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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Торгівельна діяльність за ринкових відносин, оптової та роздріб
ної торгівлі потребує професійних знань характеристик і особливос
тей просування товарів на ринку.

Дисципліна ”Організація і технологія торговельної діяльності” 
вивчає різноманітні характе ристики товарів, які становлять їх спо
живчу вартість, а також фак тори забезпечення цих характеристик. 
Наукові основи торговельної діяльності базуються на знаннях із та
ких фундаментальних дисциплін, як “Менеджмент”, “Маркетинг”, 
“Економіка підприємства”, “Право” тощо. Робота навіть із простими 
на перший погляд товарами потребує професійних знань, які постій
но накопичуються на теоретичному та практичному рівнях. У цьому 
зв’язку розширення та поглиблення знань про товари — одне з основ
них завдань торгівельної діяльності. Такі знання потрібні менедже
рам, комерсантам і бізнесменам різних рівнів; технологам, які розроб
ляють товари, товарознавцям промислових, сільськогосподарських і 
торговельних організацій. Знати все про товари, з якими мають спра
ву, повинні економісти, фінансисти, бухгалтери, політики і пересічні 
покупці.

Трансформація економічної системи в Україні потребує докорін
них змін і вдосконалення системи підготовки кадрів, здатних са
мостійно господарювати за умов конкуренції.

Без належного опанування системою підготовки студентів, діяль
ність яких буде пов’язана з торгівлею, неможливо створити сучасну 
систему обслуговування споживачів. Сфера торгівлі потребує фахів
ців, здатних грунтовно аналізувати будьяке економічне завдання і 
знаходити найоптимальніші шляхи їх розв’язання.

Підготовці таких спеціалістів покликане сприяти широке засто
сування активних методів навчання, зокрема розв’язання комплекс
них ситуаційних завдань, конкретних ситуацій, проведення ділових 
ігор, тестування.

Мета вивчення дисципліни “Організація і технологія торговель ної 
діяльності” — здобути спеціальні теоретичні знання щодо орга нізації 
і технології торговельної діяльності та набути навичок їх практично
го застосування на підприємствах торгівлі за сучасних умовах госпо
дарювання.

Предметом вивчення дисципліни є організація і технологія тор
говельної діяльності як науки та практичної діяльності.
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Основні завдання дисципліни:
•	 здобуття	глибоких	теоретичних	знань	з	питань	розвитку	розд

рібної торговельної мережі, організації процесу продажу то варів, 
обслуговування покупців, технологічного процесу в ма газинах, 
організації гуртової торгівлі, торгівлі на біржах і аукціонах, 
розвитку складської мережі, організації праці, техноло гічного 
процесу в магазинах і на складах, тарообігу, забезпечення ефек
тивності функціонування підприємств торгівлі за умов конку
ренції;

•	 опанування	 методичним	 інструментарієм	 здійснення	 аналізу	
організації роздрібної і оптової торгівлі, розробки ре комендацій 
щодо її вдосконалення і підвищення ефективності;

•	 вивчення	 зарубіжного	 досвіду	 організації	 торгівлі	 та	 форму
вання критичного осмислення доцільності й можливості його 
використання у практиці торгівлі України

•	 набуття	 навичок	 оцінки	 соціальноекономічної	 ефективності	
організації торгівлі та наслідків управлінських рішень, що при
ймаються.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни 

”ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Основи організації товарного ринку і 
технологія торговельної діяльності

1 Організаційні основи торговельної діяльності
2 Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури 

товарного ринку
3 Сутнісні характеристики ринку. Товарний ринок
4 Класифікація і функції роздрібних торговельних підпри

ємств
5 Основні принципи розміщення роздрібної торговельної 

мережі
6 Вимоги до обладнання магазинів
7 Організація торговельнотехнологічного процесу в магазині
8 Торговельнотехнологічне обладнання магазинів
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Змістовий модуль ІІ. Організація процесу продажу товарів 
і обслуговування покупців

9 Культура торгівлі та її визначальні фактори
10 Форми роздрібного продажу товарів
11 Основні правила роздрібної торгівлі
12 Типи і види оптових підприємств
13 Характеристика і класифікація торговельних бірж
14 Організація торговельних операцій на біржі
15 Сутність і види аукціонів
16 Призначення, функції та класифікація складів
17 Види складських приміщень та їх планування
18 Елементи технологічного процесу на складі

19.

