
 

Силабус навчальної дисципліни 
 

Назва дисципліни Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем розвитку 
підприємництва і торгівлі 
Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4062  
Кількість аудиторних занять: 30 год. 
Консультації: за розкладом 
Назва кафедри: підприємництва, торгівлі та логістики 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу д.е.н., професор Міщук Ігор Пилипович 
Профайл керівника 
курсу: 

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-komerciinoji-dijalnosti-ta-   
pidprijemnictva/mishchuk-igor-pilipovich/ 

Контактна 
інформація igmislog@gmail.com,     +0634745142 

 
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: "Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем розвитку 

підприємництва і торгівлі" є дисципліною обов’язкової складової навчального плану.  
Під час вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти отримують теоретичні знання і практичні 

навички щодо актуальних напрямів розвитку сфери товарного обігу, які характеризуються високим 
потенціалом для проведення наукових досліджень в умовах сучасного ринку товарів і послуг. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, семінарських занять. Здобувачі вищої освіти  
мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу 
здобувачів. Під час сесії формат очний. 

 
 

Ознаки дисципліни 

Кількість 
кредитів 

Загальна 
кількість годин 

Тижневих годин для денної форми навчання: Вид підсумкового 
контролю аудиторних самостійної роботи здобувача 

4 90 2,5 5 залік 
 
 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість 
годин 

Лекції 18 
Практичні (семінарські) заняття 12 
Самостійна робота 60 
Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

 
  

 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4062


 

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

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

ЗK01. Здатність розв’язувати 
комплексні проблеми у сфері 
підприємницької, 
торговельної та біржової 
діяльності на основі 
системного наукового 
світогляду та загального 
культурного кругозору із 
дотриманням принципів 
професійної етики та 
академічної доброчесності. 
ЗК02. Здатність працювати в 
міжнародному контексті. 
ЗК03. Здатність працювати 
автономно. 
 

СК01. Здатність планувати і виконувати оригінальні дослідження на відповідному рівні, 
досягати наукових результатів, які можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях, 
впроваджені у практичну діяльність, що створюють нові знання у підприємницьких, 
торговельних та біржових структурах та/або дотичних до них міждисциплінарних напрямах 
СК02. Здатність продукувати, обґрунтовувати нові ідеї, гіпотези і моделі та приймати науково 
обґрунтовані рішення у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 
СK04. Здатність усно та/або письмово презентувати, обговорювати, апробовувати результати 
досліджень, розробок, проєктів українською та іноземною мовами. 
СК05.Здатність до критичного переосмислення і розвитку сучасних теорій, методологій, 
об'єктів досліджень й практик, із застосуванням системного підходу до врахування 
неекономічних аспектів з різних галузей знань, у підприємницькій, торговельній та біржовій 
діяльності. 
СК07. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні наукові проєкти у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на базі поєднання сучасних теорій, концепцій 
та практик управління діяльністю суб’єктів економіки (її окремих секторів, зокрема – 
кооперативного) та оптимізації їх бізнес-процесів з можливостями підвищення їх 
конкурентоспроможності на основі використання механізмів експертної (експертно-
товарознавчої) підтримки комплексу функціональних процесів підприємств, а також 
комерціалізовувати результати відповідних наукових досліджень з забезпеченням вимог щодо 
дотримання прав інтелектуальної власності. 

 
Результати навчання відповідно до освітньо-наукової програми (РН) 

