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Важливою умовою підвищення рівня якості підготовки студентів є 

раціональна організація їх самостійної роботи. 

Мета самостійної роботи студентів - сприяти засвоєнню в повному 

обсязі навчальної програми з дисципліни «Комерційна діяльність» і 

формування самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, 

сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати 

власну діяльність 
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1. Пояснювальна записка 
Методичні рекомендації розроблені для студентів, які навчаються за 

напрямом підготовки “Економіка і підприємництво” Знання з дисципліни 
“Комерційна діяльність ” мають важливе значення для підготовки фахівців 
вищої кваліфікації. Мета вивчення дисципліни — засвоїти знання з теорії та 
практики комерційної діяльності посередницьких підприємств, спрямованої на 
одержання конкурентних переваг шляхом кращого задоволення потреб 
споживачів. 

Підготовка спеціалістів з високим рівнем теоретичних знань і практичних 
навичок, здатних до самовдосконалення і творчого пошуку, неможлива без 
інтенсивної самостійної роботи. 

Відповідно до чинних положень про організацію навчального процесу 
самостійна робота студентів є однією з форм організації навчання, основною 
формою опанування навчального матеріалу в позааудиторний час. 

Завдяки самостійній роботі студенти повинні: здобути загальноосвітні та 
професійні знання, вміння та навички, а також виховати прагнення до навчання, 
внутрішню потребу постійно поповнювати та оновлювати власні знання; 
сформувати практичні навички організації самостійної роботи, як 
найраціональнішого використання часу;навчитися приймати рішення, 
формувати конкретні завдання, визначати методи і засоби вирішення проблем, 
що виникають під час навчання та практики. 

Основними формами самостійної роботи студентів є підготовка до 
аудиторних занять; виконання завдань з дисципліни протягом семестру; робота 
над окремими темами дисципліни, які згідно з робочою навчальною програмою 
винесені на самостійне опрацювання студентами; підготовка до всіх видів 
контрольних випробувань. 

Самостійна робота планується і організовується кожним студентом 
індивідуально, але консультації з питань самостійної роботи за потреби 
студенти можуть отримати згідно з графіком консультацій. 

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення 
дисципліни «Комерційна діяльність» складені відповідно до навчальної 
програми цієї дисципліни та мають на меті надати допомогу й систематизувати 
самостійну роботу студентів з вивчення навчального матеріалу дисципліни, 
підготуватися до підсумкового контролю знань з цієї дисципліни. 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – набуття практичних умінь і навичок щодо організації 
управління і регулювання комерційної діяльності, а також аналізу планування і 
прогнозування основних соціально-економічних показників комерційної 
діяльності. Значна увага приділяється системі господарських зв'язків суб'єктів 
комерційної діяльності, організаційно оптових закупівель товарів, організації 
товаропросуванню, товаропостачанню роздрібної торговельної мережі, 
формуванню асортименту товарів в підприємствах, застосуванню раціональних 
та передових форм продажу товарів та надання послуг покупцям. Повне та 
глибоке засвоювання програми курсу допоможе фахівцям правильно 
орієнтуватись у складних ситуаціях, формування справжньої самостійності 
підприємств у питаннях внутрішньо фірмового планування та створення 
системи регулювання діяльності підприємств торгівлі в умовах дії ринкових 
відносин.  

Метою викладання дисципліни "Комерційна діяльність " є формування 
у студентів системи спеціальних теоретичних знань і практичних навичок з 
питань комерційної діяльності в умовах ринкових відносин.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» 
є: ознайомлення з комерційною діяльністю, як економічною категорією та 
функцією торгівлі; розгляд суб’єктів і об’єктів комерційної діяльності; 
вивчення змісту і особливостей організації комерційної діяльності на оптовому 
ринку, через посередницькі структури, у сфері міжнародного товарного обміну; 
визначення шляхів підвищення соціально-економічної ефективності 
комерційної діяльності.  
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  
знати:  сутність і завдання комерційної діяльності торговельних підприємств в 
умовах ринкових відносин;  порядок вивчення попиту підприємствами торгівлі; 
 етапи формування товарного асортименту;  порядок формування джерел 
постачання товарів;  види господарських угод;  зміст договору поставки; 
 особливості планування закупівель товарів на оптових підприємствах;  форми 
товаропостачання;  методи доставки товарів від постачальника на склад 
оптового підприємства;  порядок приймання товарів за кількістю та якістю; 
 організаційні форми активізації продажу товарів у підприємствах торгівлі. 
 Вміти:  визначати показники ефективності комерційної діяльності 
торговельного підприємства;  визначати показники, які характеризують 
товарний асортимент у роздрібних підприємствах;  складати запит та оферту; 
 визначати потребу в товарах;  визначати економічну ефективність комерційних 
угод;  визначати ефективність товаропостачання;  знаходити вірні рішення в 
ситуаціях, які пов’язані з прийманням товарів за кількістю і якістю.  
 
