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1. ОПИС ПРЕДМЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 5 Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

(шифр і назва) 

обов’язкова  

Загальна кількість 

годин – 150 годин 

Спеціальність  
 

076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність» 

Курс  Семестр  

Змістових модулів - 2 3-й 5-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять -    

5 год. 

самостійна робота 

студента – 7,1 год.  

Ступень вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять Кількість 

годин 

Лекції  20 год. 

Лабораторні 

заняття 
- 

Практичні 

заняття 
28 год. 

Семінарські 

заняття 
2год. 

Самостійна 

робота 

100 

год. 

Форма контролю: екзамен 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета курсу: сформувати уявлення про економічні засади функціонування 
торговельного підприємства, оцінювання організації діяльності, його економічних 
ресурсів, результатів та ефективності функціонування. 
Завдання курсу: формування знань щодо сутності ринку товарів і послуг, ролі і 
значення торгівлі в національній економіці; особливостей організації діяльності 
торговельного підприємства та формування його економічних ресурсів; 
оволодіння методичними підходами до оцінювання економічних ресурсів 
торговельного підприємства, витрат, результатів та ефективності його діяльності. 
Предмет: є економічний механізм організації та функціонування торговельного 
підприємства, використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації 
економічних результатів торгівельної діяльності. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
знати: 

- сутність ринку товарів і послуг, роль і значення торгівлі в національній 
економіці; 

- економічну характеристику окремих видів торговельної діяльності; 
- основні напрямки його господарсько-фінансової діяльності; 
- організаційні структури торгівлі, види та форми торгівельної діяльності; 
- складові ресурсного потенціалу підприємства та шляхи його ефективного 

використання; 
-  особливостями формування товарообороту підприємств оптової і 

роздрібної торгівлі; 
- механізм формування економічних результатів господарсько-фінансової 

діяльності торговельного підприємства;  
- методичні підходи щодо оцінювання економічних ресурсів торговельного 

підприємства, витрат та результатів ефективності його діяльності;  
- шляхи підвищення ефективності господарської діяльності торговельного 

підприємства. 
вміти:  

- характеризувати поняття торгівлі, комерційного підприємництва, визначати 
види її діяльності; 

- аналізувати та прогнозувати торговельний оборот на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, здійснювати моніторинг кон'юнктури споживчого 
ринку, факторів, що впливають на його формування; 

- характеризувати специфіку функціонування роздрібних та оптових 
торговельних підприємств, визначати функції та особливості 
посередницьких торговельних підприємств; 

- аналізувати та планувати обсяги діяльності; 
- визначати необхідні ресурси та оцінювати результативність їх 

використання; 
- характеризувати товарні запаси та здійснювати їх нормування; 
- оцінювати та планувати витрати обігу торговельного підприємства та 

характеризувати раціональні напрями їх скорочення; 



- визначати показники результативності та ефективності діяльності 
торговельного підприємства, джерела їх підвищення; 

- визначати рівень конкурентоспроможності та характеризувати види ризиків 
і фактори впливу на торговельну діяльність. 

бути ознайомленими: з законодавчими актами України з проблем ефективної 
діяльності торговельних підприємств в ринкових умовах; з закордоним досвідом 
щодо форм і методів організації та торговельної діяльності підприємств в 
сучасних умовах. 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Економіка і організація торгівлі, як вид економічної 
діяльності 

 
Тема 1. Ринок товарів, значення, сутність та функції торгівлі. 

Ринок: сутність, функції, форми і структура ринку, оцінка потенціалу і місткості 
ринку, сутність торговельного підприємництва, його суб’єкти та функції, система 
та механізм функціонування торговельного підприємництва. 
 [17,19,20,22,26,27,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,47,49,51,60] 
 

Тема 2. Організація структури торгівлі, види форм суб’єктів торгової 
діяльності. 

 
Основні елементи та організаційна структура торгівлі, організаційні моделі в 
сфері торгівлі, функції та класифікація торгових підприємств, суб’єкти сфери 
роздрібної та оптової  торгівлі, види організаційно-правових форм суб’єктів 
торгової діяльності, методи і форми державного регулювання торгівлі.  
[20,22,26,27,31,36,37,38, 41,42,43,45,47,49,60] 
 
Тема 3. Економічна характеристика роздрібно – торговельних підприємств. 