РН01. Мати передові концептуальні, методологічні знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності та/або на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, які є достатніми для проведення 
наукових, прикладних досліджень на рівні актуальних світових досягнень, отримання нових знань та/або 
здійснення інноваційної професійної діяльності. 
РН02. Глибоко розуміти загальні принципи та методи економічних наук, методологію наукових досліджень, 
застосовувати їх в процесі проведення власних досліджень у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності, а також у викладацькій практиці. 
РН03. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, 
статистичні, економіко-математичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, 
спеціалізовані бази даних та інформаційно-комунікативні технології, прилади та обладнання. 
РН05. Застосовувати сучасні методи та інструменти наукових досліджень та інноваційної діяльності для 
отримання нових знань та/або розв’язання комплексних проблем у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності, а також у дотичних міждисциплінарних напрямах. 
РН07. Аналізувати та оцінювати стан, тенденції розвитку підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, 
застосовувати сучасні методології, методи та інструменти для вирішення актуальних проблем у професійній 
практиці. 
РН08. Формулювати та перевіряти гіпотези, використовувати для обґрунтування висновків належні докази, 
зокрема, актуальні літературні та інформаційні джерела, результати теоретичного аналізу, моделювання, 
експериментальних досліджень. 
РН09. Планувати і виконувати теоретичні та/або емпіричні дослідження з використанням сучасних методів й 
інструментів, здійснювати критичний аналіз результатів власних або сторонніх досліджень у контексті усього 
комплексу сучасних знань щодо проблем у сфері підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та дотичних 
міждисциплінарних напрямів, з дотриманням норм академічної і професійної етики. 
РН11. Вільно презентувати, обговорювати державною та іноземними мовами результати досліджень, наукові 
та/або прикладні проблеми підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, оприлюднювати їх у наукових 
публікаціях провідних міжнародних видань або впроваджувати у практичну діяльність. 
РН12. Організовувати і здійснювати освітній процес у закладах освіти, розробляти і впроваджувати спеціальні 
освітні компоненти зі сфери підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 



 

РН13. Розуміти механізми функціонування та регулювання діяльності суб’єктів господарювання сфери 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в кооперативному секторі економіки, забезпечувати з 
врахуванням особливостей її організації їх адаптацію до вимог висококонкурентного ринкового середовища в 
умовах глобалізації та євроінтеграції. 
РН14. Досліджувати на засадах сучасних методологій комплекс бізнес-процесів підприємств у сферах 
виробництва та товарного обігу, організовувати та здійснювати їх оптимізацію (реінжиніринг) в контексті 
підвищення конкурентоспроможності на глобальному, національному, регіональному ринку на базі поєднання 
інструментарію менеджменту з використанням можливостей і механізмів експертної (експертно-товарознавчої) 
підтримки. 
РН15. Розробляти та впроваджувати інноваційні управлінські рішення на основі оригінальних авторських 
підходів та інструментарію дослідження науково-теоретичних і прикладних проблем діяльності суб’єктів 
господарювання сфери обігу товарів і послуг з урахуванням чинників невизначеності та обмеженості ресурсів для 
забезпечення їх ефективності та розвитку, забезпечувати комерціалізацію результатів наукових досліджень та 
дотримання прав інтелектуальної власності. 



 

 

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. СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК03, 
СК05 
Результати навчання: РН01, РН03, РН05, 
РН07, РН11, РН12 
Завдання для СР: 
1. Внутрішній ринок споживчих товарів: сучасний 
стан, особливості і проблеми розвитку в умовах 
постковідної економіки 
2. Внутрішня торгівля України у системі 
міжгалузевих зв’язків 

1-й  за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-
опитування здобувачів 2 

2-й  за розкладом 2 семінар Усне опитування, навчальна дискусія 6 

1-й – 
2-й 

 
 6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою: 

конспектування, тезування; складання 
плану реферату 

3 

Тестування в дистанційному курсі 1 

Тема 2. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ТОВАРНОГО 
ОБІГУ 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК03, 
СК05 
Результати навчання: РН01, РН02, РН03, 
РН05, РН07, РН11, РН12 
Завдання для СР: 
1. Перспективи та механізми імплементації 
інноваційних форм провадження підприємницької 
діяльності 
2. Франчайзинг як ефективний механізм 
провадження підприємницької діяльності  
 

1-й  за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-
опитування здобувачів 2 

4-й  за розкладом 2 семінар Усне опитування, навчальна дискусія, 
виконання завдань 6 

1-й –  
4-й  6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування; виконання завдань; 

опрацювання інтернет-ресурсів для 
формування реферата 

3 

Тестування в дистанційному курсі 1 

Тема 3. ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ 
ТОРГІВЛІ В СФЕРІ ТОВАРНОГО ОБІГУ 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, 
ЗК03, СК01, СК02, СК04, СК05, СК06 
Результати навчання: РН01, РН02, РН03, 
РН05, РН07, РН11, РН12, РН14, РН15 

3-й  за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-
опитування здобувачів 2 

6-й  за розкладом 1 семінар Усне опитування, навчальна дискусія, 
виконання завдань 4 