 
 
 
 
 



6 
 

                                                       3.Теми самостійної роботи 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Сутність і зміст комерційної діяльності 6  
2 Торгівля як сфера комерційної діяльності 6  
3 Психологія та етика комерційної діяльності 8  
4 Комерційна інформація та її захист 6  
5 Система господарських зв’язків в комерційній діяльності  6  
6 Організаційна діяльність на оптовому ринку 8  
7 Організація оптових закупівель товарів 8  
8 Товаропросування. Комерційна логістика як основа 

оптимізації товаропросування 
6  

9 Товаропостачання роздрібної торгівельної мережі 6  
  10 Формування асортименту товарів у каналах 

товаропросування  
8  

11 Організація і форми оптового продажу товарів 6  
12 Організація складського господарства і технологія 

складських операцій 
6  

Разом 80  
 
 
 

4.ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Для самостійного опрацювання винесені теми, на яких (через обмеження 

кількості лекційних годин) зовсім не зупинявся викладач, або ж ті, що 
потребують особливого поглибленого вивчення. Тому підготовка до кожної з 
них вимагає ретельного опрацювання відповідних розділів підручників, 
періодичних видань та інших джерел інформації. 

 
 Тема 1. «Сутність і зміст комерційної діяльності» (6 годин) 

Мета: знати поняття Комерційна діяльність та комерційної роботи, 
принципи, цілі і функції комерційної діяльності. Уяснити Класифікацію 
суб’єктів комерційної діяльності, товари і послуги як об’єкти комерційної 
діяльності.  

Вміти: Володіти основними категоріями теми, складати порівняльні 
таблиці, схеми основних елементів   комерційної діяльності, знаходити в 
рекомендованій літературі особливі види об’єктів комерційної діяльності.  

 
Основні питання теми:   
1. Методи пізнання комерційної діяльності, зв’язок зі суміжними 

дисциплінами   
2. Основні елементи комерційної діяльності підприємства  
3.  Комерційна діяльність як наукова категорія, процес, функція  
4. Характеристика особливих видів об’єктів комерційної діяльності.  
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Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи:  
 Звернути увагу на суть комерційної діяльності   
 Вміти розрізняти комерцію від підприємництва і маркетингу   
 З’ясувати складові комерційної діяльності   
 Виявляти чинники розвитку комерційної діяльності  

 
Питання для осмислення матеріалу та самоперевірки:   
1. У чому суть комерційної діяльності як категорії, функції, процесу?  
2.  Що таке комерційний процес як складова комерційної діяльності?   
3. Як класифікують комерційні операції?  
4.  Які основні структурні елементи комерційної діяльності?  
5.  Яка послідовність реалізації елементів комерційної діяльності?   
6. Який зміст  основних принципів комерційної діяльності?  

 
Література  (14 ,12, 13 , 11 ) 
Форми контролю знань:  
 Скласти конспект питань , Складання класифікаційних схем  
Домашня творча (самостійна) робота «Характеристика особливих 
видів об’єктів комерційної діяльності»    
 
 
Тема 2. «Торгівля як сфера комерційної діяльності» (6 годин) 

 Мета: Знати суть  торгівлі, провідні функції торгівлі та умови їх 
реалізації, параметри ресурсного потенціалу торгівлі.  

Вміти Розрізняти й порівнювати функціональну, соціальну та 
організаційну структуру торгівлі, аналізувати потреби ринку з метою 
вдосконалення торгівлі.  

