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ВСТУП 

 

Структура курсу «Управління комерційною діяльністю підприємств» 

передбачає сувору послідовність і логіку викладу тем, починаючи з 

характеристики суті та змісту комерційної роботи, психології та етики в 

комерції. 

Мета дисципліни «Управління комерційною діяльністю підприємств», 

як наукової дисципліни, є вивчення раціональної організації комерційних 

процесів для їх найбільш ефективного виконання, найшвидшого доведення 

товарів до кінцевих споживачів шляхом здійснення актів купівлі‒продажу. 

Об’єкт вивчення дисципліни – комерційна діяльність підприємства.  

Предмет навчальної дисципліни – засади комерційної діяльності 

підприємства, специфічні методи та інструменти організації комерційних 

процесів, які включають основи і порядок регулювання господарських зв’язків 

у торгівлі, загальні положення договору купівлі‒продажу, форми і методи 

комерційних розрахунків тощо. 

Заняття з дисципліни «Управління комерційною діяльністю підприємств» 

проводяться у формі лекцій і практичних занять. 

У результаті вивчення дисципліни «Управління комерційною діяльністю 

підприємств» студент повинен знати: основи і порядок регулювання 

господарських зв’язків у торгівлі, загальні положення договору 

купівлі‒продажу, форми і методи комерційних розрахунків. 

У результаті вивчення дисципліни «Управління комерційною діяльністю 

підприємств» студент повинен уміти: аналізувати ефективність комерційної 

діяльності торговельного підприємства, раціоналізувати організацію 

комерційних процесів з метою їх найбільш ефективного виконання. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема 1 Науково-теоретичні основи комерційної діяльності  

Мета: ознайомитися зі змістом і завданнями комерційної діяльності, 

визначити принципи і чинники її розвитку, ознайомитися із принципами 

побудови комерційних служб підприємства, а також із суб’єктами та об’єктами 

комерційної діяльності. 

План 

1. Поняття про комерційну діяльність та її елементи. 

2. Принципи і чинники розвитку комерційної діяльності. 

3. Комерційні служби підприємства: принципи побудови та функції. 

4. Суб’єкти та об’єкти комерційної діяльності. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: комерційна діяльність, комерційна служба, товарний 

ринок, суб’єкти комерційної діяльності, об’єкти комерційної діяльності. 

Комерційна діяльність підприємства ‒ більш вузьке поняття, 

ніж підприємництво. Підприємництво – це організація економічної, виробничої 

та іншої діяльності, що приносить підприємцю дохід. Підприємництво може 

означати організацію промислового підприємства, сільського фермерського 

господарства, торговельного підприємства, підприємства обслуговування, 

банку, адвокатської контори, видавництва, дослідницької установи, 

кооперативу і т. д. З усіх цих видів підприємницької діяльності тільки 

торговельна справа є суто комерційною діяльністю.  

Таким чином, комерцію варто розглядати як одну з форм (видів) 

підприємницької діяльності.  

Діяльність торговельного підприємства не протікає самостійно. Вона 

спрямовується людьми, регулюється та управляється ними.  

Управління ‒ є свідомий вплив людини на об’єкти і процеси з метою 

надання діяльності підприємства комерційної спрямованості та отримання 
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певних результатів.  

В управлінні діяльністю підприємства присутні дві сторони: керуючі та 

керовані. Тих, хто управляє, прийнято називати суб’єктами управління, до них 

належать адміністратори, керівники, керуючі.  

Об’єкти управління ‒ це ті, ким управляють ‒ працівники, колективи і те, 

чим управляють ‒ економіка, комерційна справа, торговельний процес. 

Можна виділити такі основні принципи комерційної діяльності: 

економічна свобода, конкурентоспроможність, адаптивність, ризикованість, 

ефективність. 

На розвиток комерційної діяльності активно впливають кількісні та якісні 

фактори зовнішнього і внутрішнього характеру – економічні, соціальні,  

організаційні, правові, зовнішньоекономічні, політичні чинники.  

Зовнішні чинники впливу на комерційну діяльність мають 

макроекономічний характер. Вони впливають на комерційну діяльність через 

умови і режими, які створюються для функціонування внутрішнього ринку. До 

них належать: лібералізація економіки, товарно-грошові відносини, рівень 

доходів, податкова система. 

Значний вплив на комерційну діяльність мають внутрішньофірмові 

чинники, зокрема: об’єкт діяльності суб’єктів ринку, масштаби комерційної 

діяльності, ціни, кваліфікація комерційного апарату. 

В основу побудови організаційних структур комерційних служб 

покладено такі принципи: 

- наявність чітко сформульованої мети; 

- малоланковість у керуванні комерційною діяльністю; 

- ефективна система зв’язку, що забезпечує передачу інформації та має 

зворотний зв’язок; 

- принципи єдиного підпорядкування; 

- чітке розмежування функцій між окремими ланками в управлінні; 

- координація діяльності. 



6 
 

Функції комерційних служб. 

У цілому характеристика основних напрямів діяльності комерційної 

служби складається з: 

- Вивчення ринку, на якому діє підприємство. 

- Дослідження комерційної діяльності основних конкурентів. 

- Розвитку і підвищення ефективності комерційної діяльності фірми. 

- Планування аналізу комерційної діяльності фірми. 

- Здійснення рекламних заходів. 

- Частки в ціноутворенні. 

- Прогнозування й розрахунку доходів і витрат фірми. 

За видами комерційної діяльності суб’єкти відрізняються залежно від 

змісту комерційної діяльності, характеру комерційних операцій, сфери 

функціонування. Для сфери роздрібної торгівлі найбільш характерними є 

наведені нижче суб’єкти: магазин, аптека, підприємство громадського 

харчування, підприємство побутового обслуговування. 

У сфері оптової торгівлі типовими є такі суб’єкти: оптова база, товарні 

склади, склади-холодильники дрібнооптових фірм, гуртові продовольчі ринки, 

гуртово-роздрібні підприємства. У сфері комерційного посередництва 

господарюючі суб’єкти проходять стадію становлення. При цьому їх межі 

прискорено розширюються, охоплюючи біржі, аукціони, дистриб’юторів, 

брокерські фірми, консигнаторів, лізингові компанії тощо. 

Об’єктом комерційної діяльності є товар. 

За призначенням товари як об’єкт комерційної діяльності можна поділити 

на два класи: товари широкого вжитку і товари виробничого призначення. 

Послуга ‒ це товар, який реально виявляється у формі діяльності, роботи, 

тобто не в матеріально-речовій формі. 

 

Завдання до теми 

1. Визначити рівень товарних запасів на останнє число березня й 
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обчислити товарооборотність за 1-й квартал, використовуючи такі дані по 

торговельному підприємству. 

Таблиця 1 – Вихідні дані для розрахунків  

Місяць Товарні запаси на 

перше число місяця 

Товарообіг за місяць 

Січень 32000 25000 

Лютий 28000 22000 

Березень 26000 24000 

Квітень 30000 171000 

Послідовність виконання розрахунків 

1. Рівень товарних запасів визначається за такою формулою: 

Ут.з. = ТЗ(Д/Р),  

де Ут.з. – рівень товарних запасів у днях товарообігу; ТЗ – товарний запас на 

конкретну дату (тис. грн); Д – кількість днів в аналізованому періоді; Р – 

реалізація (товарообіг) за аналізований період (тис. грн) 

2. Далі робимо розрахунки визначення розміру середнього товарного 

запасу в 1-му кварталі: 

СТЗ=(0,5ТЗ1+ТЗ2+ТЗ3+…+0,5ТЗn) / n-1, 

де СТЗ ‒ середній товарний запас за визначений період (грн); ТЗ1, ТЗ2, 

ТЗ3,…,ТЗn ‒ величина товарних запасів на окремі дати аналізованого періоду 

(грн); n ‒ кількість днів, за які беруть величину запасів. 

3. Тоді час і швидкість товарного обертання в 1-му кварталі визначають, 

виходячи з такої формули: 

Вдн = СТЗ(Д / Р). 

Контрольні питання 

1. Що являє собою комерційна діяльність підприємства? 

2. Які основні структурні елементи комерційної діяльності?  

3. Які провідні функції торгівлі? 
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4. У чому полягає особливість організаційної побудови торгівлі у 

сучасних умовах? 

5. Які суб’єкти переважають на гуртовому ринку, у сфері роздрібної 

торгівлі? 

6. Як в умовах ринку визначається товар? 

Література: [5, с. 13–18; 6, с. 15–45; 7, с. 11–20]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема 2 Дослідження ринку товарів і послуг 

Мета: визначити суть маркетингових досліджень, їх напрями, 

ознайомитися із процесом вибору маркетингової стратегії на ринку. 

План 

1. Маркетингові дослідження як основа ефективної  комерційної 

діяльності. 

2. Напрями дослідження ринку товарів. 

3. Вибір маркетингової стратегії на ринку. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: маркетингові дослідження, маркетингова стратегія.  

Маркетингові дослідження ‒ систематичний збір і об’єктивний запис, 

класифікація, аналіз і презентація даних щодо поведінки,  потреб, відносин, 

вражень, мотивацій і т. д., окремих осіб та організацій у контексті їх 

економічної, політичної, суспільної та повсякденної діяльності. 

Досвід роботи підприємств свідчить, що багато з них процвітають  

завдяки використанню цілеспрямованого дослідження ринку товарів за такими 

напрямами. 

1. Вивчення та аналіз умов ринку. 

2. Вивчення організації торгівлі.  

3. Дослідження потенційних можливостей фірми. 

Використавши матеріали маркетингового дослідження ринку та оцінивши 

своє становище і потенційні можливості на ринку, оптові підприємства можуть 
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вибирати або маркетингову стратегію наступального  характеру, або оборонну 

стратегію. 

Якщо підприємство задоволене своєю ринковою нішею, воно  вибирає 

стратегію наступального характеру, спрямовану на розвиток гуртового 

торговельного підприємства відповідно до нових умов господарювання. 

Якщо підприємство не може розширювати обсяги діяльності з тих чи  

інших причин, то доводиться застосовувати оборонну стратегію, суть якої 

полягає в протистоянні позиціям конкурентів. Варіантом такої стратегії може 

бути залишення одних ринків товарів, насамперед збиткових, і переключення  

на інші ринки з передбачуваною ефективністю. 

