




1. Мета дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є: формування  у студентів базових уявлень 

про організацію торгівлі і необхідність оволодіння знаннями , які повинен мати 

спеціаліст в сфері торгівлі для фахової роботи  за певним рівнем кваліфікації. 

Дати студентам загальні поняття про освітні торгівельні категорії, основні вимоги 

до організації торгівлі. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: 

Товарознавство, основи підприємництва, теорія і практика правозастосування. 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 

ПРН 12. Володіти 

методами та 

інструментарієм 

для обґрунтування 

управлінських 

рішень щодо 

створення й 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і 

біржових структур. 

 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування, 

розрахунково-

графічна робота 

ПРН12.1  Знати наукові 

поняття, теорії й методи, 

необхідні для розуміння 

принципів торгівельної та 

біржової діяльності; 

ПРН 12.2 Знати нормативно-

правові акти, довідкові 

матеріали, чинні стандарти, 

інструкції та складові інших 

документів у сфері торгівлі та 

біржової діяльності 

ПРН 13. 

Використовувати 

знання форм 

взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин 

для забезпечення 

діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та 

біржових структур. 

 

лекційні і 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування, 

тестові завдання, 

письмовий екзамен 

ПРН 13.1 Знати  взаємозв’язок 

понять й показників; 

ПРН 13.2 Знати механізм 

взаємодії між суб’єктами 

ринкових відносин 

ПРН 13.3 Вміти обирати 

оптимальні форми взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин 

ПРН 17. Вміти 

вирішувати 

професійні 

завдання з 

організації 

діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та 

біржових структур і 

розв’язувати 

проблеми у 

кризових ситуаціях 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування, тестові 

завдання, 

розрахунково-

графічна робота, 

письмовий екзамен 

ПРН 17.1 Вміти 

використовувати відповідні 

методи для обробки та аналізу 

статистичних даних для 

вирішення актуальних 

соціально-економічних задач в 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур; 

ПРН 17.2  Вміти 

використовувати  вплив 

зовнішніх і внутрішніх 
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з урахуванням 

зовнішніх та 

внутрішніх впливів. 

 

факторів задля подолання 

кризових ситуацій  

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Організація торгівлі 

Змістовий модуль 1 Основи організації торгівлі: 

Поняття і сутність організації торгівлі. Види торгівлі, їх характеристика. 

Основні сфери діяльності торговельного підприємства. Поняття торговельного 

підприємства. Індивідуальні, партнерські та корпоративні торговельні 

підприємства: поняття; характеристика переваг і недоліків. Етапи і фактори 

вибору організаційно-правової форми діяльності торговельного підприємства. 

Культура торгівлі, її складові та фактори, що її обумовлюють. Формування 

асортименту та управління ним у магазині. Завдання і методи вивчення попиту 

населення на роздрібних підприємствах. Спеціалізація підприємств і планування 

товарного асортименту. Роль транспорту у перевезенні товарів та його види. Роль 

упаковки у процесі товарного обігу та її функції. 

Змістовий модуль 2  Торговельна інфраструктура:_______________ 

Організація опртової торгівлі. Складське господарство оптового 

підприємства. Розміщення та оптимальні розміри оптових підприємств._ Зміст, 

принципи організації торгово-технологічного процесу і складу та фактори, які 

впливають на його побудову. Організаційна побудова і розвиток роздрібної 

торговельної мережі. Організація торговельно-технологічного процесу в магазині. 

Особливості організації роботи роздрібних торгівельних підприємств.  

Змістовий модуль 3 Форми продажу товарів: 

Методологічні основи впровадження технологій мерчандайзингу. Рекламно-

інформаційна робота в магазині як елемент мерчандайзингу. Управління 

комплексом мерчандайзингу Організація і технологія біржової торгівлі. Товарні 

біржі: сутність, роль, характерні риси та принципи функціонування. Процедура 

лістингу на фондовій біржі. Біржове котирування. Здійснення біржових операцій. 

Кліринг і розрахунки за біржовими угодами. Регулювання біржової діяльності. 

