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ВСТУП 

 

Метою курсу «Управління комерційною діяльністю підприємств» як 

навчальної дисципліни є вивчення раціональної організації комерційних 

процесів з метою їх найбільш ефективного виконання, найшвидшого доведення 

товарів до кінцевих споживачів шляхом здійснення актів купівлі-продажу. 

Предмет курсу − комерційні процеси, що здійснюються в гуртових і 

роздрібних організаціях сфери товарного обігу. 

Обʼєктом вивчення курсу у вузькому розумінні є торговельні, 

посередницькі, збутові, маркетингові організації та структури, де здійснюються 

комерційні процеси. У більш широкому значенні до обʼєкта вивчення курсу 

потрібно віднести комерційний аспект усього процесу руху товарів від 

виробників до споживачів. 

Комерційна діяльність ‒ більш вузьке поняття, ніж підприємництво. 

Підприємництво ‒ це організація економічної, виробничої та іншої діяльності, 

що приносить підприємцю прибуток. Підприємництво може означати 

організацію промислового підприємства, сільської ферми, торговельного 

підприємства, підприємства обслуговування, банку, адвокатської контори, 

видавництва, дослідної установи, кооперативу і т. д. З усіх цих видів 

підприємницької діяльності тільки торговельна справа є суто комерційною 

діяльністю. Таким чином, комерцію потрібно розглядати як одну з форм (видів) 

підприємницької діяльності. У той же час і в деяких видах підприємницької 

діяльності можуть здійснюватися операції з купівлі-продажу товарів, сировини, 

заготовленої продукції, напівфабрикатів і т. д., тобто елементи комерційної 

діяльності можуть здійснюватися у всіх видах підприємництва, але не є для них 

визначальними, головними. 

Завдання вивчення курсу «Управління комерційною діяльністю 

підприємств»: 

‒ вивчення засад комерційної діяльності підприємства, специфічних 

методів та інструментів організації комерційних процесів; 

‒ набуття вмінь реалізації комерційних процесів з метою їх найбільш 
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ефективного виконання, найшвидшого доведення товарів до кінцевих 

споживачів шляхом здійснення актів купівлі-продажу. 

У результаті вивчення дисципліни «Управління комерційною діяльністю 

підприємств» студент повинен знати: основи і порядок регулювання 

господарських звʼязків у торгівлі, загальні положення договору купівлі-

продажу, форми і методи комерційних розрахунків. 

У результаті вивчення дисципліни «Комерційна діяльність підприємств» 

студент повинет уміти: аналізувати ефективність комерційної діяльності 

торговельного підприємства, раціоналізувати організацію комерційних 

процесів з метою їх найбільш ефективного виконання. 

Важливим засобом підвищення ефективності вивчення дисципліни є 

підготовка і написання студентом контрольної роботи. Контрольна робота з 

дисципліни «Управління комерційною діяльністю підприємств» сприяє 

глибокому її засвоєнню, розвитку навичок самостійної науково-пошукової 

діяльності. У ході виконання контрольної роботи студенти набувають навичок 

самостійної роботи з монографічною та періодичною літературою; 

систематизації та узагальнення фактичного матеріалу, користування науковою 

термінологією. 

Дані методичні вказівки містять рекомендації щодо вибору варіанта,  

написання та оформлення контрольної роботи, а також питання для підготовки 

до заліку з дисципліни «Управління комерційною діяльністю підприємств». 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок роботи з 

науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними 

статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст 

вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми. 

Робота має бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах 

форматом А4. Обсяг роботи 15–20 аркушів. 

На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи,  на другій 

– її план та список використаної літератури. 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи наведено у 

додатку А. 

У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу, у верхньому 

правому – номер залікової книжки. 

Підготовлена робота надсилається або здається на кафедру 

«Економіка» (к. 5409, корпус № 5, б-р. Пушкіна, 3, КрНУ, Кременчук, 39600) не 

пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає 

контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обовʼязково вказати 

і прізвище, імʼя та по батькові викладача, який читає курс. 

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим 

деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі 

іспиту. 

Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але 

студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її 

російською. 
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2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Варіант контрольної роботи слід визначити за двома останніми цифрами 

номера залікової книжки за допомогою наведеної таблиці: 

№ вар. 