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Змістовий модуль ІІІ. Організація торгівлі. Формування 
товарного ринку та управління товарними запасами иа 
підприємствах торгівлі
Підприємства гуртової торгівлі. Послуги підприємств гур
тової торгівлі
Торговопідприємницька діяльність на товарному ринку 
Роздрібна торгівля
Комерційне посередництво на товарному ринку
Інформаційна та організаційнокомерційна діяльність
Товарні біржі. Брокерська діяльність на товарній біржі
Лізинг. Економічні основи лізингу
Організація тарного господарства в торгівлі
Роль транспорту в торгівлі
Організація перевезення товарів залізничним і автомобіль
ним транспортом

29

30
31

Змістовий модуль ІV. Управління організаційними 
процесами праці в магазинах і на складах
Загальні принципи управління персоналом торговельного 
підприємства
Організація праці працівників магазинів
Організація праці складських працівників
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ’

Змістовий модуль І. Основи організації товарного ринку 
і технологія торговельної діяльності

Тема 1. Організаційні основи торговельної діяльності
Поняття і сутність організації торгівлі. Поняття технології торгів

лі. Зв’язок курсу ”Організація і технологія торговельної діяльності” 
з дис циплінами ”Менеджмент”, ”Маркетинг”, ”Економіка підприємс
тва”, ”Право” та ін. Поняття і сутність товарообігу. Фактори, що впли
вають на товарообіг. Принципи та умови раціонального будівництва 
процесу товарообігу. Вплив науковотехнічного прогресу на розвиток 
торгівлі. Огляд передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з пи
тань організації і технології торговельної діяльності.

Література [33; 34; 43; 65; 76; 78; 113; 114; 116; 120]

Тема 2. Сутність, завдання та проблеми розвитку 
інфраструктури товарного ринку

Сутність інфраструктури товарного ринку. Елементи інфраструк
тури товарного ринку. Функції інфраструктури. Макроекономічні 
показники ринкової інфраструктури: види й класифікація.

Література [34; 45; 65; 78; 84; 113; 119; 122]

Тема 3. Сутнісні характеристики ринку. Товарний ринок
Поняття, економічний зміст та класифікація ринків. Особливості 

товарного ринку. Параметри та атрибути товарного ринку. Форми і 
методи регулювання товарного ринку. 

Література [34; 44; 45; 65; 78; 82; 94; 119; 122]

Тема 4. Класифікація і функції роздрібних торговельних 
 підприємств

Сутність поняття ”торговельне підприємство”. Класифікація 
роз дрібних торговельних підприємств, їх характеристика і роль у 
тор говельному обслуговуванні покупців. Основні торговельні та 
технологічні функції магазинів. Сутність і значення спеціалізації 
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підприємств роздрібної торгівлі. Види магазинів з урахуванням їх 
товарної спе ціалізації. Показники, які характеризують стан розвитку 
та ефек тивність використання роздрібної торгівлі. Типізація підпри
ємств роздрібної торгівлі. Роль конкуренції в розвитку роздрібної 
торгівлі.

Література [8; 34; 41; 51; 52; 58–60; 65; 68; 78; 84; 113; 123]

Тема 5. Основні принципи розміщення роздрібної торговельної 
мережі

Фактори, що впливають на розміщення магазинів у містах. Ос
новні принципи раціонального розміщення роздрібних торговельних 
підприємств у містах і сільській місцевості. Методичні підходи до 
визначення потреби у підприємствах роздрібної торгівлі, їх спеціалі
зації та вибору місця розташування на території населеного пункту.

Література [13; 33; 41; 43; 60; 65; 70; 78; 85; 113; 119]

Тема 6. Вимоги до обладнання магазинів
Класифікація і характеристика будівель, в яких розміщують мага

зини. Технологічні, архітектурнобудівельні, економічні та са нітарно
гігієнічні вимоги до обладнання магазину. Склад і взає мозв’язок при
міщень у магазині. Вимоги до планування торговель них, підсобних 
та адміністративнопобутових приміщень для приймання, зберігання 
і підготовки товарів до продажу. Обладнання і планування торго
вельного залу і приміщень для приймання, збе рігання і підготовки 
товарів до продажу. Інтер’єр і рекламноінфор маційне оформлення 
магазину.

Література [33; 34; 41; 65; 78; 84; 85; 113; 122; 123]

Тема 7. Організація торговельно-технологічного процесу в 
магазині

Поняття торговельнотехнологічних процесів у магазинах, про
блеми їх поліпшення. Організація і технологія операцій приймання 
товарів у магазині. Організація і технологія зберігання і підготовки 
товарів до продажу. Технологія розміщення і викладання товарів у 
торговому залі магазину. Технологія продажу товарів, розрахункові 
операції та відпуск товарів покупцям. Схеми технологічного проце
су. Методи визначення раціональних варіантів торговельнотехно
логічних процесів. Технологічні картосхеми, їх розробка.

Література [33; 34; 41; 65; 70; 78; 84; 113; 119; 123]
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Тема 8. Торговельно-технологічне обладнання магазинів
Роль торговельних меблів у раціональній організації торговель

нотехнологічного процесу. Класифікація меблів для торговельних 
підприємств. Типи меблів для торговельних підприємств. Експлуата
ційнотехнічні, економічні, ергономічні, естетичні та санітарногігієніч
ні вимоги до меблів для торговельних приміщень. Торговельний інвен
тар. Торговельне холодильне обладнання. Торговельне вимірювальне 
обладнання. Контрольнокасове обладнання. Вибір типів і моделей 
торговельного обладнання, визначення його оптимального набору.