Сутність, зміст та особливості роздрібної торгівлі, види та класифікація торгових 
об’єктів, комерційні стратегії торгової мережі роздрібної торгівлі та спеціалізація 
торгової мережі. 
[17,19,20,22, 31,32,34,35,36,37,43,45,47,49,51,60] 
 

Тема 4. Економічна характеристика оптової торгівлі. 
Сутність та різновиди оптової торгівлі, структура оптової торгівлі та її функції, 
види оптових підприємств їх класифікація, організаційні основи підприємництва 
в оптовій торгівлі: організація закупівлі товарів та організація збуту. 
[17,19,20,26,27,31,32,34,35,36,37,41,42,43,45,47, 60] 
 

Тема 5. Посередницька діяльність торгівлі 
Посередництво як вид підприємницької діяльності, функції посередницьких 
структур, функції та класифікація оптових посередників, види посередників, 
особливості здійснення операції щодо продажу товарів за участю посередників, 
організатори оптового обороту, їх роль та функції у формуванні оптового ринку. 
[22,26,27,31,32,34,40,41,42,43,45,47] 

 
Змістовий модуль 2. Товарооборот торговельного підприємства, 

формування та використання ресурсів, витрати та результативність 
діяльності 

 
Тема 6. Товарооборот торговельних підприємств. 

Сутність, види та характеристики товарообороту торговельних підприємств, 
товарооборот оптових торговельних підприємств, товарооборот роздрібних 



торговельних підприємств, показники роздрібного товарообороту та їх 
планування, товарооборот в системі показників ефективності комерційної 
діяльності торговельного підприємства. 
[22,26,27,31,32,34,35,36, 41,42,43,45, 51,60] 
 

Тема 7. Характеристика товарних запасів та їх нормування 
Сутність та склад товарних запасів торгового підприємства, показники, що 
характеризують стан товарних запасів торгового підприємства, фактори, що 
визначають розмір та швидкість обороту товарних запасів, механізм та методи 
нормування товарних запасів. 
[17,20,22,26,27,31,32,34,38,40,41,42, 47,49,60] 
 
Тема 8. Персонал торгових підприємств, організація оплати праці в торгівлі. 
Характеристика персоналу торгового підприємства, продуктивність праці 
працівників торгового підприємства: система показників, методика їх визначення, 
оплата праці працівникам торгового підприємства, планування фонду заробітної 
плати. 
[20,22,26,32,34,35,38,40,41,42,43,45,47,49,51,60] 
 

Тема 9. Витрати торговельного підприємства 
Поняття, сутність та класифікація витрат торговельного підприємства, 
номенклатура витрат обігу торгового підприємства, планування витрат обігу 
торгового підприємства, показники економічності господарської діяльності 
торговельного підприємства. 
[17,19,20,22,26,27,31, 37,38,40,41,42,43,45,47] 
 

Тема 10. Фінансові результати діяльності торговельних підприємств. 
Економічний зміст прибутку торгового підприємства, джерела його утворення, 
рентабельність та показники, що її характеризують, механізм формування та 
чинники, що формують прибутки та рентабельність торгового підприємства,  
[26,27,31,32,34,35,36,37, 42,43,45,47,49,51,60] 



 
4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Н
ом

ер
 

ти
ж

ня
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 
годин балі

в Лк. Пр. СРС 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи підприємства та підприємницької 
діяльності, товарна і цінова політика, результативність діяльності 

підприємства. 

1 

Лекція 1 
Ринок товарів, значення, сутність 
та функції торгівлі. 

2   2 

Семінарське 
заняття 1 

Ринок товарів, значення, сутність 
та функції торгівлі. 

 2  2 

Самостійна 
робота 1 

Робота на навчально-
інформаційному порталі 

  8 1 

2 

Лекція 2 
Організація структури торгівлі, 
види форм суб’єктів торгової 
діяльності. 

2   2 

Практична 
робота 2 

Організація структури торгівлі, 
види форм суб’єктів торгової 
діяльності. 

 2  2 

Самостійна 
робота 2 

Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 

  8 1 

3 

Лекція 3 
Економічна характеристика 
роздрібно – торговельних 
підприємств 

2   2 

Практична 
робота 3 

Економічна характеристика 
роздрібно – торговельних 
підприємств 

 4  2 

Самостійна 
робота 3 

Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 

  8 1 

4 

Лекція 4 
Економічна характеристика 
оптової торгівлі. 

2   2 

Практична 
робота 4 

Економічна характеристика 
оптової торгівлі. 

 4  2 

Самостійна 
робота 4 

Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 

  8 1 

5 

Лекція 5 Посередницька діяльність торгівлі 2   2 

Практична 
робота 5 

Посередницька діяльність торгівлі  4  2 

Самостійна 
робота 5 

Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 

  8 1 



6-7 

Самостійна 
робота  

Підготовка до написання ПМК І   10   

ПМК І 
Підсумковий контроль за 
змістовий модуль І 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 10 16 50 35 
Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення, інвестиційна та інноваційна діяльність 

підприємства та ефективність його діяльності 

8 

Лекція 8 
Товарооборот торговельних 
підприємств. 