Завдання до теми 

Методом техніко-економічних розрахунків необхідно розрахувати 

норматив товарних запасів для рибних товарів. При цьому маємо таку 

інформацію про асортимент і постачання товарів. Загальна кількість 

асортиментних різновидів рибних товарів на даному підприємстві – 90 одиниць 

за середньою ціною 12 грн. Кожна партія постачань, що здійснюється з 

інтервалом 5 днів, завозить 18 одиниць неповторюваних асортиментних 

різновидів. Гарантійний товарний запас з умовою часу на приймання і 

підготовку товарів на продаж становить 25 % запасу поточного поповнення. 

Одноденний товарообіг для відділу рибних товарів – 1200 грн. 

Послідовність виконання розрахунків 

1. Розрахунок нормативу товарного запасу виконуємо в такій 

послідовності: Виставковий асортиментний набір можна розрахувати як: 

ВАН = Ц Ч R, 

де Ц ‒ середня ціна одного асортиментного різновиду товару, грн; R ‒ кількість 

видів товару (асортиментних позицій), що повинні бути присутні у даному 

магазині. 

2. Розрахуємо запас у розмірі одноденного обороту: 

РЗдн = (ВАН + Тодн) / Тодн, 

де ‒ Тодн – товарообіг одноденний. 



10 
 

3. Визначаємо товарний запас поточного поповнення: 

ТЗпп = i (R / r), 

де i – середня періодичність постачань даної товарної групи,  дні; R ‒ кількість 

видів товару, що повинні бути присутні у даному магазині; r – середня кількість 

видів товару, що містить у собі одна партія постачання. 

4. Розрахуємо гарантійний запас як подвійний квадратний корінь з обсягу 

запасу поточного поповнення за формулою: 

ТЗгар =  . 

5. Визначимо норму товарного запасу: 

НТЗ(дн) = ТЗпр + РЗ + 0,5ТЗпп + ТЗгар, 

де ТЗпр. ‒ товарний запас на момент приймання і підготовки товарів до 

продажу, дні; 

6. З даних, що ми розрахували вище можемо визначити норматив 

товарного запасу на кінець 4-го кварталу планового року для окремих товарних 

груп: 

ТЗпл.= , 

Контрольні питання 

1. Які завдання маркетингового дослідження ринку? 

2. Охарактеризуйте структуру маркетингового дослідження ринку.  

3. Які складові наступальної стратегії підприємства? 

4. Які складові оборонної стратегії підприємства? 

5. Охарактеризуйте напрямки дослідження ринку. 

Література: [17, с. 8–16; 18, с. 22–45]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема 3 Організація і планування закупівельної діяльності 

підприємств 

Мета: розглянути суть і види товарообмінних операцій, ознайомитися із 

поняттям, видами та завданнями ярмарків і виставок, а також розглянути 
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особливості закупівлі товарів на аукціонах, пізнати суть тендерів. 

План 

1. Товарообмінні операції та їх види. 

2. Поняття, види та завдання ярмарків і виставок. 

3. Порядок підготовки та проведення ярмарків. 

4. Закупівля товарів на аукціонах. 

5. Суть тендерів, процедура їх проведення. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: товарообмінні операції, бартер, ярмарка, виставка, стенд, 

аукціон, тендер. 

Міжнародні зустрічні угоди поділяються на три види: 

1. Товарообмінні й компенсаційні на безвалютній основі. 

2. Компенсаційні на комерційній основі. 

3. Компенсаційні на основі угод про виробниче співробітництво.  

Бартерні операції мають право здійснювати всі суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України. При 

здійсненні цих операцій товари, що імпортуються, підлягають ввезенню на 

митну територію України у строки, зазначені у бартерній угоді, але не пізніше  

ніж через 90 календарних днів з дати митного оформлення товарів, що  

фактично експортовані за вказаною угодою. Під датою митного оформлення 

товарів розуміють дату виписування вивізної вантажної митної декларації. 

Ярмарки ‒ це регулярно організовувані комерційні заходи з  обмеженим 

часом проведення для продажу-купівлі товарів чи послуг на основі виставлених 

зразків, а також демонстрації нових досягнень. 

Виставки ‒ це ринкові заходи з обмеженим часом проведення, де 

виставляються експонати, призначені переважно для звичайних відвідувачів (не 

фахівців), для пропаганди товарної продукції чи послуг. 

Порядок підготовки та проведення ярмарків (виставок) в Україні 

регулюється «Положенням про порядок проведення міжобласних гуртово- 

промислових ярмарків», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
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України від 30.08.1995 № 693. Згідно з цим Положенням, ініціаторами ярмарків 

можуть бути: 

 міністерства та відомства; 

 місцеві органи державної виконавчої влади, міськкоми рад; 

 господарські товариства, об’єднання підприємств, інші організації та 

підприємства, діяльність яких пов’язана із насиченням ринку товарами. 

Учасники ярмарку мають право: 

 рекламувати свою продукцію, зокрема, ті товари, що готуються до 

виробництва; укладати договори купівлі-продажу (постачання) товарів; 

 представляти інтереси та укладати договори від імені інших 

юридичних осіб; 

 вимагати від організаторів ярмарку дотримання умов його 

проведення. 

Виставковий стенд як візитна картка комерційного підприємства є місцем 

комерційних переговорів та укладання угод і повинен за розмірами та 

облаштуванням відповідати експонованим на ньому товарам. З погляду 

технічного виконання стенд повинен бути бездоганним і виконаним, згідно з 

конкретними стандартами. Першочерговим завданням є презентація товарів- 

експонатів, орієнтована на клієнта. Виставковий стенд повинен бути приємним 

для зору та слуху, викликати позитивні емоції у відвідувача. 

Товарні аукціони ‒ це спеціально організовані й періодично повторювані 

у визначених місцях ринки, на яких через публічні торги в заздалегідь 

зазначений час і у спеціально призначеному місці відбувається продаж 

попередньо оглянутих покупцем товарів, що переходять у власність того, хто 

запропонував найвищу ціну. 

Міжнародні торги ‒ це спосіб закупівлі товарів, розміщення замовлень, 

який передбачає вибір у попередньо визначений термін пропозицій декількох 

постачальників і укладання контракту із тим з них, пропозиція якого є найбільш 

вигідною для організаторів торгів. 
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Завдання до теми 

Розрахована сума товарних запасів у ТОВ «Успіх» для окремих груп 

товарів становить: рибні товари ‒ 28 тис. грн; алкогольні напої  ‒ 44 тис. грн; 

молочні товари ‒ 18 тис. грн; бакалійні товари – 36 тис. грн. Визначити планову 

суму товарних запасів (грн) і норматив товарного запасу (дні) у цілому по 

підприємству, якщо річний товарообіг за даними групами товарів становить 

1640 тис. грн. 

Послідовність виконання розрахунків 

1. Визначаємо планову суму товарних запасів у цілому по торговельному 

підприємству ТОВ «Успіх»: 

2. Визначаємо середньоденний товарообіг підприємства: 

Тодн = Трік / 360. 

3. Тоді норматив товарного запасу в цілому по торговельному 

підприємству визначається як: 

НТЗпл = ТЗпл / Тодн. 

Контрольні питання 

1. У яких випадках підприємства застосовують товарообмінні операції? 

2. У чому суттєва відмінність бартерних і компенсаційних угод? 

3. Які основні ознаки ярмарку та виставки? 

4. Які типи стендів можуть використовуватись на ярмарках? 

5. У чому полягає особливість продажу товарів підприємств на товарних 

аукціонах? 

6. У чому полягає суть та мета тендерів? 

Література: [9, с. 10–17; 11, с. 48–59]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема 4 Організація і планування збутової діяльності підприємства 

Мета: ознайомитися із значенням та класифікацією оптових 

продовольчих ринків, правилами торгівлі на гуртових продовольчих ринках та 

із сутністю лізингу, його видами, особливостями організації. 
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План 

1. Сутність і класифікація гуртових продовольчих ринків.  

2. Правила торгівлі на гуртових продовольчих ринках. 

3. Лізинг: поняття, функції, види. 

4. Зміст роботи з організації лізингу. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: оптовий ринок, правила торгівлі, лізинг, лізингова 

діяльність, лізингова угода. 

Під гуртовим продовольчим ринком (ГПР) розуміють суб’єкт 

комерційної діяльності, який утворено згідно з вимогами господарського 

законодавства, метою діяльності якого є забезпечення необхідних умов для 

здійснення операцій оптової купівлі-продажу наявних видів продовольства 

(сільгосппродукції та продуктів її переробки) та укладання відповідних 

комерційних угод. 

Правила торгівлі на ГПР повинні мати такі розділи: 

— загальні положення; 

— гуртові торги та їх учасники; 

— методи проведення гуртових торгів; 

— товарні секції (павільйони) ГПР; 

— права та обов’язки адміністрації ГПР; 

— права та обов’язки гуртових продавців; 

— права та обов’язки гуртових покупців; 

— організація проведення гуртових торгів; 

— якість товарів, що підлягають зберіганню та реалізації на ГПР; 

— порядок формування і стягування тарифів, зборів та інших платежів на 

гуртовому ринку; 

— забезпечення загального регламенту діяльності ГПР; 

— санкції за порушення Правил торгівлі на ГПР. 

Лізингова діяльність ‒ це вид підприємницької діяльності, який 

пов’язаний з вкладанням (інвестуванням) власних та (або) залучених коштів 
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лізингодавця для придбання майна та передавання його в лізинг. 

Функції лізингу: фінансова, виробнича, збутова, отримання податкових 

пільг, відшкодування вартості майна, роздержавлення і приватизації майна, 

розмежування власника і користувача майном, диференціація привласнення 

коштів, розвиток конкурентних відносин, розширення зони підприємництва, 

розвиток зовнішньо-економічної діяльності. 

Лізингова діяльність з-поміж різних видів підприємництва вирізняється за 

складом учасників, специфікою функцій, особливостями інвестиційних  

проектів, які передбачають комплекс організаційно-правових, фінансових, 

комерційних, маркетингових, технічних і виробничих процесів, а також 

змістом, переліком і послідовністю заходів, які забезпечують реалізацію  

лізингових відносин. Як видно, на практиці навіть найпростіша схема лізингу 

передбачає необхідність залучення додаткових учасників ‒ суб’єктів лізингових 

відносин та укладення кількох угод, які вирізняються за формою, змістом, 

цільовим призначенням та ін. 