(№ теми) 

Дві останні цифри номера залікової книжки 

№ 1 70 13 81 19 49 40 41 60 

№ 2  53 69 79 96 97 12 00 

№ 3 01  39 63 68 58 80 38 

№ 4 78 84  08 07 17 09 29 

№ 5 02 20 77  36 25 67 24 

№ 6 73 83 54 91  98 16 95 

№ 7 03 43 66 48 88  59 15 

№ 8 82 92 28 94 11 35  10 

№ 9 52 44 72 06 90 71 57  

№ 10 04 64 85 45 50 99 23 31 

№ 11  33 05 86 89 14 75 18 

№ 12 74  65 55 34 27 51 76 

№ 13 93 56  87 22 47 46 62 

№ 14 42 32 21  61 26 30 37 

 

3 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Тема 1 Організація господарських звʼязків у торгівлі 

 

1. Суть і порядок регулювання господарських звʼязків у торгівлі 

2. Загальні положення договору купівлі-продажу 

3. Договір роздрібної купівлі-продажу 

4. Державний контракт на постачання товарів для державних потреб 

5. Договір контрактації. Заявки і замовлення на товари 

6. Прямі договірні звʼязки торговельних підприємств з виробниками товарів 

та їх ефективність 

Література: [1, 4, с. 398‒410; 5, с. 133‒139; 11, с. 4‒8; 13, с. 5‒23]. 
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Тема 2 Форми і методи комерційних розрахунків 

1. Готівкова форма розрахунків  

2. Безготівкова форма розрахунків 

3. Порядок відкриття рахунків у банку 

4. Розрахунки в іноземній валюті 

Література: [1, 4, с. 15‒18; 10, с. 7‒21; 13, с. 5‒23]. 

 

Тема 3 Комерційна робота з гуртової закупівлі товарів 

1. Суть, роль і зміст закупівельної роботи 

2. Вивчення і пошук комерційних партнерів із закупівлі товарів. 

Класифікація постачальників 

3. Організація господарських звʼязків із постачальниками товарів. Контроль 

та облік надходження товарів від постачальників 

4. Гуртові ярмарки (виставки) та їх роль у закупівлі товарів 

5. Гуртові продовольчі ринки та їх роль у закупівлі товарів 

6. Дрібногуртові магазини-склади 

Література: [1; 5, с. 15‒29; 7, с. 25‒29; 12, с. 17‒25;13, с. 30‒47]. 

 

Тема 4 Комерційна робота з гуртового і роздрібного продажу товарів 

1. Суть, роль і зміст комерційної роботи з продажу товарів 

2. Організація комерційної роботи з гуртового продажу товарів 

3. Організація надання послуг гуртовими підприємствами клієнтам  

4. Організація комерційної роботи з роздрібного продажу товарів 

5. Методи роздрібного продажу товарів 

6. Організація надання торговельних послуг покупцям 

Література: [1; 5, с. 11‒29; 7, с. 5‒19; 11, с. 49‒56; 13, с. 251‒252]. 

 

Тема 5 Організація біржової торгівлі 

1. Суть, роль і розвиток біржової торгівлі 

2. Порядок створення товарної біржі та її структура 
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3. Види біржових операцій 

4. Організація торгових операцій на біржі 

Література: [1; 8, с. 39‒45; 13, с. 295‒310]. 

 

Тема 6 Торгівля на аукціонах, конкурсах (тендерах) 

1. Суть і види торгів 

2. Суть і організаційні форми аукціонів  

3. Порядок проведення аукціону 

4. Організація проведення конкурсів (тендерів)  

Література: [1; 5, с. 11‒29; 7, с. 18‒29; 11, с. 49‒56; 13, с. 251‒252]. 

 

Тема 7 Формування асортименту й управління товарними запасами на 

складах і в магазинах 

1. Порядок формування і регулювання асортименту товарів на гуртових 

торговельних підприємствах 

2. Основні чинники формування торговельного асортименту на 

підприємствах роздрібної торгівлі 

Література: [1; 12, с. 181‒229; 13, с. 191‒202]. 