Література [41; 65; 70; 78; 84; 113; 123]

Змістовий модуль ІІ. Організація процесу продажу товарів 
і обслуговування покупців

Тема 9. Культура торгівлі та її визначальні фактори
Система основних елементів, що визначають рівень обслугову

вання покупців у магазині, і основні показники, які характеризу ють 
ці елементи. Система показників і методика оцінки рівня куль тури 
обслуговування покупців у магазині. Шляхи підвищення рівня куль
тури торговельного обслуговування за сучасних умов.

Література [8; 10; 17; 18; 33; 34; 42; 46; 65;
78; 89; 96; 119; 120; 123]

Тема 10. Форми роздрібного продажу товарів
Класифікація форм роздрібного продажу товарів. Фактори, які 

впливають на вибір форм роздрібного продажу товарів. Самообслу
говування як одна з найефективніших форм роздрібного продажу то
варів. Вимоги до організації процесу продажу товарів у магазинах са
мообслуговування. Зарубіжний досвід організації роботи магазинів 
самообслуговування. Організація продажу товарів у магазинах за 
зразками. Класифікація, види і характеристика позамагазинних 
форм роздрібного продажу товарів. Вітчизняний і зарубіжний до
свід поза магазинних форм роздрібного продажу товарів. Органі
зація прода жу товарів через дрібнороздрібну торговельну мережу. 
Торгівля на ринках. Класифікація і характеристика послуг, які нада
ються по купцям на підприємствах роздрібної торгівлі. Вітчизняний 
та зару біжний досвід захисту прав та інтересів споживачів.

Література [10; 14; 18; 33; 34; 41; 48; 61; 62;
78; 82; 92; 99; 100; 113; 120; 123]
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Тема 11. Основні правила роздрібної торгівлі
Законодавча та нормативноправова база щодо регулювання тор

говельної діяльності, забезпечення високоякісного обслуговування 
населення: порядок здійснення торговельної діяльності; правила тор
говельного обслуговування; правила обміну товарів у не продовольчих 
магазинах; правила продажу непродовольчих товарів у розстрочку; 
основні правила роздрібної торгівлі окремими видами товарів; по
рядок застосування реєстрів і виконання розрахункових операцій на 
підприємствах роздрібної торгівлі. Державний та гро мадський конт
роль за виконанням нормативних актів щодо забезпе чення належно
го торговельного обслуговування населення.

Література [6; 17; 33; 78; 85; 88; 89; 92; 94; 96–98; 100–102; 113]

Тема 12. Типи і види оптових підприємств
Типи оптових підприємств. Поняття ”посередницька діяльність”, 

”оптовий посередник”. Класифікація і характеристика видів опто вих 
підприємств. Послуги оптових підприємств. Форми оптової реалі
зації товарів. Стан організації оптового ринку споживчих то варів і 
послуг в Україні та у країнах з розвиненою ринковою еконо мікою. 
Основні напрями реформування оптової ланки в Україні: створення 
оптових продовольчих ринків і нових видів оптових по середників, 
розширення кола їх функцій та послуг.

Література [21; 34; 40; 44; 46; 50; 52: 57–61; 78; 87; 104; 113]

Тема 13. Характеристика і класифікація торговельних бірж
Сутність поняття ”товарна біржа”. Основні характеристики то

варної біржі. Устав товарної біржі. Правила біржової торгівлі. Кла
сифікація бірж. Органи управління та структурні підрозділи бірж.

Література [32; 33; 50; 52; 57]

Тема 14. Організація торговельних операцій на біржі
Сутність понять ”брокер”, ”дилер”, ”трейдер”, ”маклер”, ”опе

ратор”, ”клерк”. Біржові торги: місце проведення, біржовий товар, 
процес проведення торгів. Ознаки і види біржових угод. Торго вельні 
дома і їх роль у біржовій торгівлі.

Література [32; 33; 52; 57]
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Тема 15. Сутність і види аукціонів
Сутність поняття ”аукціон”. Продавці, покупці та об’єкти торгів 

на аукціоні. Види аукціонів. Організація і техніка проведення аук
ціонних торгів.

Література [32; 33; 52; 57]

Тема 16. Призначення, функції та класифікація складів
Роль складів у товарообігу. Основні функції складів. Класифіка

ція складів за характером виконуваних функцій; за асор тиментними 
ознаками; з урахуванням режимів зберігання; за повер ховістю й ви
сотою складських приміщень; за ступенем механізації технологічних 
процесів; з урахуванням зовнішніх транспортних зв’язків; за обла
штуванням. Нові види складів: дрібнооптові, митні, ліцензійні, кон
сигнаційні, гарантованого зберігання. Технологічні та загальнотех
нічні вимоги до обладнання складів.