3-й – 
6-й  6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою: 

конспектування; виконання завдань; 
3 



 

Завдання для СР: 
1.Тенденції розвитку оптової торгівлі в економіці 
ринкового типу  
2. Стратегічні напрями структурно-територіальної 
організації оптової торгівлі 
3.Регулювання розвитку оптових ринків 
сільськогосподарської продукції  
4.Стратегія інноваційного розвитку оптових 
сільськогосподарських ринків 

опрацювання інтернет-ресурсів для 
реферата 

Тестування в дистанційному курсі 1 

Тема 4. ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ 
ТОРГІВЛІ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК03, 
СК01, СК02, СК04, СК05 
Результати навчання: РН01, РН02, РН03, 
РН05, РН07, РН11, РН12, РН15 
Завдання для СР:  
1. Розвиток нових форматів торговельних об’єктів 
роздрібної торговельної мережі 
2. Електронний бізнес на оптових і роздрібних 
ринках в умовах постковідної економіки та війни 
3.Соціально-економічні наслідки трансформаційних 
змін в торгівлі 

3-й  за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-
опитування здобувачів 2 

6-й  за розкладом 1 семінар Усне опитування, навчальна дискусія, 
виконання завдань 4 

 
3-й –  
6-й 

 8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою: 

конспектування; виконання завдань; 
опрацювання інтернет-ресурсів для 

реферата 

3 

Тестування в дистанційному курсі 1 

Тема 5. НОВІ ФОРМИ І СТРУКТУРИ В СФЕРІ 
ТОВАРНОГО ОБІГУ 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, 
ЗК03, СК01, СК02, СК04, СК05, СК06, СК07 
Результати навчання: РН01, РН02, РН03, 
РН05, РН07, РН08, РН09, РН11, РН12, РН15 
Завдання для СР: 
1. Механізми формування інтеграційних об’єднань 
суб’єктів торговельної діяльності  
2. Стратегія інноваційного розвитку оптових 
сільськогосподарських ринків 
3. Дропшипінг як інноваційна форма провадження 
торговельного підприємництва: сутність, переваги, 
недоліки, механізми  
4. Трансформація сутності, завдань та 
організаційних моделей провадження фірмової 
торгівлі в системі дистрибуції продукції 
5. Нові організаційні форми і сучасні механізми 
реалізації послуг 

5-й  за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-
опитування здобувачів 2 

8-й  за розкладом 1 семінар Усне опитування, навчальна дискусія, 
виконання завдань 4 

5-й – 
8-й  6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування, реферування; виконання 

завдань 

3 

Тестування в дистанційному курсі 1 



 

Тема 6. АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ТА СЕРВІСУ В 
КООПЕРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, 
ЗК03, СК01, СК02, СК04, СК05, СК06, СК07 
Результати навчання: РН01, РН02, РН03, 
РН05, РН07, РН08, РН09, РН11, РН12, РН13, 
РН15 
Завдання для СР: 
1. Типологія суб’єктів торговельного 
підприємництва в системі сільськогосподарської 
кооперації 
2. Впровадження систем управління якістю та 
безпечністю аграрної продукції як умова активізації 
розвитку торговельного підприємництва в системі 
сільськогосподарської кооперації 

5-й  за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-
опитування здобувачів 2 

8-й  за розкладом 1 семінар Усне опитування, навчальна дискусія, 
виконання завдань  4 

5-й – 
8-й 

 
 8 самостійна 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування, реферування; виконання 

завдань 

3 
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Тема 7. БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ В 
КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ТРЕНДУ 
РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ КОМЕРЦІЇ 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, 
ЗК03, СК01, СК02, СК04, СК05 
Результати навчання: РН01, РН02, РН03, 
РН05, РН07, РН08, РН11, РН12, РН14, РН15 
Завдання для СР: 
1. Економічний аналіз та облік у сфері біржової 
комерції 
2. Стратегічні напрями запровадження нових 
інформаційних технологій у біржову комерцію 
3. Розвиток біржового електронного трейдингу в 
Україні 

7-й  за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-
опитування здобувачів 2 

10-й  за розкладом 2 семінар Усне опитування, навчальна дискусія, 
виконання завдань 4 