Завдання до теми 

Складська площа для збереження товару становить Sосн = 800 м
2
; питоме 

навантаження на 1м
2
 площі складу g = 1,2 т/м ; коефіцієнт використання площі 

складу Кs = 0,75; середньоденний вантажообіг складу – 24 т.  

Необхідно  визначити  площу зайняту під товар і максимальний товарний 

запас, що підлягає збереженню на цій складській площі та товарний запас у 

днях. 

Послідовність виконання розрахунків 

1. Визначимо площу, зайняту під товар:  

Кs = Sтов/ Sосн. 

2. Виражаємо площу, зайняту під товаром, через суму товарного запасу в 

тоннах, що підлягає збереженню на складі та навантаженню на 1 м
2
 площі 

складу:  

Sтов = ТЗт / g. 

3. Звідси знаходимо максимальний товарний запас, що підлягає 
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збереженню на цій складській площі та товарний запас у днях.  

Контрольні питання 

1. Які основні завдання і функції ГПР? 

2. Якими нормативними актами регулюється діяльність ГПР? 

3. Які основні розділи повинні містити Правила торгівлі на гуртовому 

продовольчому ринку? 

4. У чому полягає суть лізингу? 

5. Які основні функції лізингу в господарській практиці? 

6. Як організовуються лізингові угоди? 

7. Які основні вимоги до змісту лізингової угоди? 

Література: [12, с. 35–41; 16, с. 20–29]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема 5 Електронна комерція та презентація в комерційній діяльності 

Мета: розглянути сутність та особливості здійснення електронної 

комерції, основні аспекти проведення презентацій в комерційній діяльності 

підприємства. 

План 

1. Поняття про електронну комерцію. 

2. Презентації в комерційній діяльності підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: електронна комерція, презентація, електронна вітрина. 

Суть електронної комерції полягає в організації процесу товарно-

грошового обміну в формі купівлі-продажу на базі електронних технологій з 

використанням телекомунікаційних мереж та електронних фінансово-

економічних інструментів.  

Прискорений розвиток електронної торгівлі зумовлений багатьма 

чинниками, три з яких можна вважати визначальними, зокрема: 

- лібералізація економічної діяльності; 

- мультифункціональність Інтернету; 
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- доступність і ефективність Інтернет-торгівлі. 

Під системою електронної комерції, розуміють сукупність програмних 

продуктів, технічних засобів, методів, які дозволяють у віртуальному режимі 

здійснити комерційні операції та процеси в конкретних секторах сфери 

товарного обігу. 

Презентація ‒ це представлення фірми, товарної продукції чи послуг 

певній аудиторії. Вона може відбуватися як самостійний захід, а також у 

поєднанні з іншими комерційними заходами (наприклад, ярмарки, виставки). 

Основні вимоги до презентації полягають у правильній і яскравій  

аргументації доповіді (виступу), чіткому виголошенні промови, умілому 

застосуванні засобів впливу на аудиторію та правильній організації самого 

процесу презентації. 

При проведенні презентації важливо правильно її структурувати. 

Структуризація доповіді повинна здійснюватися одночасно в двох 

напрямах презентації : 

— основні тези повинні бути вибудовані в логічному зв’язку і 

послідовності; 

— виклад тез повинен бути прив’язаний до часового графіка доповіді. 

Завдання до теми 

Річний обсяг закупівель побутової техніки, що надходить зі складу 

дистиб’ютора, розташованого в м. Кременчук, запланували в сумі 1800 тис. грн. 

Сума витрат обертання на розміщення замовлення, доставку товарів та їх 

приймання становила 2,8 тис. грн. Сума витрат обертання на збереження 

одиниці запасу товарів становить 0,4 тис. грн на рік. Визначити розмір 

асортименту товарів побутової техніки протягом року. 

Послідовність виконання розрахунків 

1. Розраховуємо оптимальний розмір постачання, при якому мінімізується 

сукупні витрати на організацію товаропостачання й обслуговування товарних 

запасів ( тобто ВО1 + ВО2→min), здійснюється за формулою, відомою як модель 

Уілсона: 
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Орпп = , 

де Орпп – оптимальний розмір партії постачання товарів на підприємство; Vроз – 

річний обсяг закупівлі товарів торговим підприємством з їх постачанням у 

плановому періоді; ВО1 – сума витрат обертання на розміщення замовлення, 

доставку товарів та їхнє приймання в розрахунку на одну партію, що 

поставляється; ВО2 – сума витрат обертання на збереження одиниці запасів 

товарів на підприємстві (1т чи 1 пакувальне місце, 1 піддон і т. д.) 

Контрольні питання 

1. Що таке електронна торгівля? 

2. Які характерні риси електронної торгівлі ви знаєте? 

3. Якою є специфіка електронної вітрини? 

4. Якими є основні функції Інтернет-магазину? 

5. Які види електронних аукціонів ви знаєте? 

Література: [5, с. 120–128; 12, с. 33–57]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема 6 Організація комерційних зв’язків з постачання і збуту 

Мета: розглянути сутність і класифікацію комерційних зв’язків, їх 

організаційно-правове регулювання, етапи формування, ознайомитися із суттю 

і функціями господарського договору, розглянути класифікацію договорів та 

особливості кожного з них. 

План 

1. Класифікація комерційних зв’язків. 

2. Організаційно-правове регулювання комерційних зв’язків. 

3. Етапи формування комерційних зв’язків. 

4. Суть і функції господарського договору. 

5. Класифікація договорів. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: комерційні зв’язки, організаційно-правове регулювання, 
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комерційні переговори, господарський договір, договір поставки, специфікація. 

Система комерційних зв’язків ‒ це впорядкована сукупність комерційних 

зв’язків суб’єктів ринку, притаманна певному рівневі розвитку виробничих і 

ринкових відносин, що склалися в суспільстві на певному етапі його розвитку. 

За характером і метою господарські зв’язки можуть бути суто 

економічними і соціально спрямованими. 

За структурою господарські зв’язки можуть бути простими і складними. 

За кількістю посередників розрізняють одно-, дво- і багатоланцюгові 

зв’язки. 

За кількістю учасників господарські зв’язки поділяються на прямі та 

опосередковані. 

За термінами дії виділяються умовно-постійні (термін дії яких, як 

правило, більше року), короткотермінові та оперативні (разові). 

За формою укладання розрізняють господарські зв’язки, укладені 

підписанням єдиного документа (договору, контракту, угоди), обміном 

телефонограмами, телетайпограмами, даними електронного обміну тощо. 

Організаційно-правове регулювання господарської діяльності суб’єктів 

комерційної діяльності ‒ це система зумовлених об’єктивним рівнем розвитку 

суспільних відносин нормативних документів, що регулюють ці відносини. 

Підготовка до комерційних переговорів залежить від очікуваного кола 

питань, що обговорюються, та характеру документів, які плануються підписати.  

Залежно від предмета переговорів працівник, призначений як 

уповноважений за ці переговори, повинен: 

 підібрати учасників переговорів з боку фірми та узгодити 

кандидатури з їх безпосередніми керівниками структурних підрозділів;  

 запропонувати учасникам ознайомитися з довідковим матеріалом на 

контрагента і необхідними комерційними документами; 

 скласти свої проекти комерційних документів, які передбачаються 

підписати в результаті переговорів; 

 оцінити необхідність проведення кон’юнктурної наради з 
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представниками спеціалізованих відділів і досвідченими експертами, 

пов’язаними з тематикою майбутніх переговорів, для уточнення позиції й 

тактики фірми. 

Договором є домовленість двох або декількох сторін, спрямована на 

запровадження, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. 

Договір виконує такі функції: 

- закріплює юридичні відносини між партнерами; 

- регламентує порядок і способи виконання зобов’язань; 

- передбачає способи захисту забезпечення зобов’язань. 

За змістом комерційної діяльності виділяють такі договори: договори 

купівлі-продажу товарів, договори поставки товарів, договори міни (бартеру), 

договори контрактації, договори комісії, договори консигнації, договори-

доручення. 

За структурою господарських зв’язків виділяються внутрішньо- та 

міжсистемні договори, прямі й опосередковані. 

За обов’язками сторін розрізняють односторонні, двосторонні та 

багатосторонні договори. 

За термінами дії договори складають на господарський рік, 

короткострокові, сезонні й разові. 

Завдання до теми 

Швейная фабрика «Фея» м. Маріуполь за рік реалізує 15000 жіночих 

зимових пальт за 1400 грн за одиницю. Змінні витрати підприємства становлять 

1000 грн з розрахунку на одиницю продукції. Постійні витрати підприємства – 

280 тис. грн. Підприємство має вільні виробничі потужності. Потенційні 

покупці (роздрібні торгові підприємства) бажають придбати 1500 зимових 

пальт за ціною 1200 грн за одиницю. Необхідно ухвалити рішення про 

економічну доцільність замовлення до виробництва та знайти маржинальний 

прибуток підприємства.  

Послідовність виконання розрахунків 

 1. Визначаємо виручку від проданих 1500 зимових пальт. 
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 2. Визначаємо величину витрат і порівнюємо їх. 

 3. Знаходимо маржинальний прибуток.  

Контрольні питання 

1. Яке значення мають господарські зв’язки торгівлі з промисловістю в 

економіці держави? 

2. Які основні завдання організаційно-правового регулювання взаємодії 

суб’єктів на ринку? 

3. Яку роль відіграють договори в комерційній діяльності? 

4. У чому полягає суттєва відмінність договору купівлі-продажу товарів 

від договору постачання товарів? 

5. На обґрунтування яких основних чинників договору постачання слід 

звертати особливу увагу в умовах перехідної економіки? 

Література: [9, с. 60–64; 12, с. 345–381]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема 7 Формування асортименту товарів промислових підприємств 

Мета: ознайомитися із сутністю товарного асортименту, його 

формуванням, розглянути процес управління товарними запасами, моделі їх 

оптимізації та заходи регулювання. 

План 

1. Поняття товарного асортименту та його формування. 