 
Основні питання теми:  

1.  Функціональна структура сфери торгівлі  
2.  Соціальна і організаційна структура сфери торгівлі  
3.  Завдання вдосконалення торговельного обслуговування населення  
 

Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи:  
 З’ясувати у чому полягає суть торгівлі  
 Уяснити провідні функції торгівлі та умови їх реалізації  
 Встановити параметри ресурсного потенціалу торгівлі  
  Ознайомитись з функціональною структурою торгівлі, її 

соціальними формами  
Питання для осмислення матеріалу і самоперевірки:  

1.  У чому полягає, суть та зміст торгівлі? 
2.   Які провідні функції торгівлі?  
3.  Як виглядає функціональна структура, модель торгівлі?  
4.  Що собою являють соціальні форми торгівлі?  
5.  У чому полягає особливість організаційної побудови торгівлі?  
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Література  (1,21, 22) 
 Форми контролю знань:  

Скласти конспект питань , Підготувати доповідь. 
 
Тема № 3. Психологія та етика комерційної діяльності (8 години) 

Мета: знати  етикет ділової людини, правила ведення ділових бесід; 
правила ділового спілкування.  

Вміти: оформляти зразки запитів, оферт, рекламацій  
 
Основні питання теми:  

1.  Етикет комерсанта: етикет ділової людини  
2.  Правила ділового листування та телефонних переговорів.  

 
Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи:  

 Ознайомитися з особистими іі професійними вимогами до 
комерційного робітника  

  З'ясувати правила ведення ділових бесід, правила ділового 
листування  

  Обґрунтувати необхідність дотримування ділового етикету для 
успішної кар’єри  

  Встановити зміст і особливості запиту, замовлення, оферти.  
 

Питання для осмислення матеріалу та самоперевірки.  
1. Що таке комерційна психологія?  
2. Які методи досліджень у комерційної психології ви знаєте?  
3. Охарактеризуйте професійні вимоги до комерсанта?  
4. Дайте тлумачення поняттю «Комерційний етикет» 
5. Назвіть основні правила ведення ділових бесід, ділових телефонних 

переговорів?  
6. Указати види комерційних листів в діловому листуванні.  

 
 

Література (13, 4, 6) 
Форма контролю знань   
Підготувати конспект з питань Реферат.  

 
Тема № 4. Комерційна інформація та її захист(6 годин) 
 Мета: знати поняття комерційної інформації та комерційної таємниці, 
ознаки носіїв  

Вміти Захистити комерційну таємницю, зареєструвати товарний знак  
 
Основні питання теми   

1. Комерційна таємниця, її ознаки. Носій комерційної таємниці  
2.  Методика віднесення до комерційної таємниці  
3.  Роль товарних знаків у комерційній таємниці.  
4. Реєстрація товарного знаку. Колективний знак.  
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Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи  
 Ознайомитися з ознаками комерційної таємниці   
 Вміти розрізняти комерційну інформацію та комерційну таємницю, носія, 

форму і зміст комерційної таємниці 
   Ознайомитися з державним нормативом реєстром товарного знаку, 

використанням то передачею товарного знаку  
  Обґрунтувати роль товарних знаків у комерційній роботі  

 
Питання для осмислення матеріалу та самоперевірки  

1.  Дайте тлумачення поняттям «комерційна таємниця», «Комерційний 
секрет», порівняйте ці поняття.  

2.  За якими ознаками розрізняють комерційні секрети  
3.  Як здійснюється правове регулювання поняття «комерційна таємниця» 
4.   Розкрийте зміст організаційних заходів щодо попередження втрати 

комерційної інформації  
5.  Які технічні засоби використовуються для забезпечення захисту 

комерційної таємниці  
6.  Які канали втрати інформації про діяльність підприємства ви можете 

назвати.  
 
Література (13,16) 
 Форми контролю знань  
 Підготувати конспект з питань. Реферат доповідь. 
 

 
Тема № 5 Система господарських зв’язків в комерційній діяльності 

(6 годин) 
Мета: знати види та етапи формування господарських зв’язків; способи 

укладання комерційних угод, види договорів, зміст договорів  
Вміти Формулювати зміст основних видів комерційних договорів; 

обирати постачальників товарів.  
 
Основні питання теми   

1. Види та етапи господарських зв’язків, їх характеристика та умови 
формування на сучасному етапі.  