 

Тема 8 Принципи підбору і встановлення товарного асортименту в 

магазинах 

1. Планування асортименту товарів у магазинах 

2. Роль товарних запасів у забезпеченні асортименту 

3. Управління товарними запасами на складах оптових торговельних 

підприємств і в магазинах 

Література: [1; 5, с. 11‒29; 7, с. 5‒19; 11, с. 49‒56; 13, с. 251‒252]. 

 

Тема 9 Основні засоби маркетингових комунікацій 

1. Поняття системи маркетингових комунікацій та її роль у комплексі 

маркетингу 
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2. Реклама в системі маркетингових комунікацій 

3. Комерційна пропаганда 

4. Стимулювання збуту 

5. Особистий продаж 

6. Фірмовий стиль і його складові елементи 

Література: [15, с. 21‒36; 7, с. 75‒89; 11, с. 49‒56; 13, с. 89‒102]. 

 

Тема 10 Організація рекламно-інформаційної діяльності зі збуту товарів 

1. Поняття, суть і завдання реклами 

2. Соціально-психологічні основи реклами 

3. Види рекламних засобів та їх застосування 

4. Вітрини як засіб реклами. Значення вітрин 

5. Організація роботи рекламно-інформаційних агентств 

6. Основи розробки рекламних оголошень і текстів 

7. Ефективність рекламної діяльності 

Література: [1; 5, с. 11‒29; 11, с. 5‒19; 13, с. 49‒56; 19, с. 137‒167]. 

 

Тема 11 Особливості комерційної роботи при здійсненні експортно-

імпортних операцій 

1. Основні поняття і визначення 

2. Організація експортно-імпортних операцій 

Література: [5, с. 11‒29; 17, с. 45‒79; 13, с. 351‒352]. 

 

Тема 12 Організаційно-економічні особливості лізингу. Факторинг 

1. Суть лізингу, його форми, типи і види 

2. Порядок укладання і виконання договору лізингу 

3. Факторинг 

Література: [1;2; 3; 5, с. 78‒85; 9, с. 25‒29; 11, с. 104‒156; 13, с. 134‒178]. 
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Тема 13 Франчайзинг у ринковій економіці 

1. Суть франчайзингу та історія його розвитку 

2. Види франчайзингу 

3. Економічні основи розвитку франчайзингу 

Література: [1;2; 3; 10, с. 101‒129; 13, с. 5‒19; 18, с. 9‒15]. 

 

Тема 14 Організація роботи комерційних служб на підприємствах 

1. Структура комерційних служб підприємства 

2. Роль комерційних служб у складанні бізнес-планів підприємства 

3. Основні фінансові документи комерційного підприємства 

4. Система показників аналізу ефективності комерційної діяльності 

торговельного підприємства 

Література: [1; 7, с. 21‒29; 9, с. 15‒19; 13, с. 341‒367]. 

 

4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Поняття і суть комерційної роботи 

2. Роль і завдання розвитку комерційної роботи на сучасному етапі*  

3. Суть і порядок регулювання господарських звʼязків у торгівлі 

4. Загальні положення договору купівлі-продажу 

5. Договір роздрібної купівлі-продажу 

6. Державний контракт на постачання товарів для державних потреб 

7. Договір контрактації 

8. Заявки і замовлення на товари 

9. Прямі договірні звʼязки торговельних підприємств з виробниками товарів 

та їх ефективність 

10. Роль оптових підприємств в організації господарських звʼязків і постачанні 

товарів 

11. Форми і методи комерційних розрахунків  

12. Готівкова форма розрахунків 
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13. Безготівкова форма розрахунків  

14. Порядок відкриття рахунків у банку 

15. Комерційна робота з оптової закупівлі товарів  

16. Вивчення і пошук комерційних партнерів із закупівлі товарів. Класифікація 

постачальників 

17. Організація господарських звʼязків із постачальниками товарів. Контроль 

та облік надходження товарів від постачальників 

18. Гуртові ярмарки (виставки) та їх роль у закупівлі товарів 

19. Гуртові продовольчі ринки та їх роль у закупівлі товарів 

20. Суть, роль і зміст комерційної роботи з продажу товарів 

21. Організація комерційної роботи з гуртового продажу товарів 

22. Організація надання послуг оптовими підприємствами клієнтам  

23. Організація комерційної роботи з роздрібного продажу товарів 

24. Методи роздрібного продажу товарів 

25. Організація надання торговельних послуг покупцям 

26. Суть, роль і розвиток біржової торгівлі 

27. Порядок створення товарної біржі та її структура 

28. Види біржових операцій 

29. Організація торговельних операцій на біржі 

30. Суть і організаційні форми аукціонів  

31. Організація проведення конкурсів (тендерів)  