2. Управління товарними запасами та моделі їх оптимізації. 

3. Заходи регулювання товарних запасів. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: товарний асортимент, асортиментна політика, 

формування асортименту, товарні запаси, моделі оптимізації, оптимальний 

запас. 

Під асортиментом товарів розуміють перелік, номенклатуру товарів, їх 

різновидів, сортів тощо, об’єднаних за певною ознакою. 

З урахуванням поділу товарів на групи, підгрупи та види прийнято 
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виділяти груповий і внутрішньогруповий (розгорнутий) асортимент товарів. 

Груповий асортимент ‒ це перелік товарних груп, включених у 

номенклатуру. 

Внутрішньогруповий (розгорнутий) асортимент ‒ це деталізація  

групового асортименту за конкретними видами і різновидностями товарів. 

Ці два поняття, у свою чергу, тісно повʼязані з поняттям ширини і 

глибини асортименту. При цьому ширина асортименту товарів визначається за 

кількістю товарних груп і найменувань, а глибина ‒ за кількістю 

різновидностей товарів. У комерційній практиці важливе значення має 

класифікація товарів і за іншими ознаками. 

Формування асортименту ‒ це процес добору груп, видів і різновидностей 

товарів відповідно до попиту населення з метою найбільш повного його 

задоволення. 

Формування асортименту здійснюється постійно в усіх ланках  

товаропросування ‒ від виробника до споживача. У кожній з них асортимент 

товарів різний.  

Основою формування асортименту в усіх ланках товаропросування є 

торговельний асортимент роздрібних торговельних підприємств. 

Основне призначення товарних запасів на гуртових підприємствах ‒ 

забезпечення потреб у товарах своїх покупців, а в роздрібних торговельних 

підприємствах необхідно досягати сталої пропозиції товарів з урахуванням 

попиту покупців. 

Під управлінням товарними запасами розуміють систему економіко-

організаційних заходів, спрямованих на встановлення і підтримання 

оптимальних обсягу і структури запасів, необхідних для забезпечення 

безперебійного постачання роздрібної  торговельної мережі товарами. 

Основне завдання управління товарними запасами ‒ не допустити 

перебоїв у товаропостачанні магазинів товарами своєї номенклатури та 

запобігти затоваренню. 
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Нині розроблено багато моделей оптимізації товарних запасів.  Серед них 

виділяють такі: статичні моделі, динамічні моделі, моделі попереднього 

контролю запасів, моделі безперервного контролю запасів, релаксаційна 

модель, модель з фіксованим розміром замовлення. 

Замовлення подається при зменшенні запасів до певного критичного 

рівня ‒ точки замовлення. На його виконання потрібен певний час, тому він 

повинен бути відомий заздалегідь. Цей час може бути фіксованим або 

випадковим з можливими коливаннями навколо якогось середнього значення. 

Облік товарних запасів повинен бути налагоджений і у фізичних 

одиницях ‒ штуках, масі, упакуванні.  

Контроль за наявністю на оптовому підприємстві товарів відповідно до 

асортиментного переліку здійснюють товарознавці-комерсанти. З цією метою 

використовуються картки кількісно-сумового обліку, зведені в картотеки для 

кожної товарної групи. 

При утворенні наднормативних товарних запасів здійснюються заходи 

щодо їх ліквідації. Основні з них такі: 

— припинення завезення товарів, що не користуються попитом; 

— виконання заходів щодо активізації продажу товарів у зоні діяльності 

гуртового підприємства; 

— оперативне маневрування товарними запасами; 

— посилення дії на постачальників з метою покращання якості й 

асортименту товарів, зниження цін на них; 

— здійснення товарообмінних операцій з іншими регіонами. 

Завдання до теми 

Керівництво торговельно-промислової фірми прийняло рішення про 

власне виробництво борошняних кондитерських виробів – тортів. Раніше цей 

асортимент надходив з булочно-кондитерського комбінату (БКК) «Бісквіт» за 

середньою ціною 14 грн за штуку. Попередня калькуляція витрат показала, що 

змінні витрати підприємства становлять 10 грн у розрахунку на одиницю 

продукції, а постійні витрати – 40 тис. грн.  
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Визначте стратегію виробництва – при якому обсязі випуску борошняних 

кондитерських виробів (шт.) існує економічна доцільність переходу на власне 

виробництво. 

Послідовність виконання розрахунків 

1. Зіставимо умови рівності витрат торговельно-комерційної фірми при 

закупівлях борошняних кондитерських виробів у БКК «Бісквіт» і власного 

виробництва, використовуючи необхідний річний обсяг попиту борошняних 

кондитерських виробів (шт.).  

Розв’язуючи дане рівняння, знаходимо величину необхідного річного 

обсягу попиту борошняних кондитерських виробів. При отриманому значенні 

показника обсягу попиту витрати на закупівлю і власне виробництво рівні.  

Контрольні питання 

1. У чому полягає суть торговельного асортименту?  

2. Що таке асортиментний перелік торговельного підприємства? 

3. Що таке процес формування торговельного асортименту? 

4. Які основні принципи формування торговельного асортименту вам 

відомо? 

5. Які ви знаєте стратегії формування асортименту? 

6. Хто і як здійснює контроль за станом товарних запасів на 

підприємствах? 

7. Що розуміють під управлінням товарними запасами і яке його основне 

завдання? 

8. Що розуміють під оптимізацією товарних запасів? 

9. Які основні комерційні рішення застосовують з метою нормалізації  

товарних запасів? 

Література: [13, с. 33–42; 16, с. 183–187]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема 8 Експортно-імпортні операції 

Мета: ознайомитися з особливостями міжнародної гуртової торгівлі, 
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міжнародного гуртового обороту, основними аспектами укладання 

міжнародних комерційних угод, організації їх проведення та розглянути 

значення державної митниці, митного тарифу.  

План 

1. Поняття міжнародної гуртової торгівлі.  

2. Міжнародний гуртовий оборот. 

3. Порядок регулювання імпортних закупівель від інофірм. 

4. Поняття міжнародної комерційної угоди. 

5. Організація підготовки і проведення гуртових операцій із 

закордонними контрагентами. 

6. Державна митниця, митний тариф і його види. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: міжнародна оптова торгівля, міжнародний оптовий 

оборот, експорт, імпорт, мито, митний тариф. 

Міжнародна торгівля матеріальними благами є об’єктивною 

необхідністю, що зумовлена закономірностями розвитку товарного ринку, 

обмеженістю та нерівномірністю розподілу ресурсів у світовому масштабі та  

неоднаковою ефективністю витрат суспільно корисної праці у різних регіонах 

світу.  

Міжнародна торгівля виконує еквівалентний обмін як товарами, так і 

послугами. Основний обсяг комерційних операцій у торгівлі становлять гуртові 

торговельні операції. Адже предметом купівлі-продажу є великі партії 

сировини, матеріалів, предметів широкого вжитку або високі за вартістю 

поодинокі об’єкти (земельні ділянки, підприємства, засоби виробництва і 

транспортні засоби тощо).  

До міжнародного обороту належать: постачання товарів материнськими 

компаніями своїм структурним підрозділам (дочірнім компаніям, філіям) на 

території інших країн; операції між фірмами однієї країни, якщо вони 

розміщені у різних державах. Не вважаються міжнародними оборудки між 

комерційними підприємствами різних країн, якщо вони розташовані на 
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території однієї держави. 

До міждержавного гуртового обороту не відносять постачання товарів на 

некомерційній чи безоплатній основі (допомоги, подарунки тощо), тобто 

відносять тільки ті комерційні операції, що здійснюються згідно з попередньо 

укладеними договорами і контрактами на еквівалентній (компенсаційній) 

основі. 

Державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в нашій країні 

розпочинається на місцевому рівні з моменту реєстрації господарського 

формування як учасника зовнішньоекономічної діяльності. Для цього 

господарюючий суб’єкт незалежно від організаційно-правової форми та форми 

власності подає до регіонального органу державної митниці реєстраційну  

картку, підтверджену відповідними документами місцевого відділення  

Національного банку України, статистичних, банківських і податкових органів. 

Після здачі реєстраційної картки вітчизняний господарюючий суб’єкт 

потрапляє під адміністративне регулювання територіального відділення  

митниці. 

Комерційна угода являє собою юридичний документ, розглянутий і 

підтверджений сторонами, який розподіляє між ними права та обов’язки щодо 

купівлі-продажу (еквівалентного обміну) товарів або послуг. 

Укладення зовнішньоторговельного контракту здійснюється в таких 

формах: 

— підписання узгодженого контракту уповноваженими представниками 

сторін; 

— акцепту покупцем твердої оферти експортера; 

— акцепту продавцем контроферти імпортера; 

— акцепту продавцем письмового підтвердження покупцем попередньо 

розісланої вільної оферти; 

— підтвердження експортером замовлення, надісланого імпортером; 

— письмового підтвердження раніше досягнутої усної домовленості. 

Основним документом, який застосовується під час митного оформлення 
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товарів, робіт і послуг, є вантажна митна декларація (ВМД) ‒ уніфікований для 

більшості країн світу документ, що складається з низки розділів, до яких на 

основі первинних даних вносяться відомості про об’єкти 

зовнішньоторговельної операції, відправника, одержувача, особу декларанта, 

порядок переміщення товарів через митний кордон та у митному просторі 

країни, порядок розрахунків і стягнення митних зборів і платежів. 

Митний контроль за переміщенням матеріальних благ ‒ це єдиний процес 

упровадження посадовими особами митних органів низки заходів, скерованих 

на забезпечення дотримання митного законодавства і міжнародних договорів 

України. 

В Україні застосовуються такі види мита: 

- адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та 

інших предметів, які обкладаються митом; 

- специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на 

одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом; 

- комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладення. 

Завдання до теми 

Визначте рівномірність надходження соків за квітень 2013 р. в 

супермаркеті ТД «Амстор» від Одеського консервного заводу дитячого 

харчування, якщо за умовою договору постачання соки в асортименті повинні 

надходити по декадах місяця рівними партіями по 60 тис. грн. Фактичне 

постачання по декадах квітня 2013 р. становить X1 – 58,5 тис. грн; Х2 –              

61 тис. грн; Х3 – 64,5 тис. грн. 