 
Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи  
 Встановити зміст, види і етапи господарських зв’язків в комерційній 

діяльності  
  Ознайомитися з нормативними актами, які регламентують господарські 

взаємовідносини суб’єктів  ринку  
  Звернути увагу на особливості змістовної частини різних видів 

договорів, на порядок їх узгодження  
  Вміти укладати угоди в умовах різноманітних форм власності  

 
Питання для осмислення матеріалу та самоперевірки   
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1. Які основні завдання організаційно правового регулювання взаємодії 
суб’єктів на ринку  

2.  Яку роль відіграють договори в комерційній діяльності підприємства  
3.  Як врегулюються розбіжності при укладанні договорів  
4.  В чому полягає суттєва відмінність між договорами  
5.  Назвіть основні статті типового договору купівлі – продажу, договору 

постачання та оренди  
 
Література (12 ,11,)  
Форми контролю знань  
 Скласти конспект з питань . Електронна презентація. 
 
 
Тема 6 Організаційна діяльність на оптовому ринку (8 годин) 

Знати: Які види підприємств формують основу структури 
інституціонального товарного ринку, функції оптових підприємств, особливості 
функціонування оптових посередників, основні і допоміжні елементи 
інфраструктури оптового ринку, роль продовольчих ринків і магазинів – 
складів в закупівлі товарів.  

Вміти: Оформити оперативне надходження товарів за допомогою 
поточних замовлень, вільно користуватися термінологією з теми  
 
Основні питання теми:   

1. Комерційні служби суб’єктів оптового ринку;  
2.  Оперативне планування оптових закупівель;  
3.  Оптові продовольчі ринки і їх роль в закупівлі товарів;  
4.  Дрібнооптові магазини – склади як різновид оптового ринку. 

 
Опрацюйте цей матеріал і ви будете знати: — які види підприємств 
формують основу структури інституціонального товарного ринку; — якими є 
комерційні функції первинної ланки оптового ринку — оптового підприємства; 
— якими є особливості функціонування оптових посередників; — з яких 
елементів складається основна і допоміжна інфраструктури оптового ринку; — 
як функціонують комерційні служби суб'єктів оптового ринку.  
 
Запитання для самоконтролю 
 1. Що являє собою оптове підприємство?  
2. Які основні ознаки класифікації оптових підприємств?  
3.  У чому полягають основні функції оптових суб'єктів ринку?  
4. Якою є організаційна структура оптового підприємства?  
5.  У чому полягають організаційні відмінності оптових організацій?  
6. Які є види оптових посередників інституціонального ринку?  
7. Які основні структурні елементи діють на оптовому ринку?  
8. Що належить до інфраструктури оптового ринку?  
9. Що входить до основної інфраструктури оптового ринку?  
10. З чого складається загальна інфраструктура оптового ринку? 
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11. Які причини взаємодії структурних та інфраструктурних елементів 
інституціонального ринку?  
12. Схарактеризуйте склад і структуру комерційних служб оптових суб'єктів. 
13. У чому полягають функції комерційних служб оптових суб'єктів?  
 
 
Література:  (13 ,21, 23)  
Форма контролю знань: Перевірка конспектів, електронна презентація. 
 
 
 Тема 7. Організація оптових закупівель товарів(8 годин) 
 

 Знати: яку роль господарські зв’язки, якими нормативними актами слід 
керуватися під час запровадження господарських зв’язків, у чому полягає суть 
основний зміст договору поставки товарів, переваги і умови товарообмінних 
операцій, суть та види ярмарків і виставок, порядок підбиття підсумків роботи 
ярмарку.  

Вміти: Обґрунтовувати  основні умови договору поставки товарів, 
правильно укласти договір, підготуватися до участі в ярмарку, обладнати і 
оформити стенди та презентувати товар.  
 
Основні питання теми: 

1. Порядок укладання прямих договорів 
2.  Оптові закупівлі на основі товарообмінних операцій  
3. Організація закупівель товарів на ярмарках і виставках  
4. Порядок підготовки і проведення ярмарків в Україні і за кордоном  

 
 
Опрацюйте цей матеріал і ви будете знати: яку роль відіграють оптові 
закупівлі товарів у народному господарстві; основні принципи організації 
оптових закупівель товарів; методику оперативного планування оптових 
закупівель; критерії вибору конкретних постачальників товарів народного 
споживання  
 
Запитання для самоконтролю  

1.  У чому полягає суспільне значення оптових закупівель товарів  
2.  Якими основними принципами керуються під час організації оптових 

закупівель товарів?  
3.  Який порядок оперативного планування оптових закупівель товарів на 

підприємствах?  
4.  Які основні методи використовуються для прогнозування попиту 

населення на товари народного споживання і в чому їх суть?  
5.  Якими критеріями послуговуються під час обґрунтування вибори 

конкретних постачальників? 
 