Література [46; 50; 54; 56; 57; 66; 69; 78; 85; 103; 107; 113; 123]

Тема 17. Види складських приміщень та їх планування
Групи складських приміщень. Принципи внутрішнього плану

вання загальнотоварних складів. Вимоги до планування залу то
варних зразків. Технологічне обладнання складів. Показники, що 
характеризують стан розвитку та ефективність використання складсь
кого господарства. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку склад
ської мережі в торгівлі.

Література [41; 46; 50; 54; 69; 70; 78; 85; 103; 113; 123]

Тема 18. Елементи технологічного процесу на складі
Сутність поняття ”складський технологічний процес”. Принци пи 

раціональної організації складського технологічного процесу. Тех
нологічні карти. Організація і технологія операцій з надход ження і 
приймання товарів на складах. Організація і технологія розміщення, 
укладання і зберігання товарів на складах. Організа ція і технологія 
відпуску товарів зі складу.

Література [54; 57; 69; 78; 85; 103; 107; 113; 123]
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Змістовий модуль ІІІ. Організація торгівлі. Формування
товарного ринку та управління товарними 
запасами иа підприємствах торгівлі

Тема 19. Підприємства гуртової торгівлі. Послуги 
підприємств гуртової торгівлі

Гуртова торгівля — важливий посередник у доведенні товарів від 
виробників до споживачів. Функції гуртової торгівлі в умовах ринко
вої економіки. Види підприємств, що здійснюють гуртову торгівлю. 
Послуги, що надають гуртові підприємства партнерам. Організація 
гуртової закупівлі товарів. 

Література [18; 26; 39; 52; 57; 65]

Тема 20. Торгово-підприємницька діяльність на товарному 
ринку

Сутність торгівлі як суб’єкта торговопідприємницької діяльності. 
Функції торгівлі. Фактори, які впливають на розвиток торгівлі. Тор
говельна діяльність як складова маркетингу. 

Література [12; 18; 26; 39; 52; 57; 65; 98; 119]

Тема 21. Роздрібна торгівля
Роздрібна торгівля як основний посередник між виробництвом 

і споживачем. Природа та значення роздрібної торгівлі. Види розд
рібних торговельних підприємств. Маркетингові рішення роздрібної 
торгівлі (рішення про цільові ринки, про товарний асортимент та 
комплекс послуг, про ціни, про методи стимулювання, про місце роз
міщення підприємства). 

Література [32; 33; 39; 47; 48; 52; 57; 65; 85; 98; 114; 119]

Тема 22. Комерційне посередництво на товарному ринку
Основні типи посередників і специфіка їх роботи. Загальні та спе

цифічні функції різних типів посередників. Взаємовідносини між 
постачальниками, торговими посередниками та об’єктами роздрібної 
торгівлі. Критерії вибору торгових посередників. Мотивація посе
редників. 

Література [21; 32; 33; 40; 44; 50; 52; 57; 104]
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Тема 23. Інформаційна та організаційно-комерційна 
діяльність

Сутність і призначення інформаційної та організаційнокомер
ційної діяльності. Види та класифікація інформаційної й органі
заційнокомерційної діяльності. Умови надання інформаційних та 
організаційнокомерційних послуг. Продукти інформаційної й ор
ганізаційнокомерційної діяльності та методи їх оцінки. 

Література [14; 26; 48; 52; 58; 61; 85]

Тема 24. Товарні біржі. Брокерська діяльність на товарній 
біржі

Функції товарних бірж. Види бірж та правові засади їх діяльності 
в Україні. Порядок створення й організація роботи товарних бірж. 
Особливості здійснення біржових операцій. 

Література [33; 39; 49; 72; 78]

Тема 25. Лізинг. Економічні основи лізингу
Сутність лізингової (орендної) діяльності. Суб’єкти, об’єкти та 

предмет лізингової діяльності. Види й класифікація орендних (лі
зингових) операцій. Переваги та недоліки лізингу як форми забезпе
чення потреб споживачів продукцією виробничотехнічного призна
чення. Правові аспекти лізингової діяльності. Управління ризиком 
лізингових операцій. 

Література [56; 62; 78; 103]

Тема 26. Організація тарного господарства в торгівлі
Прийняття тари. Розкривання і зберігання тари. Повернення 

багатооборотної тари. Основні правила повторного використання 
дерев’яної, картонної тари, паперових мішків і розрахунків за них. 
Правила перевезення тари. Витрати і втрати тари, шляхи їх зни ження. 
Вітчизняний і зарубіжний досвід виробництва тари і паку вальних 
матеріалів, їх повторного використання, переробки та ути лізації.