Послідовність виконання розрахунків 

1. Визначаємо середньоарифметичний обсяг постачання соків по декадах 

квітня 2013 р. 

2. Розрахуємо середньоквадратичне відхилення ( дХ) у постачання  соків 

супермаркету ТД «Амстор». 

3. Розраховуємо коефіцієнт варіації (Кv)  постачання соків. 
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4. Визначаємо коефіцієнт рівномірності постачання соків супермаркету 

ТД «Амстор» у квітні 2013р. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає суть експортно-імпортних операцій? 

2. Що охоплює в себе поняття міжнародного гуртового обороту? 

3. Як здійснюється організація міжнародної гуртової торгівлі? 

4. Що містить поняття міжнародної комерційної угоди (договору, 

контракту)? 

5. Як здійснюється підготовка і проведення оптових операцій за участю 

закордонних контрагентів? 

6. Яким є порядок митного оформлення вантажів? 

Література: [3, с. 28–32; 7, с. 133–157; 8, с. 65–73]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема 9 Види гуртових підприємств та організація їх складського 

господарства 

Мета: ознайомитися із сутністю гуртового торговельного підприємства, 

значенням товарних складів і техніко-економічними показниками їх  

використання. 

План 

1. Гуртове торговельне підприємство: поняття, класифікація, функції. 

2. Товарні склади та їх класифікація. 

3. Площа товарного складу та її елементи. 

4. Техніко-економічні показники використання складів. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: гуртове торговельне підприємство, товарний склад, 

площа складу. 

Гуртовим торговельним підприємством є підприємство підгалузі гуртової 

торгівлі, яке має економічні, організаційні та юридичні ознаки суб’єкта 

господарської діяльності, від власного імені і за власний кошт набуває права 
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власності на придбані партії товарів, спеціалізується на веденні гуртового торгу 

і має необхідні передумови для виконання повного комплексу закупівельно-

збутових і складських технологічних операцій. 

Функціональний рівень масштабів діяльності (зон впливу) гуртових 

торговельних підприємств за значенням розподіляє їх на три основні групи: 

гуртові підприємства національного, міжрегіонального (регіонального) і 

локального значення (масштабу). 

За формою власності розрізняють приватні, колективні, кооперативні,  

державні та змішані гуртові торговельні підприємства. 

За своїм місцем у процесі товаропросування гуртові торговельні 

підприємства поділяються на вихідні, торговельно-закупівельні та торговельні, 

тоді як за роллю у цьому ж процесі ‒ на виробничо-торговельно-сервісні, 

виробничо-торговельні, постачальницько-збутові, гуртово-торговельні, 

гуртово-роздрібні.  

За загальною товарною спеціалізацією гуртові торговельні підприємства 

поділяються на універсальні, спеціалізовані та змішані, а за функціональною ‒ 

на консигнаційні, комісійні, дилерські, дистриб’юторські, агентські, брокерські, 

маклерські. Основні функції гуртових формувань полягають у безперебійному 

забезпеченні потреб товаровиробників у збуті та роздрібних торговців у 

постачанні товарами, а допоміжні – у наданні своїм партнерам комплексу 

організаційно-технологічних послуг. 

Товарний склад ‒ це допоміжне підприємство в торгівлі, що обслуговує 

утворення концентрованих запасів товарів і відповідне перетворення товарних 

потоків, які йдуть зі сфери виробництва у сферу споживання, і забезпечує 

безперебійне постачання роздрібних торговельних організацій і підприємств. 

Товарні склади класифікують: 

- за місцем розташування в процесі товаропросування; 

- за характером виконуваних операцій; 

- за товарною спеціалізацією; 
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- за фізико-хімічними властивостями товарів, що зберігаються; 

- за організаційними формами управління; 

- за ступенем механізації робіт. 

Площа загальнотоварного складу (Пзаг) складається з: площі приміщень, 

що використовуються для зберігання товарів (площі, зайнятої стелажами,  

штабелями, а також проїздами і проходами між ними), або площі приміщень  

(комор) зберігання (П3); площі, зайнятої експедиціями з приймання і 

відпускання товарів, яка називається експедиційною площею (Пе); площі,  

зайнятої службовими і побутовими приміщаннями (конторські, гардеробні,  

туалети, душеві тощо), або адміністративно-допоміжної площі (Пд). 

Для оцінювання ефективності роботи складів і пошуків способів її 

підвищення розраховуються різноманітні техніко-економічні показники: розмір 

вантажообігу; пропускна здатність складу; раціональне використання площі й 

місткості складу; собівартість переробки 1 т вантажів; рівень  продуктивності 

праці та рівень механізації робіт. 

Завдання до теми 

Торгово-комерційна фірма (ТКФ) «Укроптбакалея» здійснює закупівлю 

цукру-піску в Одеського цукрового заводу для розфасовки і подальшої 

реалізації роздрібним торговим підприємствам. Річний обсяг попиту становить 

3600 т. 

Стимулюючи обсяги збуту, постачальник надає знижки, розмір яких 

збільшується зі збільшенням партії замовлення. Умови платежу ‒ за фактом 

надходження. Відпускні ціни з урахуванням партіонності замовлення і розміру 

знижок такі: 

Таблиця 2 – Вихідні дані для розрахунків  

Партія замовлення Ціна 1 т цукру 

60 т 2 тис. грн 

до 180 т 1,9 тис. грн 

до 300 т 1,8 тис. грн 
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 Витрати на розміщення і виконання замовлення становлять 2,2 тис. грн; 

витрати на збереження 1 т цукру-піску на складі ‒ 0,5 тис. грн. 

 Розрахуйте оптимальний розмір замовлення (ОРЗ) цукру-піску, а також 

повні витрати, що включають витрати на закупівлю, розміщення і виконання 

замовлення, збереження запасів сировини при різних розмірах партії 

замовлення. Визначте значення розміру партії замовлення, що забезпечує 

мінімальну величину повних витрат. 

Послідовність виконання розрахунків 

 1. У першу чергу необхідно визначити оптимальний розмір партії 

постачання (замовлення), відповідно до методики без урахування знижок з 

ціни, а також витрати. 

 2. Повні затрати (Зп) визначаються за формулою: 

Зп = ВО1(Vроз/П) + ВО2 (П/2) + Ц Vроз, 

де Ц – закупівельна ціна 1 т цукру-піску, тис. грн; П – партія замовлення, т.  

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність гуртової торгівлі? 

2. Які фактори впливають на розвиток гуртової торгівлі? 

3. За якими ознаками класифікують гуртові торговельні підприємства? 

4. Які функції виконують гуртові торговельні формування ? 

5. За якими основними ознаками класифікуються склади? 

6. Які основні вимоги висуваються до обʼємно-планувальних рішень 

загальнотоварних складів? 

7. Як оцінюється доцільність технологічного планування складі?  

8. Які показники дозволяють визначити ефективність роботи складів?  

Література: [11, с. 19–32; 15, с. 73–85]. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема 10 Організація оптових закупівель і формування товарного 

асортименту підприємств оптової торгівлі 

Мета: розглянути суть і цілі оптових закупівель підприємств, 
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ознайомитися із процесами планування надходження товарів, формування 

товарного асортименту та технологією складських операцій на підприємствах 

гуртової торгівлі. 

План 

1. Суть і цілі гуртових закупівель підприємств оптової торгівлі. Етапи 

закупівель. 

2. Планування надходження товарів. 

3. Формування товарного асортименту підприємств оптової  торгівлі. 

4. Технологія складських операцій. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: гуртові закупівлі, надходження товарів, товарний 

асортимент, складські операції, оперативний облік, контроль . 

Гуртові закупівлі ‒ це придбання товарів великими партіями з метою їх 

подальшого перепродажу. Прийняття комерційного  рішення щодо гуртових 

закупівель товарів констатує наявність ринкової потреби в певних товарах, 

передбачає відбір конкретних товарів і їх постачальників серед наявних на 

ринку і забезпечує реальне просування товарів зі сфери виробництва до сфери 

обігу. 

План надходження товарів покликаний визначити, які товари і в якій 

кількості треба закупити, а план закупівель має містити вказівки щодо джерел 

цих закупівель, строки їх здійснення та відповідальних за проведення 

закупівель. 

При розробленні плану гуртових закупівель товарів важливе значення має 

досягнення точки беззбитковості закупівель товарів по окремих товарних 

групах і від кожного постачальника. 

Формування асортименту ‒ це процес добору груп, видів і різновидностей 

товарів, відповідно до попиту населення, з метою найбільш повного його 

задоволення. 

Торговельно-технологічний процес складу ‒ це складний комплекс 

взаємозв’язаних операцій комерційного і технологічного характеру,  які 
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здійснюються над товарами на складах оптових та/або роздрібних торговельних 

підприємств. 

Найбільш розповсюджена схема технологічного процесу переробки 

товарів на складах включає: 

— розвантаження транспорту; 

— примання товарів; 

— розміщування товарів на зберігання; 

— зберігання товарів; 

— відбір товарів; 

— переміщування товарів до місця комплектування; 

— комплектування та упаковування товарів; 

— помаршрутне комплектування партій товарів; 

— переміщування товарів у зону завантажування; 

— відпускання товарів і завантажування їх у транспортні засоби. 

Під управлінням торговельно-технологічними процесами на складі 

розуміють сукупність прийомів і методів, за допомогою котрих забезпечується 

виконання різноманітних складських операцій і цілеспрямований вплив на 

вибір раціональних форм і методів їх організації з метою підвищення 

ефективності використання трудових, паливно-енергетичних, фінансових 

ресурсів і високої якості обслуговування гуртових покупців. 

Для забезпечення раціональної організації обліку товарів необхідно: 

‒ установити чітку систему документообігу і чіткий порядок 

оформлення операцій з руху матеріальних цінностей; 

‒ проводити в установленому порядку інвентаризації та вибіркові 

перевірки наявності товарів і вчасно відображати в бухгалтерському обліку  

результати цих інвентаризацій і перевірок; 

‒ дотримуватись норм і правил організації зберігання товарно-

матеріальних цінностей; 

‒ застосовувати засоби механізації та автоматизації обліково- 

обчислювальних робіт з використанням програм складського обліку.  
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Повнота і правильність ведення первинних документів перевіряються 

працівниками бухгалтерії підприємства способом проведення вибіркових 

перевірок наявності товарів та інвентаризацій. Результати звіряння  

підтверджуються підписами матеріально відповідальної особи та працівників  

бухгалтерії. 