Література:  ( 20, 13,15,17) 
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Форма контролю знань: Перевірка конспектів, складання типових договорів,  
електронні презентації, практичні роботи.  
 
Тема 8 Товаропросування. Комерційна логістика як основа оптимізації 
товаропросування (6 годин) 
 

Знати : У чому полягає процес товаропросування; які чинники впливають 
на організацію товаропросування; методи досягнення оптимізації процесу 
товаропросування.  

Уяснити : Суть комерційної логістики, логістичні методи оптимізації 
товаропросування; Використання логістичного підходу до управління 
товарними запасами.  

Вміти : Розраховувати рівноважний обсяг товарообороту, поділяти 
потоки товарів, структуризувати запаси.  
 
Основні питання теми:  

1.  Форми  і ланковість товаропросування;  
2.  Методи оптимізації процесу товаропросування; 
3.   Логістичні рішення в сфері оптових закупівель і збуту;  
4.  Основні напрямки застосування логістики.  

 
Опрацюйте цей матеріал і ви будете знати: — яку роль відіграють 
господарські зв'язки в народному господарстві; якими нормативними актами 
слід послуговуватися під час запровадження господарських зв'язків; — які 
основні види господарських договорів чинні між суб'єктами на ринку товарів та 
послуг; — у чому полягає основний зміст договору поставки товарів; — як 
обґрунтувати основні умови договору поставки товарів; — як правильно 
укласти договір поставки товарів  
 
Запитання для самоконтролю:  
1. Яке значення мають господарські зв'язки торгівлі з промисловістю в 
економіці держави?  
2. Яка структура господарських зв'язків торгівлі з промисловістю 
використовується під час постачання різних груп товарів і чим вона 
визначається?  
3. Які основні завдання організаційно-правового регулювання взаємодії 
суб'єктів на ринку?  
4. Яку роль відіграють договори в комерційній діяльності підприємство  
5.  У чому полягає суттєва відмінність договору купівлі-продажу варів від 
договору постачання товарів?  
6. На обґрунтування яких основних чинників договору постачання звертати 
особливу увагу в умовах перехідної економіки?  
7. Як врегульовуються розбіжності при укладанні договорів?  
 
Література: ( 4,8,23,24) 
Форма контролю знань: Перевірка конспектів, реферат, обговорення питань на 
практичному занятті. 
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Тема 9.Товаропостачання роздрібної торгівельної мережі (6 годин) 
Знати: Основні вимоги до організації товаропостачання; джерела 

постачання роздрібної торговельної мережі. Роль оптових посередників в 
організації товаропостачання 
  Вміти: Організувати доставку товарів в роздрібну торговельну мережу  
 
Основні питання теми:  

1. Джерела постачання роздрібної торгівельної мережі товарами 
2.  Роль  комерційних служб торговельних підприємств в обґрунтуванні та 

оптимізації ланковості товаропросування   
3. Централізована доставка товарі в, її суть, переваги та значення в 

забезпечені ефективності  
 
Опрацюйте цей матеріал і ви будете знати: —  переваги і умови організації 
закупівель товарів на основі прямих зв'язків; —  види і умови застосування 
товарообмінних операцій; —  особливості обґрунтування умов і укладання 
товарообмінних угод. 
 
Запитання для самоконтролю 
1. Які переваги мають прямі зв'язки над опосередкованими?  
2. За яких умов підприємства торгівлі можуть виходити на прямі зв'язки з 
постачальниками товарів? 
 3. У яких випадках підприємства застосовують товарообмінні операції? 
 4.У чому суттєва відмінність бартерних і компенсаційних угод?  
5. На які основні умови компенсаційних угод і угод з давальницькою 
сировиною слід звертати особливу увагу?  
 
Література: (6,12,18)  
Форма контролю знань: Перевірка конспектів, доповідь на практичному 
занятті, складання порівняльних таблиць, практичні роботи. 
 