2   2 

Практична 
робота 8 

Товарооборот торговельних 
підприємств. 

 2  2 

Самостійна 
робота 8 

Виконання практичного завдання 
та робота на навчально-
інформаційному порталі 

  8 1 

9 

Лекція 9 
Характеристика товарних запасів 
та їх нормування 

2   2 

Практична 
робота 9 

Характеристика товарних запасів 
та їх нормування 

 2  2 

Самостійна 
робота 9 

Виконання практичного завдання 
та робота на навчально-
інформаційному порталі 

  8 1 

10 

Лекція 10 
Персонал торгових підприємств, 
організація оплати праці в 
торгівлі. 

2   2 

Практична 
робота 10 

Персонал торгових підприємств, 
організація оплати праці в 
торгівлі. 

 2  2 

Самостійна 
робота 10 

Виконання практичного завдання 
та робота на навчально-
інформаційному порталі 

  8 1 

11 

Лекція 11 
Витрати торговельного 
підприємства 

2   2 

Практична 
робота 11 

Витрати торговельного 
підприємства 

 4  2 

Самостійна 
робота 11 

Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 

  8 1 

12 

Лекція 12 
Фінансові результати діяльності 
торговельних підприємств. 

2   2 

Практична 
робота 12 

Фінансові результати діяльності 
торговельних підприємств. 

 4  2 

Самостійна 
робота 12 

Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 

  8 1 

13-14 
Самостійна 

робота  
Підготовка до написання ПМК ІІ   10  



ПМК ІІ 
Підсумковий контроль за модуль 
ІІ 

   10 

ПМК 2     

Всього за змістовний модуль 2 10 14 50 35 
Разом ПМК1 та ПМК2 20 30 100 70 

Екзамен 30 
Разом 100 



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 

1. Ринок: сутність, функції, форми і структура ринку. 
2. Оцінка потенціалу і місткості ринку. 
3. Сутність торговельного підприємництва. 
4. Суб’єкти та функції торговельного підприємництва. 
5. Система та механізм функціонування торговельного підприємництва. 
6. Основні елементи та організаційна структура торгівлі. 
7. Організаційні моделі в сфері торгівлі. 
8. Функції та класифікація торгових підприємств. 
9. Суб’єкти сфери роздрібної та оптової торгівлі. 
10. Види організаційно-правових форм суб’єктів торгової діяльності. 
11. Методи і форми державного регулювання торгівлі.  
12. Сутність та зміст роздрібної торгівлі 
13. Особливості роздрібної торгівлі. 
14. Види та класифікація торгових об’єктів. 
15. Комерційні стратегії торгової мережі роздрібної торгівлі. 
16. Спеціалізація торгової мережі. 
17. Сутність та різновиди оптової торгівлі. 
18. Структура оптової торгівлі. 
19. Функції оптової торгівлі. 
20. Види оптових підприємств їх класифікація. 
21. Організаційні основи підприємництва в оптовій торгівлі. 
22. Організація закупівлі товарів. 
23. Організація збуту товарів. 
24. Посередництво як вид підприємницької діяльності. 
25. Функції посередницьких структур. 
26. Функції та класифікація оптових посередників. 
27. Види посередників. 
28. Особливості здійснення операції щодо продажу товарів за участю 
посередників. 
29. Організатори оптового обороту.  
30. Функції у формуванні оптового ринку. 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 
 

1. Сутність товарообороту торговельних підприємств. 
2. Види та характеристики товарообороту торговельних підприємств. 
3. Товарооборот оптових торговельних підприємств. 
4. Товарооборот роздрібних торговельних підприємств. 
5. Показники роздрібного товарообороту. 
6. Планування товарообороту. 
7. Товарооборот в системі показників ефективності комерційної діяльності 
торговельного підприємства. 



8. Сутність та склад товарних запасів торгового підприємства. 
9. Показники, що характеризують стан товарних запасів торгового 
підприємства. 
10. Фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасів. 
11. Механізм та методи нормування товарних запасів. 
12. Характеристика персоналу торгового підприємства. 
13. Продуктивність праці працівників торгового підприємства: система 
показників, методика їх визначення. 
14. Оплата праці працівникам торгового підприємства. 
15. Планування фонду заробітної плати. 
16. Поняття, сутність та класифікація витрат торговельного підприємства. 
17. Номенклатура витрат обігу торгового підприємства. 
18. Планування витрат обігу торгового підприємства. 
19. Показники економічності господарської діяльності торговельного 
підприємства. 
20. Економічний зміст прибутку торгового підприємства. 
21. Джерела утворення прибутку. 
22. Рентабельність та показники, що її характеризують. 
23. Механізм формування та чинники, що формують прибутки та 
рентабельність торгового підприємства. 
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