Завдання до теми 

Необхідно визначити проект товарообігу за товарними групами 

торговельною фірмою в цілому на плановій рік. 

Таблиця 3 – Вихідні дані для розрахунків  

Товарна група Фактична частина тов. грн, % Проект планів 

1рік 2рік 3рік 4рік 5рік % Усього тис. 

грн 

М’ясо і птиця 8,6 8,1 7,5 8,9 8,5 8,7 34800,0 

Молоко 12,0 10,3 11,5 10,9 11,5 11,6 46400,0 

Хліб і хлібобулочні 

Вироби 

6,0 6,7 7,0 7,5 8,0 8,5 34000,0 

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400000 

Послідовність виконання розрахунків 

1. Для розрахунку використовуємо метод середньої ланцюгової для 

розробки проекту плану продажу за товарними групами. Для цього визначаємо 

середнє значення частки продажу товарної групи за кожним із трьох років за 

допомогою формул: 

K1 = (K1 + K2 + K3) / 3; 

K2 = (K2 + K3 + K4) / 3; 

K3 = (K3+ K4 + K5) / 3. 

2. Отриманий вирівняний вигляд ланцюгових середніх дає можливість 

визначити середньорічну зміну приросту обсягу товарообігу: 

ДK= . 

Аналогічні розрахунки проводяться і за іншими групами. 

Контрольні питання 
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1. У чому полягає суспільне значення гуртових закупівель товарів? 

2. Який порядок оперативного планування гуртових закупівель товарів на 

підприємствах? 

3. Якими критеріями керуються під час обґрунтування вибору конкретних 

постачальників товарів? 

4. Що розуміють під торговельно-технологічним процесом складу? Які 

чинники впливають на його раціональну організацію? 

5. Які вимоги висуваються щодо організації розміщування товарів на 

складах? Що розуміють під умовами зберігання, технікою зберігання? 

6. Якими є основні напрями управління торговельно-технологічними 

процесами на складах гуртових баз? Які основні засоби управління 

торговельно-технологічним процесом складу доцільно застосовувати? 

7. Які первинні документи оформляють на складах торговельних 

підприємств з метою організації оперативного обліку та контролю руху товарів 

на складах? 

Література: [12, с. 328–402]. 

 

Практичне заняття № 11 

Тема 11 Організація гуртового продажу товарів 

Мета: розглянути сутність гуртового продажу, його види та методи, 

ознайомитися з особливотями дрібногуртового продажу товарів. 

План 

1. Гуртовий продаж: економічна суть і види. 

2. Методи гуртового продажу товарів 

3. Дрібногуртовий продаж товарів: особливості та види. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: гуртовий продаж, дрібногуртовий продаж товарів, 

гуртовий ринок, торги, дрібногуртова посилкова торгівля. 
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Економічна суть гуртового продажу товарів народного споживання, на 

відміну роздрібного, полягає в тому, що товари продаються не для  особистого 

споживання, а для подальшого перепродажу у сфері обігу. 

Найпростішою формою гуртового продажу є безпосередній продаж 

товарів виробничими підприємствами роздрібним торговельним 

підприємствам. 

Залежно від форми товаропросування розрізняють складський і 

транзитний товарообіг. 

Продаж товарів зі складів гуртових баз може здійснюватися такими 

методами: з особистим відбиранням товарів покупцями; за телефонними, 

письмовими замовленнями; через пересувні кімнати товарних зразків; через 

роз’їзних товарознавців; через автосклади; методом стандартного 

(нормативного) постачання. 

Дрібногуртовий продаж товарів на гуртових ринках почав розвиватися з 

переходом України до ринкових відносин і вже набув значної популярності.  

Далеко за межами країни відомі Калинівський гуртовий ринок у Чернівцях, 

Хмельницький гуртовий ринок. 

На гуртових ринках передбачається павільйонно-секційна організація 

торговельного процесу. Кількість і розміщення товарних секцій у 

торговельному залі гуртового ринку визначається адміністрацією ринку. 

Товарні секції відокремлюються зазвичай пересувними перегородками, що дає 

можливість надати товарну секцію кожному гуртовому торговцю. Вибір форми 

торгів визначається продавцем товару.  

Найбільш поширеною формою гуртових торгів є приватні угоди між 

продавцями і покупцями, однак не виключається в певних випадках проведення 

торгів у формі аукціону або конкурсу. 

Дрібногуртова посилкова торгівля ‒ це гуртовий продаж товарів 

роздрібним торговельним підприємствам дрібними підсортованими партіями, 

що відправляються поштовими посилками. За своєю економічною суттю вона є 

різновидом гуртової торгівлі, одним з методів гуртового продажу товарів. 
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Завдання до теми 

Необхідно визначити витрати на утримання основних засобів, інших 

матеріальних необоротних активів, що забезпечують адміністративні потреби  

ТОВ «Свіроли». Підприємство в середньому за місяць використовує 600 кВт 

електроенергії, загальна площа становить 300 кВт . 

Послідовність виконання розрахунків 

Для планування загальної суми за даною статтею необхідно розрахувати 

такі елементи витрат: 

1) витрати на освітлення; 

2) витрати на опалення; 

3) витрати на водопостачання і каналізацію; 

4) вартість вивозу сміття відповідно до договору з відповідною 

організацією; 

5) вартість придбання засобів для прибирання; 

6) витрати на сигналізацію відповідно до договору за діючими 

тарифними ставками. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає суттєва різниця між роздрібним і гуртовим продажем 

товарів? 

2. Чому для роздрібних торговельних підприємств за сучасних умов 

вигідний транзитний товарообіг з участю бази в розрахунках? 

3. У чому полягає суть дрібногуртового продажу товарів? 

4. У чому полягає суть методу продажу товарів «Кеш енд керрі»? 

5. Що таке дрібногуртова посилкова торгівля? 

Література: [8, с. 68–82; 14, с. 101–112]. 

 

Практичне заняття № 12 

Тема 12 Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі 

Мета: ознайомитися з особливостями і змістом комерційної діяльності в 

роздрібній торгівлі, сутністю роздрібної торговельної мережі, процесом 
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формування асортименту, розглянути форми та методи роздрібного продажу 

товарів. 

План 

1. Особливості та зміст комерційної діяльності в роздрібній торгівлі. 

2. Роздрібна торговельна мережа: поняття та види. 

3. Формування асортименту товарів у роздрібній торговельній мережі. 

4. Форми та методи роздрібного продажу товарів. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: роздрібна торгівля, роздрібна торговельна мережа, 

асортиментна політика, торговельне обслуговування, методи активізації 

продажу. 

Реалізація товарів особистого, сімейного, домашнього  користування, не 

пов’язаного з підприємницькою діяльністю, кінцевому споживачеві, що є 

завершальним етапом їх просування із виробничої сфери, торговельне 

обслуговування та надання послуг покупцям називається роздрібною 

торгівлею. 

Суть роздрібної торгівлі зумовлюється її функціями, до основних із них 

слід віднести: 

- задоволення потреб населення в товарах; 

- організація доведення товарів від постачальників (виробничих 

підприємств чи гуртових баз) до магазинів і безпосередніх покупців; 

- вплив на виробництво з метою розширення асортименту, підвищення  

якості та регулювання обсягів випуску товарів відповідно до І попиту 

населення; 

- удосконалення технології торгівлі та покращання обслуговування 

покупців. 

На розвиток комерційної діяльності роздрібних торговельних 

підприємств впливають чинники, які умовно можна поділити на внутрішні й  

зовнішні.  

До зовнішніх (макроекономічних) слід віднести чинники, які мають  
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відповідний вплив на стан і шляхи розвитку економіки держави, умови 

функціонування внутрішнього ринку України. Це рівень доходів населення, 

який безпосередньо впливає на платоспроможний попит населення та широту 

асортименту товарів, представлених у магазинах; рівень цивілізованості та 

відповідності вимогам розвитку підприємницької діяльності чинної податкової 

системи, що є однією з причин роботи підприємств торгівлі в «тіні»; 

нормативно-правова база, яка на законодавчому рівні регулює взаємовідносини 

підприємств торгівлі та споживачів на ринку товарів і послуг та ін. 

Як внутрішні чинники виступають об’єкти і суб’єкти комерційної 

діяльності, структура мережі підприємств роздрібної торгівлі, їх типізація і 

спеціалізація, наявність в апараті управління підприємств спеціалістів з 

комерційної роботи, їх кваліфікація, широта асортименту товарів і рівень цін на 

них, від чого залежить конкурентоспроможність торговельних підприємств, їх 

стратегічна позиція на ринку. 

Зовнішнє середовище діяльності підприємств роздрібної торгівлі 

визначають економічні тенденції розвитку споживчого ринку, постачальники і 

виробники товарів, покупці, стан конкуренції на ринку, фінансові й банківські 

установи, контрольно-інспекційні органи, законодавчі й нормативні акти, що  

формують умови господарської діяльності та правила обслуговування 

населення. 

До внутрішнього середовища належать ресурси торговельного 

підприємства (виробничі, фінансові, кадрові), наявність і структура 

функціональних служб, товарно-матеріальні цінності, інформаційно-

комп’ютерне забезпечення тощо. 

Роздрібна торговельна мережа ‒ це загальна сукупність стаціонарних, 

нестаціонарних, пересувних, віртуальних суб’єктів роздрібного продажу 

товарів і послуг, об’єднаних за територіальною ознакою. 

Окремим підприємством у галузі роздрібної торгівлі є такий роздрібний 

торговець, що характеризується повною юридичною, організаційною,  

економічною і комерційною (технологічною) самостійністю. 
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Базовими принципами організації мережі роздрібних торговців (у першу 

чергу підприємств і одиниць) залишаються: 

 доступність для споживачів; 

 рівномірність розосередження; 

 концентричність розташування; 

 угрупування за асортиментом. 

У складі мережі роздрібних торговців можна виділити п’ять основних 

видів ‒ стаціонарну, посилкову, електронну, напівстаціонарну і пересувну. 