Література [10; 41; 45; 70; 73; 83; 90; 99; 111; 113]

Тема 27. Роль транспорту в торгівлі
Роль транспорту в перевезенні товарів. Характеристика основ них 

транспортних засобів. Управління транспортом. Планування переве
зення товарів.

Література [5; 16; 37; 45; 75; 78; 93; 107; 113; 118]
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Тема 28. Організація перевезення товарів залізничним 
і автомобільним транспортом

Основні документи, що регламентують порядок перевезення ван
тажу залізничним і автомобільним транспортом. Види перевезень 
вантажів залізничним транспортом, їх характеристика. Перевезен ня 
товарів автомобільним транспортом загального користування і транс
портом торговельних підприємств. Ефективність використан ня авто
мобільного транспорту. Способи доставляння товарів авто мобільним 
транспортом. Транспортноекспедиторське обслуговуван ня підпри
ємств торгівлі. Розрахунок інтервалу, частоти та розміру партій за
везення товарів, обсягу вантажообороту і потреб в автомо білях на 
лінійному та кільцевому маршрутах.

Література [5; 16; 37; 45; 75; 78; 93; 108; 113; 118]

Змістовий модуль ІV. Управління організаційними процесами 
праці в магазинах і на складах

Тема 29. Загальні принципи управління персоналом 
торговельного підприємства

Класифікація і характеристика персоналу торговельного підпри
ємства. Принципи управління персоналом на торговельному 
підприємстві. Управління чисельністю і складом персоналу на 
тор говельному підприємстві: проектування основних процесів; 
норму вання витрат праці на виконання окремих робіт; планування 
чи сельності працівників окремих посад, професій та рівнів кваліфі
кації; формування персоналу підприємства. Продуктивність праці 
на підприємствах торгівлі.

Література [24; 33; 35; 38; 76; 78; 85; 113]

Тема 30. Організація праці працівників магазинів
Сучасні форми організації праці робітників магазинів. Напрями 

раціональної організації праці в магазинах. Режим роботи і умови 
праці в магазині. Організація матеріальної відповідальності в мага
зині. Зарубіжний досвід організації праці в магазинах.

Література [24; 33; 35; 38; 55; 76; 78; 85; 110; 113]
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Тема 31. Організація праці складських працівників
Види робочих місць на складах. Поняття раціональної органі зації 

праці складських працівників. Напрями раціональної органі зації 
праці на складах. Нормування праці на складах. Зарубіжний досвід 
організації праці на складах.

Література [24; 35; 38; 46; 50; 55; 76; 78; 85]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми на
вчання є складовою навчального процесу та активною формою са
мостійної роботи.

Мета виконання контрольної роботи — закріпити та поглибити 
теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення курсу ”Організація і 
технологія торговельної діяльності”, сформувати вміння самостійно 
працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчи ми 
актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами влас
них досліджень на підприємствах торгівлі.

Варіант завдання для контрольної роботи студенти вибирають за 
першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвища студента Варіант завдання для контрольної роботи

А, К, Ф 1

Б, Л, Х 2

В, М, Ц 3

Г, Н, Ч 4

Д, О, Ш 5

Е, С, П, Щ 6

Ж, Р, Ю 7

З, С, Я 8

І,Ї, Т 9

Й, У 10

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі та характерис

тика їх видів.
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2. Структура і призначення приміщень загальнотоварних і спе
ціальних складів.

3. Оптове підприємство уклало договір постачання з магазина
ми № 1 і 2, де зазначено, що борошно постачатиметься цен
тралізовано рівними партіями кожної декади місяця. Розра хуйте 
коефіцієнт рівномірності постачання борошна до мага зинів, 
визначте, який магазин краще обслуговується оптовим підпри
ємством, і запропонуйте шляхи забезпечення своєчас ного заве
зення борошна до магазинів.

Вихідні дані наведено в таблиці.

Обсяги поставки товарів до магазинів

Дата місяця Магазин
Дата

№ 1 № 2 № 1 № 2

1 16

2 17 70

3 40 18 60

4 19 30 70

5 6 30 20

7 22

8 23

9 50 24 80

10 80 25 40

11 26 60

12 20 27

13 28

14 29 70 80

15 30

Разом 360 420

Варіант 2
1. Зміст торговельнотехнологічного процесу в магазині та прин

ципи його раціональної організації.
2. Класифікація і основні види тари в торгівлі.
3. Запропонуйте склад мікрокомплексів і послуг, які доцільно про

понувати покупцям у споживчому комплексі ”Товари для мо
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лоді”. Обґрунтуйте місце його розташування в торговель ному 
залі чотириповерхового універмагу з торговельною пло щею 10 
тис. м2, а також вибір форм продажу товарів і організації розра
хункового вузла. Накресліть схему пла нування торговельного 
залу, де розміщуватиметься цей спо живчий комплекс, позначте 
на ній місця розташування мікро комплексів і послуг, а також 
розрахункового вузла.