Аукціонна торгівля. Сутність, роль і значення торгівлі на ринках. Характеристика 

ринкового господарства і його структурних елементів. Організаційно-

економічний статус підприємств ринків. Система послуг у торгівлі на ринках. 

Система торговельного обслуговування: суть, зміст, принципи організації. 

Стратегія створення і надання системи послуг у підприємствах торгівлі. Напрями 

вдосконалення системи торговельного обслуговування. 

  

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 150 34 34 - 82 

Змістовий модуль 1 30 10 10 - 10 

Змістовий модуль 2 38 12 12 - 14 

http://westudents.com.ua/glavy/38486-rozdl-16-formuvannya-asortimentu-ta-upravlnnya-nim-u-magazin.html
http://westudents.com.ua/glavy/38486-rozdl-16-formuvannya-asortimentu-ta-upravlnnya-nim-u-magazin.html
http://westudents.com.ua/glavy/38487-161-zavdannya-metodi-vivchennya-popitu-naselennya-na-rozdrbnih-pdprimstvah.html
http://westudents.com.ua/glavy/38487-161-zavdannya-metodi-vivchennya-popitu-naselennya-na-rozdrbnih-pdprimstvah.html
http://westudents.com.ua/glavy/38490-162-spetsalzatsya-pdprimstv-planuvannya-tovarnogo-asortimentu.html
http://westudents.com.ua/glavy/38490-162-spetsalzatsya-pdprimstv-planuvannya-tovarnogo-asortimentu.html
http://westudents.com.ua/glavy/38202-56-skladske-gospodarstvo-optovogo-pdprimstva.html
http://westudents.com.ua/glavy/38202-56-skladske-gospodarstvo-optovogo-pdprimstva.html
http://westudents.com.ua/glavy/38230-57-rozmschennya-ta-optimaln-rozmri-optovih-pdprimstv.html
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Змістовий модуль 3 37 12 12 - 13 

Індивідуальне завдання (РГЗ) 30 - - - 30 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 

 

6. Теми лекцій 

Тема Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 Основи організації торгівлі: 

Тема 1.1. Основи 

торговельної діяльності та 

організації торгівлі. 

Договори в торгівлі. 

Поняття та основні принципи організації в торгівлі. 

Загальна характеристика торгівлі як системи. Види 

суб'єктів торговельної діяльності. Організаційні 

моделі у сфері торгівлі. Загальні правові основи 

торговельної діяльності. Господарські договори їх 

характеристика та застосування. Договірні 

зобов'язання та їх окремі види.  

 

4 

Тема 1.2. Культура 

торгівлі та її визначальні 

фактори 

Поняття та складові елементи культури торгівлі. 

Основні елементи якості торговельного 

обслуговування покупців. Система показників та 

методика оцінки рівня торговельного 

обслуговування покупців у магазині. 

2 

Тема 1.3. Поняття про 

асортимент товарів та їх 

класифікація. 

 

 Поняття та класифікація асортименту товарів. 

Принципи формування асортименту товарів. 

Формування асортименту в продовольчих магазинах 

та непродовольчих магазинах. 

2 

Тема 1.4. Транспортне і 

тарне забезпечення 

технологічних процесів у 

торгівлі. 

 

Види і роль транспорту у сфері торгівлі. Організація 

перевезень: вантажів залізничним транспортом та  

автомобільним транспортом. Роль тари та упаковки в 

організації торгово-технологічних процесів: 

класифікація та функції, основні вимоги, якість тари.   

 

2 

Змістовий модуль 2 Торговельна інфраструктура: 

Тема 2.1. Роль і функції 

оптової торгівлі. Типи і 

види оптових підприємств 

Поняття оптового ринку як місця і сфери здійснення 

оптової торговельної діяльності. Структура та 

інфраструктура оптової торгівлі. Види оптових 

підприємств та їх класифікація. Структура і побудова 

оптового підприємства. Складське господарство 

оптового підприємства. Розміщення та оптимальні 

розміри оптових підприємств 

4 

Тема 2.2. Організація 

торгово-технологічного 

процесу на підприємствах 

оптової торгівлі 

Зміст, принципи організації торгово-технологічного 

процесу і складу та фактори, які впливають на його 

побудову. Технологія розвантажування і внутрішньо-

складського переміщування товарів. Організація і 

технологія приймання товарів на складі. Організація і 

технологія розміщування та зберігання товарів на 

складах. Організація і технологія відбору та відпуску 

товарів зі складу. 