Види роздрібних торговців класифікуються за такими ознаками: ступінь 

сталості місцезнаходження, принципи організації роботи, характер 

капітальності споруди. 

Під типом роздрібного торговця розуміють характерний аналог,  зразок 

торговельного підприємства або одиниці, виділений за ознаками капітальності 

та параметрів споруди даного суб’єкта торгівлі, а також основної його 

спеціалізації. 

Спеціалізація в роздрібній торгівлі ‒ це форма поділу праці між 

роздрібними торговцями на підставі одночасного добровільного обмеження, 

проте, і поглиблення основного асортименту. 

Спеціалізація роздрібної торговельної мережі розвивається у формах 

товарної спеціалізації та спеціалізації за споживчими комплексами. 

Асортиментна політика ‒ це комплекс заходів щодо управління 

асортиментом товарів. 

Асортиментна політика у сфері роздрібної торгівлі має на меті створити 

максимально широкі можливості вибору товарів у магазинах з урахуванням 

мінімізації витрат часу покупців на купівлю за високої ефективності 

торговельної діяльності. 

Формування асортименту товарів ‒ складний процес, на який впливає 

ціла низка чинників. Умовно їх можна поділити на загальні ‒ не залежні від  
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умов роботи магазину і специфічні ‒ пов’язані з умовами функціонування, 

організацією і технологією торгівлі в кожному конкретному магазині. 

Робота з формування асортименту товарів повинна тривати безперервно, 

з дотриманням певних принципів, згідно з якими здійснюється розподіл товарів 

на підприємствах роздрібної торгівлі, запровадження для окремих магазинів 

оптимальної широти і глибини асортименту, добір у магазинах товарів за 

різними асортиментними ознаками. 

Такими принципами є: 

- забезпечення відповідності товарного асортименту характеру і 

особливостям попиту населення з метою найбільш повного його задоволення; 

- визначення оптимальної широти і глибини асортименту товарів для 

кожного магазину з урахуванням їх товарної спеціалізації, типізації,  зони 

діяльності та величини торговельної площі;  

- забезпечення постійної наявності у продажу сталого асортименту 

товарів відповідно до попиту населення; 

- максимальне наближення до покупців товарів повсякденного попиту і 

простого асортименту та концентрація товарів складного асортименту у 

відносно невеликій кількості спеціалізованих і універсальних магазинів, які 

мають можливості для показу та реалізації всього асортименту товарів; 

- економічна ефективність роботи магазину. 

З точки зору технології процес формування асортименту товарів у 

магазинах можна поділити на три етапи. 

На першому етапі здійснюється розподіл асортименту між 

підприємствами роздрібної торгівлі, розташованими на території села, міста,  

району. 

Другий етап полягає в установці групової структури асортименту для 

кожного торгового підприємства з урахуванням його типу та площі 

торговельної зали. 

Третій етап полягає у формуванні внутрішньогрупового асортименту в 
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кожному магазині, тобто здійснюється добір конкретних різновидів товарів  

кожної групи за різними ознаками з урахуванням купівельного попиту 

населення та прибутковості торгівлі.  

Роздрібний продаж товарів може здійснюватися за допомогою 

магазинної, позамагазинних і особливих форм продажу товарів 

Метод продажу товарів – це сукупність способів і прийомів, за 

допомогою яких забезпечується обслуговування покупців у процесі продажу 

товарів. 

Разом з тим, при застосуванні різних методів продажу (основними з яких 

є традиційний метод продажу товарів через прилавок обслуговування і група 

так званих прогресивних методів продажу товарів ‒ продаж товарів через 

самообслуговування, з індивідуальним обслуговуванням, за зразками, з 

відкритою викладкою тощо) зміст операцій з продажу товарів суттєво 

різниться. 

У практиці торговельного обслуговування населення до ефективних 

методів активізації продажу товарів належать виставки-продажі, декади, тижні 

та місячники продажу та розпродажу певних товарів, а також ярмарки, базари 

та аукціони. 

Завдання до теми 

Необхідно визначити автотранспортні витрати підприємства з 

перевезенням 1200 т вантажу протягом року. Вага тари – 15 % ваги товарів. 

Повторні перевезення можуть складати до 30 % фізичного вантажообігу. Тариф 

на перевезення – 85 грн за 1 т вантажу на середню для підприємства відстань 

перевезень. Вартість навантажувально–розвантажувальних робіт – 5 % 

транспортного вантажообігу. 

Послідовність виконання розрахунків. Розрахунок здійснюють 

послідовно: 

1) знаходять обсяг фізичного вантажообігу. 

2) знаходять обсяг транспортного вантажообігу. 

3) визначають вартість транспортування вантажів на середню вартість; 
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4) знаходять загальну суму транспортних витрат, включаючи 

навантажувально–розвантажувальні роботи. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність поняття роздрібної торговельної мережі? 

2. За якими принципами організовується роздрібна торговельна мережа? 

3. Які показники характеризують ефективність функціонування 

роздрібної торговельної мережі? 

4. Які чинники впливають на побудову асортименту товарів у магазинах? 

5. Як здійснюється контроль за асортиментом товарів у магазині?  

6. Які форми і методи продажу товарів ви знаєте? У чому різниця між 

формою і методом продажу товарів? 

7. У чому полягає суть методу роздрібного продажу товарів за 

самообслуговуванням, за зразками, з відкритою викладкою, за традиційним 

методом продажу товарів? 

Література: [13, с. 133–146; 18, с. 45–81]. 

 

Практичне заняття № 13 

Тема 13 Торговельне обладнання та інвентар 

Мета: ознайомитися з основними видами торговельного обладнання та 

інвентаря і розглянути сутність та особливості використання кожного з них.  

План 

1. Ваговимірювальне обладнання. 

2. Мірні посудини, призначення та застосування. 

3. Торговельно-холодильне обладнання. 

4. Контрольно-касові апарати. 

5. Торговельні меблі. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: торговельне обладнання, інвентар, ваги, контрольно-

касові апарати, торговельні меблі. 
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Ваги ‒ це прилад, за допомогою якого визначається маса тіла способом 

порівняння її з масою умовно взятої одиниці (грама, кілограма, тонни). 

За призначенням ваги поділяються на такі основні групи: загального 

призначення; технологічні; лабораторні; метрологічні. 

За конструкцією зважувального пристрою розрізняють важільні й 

електронно-тензометричні ваги. 

За місцем і способом установки ваги бувають настільні, пересувні та 

стаціонарні.  

Для відмірювання рідин застосовують міри об’єму ‒ металеві або скляні 

кухлі, мензурки, паливо-роздавальні колонки, дозатори, торговельні автомати. 

Торговельним холодильним обладнанням називають малі охолоджувальні 

пристрої, що призначаються для короткотермінового зберігання, демонстрації 

та продажу швидкопсувних товарів. До них належать збірні холодильні камери, 

холодильні шафи, охолоджувальні вітрини, холодильні прилавки, прилавки-

вітрини. 

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначені Законом України 

«Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 

від 21 грудня 2000 р. № 2156-111. 

РРО ‒ пристрій або програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані 

фіскальні функції та який призначений для реєстрації розрахункових операцій 

при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної 

валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). 

Торговельне немеханічне обладнання (торгові меблі) призначено для 

виконання операцій з приймання, зберігання, підготовки товарів до продажу, їх 

викладання і продажу. До цього обладнання належать гірки, прилавки, 

контейнери, столи, касові кабіни, вітрини, стелажі тощо. 

Завдання до теми 

Необхідно визначити план витрат на тару підприємства ТОВ «Магнолія».  
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Якщо можливе постачання тари: дерев’яної на суму ‒ 10000 грн, 

мішкотари на суму ‒ 1000 грн, багатооборотні тари – 3000 грн та іншої тари на 

суму 2000 грн. 

Середній відсоток повернення тари по підприємству становить: 

дерев’яної ‒ 95 %; мішкотари ‒ 90 %; багатооборотної ‒ 99 %, інша тара не 

повертається. 

Послідовність виконання розрахунків. Відповідно до розрахункового 

відсотка повернення тари на підприємство за її видами, а також різниці в цінах 

здачі та прийняття, планові витрати статті знаходять у наступному порядку: 

1) з дерев’яної тари; 

2) з мішкотари; 

3) з багатооборотної тари; 

4) з іншої тари; 

5) знаходять їх загальну суму. 

Контрольні питання 

1. За якими ознаками класифікується ваговимірювальне обладнання?  

2. У чому полягає принцип дії електронної ваги та з яких вузлів вона 

складається? 

3. Яким вимогам повинно відповідати не механічне обладнання 

магазинів? 

4. Які вихідні дані потрібні для розрахунку потреби торговельних меблів 

для магазину? 

Література: [17, с. 160–182; 18, с. 133–151]. 

 

Практичне заняття № 14 

Тема 14 Ризики та ефективність комерційної діяльності 

Мета: ознайомитися із суттю і змістом комерційного ризику, способами 

зниження ступеня ризику, показниками ефективності комерційної діяльності, 

основними аспектами аналізу комерційної діяльності на підприємствах. 

План 
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1. Суть і зміст комерційного ризику. Класифікація комерційного ризику. 

2. Аналіз, оцінка та способи зниження ступеня ризику. 

3. Показники ефективності комерційної діяльності. 

4. Аналіз комерційної діяльності на підприємствах. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: комерційний ризик, аналіз ризиків, ступінь ризику, 

ефективність, ефект, критерій ефективності. 

Комерційний ризик – це ризик, що виникає внаслідок будь-яких видів 

діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх 

реалізацією, товарно-грошовими і фінансовими операціями, комерцією, 

здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів. 

Ризики класифікують за наступними ознаками. 

За приналежністю до країни функціонування господарського суб’єкта: 

внутрішні, зовнішні. 

За рівнем виникнення: ризики, що виникають на макрорівні, ризики 

галузевого походження, ризики міжгалузевого походження, регіональні ризики, 

державні ризики, глобальні (світові) ризики.  

За сферою походження: соціально-політичні, адміністративно-

законодавчі, виробничі, комерційні, фінансові, природно-екологічні, 

демографічні, геополітичні.  

За ступенем обґрунтованості прийняття: обґрунтовані, частково 

обґрунтовані, авантюрні ризики. 