7-й – 
10-й  6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування; виконання завдань 

3 
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Тема 8. ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 
У СФЕРІ ТОВАРНОГО ОБІГУ 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, 
ЗК03, СК01, СК02, СК04, СК05, СК07 
Результати навчання: РН01, РН02, РН03, 
РН05, РН07, РН08, РН09, РН11, РН12, РН14, 
РН15 
Завдання для СР: 
1. Інноваційне забезпечення формування систем 
логістики суб'єктів торговельного підприємництва 

7-и  за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-
опитування здобувачів 2 

7-й – 
10-й  6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування; виконання завдань 

3 
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2. Інформаційна підтримка логістичного 
менеджменту підприємств 
Тема 9. ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ СОЦІАЛЬНО- 
ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВИ 
РОЗВИТКУ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, 
ЗК03, СК01, СК02, СК04, СК05, СК07 
Результати навчання: РН01, РН02, РН03, 
РН05, РН07, РН08, РН09, РН11, РН12, РН13, 
РН14, РН15 
Завдання для СР: 
1.Модернізація нормативно-правового регулювання 
торговельної діяльності в Україні 
2. Механізми реалізації державної політики 
регулювання соціального діалогу та активізації 
соціальної відповідальності на підприємствах 
торгівлі 
 
 

9-й  за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-
опитування здобувачів 2 

11-й  за розкладом 2 семінар Усне опитування, навчальна дискусія, 
виконання завдань 4 

9-й – 
12-й  6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою: 

конспектування, тезування, 
анотування; виконання завдань; 

підготовка реферата 

3 
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Виконання реферату 1-й – 
 12-й  - 

виконання і 
захист 

реферату, 
навчальна 
дискусія  

Самостійна робота з навчально-
науковою літературою, виконання і 

презентація реферату 
10 

Разом      100 



 

Серед форм самостійної роботи здобувачів освіти передбачено виконання  реферату. 
Враховуючи тенденції розвитку та вдосконалення навчального процесу, актуальним є 

індивідуально-орієнтований підхід в підготовці майбутніх фахівців у сфері торгівлі. За таких умов 
реферат, як одна із форм індивідуального завдання, є складовою програми дисципліни 
"Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем розвитку підприємництва і торгівлі". Написання 
реферату є важливою формою самостійної навчальної діяльності здобувачів 

Реферат зазвичай пишеться в процесі вивчення однієї із важливих навчальних проблем курсу. 
Мета реферату при цьому – показати, як осмислюється ця проблема. Є також додаткові цілі: формування 
навичок самостійної навчально-дослідної роботи, опанування методики аналізу, узагальнення, 
осмислення інформації та перевірка знань здобувачів освіти. Реалізація таких цілей втілюється в життя 
шляхом поступового вирішення таких завдань:  

- вивчення літератури з певного питання;  
- вивчення інформації, яка міститься в літературі або в Інтернет-ресурсах;  
- збирання та узагальнення матеріалу;  
- складання плану реферату;  
- написання реферату;  
- оформлення реферату.  
Ця форма письмової роботи базується на аналізі практичної діяльності та реферуванні 

літературних джерел з обраної тематики, призначена для поточного закріплення навчального матеріалу 
та контролю набутих знань і навичок.  

Виклад матеріалу в рефераті повинен мати практичну спрямованість та орієнтованість на аналіз 
практики, здобуття та систематизацію знань. При написанні реферату слід не лише опрацьовувати 
матеріал з обраної теми, але й, продемонструвавши творчий підхід, зробити спробу узагальнити 
отриманий досвід, визначити шляхи вирішення питань, що досліджується. В рефераті подається 
первинне осмислення й узагальнення певного обсягу інформації, яка накопичена вченими й викладена в 
літературі. 

Обсяг зібраних і систематизованих матеріалів повинен становити 18-20 друкованих аркушів 
формату А4 за умови використання комп’ютерної техніки (вимоги щодо оформлення тексту: 
використання текстового редактора Word,  шрифт – TimesNewRoman, комп’ютерний набір – кегель 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5, поля: зверху і знизу – по 20 мм, справа – 30 мм, зліва – 10 мм).  