2 
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Тема 2.3. Основні поняття 

і складові роздрібної 

торгівлі 

Поняття, склад і функції роздрібної торгівлі. 

Фактори розвитку роздрібної торгової мережі,  її 

роль та значення. Організація постачання товарів 

підприємств роздрібної торгівлі. Організація 

продажу товарів у системі роздрібної торгівлі. 

2 

Тема 2.4. Торгово-

технологічний процес в 

магазині і влаштування 

магазинів 

 Будова і технологічне планування магазинів. 

Улаштування і планування торговельних і 

неторговельних приміщень.  Дизайн та імідж 

магазину. Приймання товарів у магазині за кількістю 

і якістю. Розміщення і викладення товарів у 

торговельному залі.  

2 

Тема 2.5. Технічне 

оснащення роздрібних 

підприємств 

Торговельне немеханічне обладнання магазинів.  

Типізація, уніфікація і стандартизація немеханічного 

обладнання. Обладнання торгових залів магазинів. 

Характеристика і правила експлуатації 

вимірювального обладнання. Міри довжини та 

об'єму, характеристика та правила експлуатації.  

4 

Змістовий модуль 3 Форми продажу товарів: 

Тема 3.1. Основи 

мерчандайзингу. 

Поняття та еволюція мерчандайзингу. Цілі та 

завдання мерчандайзингу. Поведінка споживачів як 

основа мерчандайзингу. Поняття про трирівневу 

концепцію мерчандайзингу. Реалізація концепції 

мерчандайзингу в роздрібній торгівлі. 

Мерчандайзинг товарів продовольчої групи. 

Мерчандайзинг товарів непродовольчої групи 

4 

Тема 3.2. Організація 

торгівлі на біржах і 

аукціонах 

Біржові угоди та учасники біржової торгівлі. 
 Проведення біржових торгів. Кліринг і 
розрахунки за біржовими угодами. Нержавне 
регулювання біржової діяльності. Інституційне 
регулювання біржової діяльності. 
Внутрішньобіржове регулювання. Торгівля на 

аукціонах: сутність, види, порядок організації і стан 

розвитку в зарубіжних країнах. 

2 

Тема 3.3. Організація 

торгівлі на ринках 

Торгівля на ринках як особлива форма торговельно-

сервісного обслуговування. Характеристика 

ринкового господарства і його структурних 

елементів. Організація системи послуг у торгівлі на 

ринках. Особливості організації роботи продовольчих і 

непродовольчих ринків. 

2 

Тема 3.4. Система 

торгівельних послуг 

Суть, особливості та основні види послуг у галузі 

торгівлі. Система торговельного обслуговування: суть, 

зміст, принципи організації.  Характеристика складових 

системи торговельного обслуговування. Організація 

надання окремих видів послуг.  

2 

 

7. Теми практичних занять 

 

Тема Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 Основи організації торгівлі: 
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Тема 1.1. Основи 

торговельної діяльності та 

організації торгівлі. 

Договори в торгівлі. 

Поняття та основні принципи організації в торгівлі. 

Загальна характеристика торгівлі як системи. Види 

суб'єктів торговельної діяльності. Організаційні 

моделі у сфері торгівлі. Загальні правові основи 

торговельної діяльності. Господарські договори їх 

характеристика та застосування. Договірні 

зобов'язання та їх окремі види.  

 

4 

Тема 1.2. Культура 

торгівлі та її визначальні 

фактори 

Поняття та складові елементи культури торгівлі. 

Основні елементи якості торговельного 

обслуговування покупців. Система показників та 

методика оцінки рівня торговельного 

обслуговування покупців у магазині. 

2 

Тема 1.3. Поняття про 

асортимент товарів та їх 

класифікація. 

