Сталий 

розвиток 

економічних 

систем 

1. Гаращук О. В. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення сталого соціально-економічного 

розвитку / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. - 2021. - Вип. 36. - С. 58-64. - (Серія «Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство»). 

2. Економіка сталого розвитку : електр. посіб. [Електронний ресурс]. - Луцьк, 2022. - Режим 

доступу : https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%95%D0%A1%D0%A0%20%D0 

%95%D0%9D%D0%9F%202022%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D

0%B9/index.html 

3. Павлов О. І. Інклюзивний розвиток України як система / О. І. Павлов, С. М. Дідух // Проблеми 

економіки. - 2020. - № 4. - C. 75–81. 

4. Скоробогатова Н. Є. Концептуальні засади формування сталого розвитку суспільства в 

контексті Індустрії 4.0 / Н. Є. Скоробогатова // Економічний вісник Національного технічного 

університету України "Київський політехнічний інститут". - 2019. - № 16. - С. 388-400. 

5. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : нац. доповідь / за 

ред. Е. М. Лібанової, М. А. Хвесика. - К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. - 776 с. 

6. Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації : моногр. / ред. І. З 

Сторонянської. - Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН 

України», 2019. - 501 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). 

7. Ткаліч Т. І. Інклюзивна економіка як модель світового економічного зростання / Т. І. Ткаліч // 

Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського. - 2018. - № 1 (10). - С. 93-98. - (Економічні 

науки). 

8. Уніят А. В. Концепція інклюзивної економіки в контексті сучасного сталого розвитку країн 

[Електронний ресурс] / А. В. Уніят, З. I. Юзвін // Ефективна економіка. - 2019. - № 2. – Режим 

доступу :  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6905 

TЕМА 2.  

Цілі та 

соціально-

економічний 

потенціал 

сталого 

розвитку 

економіки 

України 

1. Оцінка прогресу досягнення ЦСР в Україні (за методологією Економічної та соціальної 

Комісії ООН для Азії та Тихого океану (UNESCAP)) / Державна служба статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : нац. доповідь / за 

ред. Е. М. Лібанової, М. А. Хвесика. - К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. - 776 с. 

3. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/strategiya-rozvytku-

lvivskoyi-oblasti-na-period-2021-2027-rokiv.pdf 

4. Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 

TЕМА 3. 

Інноваційний 

розвиток як 

основа 

конкуренто-

спроможності 

економічних 

систем 

1. Гаращук О. В. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення сталого соціально-економічного 

розвитку / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. - 2021. - Вип. 36. - С. 58-64. - (Серія «Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство»). 

2. Давимука С. А. Теоретико-методологічний дискурс сучасного регіонального інноваційного 

розвитку / С. А. Давимука, Л. І. Федулова // Регіональна економіка. - 2018. - № 1(87). - С. 5-16.  

3. Давимука С. А. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : моногр. / С. А. 

Давимука, Л. І. Федулова. - Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього 

НАН України», 2017. - 528 с.  

4. Дорошенко О. Інновації та управління ними - ключ до досягнення цілей сталого розвитку / О. 

Дорошенко, Г. Дорожко, А. Ромашко, О. Юрчишин, О. Кравець // Теорія і практика 

інтелектуальної власності. - 2022. - № 2. - С. 74-84. 

5. Інноваційний потенціал конкурентоспроможності прикордонних регіонів України на 

сучасному етапі євроінтеграції / А. І. Мокій, Ю. В. Полякова, Р.-Д. А. Кучер // Регіональна 

економіка. – № 2. – 2016. – С. 165-174. 

6. Іртищева І. О. Методичні підходи до оцінки рівня інноваційного розвитку регіону / І. О. 

Іртищева, М. І. Стегней, М. С. Михайлов // Економіка та суспільство. - 2018. - № 16. - С. 586-593. 

7. Князевич А. О. Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку 

економіки : моногр. / А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 362 с. 

8. Краус Н. М. Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис 

формування та траєкторія розвитку : моногр. / Н. М. Краус. - К. : Аграр Медіа Груп, 2019. - 492 с. 

9. Полякова Ю. В. Визначальні характеристики інноваційної діяльності у регіональному 

вимірі  / Полякова Ю. В. // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. №1 (06). – С. 100-

105. 

10. Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких 

систем : моногр. / За наук. ред. О. М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 367 с. 

11. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року [Електронний 

https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/strategiya-rozvytku-lvivskoyi-oblasti-na-period-2021-2027-rokiv.pdf
http://uran.inprojournal.org/article/view/259746
http://uran.inprojournal.org/index
http://uran.inprojournal.org/index
http://uran.inprojournal.org/issue/view/15543
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ресурс]. - Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text 

12. Україна. Закон. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

13. Україна. Закон. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17 

14. Шовкун І. А. Моделі інноваційного розвитку: міжнародний досвід та уроки для України / І. 

А. Шовкун // Проблеми науки. – 2015. – № 8. –  С. 28-40.  

15. Korres G. The role of innovation in competitiveness and convergence process: a benchmarking 

study for European regions / G. Korres, A. Kokkinou // Regional Science Inquiry. - 2011. - Vol. 3 (2). - 

Pp. 123-133. 

TЕМА 4. 

Економіка 

інноваційного 

підприємства 

1. Городня Т. А. Економіка інноваційного підприємства : навч. посіб. / Т. А. Городня, В. І. 

Блонська, Т. Г. Васильців. – К. : Кондор, 2012. – 381 с. 

2. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. / А. М. Пугач, Н. І. Демчук, О. В. Довгаль 

та ін. – ФОП Швець В. М., 2018. – 348 с. 

3. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. / Т. А. Городня, Т. Г. Васильців, Н. М. 

Заярна. – Львів : ЛТЕУ, 2016. – 512 с. 

4. Касьяненко В. А. Дослідження сутності інноваційного потенціалу підприємства / В. А. 

Касьяненко // Вісник Хмельницького національного університету. –  2012. – Т. 2. - № 3. - С. 89-

93. 

5. Кузьмін О. Є. Економіка інноваційного підприємства : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, І. Н. 

Пащенко, Л. І. Чернобай. – Львів : ЛП, 2009. – 456 с. 

6. Міценко Н. Г. Розвиток підприємства на основі інфoрмацiйного та інноваційного потенціалу / 

Н. Г. Міценко, А. І. Міщук // Науковий вісник ОНЕУ : зб. наук. праць. – 2016. – № 4 (236). – С. 

191-204. – (Науки: економіка, політологія, історія). 

7. Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких 

систем : моногр. / За наук. ред. О. М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 367 с. 

TЕМА 5. 

Розвиток 

економіки 

країни в 

умовах 

глобалізації: 

національний 

та 

регіональний 

аспект 

1. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-

regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820 

2. Інноваційний потенціал конкурентоспроможності прикордонних регіонів України на 

сучасному етапі євроінтеграції / А. І. Мокій, Ю. В. Полякова, Р.-Д. А. Кучер // Регіональна 

економіка. – № 2. – 2016. – С. 165-174. 

3. Мельник Л. Г. Сучасні соціально-економічні тренди: досвід ЄС та практика України у світлі 

промислових революцій : моногр. / Л. Г. Мельник. - Суми : Сумський держ. ун-т, 2021. - 338 с. 

4. Національна економічна стратегія 2030 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25   

5. Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації : моногр. / ред. І. З 

Сторонянської. - Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН 

України», 2019. - 501 с. - (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). 

6. Територіальний розвиток і регіональна політика. Стратегування регіонального розвитку на 

засадах смарт-спеціалізації : наук. доповідь / [Сторонянська І. З., Васильців Т. Г., Возняк Г. В. та 

ін. ; наук. ред. Сторонянська І. З.]. - Львів : ІРД НАНУ, 2020. - 142 с. 

7. Формування «розумної спеціалізації» в економіці України : кол. моногр. / [Єгоров І. Ю., 

Бажал Ю. М., Хаустов В. К., Черненко С. М. та ін.] ; за ред. І. Ю. Єгорова. – К., 2020. – 278 с.  

TЕМА 6. 

Міжнародна 

торгівля 

товарами і 

послугами в 

системі 

світогоспо-

дарських 

зв'язків 

1. Дзюбановська Н. В. Статистичне оцінювання чинників впливу на міжнародну торгівлю із 

використанням дисперсійного аналізу / Н. В. Дзюбановська // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. – 2017. – Вип. 27. – Ч. 3. – С. 131-134. – (Сер. Економічні науки). 

2. Зовнішня торгівля України: ХХІ століття : моногр. / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, Н. О. 

Іксарова [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2016. – 600 с.  

3. Калюжна Н. Г. Зовнішньоторговельна інтеграція України в умовах поглиблення 

міждержавних конфліктів / Н. Г. Калюжна // Проблеми економіки. - 2020. - № 1. - С. 27-35. 