32. Формування асортименту й управління товарними запасами на складах і в 

магазинах 

33. Порядок формування і регулювання асортименту товарів на гуртових 

торговельних підприємствах 

34. Основні чинники формування торговельного асортименту на 

підприємствах роздрібної торгівлі 

35. Принципи підбору і встановлення товарного асортименту в магазинах 

36. Планування асортименту товарів у магазинах 

37. Роль товарних запасів у забезпеченні асортименту 
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38. Управління товарними запасами на складах гуртових торговельних 

підприємств і в магазинах 

39. Основні засоби маркетингових комунікацій  

40. Поняття системи маркетингових комунікацій та її роль у комплексі 

маркетингу 

41. Реклама в системі маркетингових комунікацій 

42. Фірмовий стиль і його складові елементи 

43. Організація рекламно-інформаційної діяльності зі збуту товарів 

44. Соціально-психологічні основи реклами 

45. Види рекламних засобів та їх застосування 

46. Організація роботи рекламно-інформаційних агентств 

47. Основи розробки рекламних оголошень і текстів 

48. Ефективність рекламної діяльності 

49. Особливості комерційної роботи при здійсненні експортно-імпортних 

операцій 

50. Організація експортно-імпортних операцій 

51. Організаційно-економічні особливості лізингу. Факторинг 

52. Суть лізингу, його форми, типи і види 

53. Факторинг 

54. Франчайзинг у ринковій економіці 

55. Організація роботи комерційних служб на підприємствах 

56. Роль комерційних служб у складанні бізнес-планів підприємства 

57. Основні фінансові документи комерційного підприємства 

58. Система показників аналізу ефективності комерційної діяльності 

торговельного підприємства 



 15 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 

1. Апопій В. В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг /                   

В. В. Апопій, С. Г. Бабенко. − К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2002. − 458 с. 

2. Апопій В. В. Організація торгівлі : [підручник] / В. В. Апопій. − К. : ЦНЛ, 

2005. − 256 с. 

3. Балабанова Л. В. Коммерческая деятельность: маркетинг и логистика /           

Л. В. Балабанова, А. Н. Германчук. – Донецк : Издательство ДонГУЭТ            

им. М. Туган-Барановского, 2003. – 230 с.  

4. Башнянин Г. І. Комерційна діяльність підприємств на товарному ринку: 

проблеми ефективності торгових операцій / Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур,              

О. Ю.  Носов. – Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. −     

157 с. 

5. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємства : [навч. 

посібник] / А. М. Виноградська. − К. : Центр навчальної літератури, 2006. −  

486 с. 

6. Власова Н. О. Формування ефективної закупівельної політики підприємств : 

[навч. посіб.] / Н. О. Власова, Ю. В. Пономарьова. – Харків : Спектр, 2003. −      

144 с. 

7. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент : [підручник] / А. В. Войчак. −   

К. : КНЕУ, 1998. − 268 с. 

8. Голошубова Н. О. Організація і технологія торгівлі спожитковими товарами 

/ Н. О. Голошубова. ‒ К. : КНТЕУ, 2009. ‒ 272 с.  

9. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика / Е. П. Голубков. – М. : Финпресс, 2003. – 496 с. 

10. Егоров И. В. Управление товарными системами: [уч. пособ.] / И. В. Егоров. 

− М. : Маркетинг, 2001. – 322 с. 

11. Єрмошенко М. М. Комерційна діяльність малих підприємств /                         

М. М.  Єрмошенко, О. А. Стороженко. – К. : Національна академія управління, 

2003. – 146 с. 



 16 

12. Єрмошенко М. М. Комерційна діяльність посередницьких організацій /         

М. М. Єрмошенко. – К. : НАУ, 2003. – 345 с. 