Варіант 3
1. Зарубіжний досвід розвитку роздрібної торговельної мережі.
2. Форми оптової реалізації товарів і визначальні фактори їх ви

бору.
3. Порівняйте ефективність роботи магазинів, що застосовують 

різні форми продажу товарів. За даними таблиць визначте такі 
показники:

•	 приріст	прибутку	у	грошовому	вираженні	та	у	відсотках	до	про
дажу;

•	 приріст	прибутку	на	1	м2 торговельної площі у грошовому вира
женні та у відсотках;

•	 зростання	продуктивності	праці	на	одного	працівника	за	спис
ком;

•	 приріст	прибутку	на	1	грн	заробітної	плати;
•	 збільшення	(зменшення)	витрат	обігу	за	статтями;
•	 середньомісячну	заробітну	плату	працівників	магазину.
До одержаних результатів розрахунків слід дати пояснювальну за

писку, проаналізувавши показники роботи магазину в результаті ви
користання різних форм продажу товарів, і дати рекомендації щодо 
поліпшення організації торговельнотехнологічного процесу.

Значення показників магазинів з індивідуальним обслуговуван
ням покупців

Показник Значення

Торговельна площа, м2: 200

у тому числі зайнята обладнанням 50

Чисельність працівників, чол.: 26

у тому числі оперативних 22

Річні обсяги продажу, млн грн 980
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Показник Значення

Середня торговельна націнка, % 17,8

Витрати обігу, % до продажу: 16,7

у тому числі:

автотранспортні витрати 0,84

оплата праці 7,73

оренда і утримання приміщень 1,81

амортизація загальних коштів 0,86

відрахування до ремонтного фонду 0,17

відсоток за кредит 0,62

витрати на рекламу 0,12

витрати на підробку, упакування і фасування 0,43

втрати товарів при перевезенні, зберіганні, 
реалізації

0,86

витрати з тари 0,22

знос малоцінних і швидкозношуваних пред
метів (МШП)

0,16

інші витрати 0,30

відрахування на соціальне страхування 2,58

Прибуток від реалізації, млн грн

Рентабельність, % до продажу

Прибуток на одного працівника за списком, 
тис. грн

Прибуток на одного оперативного градівника, 
тис. грн

Прибуток на 1 м2 торговельної площі, тис. грн

Прибуток на 1 грн заробітної плати, грн

Коефіцієнт установчої площі торговельного 
обладнання

Кількість покупців, що обслуговуються, тис. 
чол.

8

Витрати часу покупців на обслуговування, хв 35

Комплексність покупок, найменувань 2,3
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Значення показників магазинів, що застосовують інші форми 
продажу товарів

Значення

Торговельна площа, м2: 200

у тому числі зайнята обладнанням 62

Чисельність працівників, чол.: 22

у тому числі оперативних 15

Річні обсяги продажу, млн грн. 1300

Середня торговельна націнка, % 18,0

Витрати обігу, % до продажу: 16,0

у тому числі:

автотранспортні витрати 1,71

оплата праці 8,44

оренда і утримання приміщень 0,84

амортизація загальних коштів 0,59

відрахування до ремонтного фонду 0,19

відсоток за кредит 0,62

витрати на рекламу 0,12

витрати на підробку, упакування і фасування 2,21

втрати товарів при перевезенні, зберіганні, реалі
зації

0,24

витрати з тари 0,14

знос малоцінних і швидкозношуваних предметів 
(МШП)

0,08

інші витрати 0,22

відрахування на соціальне страхування 0,6

Прибуток від реалізації, млн грн

Рентабельність, % до продажу

Прибуток на одного працівника за списком, тис. 
грн

Прибуток на одного оперативного працівника, тис. 
грн

Прибуток на 1 м торговельної площі, тис. грн

Прибуток на 1 грн заробітної плати, грн

Коефіцієнт установчої площі торговельного 
обладнання
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Показник Значення

Кількість покупців, що обслуговуються, тис. чол. 8

Втрати часу покупців на обслуговування, хв 24

Комплексність покупок, найменувань 3,0

Варіант 4
1. Технологічне планування приміщень магазину та визначальні 

фактори їх вибору.
2. Законодавча та нормативноправова база щодо регулюван

ня торговельної діяльності і забезпечення високоякісного об
слуговування населення.

Оцініть стан розвитку та ефективність використання складсь кого 
господарства оптового підприємства з торгівлі текстильними това
рами, визначіть шляхи його вдосконалення. Вихідні дані наведено в 
таблиці.