4. Ковтун Т. Д. Актуальні тренди міжнародної торгівлі товарами та особливості зовнішньої 

торгівлі України / Т. Д. Ковтун, А. П. Матвієнко // БізнесІнформ. - 2019. - № 9. - C. 28–35. 

5. Козак Ю. Г. Міжнародна торгівля : підруч. / Ю. Г. Козак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 272 с. 

6. Короленко Н. В. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобальної кризи 

covid-19 / Н. В. Короленко, Т. І. Ларіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - № 1. - С. 59–65.  

7. Мельничук О. Міжнародна торгівля послугами / О. Мельничук // Зовнішня торгівля: 

економіка, фінанси, право. - 2020. - № 4. - С. 115-128. 

8. Міценко Н. Г. Залежність економіки України від зовнішньої торгівлі: тенденції зміни 

індикаторів / Н. Г. Міценко, Б. І. Кабаці, А. О. Федоренко // Вісник ЛТЕУ : зб. наук. праць. - Сер. 

економ. - Вип. 62. - Львів: ЛТЕУ, 2021.  -  С. 12-21.  

9. Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України : кол. 

моногр. / за ред. Т. О. Осташко. – К. : ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2019. – 350 с. 

TЕМА 7. 

Функціонування 

1. Візерський С. Ю. Характеристика готельного господарства України / С. Ю. Візерський // 

Економіка України. – 2018. – № 2. – С. 98-104. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
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економічних 

систем в сфері 

обігу товарів і 

послуг 

2. Внутрішня торгівля України : моногр. / А. А. Мазаракі, В. Д. Лагутін, А. Г. Герасименко [та 

ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2016. – 864 с.  

3. Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні : 

моногр. / [С. А. Давимука, Л. І. Федулова, Н. М. Попадинець та ін. ] ; за заг. ред. С. А. Давимуки. 

– Львів : ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”, 2016. – 432 

с. 

4. Лупак Р. Л. Характеристика економічної безпеки розвитку сфери обслуговування України 

[Електронний ресурс] / Р. Л. Лупак, Т. Г. Васильців, О. В. Рудковський, С. О. Бєлікова // 

Ефективна економіка. – 2019. – № 9. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ 

pdf/9_2019/3.pdf. 

5. Мальська М. П. Готельний, ресторанний та туристичний бізнес: теорія та практика : навч. 

посіб. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – [4-ге вид. перероб. та доп.]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 472 с. 

6. Міценко Н. Г. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : моногр. / За 

ред. В. В. Апопія, П. Ю. Балабана. – Львів : Новий світ-2000, 2014. - 565 с. 

7. Міценко Н. Г. Торговельне підприємництво : підруч. / За ред. Л. В Фролової. - Одеса : 

Бондаренко М.О., 2018. - 640 с.  

8. Національний стандарт України: Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять. 

– К. : Держспоживстандарт України, 2005. 

9. Оптова торгівля в Україні : моногр. / А. А. Мазаракі, Г. М. Богославець,  О. М. Трубей, А. М. 

Носуліч ; за ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2016. – 208 с.  

10. Писаревський І. М. Управління сталим розвитком  в  туризмі : навч. посіб. / І. М. 

Писаревський, Л. В. Оболенцева, О. І. Угоднікова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 

96 с.    

11. Сомарин М. В. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу України / М. В. Сомарин // 

Маркетинг. – 2018. – № 1. – С. 67-73. 

12. Трут О. О. Передумови та фактори результативного розвитку внутрішньої торгівлі України / 

О. О. Трут // Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». - 2021. - № 20. - С. 

37-43. 

13. Чорна М. В. Економіка торгівлі : навч.-метод. посіб. / М. В. Чорна, Т. Б. Кушнір, О. В. 

Михайлова. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 221 с. 

14. Mitsenko N. Transformation of functions and social responsibility of trade in pandemic conditions / 

Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic: 

scientific monograph // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship.  – Sofia : VUZF 

Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. – Рр. 26-35. 

TЕМА 8. 

Цифровізація 

економічних 

процесів та 

розвиток 

електронної 

торгівлі 

1. Вектори економічного розвитку 2030: матеріали для обговорення [Електронний ресурс] / 

КМУ. – Режим доступу :  https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf 

2. Краус К. М. Електронна комерція та Інтернет-торгівля : навч.-метод. посіб. – К.: Аграр Медіа 

Груп, 2021. – 454 с.  

3. Основи цифрової економіки : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. І. Гулей, Б. О. Язлюк [та ін.]. - 

Тернопіль : ЗУНУ, 2021. - 274 с. 

