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1.

2.
Опис навчальної дисципліни
ОК 24. Економіка торговельного підприємства;
кількість кредитів ЄКТС – 4;
кількість годин – 120 годин, у тому числі 58 аудиторних годин, 62 години
самостійна робота.
3.
Час і місце проведення навчальної дисципліни
Термін викладання – один семестр, 3 курс, 6 семестр.
4.
Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми
Організація торгівлі належить до навчальної дисциплін обов’язкової
компоненти, освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки;
‒
при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з
таких дисциплін (пререквізитів): «Економіка підприємства», «Товарознавство».
‒
основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при
вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Планування діяльності
підприємств», «Логістика».
5.

Характеристика навчальної дисципліни

5.1. Призначення навчальної дисципліни. Освітня компонента
«Економіка торговельного підприємства» спрямована на отримання
здобувачами однієї з важливих і універсальних компетентності – довести
основні теоретичні положення сучасної економіки до оволодіння студентами
економічних спеціальностей; надати допомогу в започаткуванні у студентів
навичок та вмінні використовувати теоретичний інструментарій в дослідженні
економічної поведінки торговельного підприємства, а також можливостей
планування, прогнозування і реалізація заходів з підвищення ефективності
виробництва.
5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи
теоретичних і практичних знань і компетентностей щодо використання
мікроекономічних моделей у наукових дослідженнях, здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу, здатність проявляти ініціативу у прийняті
підприємницьких рішень, здатність описувати економічні та соціальні процеси і

явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані результати.
5.3. Задачі вивчення дисципліни – теоретична та практична
підготовка, самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі
конкретних ситуацій на підприємстві, пропонувати способи їх вирішення,
використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування
економічних рішень. Дослідження господарських процесів, що відбуваються у
виробничо-комерційних системах підприємств, методів техніко-економічних
обґрунтувань планових і проектних рішень, наукових основ і шляхів
прискорення соціально-економічного розвитку підприємства, підвищення
ефективності підприємства, капіталовкладень та нової техніки, шляхів
підвищення ефективності використання трудових, матеріальних, природних,
інформаційних і фінансових ресурсів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен
сформувати такі програмні компетентності:
інтегральні компетентності – здатність розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає
застосування теорій та методів економічної науки.
загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.
фахові компетентності:
СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької,
торговельної та біржової діяльності.
СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи,
інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування
підприємницьких, торговельних і біржових структур.
СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових
відносин.
СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в
підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
програмні результати:

РН 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової
діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних
цілях.
РН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та
вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
РН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології
обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
РН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку
інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
РН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної
діяльності та брати відповідальність за результати.
РН 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та
реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і
здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур.
РН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання
на практиці.
РН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
РН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових
відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур.
РН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
РН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
РН 17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми
у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
РН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної
організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових
норм.
5.4. Зміст навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Економіка торговельного підприємства»
належить до обов’язкових компонент. У результаті вивчення навчальної
дисципліни студент повинен знати: сутність основних понять економіки та методи
їх застосування в різноманітних сферах діяльності підприємств; значення та шляхи
підвищення ефективності функціонування торговельних підприємств та їх
підрозділів; основи моделювання ефективності роботи торговельних підприємств в
умовах переходу до ринку і при ринковій економіці. Базуючись на одержаних в
процесі вивчення дисципліни знаннях, студенти повинні вміти:
поєднувати
теоретичні знання і практичні навички по ефективному веденню виробництва;
розраховувати основні економічні показники діяльності торговельних підприємств і
аналізувати їх; знаходити шляхи використання резервів підвищення ефективності
діяльності торговельного підприємства тощо.

5.5. План вивчення навчальної дисципліни
Тиждень

Назви теми
Сутність, роль та принципи торговельного
підприємництва
Умови, чинники та принципи розвитку
торговельного підприємництва
Планування виробничої діяльності
підприємства та обсягів
реалізації продукції
Облік у торговельному підприємництві
Вибір оптимальної системи оподаткування
суб’єктів торгівельного підприємництва
Організаційно-правові форми
торговельного підприємництва
Стандартизація і сертифікація
Ресурсний потенціал підприємства та його
ефективність
Фінансово-економічні результати
діяльності підприємства

1
2,3
4,5
6,7
8
9
10
11
12

Науково-технічний прогрес та
інтенсифікація виробництва
Економічний ризик у торговельному
підприємництві
Економічна безпека у торговельному
підприємництві
Разом

13
14
15

6.

Самостійна робота студента

Форми організації
навчання та кількість
годин
лекційні практичні
заняття
заняття

Самостійна
Робота,
кількість
годин

2

2

6

4

2

6

4

4

6

4

4

6

2

2

6

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

6

2

2

4

2

2

4

2

2

6

30

28

62

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння
навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових занять час.
№
п/п
1
2
3
4

Вид самостійної роботи
Підготовка до практичних
занять
Підготовка самостійних
питань з тематики
дисципліни
Індивідуальні завдання
Розв’язання індивідуальних
задач
Разом

Години

Термін
виконання

28

щотижнево

14

щотижнево

10

4 рази в семестр

10

4 рази в семестр

Форма та метод
контролю
Усне та
письмове
Усне та
письмове
Усний захист
Письмовий
контроль

62
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Контроль і оцінка результатів навчання

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами
контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим
компетентностям за результатами лабораторних занять – 60 балів (усний
контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін.,
індивідуальні завдання, розв’язування задач та ін.); рубіжний контроль
(колоквіум у формі тестування) – 10 балів; підсумковий контроль, (екзамен в
усній або тестовій формі) – 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо здобувач протягом
семестру за підсумками поточного та рубіжного контролів набрав (отримав)
менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 35
балів), то він до заліку не допускається. Крім того, обов’язковим при
мінімальній кількості балів за підсумками поточного та рубіжного контролів є
виконання студентом підсумкової контрольної роботи (колоквіуму).

Визнання результатів набутих у неформальній/інформальній освіті
здійснюються до початку семестру, у якому згідно з навчальним планом
передбачено опанування освітнього компонента.
9.

Політика навчальної дисципліни

Дисципліна передбачає індивідуальну та групову роботу. Середовище в
аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.
Відвідування лекційних та практичних занять є обов’язковим.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у
встановлений термін. Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим
незалежно від причини пропущеного заняття, здобувач презентує виконані
завдання під час консультації викладача. Під час роботи над індивідуальними
завданнями, розв’язуванням задач не допустимо порушення академічної
доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими та
оригінальними.