Вихідні дані для розрахунку аналітичних показників

Показник

У середньому на
одне оптове

підприємство
України

Київське
регіональне оптове

підприємство

Сумарний оптовий товарообіг, млн грн: 236 828

у тому числі складський, млн грн 74 193

Питома вага складського товарообігу, % 31,5 23,3

Середні товарні запаси, млн грн 6,5 15,6

Середні товарні запаси, днів 32 29

Наявна складська площа, м2 2520 7998

Потреба у складській площі, м2 7094 21250

Складський об’єм, м3 15541 61501

Рівень механізації вантажнорозвантажу
вальних робіт, %

34 52

Кількість складських приміщень, од. 4 7

Висота укладання товару, м 2,8 8,3

Середньорічна сумарна вартість основних 
фондів, млрд грн:

0,53 3,29

з них активних частин 0,10 0,99
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Показник

У середньому на
одне оптове

підприємство
України

Київське
регіональне оптове

підприємство

середньооблікова чисельність складських 
працівників, чол.

68 170

Прибуток, млн грн 0,88 3,31

Питома вага малих посередницькозбуто
вих підприємств в оптовому товарообігу 
регіону, %

1,8 3

Варіант 5
1. Організація продажу товарів і обслуговування по купців у мага

зинах самообслуговування.
2. Шляхи розвитку виробництва тари в Україні, скорочення вит

рат і втрат з тари.
3. Здійсніть наукове дослідження з вивчення стану організації зби

рання різних видів використаної споживчої тари та її відходів у 
мікрорайоні, де проживаєте. Розробіть анкету і проведіть опиту
вання мешканців Вашого будинку з метою оцінки якості обслу
говування здавачів тари і визначення шляхів її поліпшення. До
цільно провести анкетне опитування (розробивши відповід ну 
анкету) і серед працівників склотарного приймального пункту 
та одного з продовольчих магазинів, що приймають у населен ня 
використану тару, з метою виявлення проблем щодо збиран ня, 
здавання, переробки та утилізації тари. Проаналізуйте наявну в 
Україні нормативноправову базу, що регулює ці процеси, і вне
сіть пропозиції щодо її вдосконалення.

Варіант 6
1. Класифікація і характеристика видів оптових посередників.
2. Форми товарообігу і визначальні фактори їх вибору.
3. Охарактеризуйте будьякий з магазинів (за місцем прожи

вання) Києва (визначіть рівень його самостійності, організацій
ну підпорядкованість, форму власності, район діяльності, асор
тимент товарів, конкурентів, рівень організації обслуго вування 
населення).
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Варіант 7
1. Принципи розміщення і викладання товарів у торговельному залі 

магазину.
2. Організація технологічних процесів на товарних складах.
3. На прикладі одного з магазинів самообслуговування висвітліть  

недоліки в організації продажу товарів. Складіть пояснювальну 
записку щодо розв’язання завдання.

Варіант 8
1. Вітчизняний і зарубіжний досвід захисту прав споживачів.
2. Транспортноекспедиторське обслуговування підприємств 

торгівлі.
3. Визначіть забезпеченість населення міста торговельними пло

щами, якщо чисельність населення становить 30 тис. чол., а 
наявна торговельна площа — 4548 м2. Окресліть шляхи
ліквідації дефіциту торговельної площі.

Варіант 9
1. Класифікація форм роздрібного продажу товарів і визначальні 

фактори їх вибору.
2. Організація внутрішньомагазинної реклами та інформації.
3. Надійшла скарга на завідувача магазином про те, що про за

криття магазину було оголошено за 2 дні. При розгляді скарги 
було також встановлено, що ро боти з ремонту не забезпечені 
джерелами фінансування, бу дівельними матеріалами та робо
чою силою. Проаналізуйте ситуацію та дайте відповіді на такі 
запитання:

•	 Чи	обгрунтована	скарга	покупців?
•	 Як	слід	вирішити	цю	ситуацію?
•	 Якими	були	б	Ваші	дії,	якби	довелося	ремонтувати	магазин?

Варіант 10
1. Процес формування асортименту товарів.
2. Управління чисельністю і складом персоналу на торговель ному 

підприємстві.
3. Визначіть ефективність використання торговельної площі ма

газину, якщо в ньому розміщено 62 од. торговельного облад
нання з розміром його основи 0,9x0,6 м. Розрахуйте, скільки 
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одиниць обладнання можна встановити додатково, якщо тор
говельна площа магазину становить 150 м2.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що вивчає курс ”Організація і технологія торговельної діяль
ності”?	Зв’язок	курсу	з	іншими	дисциплінами.

2. Поняття і сутність процесу товарообігу.
3. Принципи та умови раціонального будівництва процесу то

варообігу.
4. Індивідуальне торговельне підприємство: поняття, організа

ційноправові форми, характеристика.
5. Партнерське торговельне підприємство: поняття, організа

ційноправові форми, характеристика.
6. Корпоративне торговельне підприємство: поняття, організа

ційноправові форми, характеристика.
7. Розглянути етапи і фактори вибору організаційноправової 

форми діяльності торговельного підприємства.
8. Основні види договорів у торгівлі.
9. Торговельні підприємства, їх види.