 
Тематика завдань самостійної роботи (реферати) 

1. Реформування соціальної структури торгівлі в Україні в умовах ринкових відносин. 
2. Організаційно-правові форми здійснення роздрібної торгівлі. 
3. Основні принципи розміщення роздрібних торговельних підприємств у сучасних умовах. 
4. Інтернет-магазин як форма торговельного обслуговування споживачів у середовищі 

інформаційних технологій. 
5. Економічна ефективність торговельного обслуговування населення та шляхи її підвищення. 
6. Структурна перебудова торгівлі України в умовах ринкової економіки 
7. Проблеми розвитку та управління НТП в умовах ринкової економіки 
8. Реформування соціальної структури торгівлі в Україні в період ринкових відносин  
9. Різноманіття форм суб’єктів торговельної діяльності в Україні 
10. Організаційні моделі у сфері торгівлі у вітчизняній та зарубіжній торгівлі 
11. Тенденції розвитку оптових підприємств у ринковій економіці (за матеріалами економічно 

розвинутих країн)   
12. Роль і проблеми розвитку підприємств оптової торгівлі в умовах ринкових відносин (за 

матеріалами України) 
13. Тенденції розвитку оптових підприємств у ринковій економіці (за матеріалами аналізу розвитку 

оптової торгівлі в економічно розвинутих країнах)  
14. Напрямки розвитку складського господарства у зарубіжній торгівлі 
15. Сучасні тенденції організації складських операцій (за матеріалами зарубіжної торгівлі) 



 

16. Напрями удосконалення складського технологічного процесу на складах оптових підприємств 
17. Вітчизняний та зарубіжний досвід індустріалізації технологічних схем товаропостачання 

роздрібної торгівлі 
18. Основні напрями та проблеми удосконалення транспортного обслуговування торгівлі  
19. Сучасні тенденції розвитку автомобільних перевезень торгових вантажів у зарубіжній торгівлі 
20. Основні напрями удосконалення транспортно-експедиційного обслуговування підприємств 

торгівлі у ринковій економіці 
21. Сучасні проблеми розвитку кооперативної роздрібної торгівлі в Україні 
22. Організаційні структури торговельних фірм (за матеріалами зарубіжної торгівлі)  
23. Сучасні напрями і тенденції розвитку торговельних мереж у сфері обігу (за матеріалами 

торговельних систем України, зарубіжних країн) 
24. Напрями та проблеми формування стратегії роздрібної торгівлі в умовах ринкової економіки (за 

матеріалами торговельних систем України, зарубіжних країн) 
25. Перспективні типи підприємств у роздрібній торгівлі (за матеріалами зарубіжної торгівлі) 
26. Роздрібна торговельна мережа споживчої кооперації: роль, проблеми, напрямки розвитку в 

ринковому середовищі 
27. Проблеми та перспективи розвитку мережі спеціалізованих роздрібних торговельних 

підприємств в умовах ринкової економіки 
28. Напрями і тенденції формування асортименту товарів у сучасних магазинах (за матеріалами 

вітчизняної та/або зарубіжної торгівлі) 
29. Економічні проблеми формування асортименту товарів у магазинах в умовах конкуренції 
30. Сучасні проблеми організації і технології продажу товарів і обслуговування покупців у магазинах 
31. Управління торгово-технологічними процесами сучасних магазинів як засіб підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку товарів і послуг  
32. Нормативно-правове регулювання торговельної діяльності в Україні 
33. Розвиток і регламентація фірмової торгівлі в Україні в сучасних умовах  
34. Розвиток електронної торгівлі в Україні 
35. Можливості, завдання і напрями використання експертної (експертно-товарознавчої) підтримки 

конкурентоспроможності підприємств сфери виробництва та товарного обігу 
 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Для проведення лекцій з дисципліни "Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем 

розвитку підприємництва і торгівлі" потрібні ноутбук ASUS, мультимедійний проєктор з програмним 
забезпеченням (текстовий редактор Word, табличний процесор MSExcel, програма створення і перегляду 
презентацій PowerPoint),  проекційний екран,  а для  проведення семінарських занять – програмна 
платформа Moodle, персональне комп’ютерне обладнання з можливістю виходу в мережу Інтернет 
(Інтернет-браузер Internet Explorer або GoogleChrome) та доступу до відповідного дистанційного курсу 
для виконання завдань на заняттях, завдань самостійної роботи, проходження тестування (поточний і 
підсумковий контроль). 
 