4. Плотнікова Л. І. Сутність електронної торгівлі у світовій економіці / Л. І. Плотнікова, М. В. 

Романенко, С. І. Синенко // БізнесІнформ. - 2019. - № 1. - С. 139-144. 

5. Руденко М. В. Аналіз позицій України в глобальних індексах цифрової економіки / М. В. 

Руденко // Економіка та держава. - 2021. - № 2. - С. 11–18.  

6. Синявська О. А. Електронна торгівля в Україні: тенденції та перспективи розвитку / О. А. 

Синявська // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2019. - Вип. 9. 

- С. 126-132. - (Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм). 

7. Смолій Л. Новітні тренди та перспективи розвитку електронної комерції в міжнародному 

бізнесі [Електронний ресурс] / Л. Смолій, В. Костюк // Економіка та суспільство. - 2021. - № 29. – 

Режим доступу : file:///C:/Users/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F/ 

Downloads/584-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0% 

D1%82%D1%82%D1%96-560-2-10-20210909.pdf 

8. Україна. Закон. Про електронну комерцію [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text 

9. Цифрова економіка : підруч. / Т. І. Олешко, Н. В. Касьянова, С. Ф. Смерічевський та ін. – К. : 

НАУ, 2022. – 200 с 

10. Цифровізація економіки України: трансформаіційний потенціал : моногр. / За ред. В. П. 

Вишневського, С. І. Князєва. - К. : Академперіодика, 2020. - 188 c. 

11. Череп А. Цифрова трансформація суспільства як необхідна умова його інноваційного 

розвитку / А. Череп, В. Воронкова, О. Череп // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 

2022. - № 2. - С. 68-73. 

12. Mulska O. Factors of the Development of Ukraine’s Digital Economy: Identification and Evaluation 

/ O. Mulska, T. Vasyltsiv, O. Levytska, R. Lupak, B. Semak, T. Shtets // Science and Innovation. - 2022. 

- Vol. 18(2). - Pp. 44-58.  

13. Polischuk S. The impact of digitalization on changing business models of enterprises / S. Polischuk, 

http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/15170
https://doi.org/10.5281/zenodo.5834823
https://doi.org/10.5281/zenodo.5834823
http://uran.inprojournal.org/article/view/259745
http://uran.inprojournal.org/article/view/259745
http://uran.inprojournal.org/index
http://uran.inprojournal.org/issue/view/15543
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T. Rospopchuk // Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». - 2021. - № 18. - 

С. 199-202. 

TЕМА 9. 

Економічний 

механізм та 

ресурсний 

потенціал 

функціонування 

торговельного 

підприємства 

1. Гайдаєнко О. М. Удосконалення методики аналізу ефективності діяльності торговельних 

підприємств / О. М. Гайдаєнко // Науковий вісник Ужгородського університету. - 2018. - Вип. 1. - 

С. 191-196. - (Серія: Економіка). 

2. Гарбар В. А. Сучасні підходи до визначення та класифікації доходів торговельного 

підприємства [Електронний ресурс] / В. А. Гарбар, О. М. Денисюк, Ж. В. Гарбар, О. В. 

Кондратова. – Режим доступу : http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/44-chotirnadtsyata-

vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/251-suchasni-pidkhodi-do-viznachennya-ta-

klasifikatsiji-dokhodiv-torgovelnogo-pidpriemstva 

3. Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне 

забезпечення системи управління : моногр. / П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, В. О. Шевчук, Д. О. 

Харинович-Яворська. - Чернівці : Технодрук, 2015. - 370 с. 

4. Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні : 

моногр. / [С. А. Давимука, Л. І. Федулова, Н. М. Попадинець та ін. ] ; за заг. ред. С. А. Давимуки. 

– Львів : ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”, 2016. – 432 

с. 

5. Коптєва Г. М. Сучасний стан та тенденції розвитку підприємств роздрібної торгівлі 

[Електронний ресурс] / Г. М. Коптєва // Приазовський економічний вісник. – 2019. – Вип. 6 (17). 

– С. 140-143.  

6. Лігоненко Л. О. Економіка торгівлі (у рисунках, схемах та таблицях) : навч. посіб. / Л. О. 

Лігоненко, А. М. Носуліч, Н. М. Новікова. – К. : КНТЕУ, 2014. – 228 с. 

7. Лупак Р. Л. Матеріально-технічне забезпечення зміцнення конкурентних позицій 
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