10. Роль магазинів у торговельному обслуговуванні покупців.
11. Основні функції магазинів.
12. Спеціалізація магазинів, її форми.
13. Типізація магазинів у сучасних умовах.
14. Принципи раціонального розміщення магазинів у містах.
15. Особливості побудови та розміщення сільської торговельної 

мережі.
16. Склад і взаємозв’язок приміщень у магазині.
17. Технологічне планування торговельного залу.
18. Основні технологічні операції при прийманні товарів у мага

зині.
19. Основні технологічні операції при зберіганні та підготовці то

варів до продажу.
20. Технологія розміщення і викладання товарів у торговельно му 

залі магазину.
21. Основні схеми технологічного процесу в магазині, їх харак

теристика.
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22. Експлуатаційнотехнічні, економічні, ергономічні, естетичні та 
санітарногігієнічні вимоги до меблів для торговельних при
міщень.

23. Вибір типів і моделей торговельного обладнання і визначен ня 
його оптимального набору.

24. Система основних елементів, що визначають рівень обслуго
вування покупців у магазині.

25. Показники рівня культури торговельного обслуговування, ме
тодика їх визначення.

26. Класифікація і характеристика форм роздрібного продажу то
варів.

27. Самообслуговування — провідна форма продажу товарів.
28. Класифікація і види позамагазинних форм роздрібного про

дажу товарів, їх характеристика.
29. Торгівля на ринках: види ринків, матеріальнотехнічна база, ор

ганізація роботи і обслуговування покупців.
30. Класифікація і характеристика торговельних послуг.
31. Організація внутрішньомагазинної реклами та інформації.
32. Порядок здійснення торговельної діяльності та правила тор

говельного обслуговування населення.
33. Правила продажу непродовольчих товарів.
34. Правила продажу продовольчих товарів.
35. Роль і функції оптової торгівлі в ринковоорієнтованій сис темі 

господарських відносин.
36. Типи оптових підприємств, їх класифікація і характеристика.
37. Стан організації оптового ринку споживчих товарів і послуг в 

Україні та у країнах з розвиненою ринковою економікою.
38. Основні напрями реформування оптової ланки системи тор

говельних відносин в Україні.
39. Товарні біржі: поняття, основні характеристики, класифікація.
40. Торговельні дома, їх роль у біржовій торгівлі.
41. Сутність і види аукціонів.
42. Роль складів у процесі товарообігу.
43. Класифікація складів.
44. Принцип внутрішнього планування загальнотоварних складів.
45. Показники, що характеризують стан розвитку та ефективність 

використання складського господарства.
46. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку складської мережі в 

торгівлі.
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47. Принципи раціональної організації складського технологіч ного 
процесу.

48. Організація і технологія операцій з надходження і прийман ня 
товарів на складах.

49. Організація і технологія розміщення, укладання і зберіган ня 
товарів на складах.

50. Організація і технологія відпуску товарів зі складу.
51. Асортимент товарів: поняття, класифікація, характеристика.
52. Частота, стабільність і характер попиту на товари.
53. Принципи формування товарного асортименту на підприєм

ствах оптової торгівлі.
54. Процес формування товарного асортименту на підприємствах 

оптової торгівлі.
55. Процес формування асортименту товарів у роздрібній торго

вельній мережі.
56. Сутність процесу формування товарного запасу на підприєм

ствах торгівлі.
57. Управління товарними запасами.
58. Роль тари в організації торговельнотехнологічних процесів, 

перевезень та зберігання товарів.
59. Упаковка і тара: поняття, функції, класифікація і характе

ристика.
60. Стандартизація тари.
61. Тарообіг.
62. Вітчизняний і зарубіжний досвід виробництва тари і паку

вальних матеріалів, їх повторного використання, переробки та 
утилізації.

63. Витрати і втрати з тари, шляхи їх зниження.
64. Вітчизняний і зарубіжний досвід виробництва тари і паку

вальних матеріалів, їх повторного використання, переробки й 
утилізації.

65. Роль транспорту в перевезенні товарів.
66. Характеристика основних транспортних засобів.
67. Організація перевезення товарів автомобільним транспортом.
68. Організація перевезення товарів залізничним транспортом.
69. Класифікація і характеристика персоналу торговельного під

приємства.
70. Управління чисельністю і складом персоналу на торговель ному 

підприємстві.



25

71. Продуктивність праці на підприємствах торгівлі.
72. Сучасні форми організації праці працівників магазинів.
73. Зарубіжний досвід організації праці в магазинах.
74. Напрями раціональної організації праці на складах.
75. Зарубіжний досвід організації праці на складах.
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