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 теоретичне вивчення 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 вищої освіти, 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 (хвороба здобувача ВО) - зниження оцінки не 
проводиться. 

• Під час роботи над завданнями не допускається порушення академічної доброчесності: при 
використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації здобувач вищої освіти повинен вказати 
джерело, використане під час виконання завдання. 

• Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 
лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 
коректними текстовими запозиченнями не більше 35%. 

У разі виявлення факту плагіату здобувач вищої освіти отримує за завдання 0 балів і повинен 
повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час контрольних робіт 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, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Вид контролю Види навчальної роботи 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 1,0 бал 

- ведення конспекту за конспект матеріалу  кожної лекції  - 
1,0 бал 

За роботу на лекціях здобувач максимально може отримати:  18 балів 
Робота на практичних (семінарських) заняттях, у т.ч.: 
- присутність на заняттях (з оформленням письмового звіту); 
при пропусках занять з поважних причин допускається 
відпрацювання пройденого матеріалу 

за кожне заняття  2 бали 

- робота в аудиторії (опитування, участь у навчальній 
дискусії, активність на занятті) за кожне заняття 2 бали 

За роботу на семінарських заняттях здобувач максимально може отримати: 24 бали 
Самостійна робота, у т.ч.:  
- виконання завдань, винесених на самостійне вивчення 
(наявність завдань у Робочому зошиті з СРС) 

за кожну тему - 3,0 бали 

- презентація та захист реферату до 10 балів  
За виконання самостійної роботи здобувач максимально може отримати: 39 балів 

РУБІЖНИЙ 
КОНТРОЛЬ 

Контрольна тематична тестова робота  максимальна оцінка – 1 бал 
За результатами виконання контрольних тематичних тестових робіт здобувач максимально може 
отримати: 9 балів 

ДОДАТКОВА 
ОЦІНКА 

Виконання досліджень, підготовка наукових публікацій, 
представлення результатів НДР на наукових конференціях, 
Круглих столах 

Згідно з рішенням кафедри 
(бонус - до 10 балів) 

ПІДСУМКОВИЙ 
КОНТРОЛЬ 

(залік) 
Залік виставляється за результатами поточного оцінювання Критерії оцінювання зазначено у 

таблиці 



 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 
тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за реферат; 
оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку 
наукових публікацій тощо. 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань здобувачів, для різних видів підсумкового 
контролю подані в таблицях. 

 
Для заліку  

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 Реферат 

12 12 10 10 10 10 10 6 10 10 100 
 
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 

90
-1

00
 

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 
вивченні інших дисциплін, а 
також знання, набуті при 
самостійному поглибленому 
вивченні  питань, що 
відносяться до дисципліни, 
яка вивчається. 

Відмінно 
(А) 

82
-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) 

74
-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) 



64
-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) 
60

-6
3

Здобувач має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє 
основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як 
мінімально допустимий. З 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. 

Середній 
Є мінімально допустимим у 
всіх складових програми 
дисципліни 

Задовільно (Е) 

35
-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 вивченні 
дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

0-
34 Здобувач повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Здобувач  непідготовлений до 
самостійного вирішення 
задач, які окреслює мета та 
завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни  

(F) 

Розробник силабусу навчальної дисципліни      проф. Міщук І. П. 

Гарант освітньо-наукової програми проф. Міщук І. П. 

Завідувач кафедри         проф. Міщук І. П. 



 

Рекомендовані джерела інформації на 2022-2023 навчальний рік 
 

Назва теми Рекомендовані джерела інформації до теми  
(Основна література; допоміжна література; інформаційні ресурси в Інтернеті) 

1 2 
Тема 1. СТРУКТУРНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

 