13. Криковцева Н. О. Комерційна діяльність : [навчальний посібник] /                  

[Н. О. Криковцева, О. Б. Казакова, Л. Г. Саркісян та ін.]. – К. : Центр учбової 

літератури, 2007. – 296 с. 

14. Меджибовська Н. С. Електронна комерція: [навчальний посібник] /                 

Н. С. Меджибовська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.  

15. Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность : [уч. для вузов] /                        

Ф. Г.  Панкратов, Т. К. Серегина. − М. : Маркетинг, 2009. – 208 с.  

16. Шило В. П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності 

підприємства / [В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільіна та ін.]. − К. : 

Кондор, 2005. − 240 с. 

Додаткова 

17. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку /       

С. В. Близнюк. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 400 с. 

18. Васильєв Ю. Т. Вибір торговельним підприємством засобів стимулюючого 

впливу на покупців : [зб. наук. праць] / Ю. Т. Васильєв, Л. В. Синельчик //  

Маркетинг. Торгівля та практика. – К. : КДТЕУ, 2014. – 325 с. 

19. Виноградська А. М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії 

розвитку : [монографія] / А. М. Виноградська. – Київ : Центр навчальної 

літератури, 2004. − 807 с. 

20. Воробйов Б. З. Основи комерційної діяльності / Б. З. Воробйов,                     

Е. М. Локтєв, Ю. І. Плетень. – К. : Видавництво Європейського університету, 

2004. – 388 с. 

21. Зирянов А. В. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном 

рынке / А. В. Зырянов (ред.). – Екатеринбург : РИФ «Солярис», 2005. − 416 с. 

22. Зозульов О. В. Система показників рівня попиту на ринку та її зв’язок з 

маркетинговою стратегією компанії // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 2. –          

С. 22–24. 

23. Зубок М. І. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків  / 



 17 

М. І. Зубок. – К. : КНТЕУ, 2005. – 200 с. 

24. Колборн Р. Мерчандайзинг : [пер. с англ.] ; – под ред. И. О. Черкасовой. – 

СПб. : Издательский дом «Нева», 2002. − 416 с. 

25. Ліпич Л. Г. Комерційна діяльність / Л. Г. Ліпич, О. В. Кощій. – Луцьк : 

Редакційно-видавничий відділ Луцького держ. техн. ун-ту, 2005. − 286 с. 

26. Лисенко Ю. Г. Концепция логистического управления производственно-

экономическими системами на основе теории массового обслуживания  / 

Ю. Г. Лысенко, В. Л. Петренко, Н. В. Румянцев // Вiсн. Донец. ун-ту. −          

Сер. В. − Економiка i право. – Донецьк : ДонНУ, 2010. − № 2. − С. 173−178. 

27. Мілаш В. С. Підприємницькі комерційні договори в господарській 

діяльності / В. С. Мілаш. – Полтава : АСМІ, 2005. − 450 с. 

28. Пономарьова Ю. В. Сучасний підхід до класифікації товарних запасів : 

[збірник наук. праць] / Ю. В. Пономарьов, І. М. Марченко // Економіка: 

проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. − № 193. −           

С. 663−670. 

29. Рубен Р. В. Використання АВС−аналізу в сфері маркетингу / Р. В. Рубен,   

О. В. Боровиков // Маркетинг и реклама. − 2009. − № 1. − С. 39−45. 

30. Румянцев Н. В. Модель производственно-экономической системы как 

системы массового обслуживания типа M/G1(m) G2(from)/1/ Н. В. Румянцев // 

Мiжнародний науковий журнал «Економiчна кiбернетика». − 2010. − № 3−4. −      

С. 28−35. 

31. Тарасюк Г. М. Планування комерційної діяльності / Г. М. Тарасюк. − К. : 

Каравела, 2005. − 400 с. 



 18 

Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ» 

варіант № 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

Факультет – економіки і управління 

Кафедра – «Економіка» 
Спеціальність_________________ 

Група _______________________ 
Студент (ка)__________________ 
_____________________________ 

№ зал. кн.____________________ 
Керівник_____________________ 

_____________________________ 
 

 

 

 

 

 

Кременчук _____



 