 

 Поняття та класифікація асортименту товарів. 

Принципи формування асортименту товарів. 

Формування асортименту в продовольчих магазинах 

та непродовольчих магазинах. 

2 

Тема 1.4. Транспортне і 

тарне забезпечення 

технологічних процесів у 

торгівлі. 

 

Види і роль транспорту у сфері торгівлі. Організація 

перевезень: вантажів залізничним транспортом та  

автомобільним транспортом. Роль тари та упаковки в 

організації торгово-технологічних процесів: 

класифікація та функції, основні вимоги, якість тари.   

 

2 

Змістовий модуль 2 Торговельна інфраструктура: 

Тема 2.1. Роль і функції 

оптової торгівлі. Типи і 

види оптових підприємств 

Поняття оптового ринку як місця і сфери здійснення 

оптової торговельної діяльності. Структура та 

інфраструктура оптової торгівлі. Види оптових 

підприємств та їх класифікація. Структура і побудова 

оптового підприємства. Складське господарство 

оптового підприємства. Розміщення та оптимальні 

розміри оптових підприємств 

4 

Тема 2.2. Організація 

торгово-технологічного 

процесу на підприємствах 

оптової торгівлі 

Зміст, принципи організації торгово-технологічного 

процесу і складу та фактори, які впливають на його 

побудову. Технологія розвантажування і внутрішньо-

складського переміщування товарів. Організація і 

технологія приймання товарів на складі. Організація і 

технологія розміщування та зберігання товарів на 

складах. Організація і технологія відбору та відпуску 

товарів зі складу. 

2 

Тема 2.3. Основні поняття 

і складові роздрібної 

торгівлі 

Поняття, склад і функції роздрібної торгівлі. 

Фактори розвитку роздрібної торгової мережі,  її 

роль та значення. Організація постачання товарів 

підприємств роздрібної торгівлі. Організація 

продажу товарів у системі роздрібної торгівлі. 

2 

Тема 2.4. Торгово-

технологічний процес в 

магазині і влаштування 

магазинів 

 Будова і технологічне планування магазинів. 

Улаштування і планування торговельних і 

неторговельних приміщень.  Дизайн та імідж 

магазину. Приймання товарів у магазині за кількістю 

і якістю. Розміщення і викладення товарів у 

торговельному залі.  

4 
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Тема 2.5. Технічне 

оснащення роздрібних 

підприємств 

Торговельне немеханічне обладнання магазинів.  

Типізація, уніфікація і стандартизація немеханічного 

обладнання. Обладнання торгових залів магазинів. 

Характеристика і правила експлуатації 

вимірювального обладнання. Міри довжини та 

об'єму, характеристика та правила експлуатації.  

4 

Змістовий модуль 3 Форми продажу товарів: 

Тема 3.1 Основи 

мерчандайзингу. 

Поняття та еволюція мерчандайзингу. Цілі та 

завдання мерчандайзингу. Поведінка споживачів як 

основа мерчандайзингу. Поняття про трирівневу 

концепцію мерчандайзингу. Реалізація концепції 

мерчандайзингу в роздрібній торгівлі. 

Мерчандайзинг товарів продовольчої групи. 

Мерчандайзинг товарів непродовольчої групи 

4 

Тема 3.2. Організація 

торгівлі на біржах і 

аукціонах 

Біржові угоди та учасники біржової торгівлі. 
 Проведення біржових торгів. Кліринг і 
розрахунки за біржовими угодами. Нержавне 
регулювання біржової діяльності. Інституційне 
регулювання біржової діяльності. 
Внутрішньобіржове регулювання. Торгівля на 

аукціонах: сутність, види, порядок організації і стан 

розвитку в зарубіжних країнах. 

2 

Тема 3.3. Організація 

торгівлі на ринках 

Торгівля на ринках як особлива форма торговельно-

сервісного обслуговування. Характеристика 

ринкового господарства і його структурних 

елементів. Організація системи послуг у торгівлі на 

ринках. Особливості організації роботи продовольчих і 

непродовольчих ринків. 