1.Апопій В. В. Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України : монографія / В. В. Апопій, І. П. Міщук, 
Я. М. Антонюк та ін.; [за ред. проф. Апопія В. В.] – Львів : "Новий Світ – 2000", 2017 р. – 440 с. 
2.Апопій В. В. Ключові макроекономічні тенденції сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України / В. В. Апопій, М. В. Чорна // 
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Вип. 1 (31). – С. 148-
162. 
3.Балджи М. Д. Економіка та організація торгівлі: навч. посібник / М. Д. Балджи, В. О. Однолько – К. : ФОП Гуляєва В.М., 2021. 344 с. 
4.Барна М. Ю. Трансформація системи внутрішньої торгівлі в Україні : монографія / М.Ю. Барна. – Львів: Вид-во «Растр-7», 2015. – 
400 с. 
5.Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / І. М. Копич, О. О. Нестуля, та ін.; за ред. В. В. Апопія, 
П. Ю. Балабана. - Львів : "Новий світ - 2000", 2014. - 565 с. 
6.Внутрішня  торгівля  України :  монографія / А. А. Мазаракі, В. Д. Лагутін, А. Г. Герасименко [та  ін.] ;  за заг. ред. д-ра екон. наук, 
проф. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 864 с.  
7.Возіянова Н. Ю. Внутрішня торгівля України: теоретичний базис, моніторинг, моделі розвитку : монографія / Н. Ю. Возіянова. - 
Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - 517 с. 
8.Дмитренко І. А. Структурні трансформації роздрібної торгівлі України : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 «Економіка та управління 
національним господарством»/І. А. Дмитренко. – Львів, 2015. – 267 с. 
9.Ковальська Л. Підприємництво і торгівля : навч. посібник / Л. Ковальська, І Кривов’язюк. – К. : Кондор, 2018. – 620 с. 
10.Куцик П.О. Внутрішня торгівля України у системі міжгалузевих зв’язків : сучасні тенденції і ключові диспропорції. 
Підприємництво і торгівля. 2021. – № 31. С. 5-12.  
11.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. 
12.Національний стандарт України "Оптова та роздрібна торгівля. Терміни та визначення понять: ДСТУ 4303:2004". [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/ru/directories1/dstu4303.html. 
13.Пугачевська К. Й. Тенденції розвитку внутрішньої торгівлі в Україні/ К.Й.  Пугачевська // Економіка і суспільство. - 2017. - Вип.12. 
-С.143-148. 
14.Толпежніков Р. О. Світові тенденції та особливості розробки стратегії розвитку підприємств сфери рітейлу / Р. О. Толпежніков, Т. 
Г. Толпежнікова, Д. В. Шишман // Ефективна економіка. – 2021. - № 6. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8965. 
15.Формування системи внутрішньої торгівлі України: теорія, практика, інновації : колективна монографія / за ред. В. В. Лісіци, В. І. 
Місюкевич, О. М. Михайленко. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 232 с. 

Тема 2. ПРОБЛЕМИ 
РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В 
СФЕРІ ТОВАРНОГО ОБІГУ 

 

1.Андріїв Н. М. Сутність та особливості підприємництва в системі внутрішньої торгівлі України / Н. М. Андріїв // Бізнес Інформ. - 
2017. - № 2. - С. 172-177. 
2.Вагнер І.М. Вплив COVID-19 на економічний розвиток малого i середнього бізнесу в Україні / Вагнер І. М., Демко І. І. // Вісник 
університету банківської справи. - 2020. - № 1 (37). - С. 59-66. 
3.Воробйова Ю. М. Каталізатори та деструктори розвитку інноваційного підприємництва в Україні /Воробйова Ю. М. // Економіка та 
держава. - 2021. - № 5. - С. 124–128.  

http://www.profiwins.com.ua/ru/directories1/dstu4303.html


 

4.Голошубова Н. О. Підприємницькі мережі в торгівлі / Н. О. Голошубова, О. О. Кавун, В. М. Торопков та ін [заг. редакція 
Голошубової Н. О.]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 344 с. 
5.Касич А.О. Стартапи як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід / Касич А. О., Джура А. М. // 
Інвестиції: практика та досвід. - 2019. - № 2. -  С. 24–31. 
6.Ковальська Л. Підприємництво і торгівля : навч. посібник / Л. Ковальська, І Кривов’язюк. – К. : Кондор, 2018. – 620 с. 
7.Кузьмін О. Франчайзинг у підприємницькій діяльності / О. Кузьмін, У. Сухорська, Т. Мирончук. – Львів : Вільна Україна, 2007. – 
144 с. 
8.Купчак Б. Ф. Підприємництво: суть та умови здійснення / Б. Ф. Купчак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.2. – С. 
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