За масштабами впливу, або за сферою охоплення, усі ризики можуть бути 

класифіковані на: одноосібні, багатоосібні ризики. 

За можливістю прогнозування ризики поділяються на: ті, що 

прогнозуються, та ті, що частково прогнозуються (форс-мажорні ризики). 

Комерційний ризик може визначатися як в абсолютних, так і у відносних 

величинах. Вимір ступеня ризику в абсолютних величинах доцільно  

застосовувати під час характеристики окремих видів втрат, а у відносних ‒ під 
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час порівняння рівня втрат, що прогнозуються, з реальним рівнем, 

середньогалузевим, середнім в економіці тощо. 

Аналіз ризиків поділяють на якісний і кількісний. 

Експертні методи оцінювання ризиків здійснюються, як правило, за 

відсутності статистичних даних, необхідних для оцінювання відповідних 

кількісних показників, або для оцінювання інвестиційного проекту, що не має 

аналогів.  

Оцінювання ступеня ризику за допомогою аналітичного методу зводиться 

до декількох взаємопов’язаних етапів.  

До основних способів зниження ступеня ризику належать його уникнення  

та попередження, диверсифікація, страхування, одержання додаткової 

інформації під час вибору варіантів рішень і результатів їх реалізації, створення 

запасів і резервів тощо. 

Співвідношення результатів комерційної діяльності з  використовуваними 

для цього засобами виробництва і робочою силою протягом певного проміжку 

часу називається ефективністю комерційної діяльності. 

Види ефективності комерційної діяльності виокремлюються переважно за 

різноманітністю одержуваних результатів (ефектів) комерційної діяльності.  

Насамперед, результат (ефект) буває економічним або соціальним. 

Критерій ефективності комерційної діяльності ‒ це якісна характерна 

ознака і визначальна міра пізнання суті ефективності.  

Правильно сформульований критерій повинен найбільш повно 

схарактеризувати суть ефективності як категорії й бути спільним для всіх ланок 

суспільного виробництва ‒ від підприємства до народного господарства 

загалом. 

Систему показників ефективності комерційної діяльності фірми можна 

подати так: інтегральний показник ефективності комерційної діяльності; 

узагальнюючі показники вимірюють ефективність виконання окремих видів 

діяльності; специфічні показники використовуються для всебічного оцінювання 

рівня і динаміки ефективності окремих комерційних операцій, витрат, 
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потужностей, устаткування, видів матеріальних ресурсів. Ці показники є також 

результативними, оскільки визначаються співвідношенням ефекту до  витрат чи 

ресурсів, що його забезпечують. 

Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових умовах значною 

мірою обумовлюється його діловою активністю. 

Ділова активність підприємства проявляється через розширення ринків 

збуту продукції, підтримання ділової репутації (іміджу), вихід на ринок праці та 

капіталу тощо. 

Досліджуючи динаміку абсолютних показників, необхідно виявити, на 

скільки вона відповідає їх оптимальному співвідношенню, яке називають 

«золоте правило економіки підприємства». 

Ділову активність підприємства характеризують показники ефективності 

використання робочої сили, основних виробничих фондів, оборотного капіталу, 

фінансових ресурсів тощо. 

Оборотність засобів або їх джерел оцінюється за такими показниками: 

коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, тривалість одного обороту в 

днях, економія (перевитрати) оборотних засобів або їх елементів. 

Показниками оборотності для оцінки ділової активності є: коефіцієнт 

оборотності активів, коефіцієнт оборотності оборотних активів, коефіцієнт 

оборотності виробничих запасів, коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, 

коефіцієнт оборотності власного капіталу. 

Завдання до теми 

Необхідно визначити проект товарообігу за товарними групами 

торговельною фірмою в цілому на плановій рік. 

Таблиця 4 – Вихідні дані для розрахунків  

Товарна група Фактична частина тов. грн, % Проект планів 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік % Всього тис. 

грн 

М’ясо і птиця 8,6 8,1 7,5 8,9 8,5 8,7 34800,0 
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Молоко 12,0 10,3 11,5 10,9 11,5 11,6 46400,0 

Хліб і хлібобулочні 

вироби 

6,0 6,7 7,0 7,5 8,0 8,5 34000,0 

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400000 

Послідовність виконання розрахунків 

1. Для розрахунку використовуємо метод середньої ланцюгової для 

розробки проекту плану продажу за товарними групами.  

Для цього визначаємо середнє значення частки продажу товарної групи за 

кожним із трьох років за допомогою формул: 

K1= (K1 + K2 + K3) / 3; 

K2 = (K2 + K3 + K4) / 3; 

K3 = (K3+ K4 + K5) / 3. 

2. Отриманий вирівняний вид ланцюгових середніх дає можливість 

визначити середньорічну зміну приросту обсягу товарообігу: 

ДK= . 

Аналогічні розрахунки проводяться і з інших груп. 

Контрольні питання 

1. Що розуміють під комерційним ризиком? 

2. Які бувають види ризиків? 

3. Які методи використовуються для аналізу та оцінювання ризику? 

4. Як можна знизити ризик? 

5. Що слід розуміти під ефективністю комерційної діяльності? 

6. Яке призначення критерію і показників ефективності комерційної 

діяльності? 

7. Для чого використовується система показників ефективності в  

діяльності комерційних підприємств? 

8. Як проводиться аналіз ділової активності комерційного підприємства? 

Література: [10, с. 9–16; 19 с. 15–27]. 
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2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Поняття про комерційну діяльність та її елементи. 

2. Принципи і чинники розвитку комерційної діяльності. 

3. Комерційні служби підприємства: принципи побудови та функції. 

4. Суб’єкти та об’єкти комерційної діяльності. 

5. Маркетингові дослідження як основа ефективної  комерційної 

діяльності. 

6. Напрями дослідження ринку товарів. 

7. Вибір маркетингової стратегії на ринку. 

8. Товарообмінні операції та їх види. 

9. Поняття, види та завдання ярмарків і виставок. 

10. Порядок підготовки та проведення ярмарків. 

11. Закупівля товарів на аукціонах.  

12. Суть тендерів, процедура їх проведення. 

13. Сутність і класифікація гуртових продовольчих ринків.  

14. Правила торгівлі на гуртових продовольчих ринках. 

15. Лізинг: поняття, функції, види. 

16. Зміст роботи з організації лізингу. 

17. Поняття про електронну комерцію. 

18. Презентації в комерційній діяльності підприємства. 

19. Класифікація комерційних зв’язків. 

20. Організаційно-правове регулювання комерційних зв’язків. 

21. Етапи формування комерційних зв’язків. 

22. Суть і функції господарського договору. 

23. Класифікація договорів. 

24. Поняття товарного асортименту та його формування. 

25. Управління товарними запасами та моделі їх оптимізації. 

26. Заходи регулювання товарних запасів. 

27. Поняття міжнародної гуртової торгівлі.  
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28. Міжнародний гуртовий оборот. 

29. Порядок регулювання імпортних закупівель від інофірм. 

30. Поняття міжнародної комерційної угоди. 

31. Організація підготовки і проведення оптових операцій із 

закордонними контрагентами. 

32. Державна митниця, митний тариф і його види. 

33. Гуртове торговельне підприємство: поняття, класифікація, функції. 

34. Товарні склади та їх класифікація. 

35. Площа товарного складу та її елементи. 

36. Техніко-економічні показники використання складів. 

37. Суть і цілі гуртових закупівель підприємств гуртової торгівлі. Етапи 

закупівель. 

38. Планування надходження товарів. 

39. Формування товарного асортименту підприємств гуртової торгівлі. 

40. Технологія складських операцій. 

41. Гуртовий продаж: економічна суть і види. 

42. Методи гуртового продажу товарів. 

43. Дрібногуртовий продаж товарів: особливості та види. 

44. Особливості та зміст комерційної діяльності в роздрібній торгівлі. 

45. Роздрібна торговельна мережа: поняття та види. 

46. Формування асортименту товарів у роздрібній торговельній мережі.  

47. Форми та методи роздрібного продажу товарів. 

48. Ваговимірювальне обладнання. 

49. Мірні посудини, призначення та застосування. 

50. Торговельно-холодильне обладнання. 

51. Контрольно-касові апарати. Торговельні меблі. 

52. Суть і зміст комерційного ризику. Класифікація комерційного ризику. 

53. Аналіз, оцінювання та способи зниження ступеня ризику. 

54. Показники ефективності комерційної діяльності. 

55. Аналіз комерційної діяльності на підприємствах. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

№ 

 

пор 

 

 

Вид контролю  

Максимальна 
кількість балів за 

семестр за умови 
100 % виконання 

окремого виду 
роботи 

1 Лекції (відвідування лекційних занять) 5 

 (наявність конспекту лекцій)  5 

 Написання рефератів  відповідно до тематики лекційних 

занять, що були пропущені з поважних причин 

1 б за кожну 

роботу 

2 Поточний і  підсумковий контроль знань на практичних 

(семінарських) заняттях (опитування, контрольні, 

розрахункові, графічні роботи, тести, письмові завдання, 

участь у ділових іграх, розв’язання задач)  

3 б – 

«задовільно» 

4 б – «добре» 

5 б – «відмінно» 

2.1 Написання рефератів  та їх презентація відповідно до тематики 
курсу 

5 б 
(до 2 робіт за 

семестр) 

2.2 Виконання контрольних робіт за змістовими модулями: 

а) І модульна контрольна робота; 

б) II модульна контрольна робота. 

3 б – 

«задовільно» 

4 б – «добре» 

5 б – «відмінно» 

  

Додаткові бали: 

 

2.3 Підготовка та опублікування тез доповіді на конференції  з 

тематики курсу 

8 

2.4 Підготовка та публікація наукової статті відповідно до 

тематики курсу під керівництвом викладача 

15 

2.5 Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, 

виконанні госпдоговірних замовлень, роботі студентського 

наукового товариства 

5 

 разом за пунктом 2  до 60 балів 

3 Робота на практичних (семінарських, лабораторних) 

заняттях 

 

 відвідування  15 

 конспект практичних занять  15 

 Разом до 100 балів 

 



54 
 

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. пос.] / 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. 



55 
 

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. –  



56 
 

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 :     

[зб. 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. 



 

 