2 

Тема 3.4. Система 

торгівельних послуг 

Суть, особливості та основні види послуг у галузі 

торгівлі. Система торговельного обслуговування: суть, 

зміст, принципи організації.  Характеристика складових 

системи торговельного обслуговування. Організація 

надання окремих видів послуг.  

2 

 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконання 

студентами денної та заочної форми навчання розрахунково-графічного завдання 

на тему: «Розрахунок показників з організації діяльності торгового 

підприємства». 

Метою розрахунково-графічного завдання є  закріплення теоретичних знань з 

курсу «Організація торгівлі» та розвиток у студентів практичних навичок при 

розрахунку показників з організації діяльності торгового підприємства. 

 
 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання   

 

Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування, 

поточне тестування, самостійні письмові роботи. 
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Підсумковий контроль проводиться у студентів денної і заочної форми 

навчання у формі екзамену (білети). 
 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 15 13 - 2 

Змістовий модуль 2 20 15 - 5 

Змістовий модуль 3 20 15 - 5 

Індивідуальне завдання 15 - - 15 

Підсумковий контроль 30 - - - 
 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 15 

Відвідування занять + активність на заняттях 3 

Завдання до самостійної роботи №1 2 

Тест теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 1 10 

Змістовий модуль 2 20 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Завдання до самостійної роботи №2 (написання реферату) 5 

Тест теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 2 10 

Змістовий модуль 3 20 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Ситуаційне  завдання 5 

Тест теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 3 10 

Індивідуальне завдання (РГЗ)  15 

Підготовка розрахункової частини 7 

Презентація та захист РГЗ 8 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Задача 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 

64-73 задовільно 
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60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

 

1. https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1021 

          2. Тестові завдання та тематика рефератів. 

3. Комплект білетів до екзамену. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Апопій В. В. Організація торгівлі: Підручник; 3-ге вид., перероб. та 

доп. / [В. В.Апопій, І. П.Міщук, В. М.Ребицький, С. І.Рудницький, Ю. 

М.Хом’як]; за ред. В. В.Апопія.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.  – 

  632 с. 

2. Балабан П. Ю., Тягунова Н. М., Місюкевич В. І., Михайлюкова Н. 

І.Торговельна логістика. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 148 с. 

3. Балджи М. Д., Допіра І. А., Однолько В. О. 

Економіка та організація торгівлі : навчальний посібник. – 

Київ : Кондор, 2017. – 368 с 

4. Гаврилишин В. В. Окремі аспекти управління асортиментом 

продовольчих товарів у провідних роздрібних мережах / В. В. Гаврилишин, І. І. 

Олексин // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Вид-во 

ЛТЕУ, 2019. Вип. 24. – С. 31-36. 

5. Голошубова  Н. О. Організація торгівлі : підруч. / Голошубова Н. О. – 

[2-ге вид., перероб. та доп.]. - К.: Книга, 2012. – 680 с. 

6. Малинка О. Я. Бренд-менеджмент : навчальний посібник / О. Я. 

Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 293 с.  

7. Оптова торгівля в Україні : монографія / А. А. Мазаракі, Г. М. 

Богославець, . М. Трубей, А. М. Носуліч ; за ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. 

нац. торг.- екон. ун-т, 2016. – 208 с. 

8. Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі 

України : монографія / [ Апопій В. В., Міщук І. П., Антонюк Я. М. та ін. ; за ред. 

д.е.н., проф. Апопія В. В.]. – Львів: вид-во «Новий Світ-2000», 2017. – 440 с. 

9. Товарознавство і торговельне підприємництво : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Мазаракі, Н. В. Притульська, 

В .А. Осика та ін. ; за ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т, 2014. – 652 с. 
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10.  Устенко А. О. Практикум системного менеджера / А. О. Устенко, О. 

Я. Малинка. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 361 с.  
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 

 
 

Організація торгівлі 

 

 

вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова, ПП 15 

семестр 2 

кількість кредитів ЄКТС 5,0 

форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

освітня програма  Економіка та організація бізнесу 

форма навчання денна 

 

 

 

Завідувач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування________________ 
яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

Гарант Освітньої програми  

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

 