 
 Тема 10 Формування асортименту товарів у каналах товаропросування 
 (8 годин) 

Знати: Поняття товарного асортименту і торговельної номенклатури; 
фактори які впливають на формування асортименту; особливості підбору 
асортименту. 

Вміти: Обґрунтувати торговельний асортимент; забезпечити його 
сталість; розрахувати товарні запаси.  
 
Основні питання теми:  

1.  Виробничий та торговий асортимент. Поняття широти, глибини та 
повноти асортименту 

2.   Особливості підбору асортименту в магазинах різноманітних типів 
3. .  Основні та додаткові джерела товарних ресурсів, їх значення для 

формування асортименту в ринкових умовах  
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4.  Організаційні форми впливу торговельних підприємств на виробництво 
товарів, удосконалення асортименту 

5.   Сутність, призначення і типи товарних запасів  
 
Опрацюйте цей матеріал і ви будете знати: —у  чому полягає суть процесу 
товаропросування на товарному ринку; — які чинники впливають на 
організацію товаропросування; —які основні поняття охоплює 
товаропросування та якими бувають форми товаропросування; — що 
розуміють під ланковістю товаропросування та яких заходів вживають для її 
скорочення; — за допомогою яких методів можна досягти оптимізації процесу 
товаропросування. 
 
 Запитання для самоконтролю:  

1. У чому полягає суть процесу товаропросування на товарному ринку?  
2. Які основні поняття охоплює в себе товаропросування?  
3. Що розуміють під єдиним технологічним ланцюгом товаропросування?  
4. Які фактори безпосередньо впливають на процес товаропросування? 
5. Якими бувають форми товаропросування?  
6. Що таке транзитна форма товаропросування? 
7. Що таке складська форма товаропросування? 
8. Що розуміють під ланковістю товаропросування?  
9. Чи існує різниця між торговельно-організаційною і складською 

ланковістю?  
10. Чи має ланковість вплив на ефективність процесу товаропросування 
11. У чому полягає проблема скорочення ланковості товаропросування?  
12. За якими принципами здійснюється оптимізація просування матеріальних 

благ? 
 
 Література:  (18, 20, 17)  
Форма контролю знань: Перевірка конспектів, тестування, практична робота.  
 
 
Тема 11 Організація і форми оптового продажу товарів (6 годин) 

Знати: Суть оптового продажу товарів, види оптового товарообороту і 
умови їх застосування, методи продажу товарів зі складів оптових баз, види і 
характерні ознаки дилерів, дистриб’юторів, функції та роль ОПР в орієнтації 
оптового продажу  

Вміти: відрізняти дистриб’юторів і дилерів на оптовому ринку, складати 
договір дистрибуції, користуватися нормативними актами які регулюють 
діяльність ОПР 
 
 Основні питання теми:  

1.  Оптовий продаж товарів зі складів оптових баз, дрібнооптова форма 
продажу.  

2.  Регіональні торговельні представники.  
3. Організація і методи проведення оптових торгів.  
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Опрацюйте цей матеріал і ви будете знати: — у чому полягає суть оптового 
продажу товарів; —  види оптового товарообороту і умови їх застосування; — 
методи продажу товарів зі складів оптових баз; —  у чому полягає суть і 
організація дрібнооптового продажу товарів.  
 
Запитання для самоконтролю  

1.  У чому полягає різниця між роздрібним і оптовим продажем товарів?  
2.  У яких випадках доцільно використовувати складську форму продажу 

товарів?  
3.  Чому для роздрібних торговельних підприємств у сучасних умовах 

вигідний транзитний товарооборот з участю бази в розрахунках?  
4.  Які переваги продажу товарів зі складів оптових баз за телефонними 

замовленнями? 
5.   У чому полягає суть методу стандартованного постачання товарів і що 

гальмує його впровадження в сучасних умовах? 
6.   Які методи застосовуються для стимулювання оптового продажу 

товарів?  
7.  Які особливості притаманні організації дрібнооптового продажу товарів?  
8.  У чому полягає суть методу продажу товарів «Сільпо»?  

 
 
Література:  (12, 23)  
Форма контролю знань: Перевірка конспектів, тестування. 
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5. Теми рефератів 
з дисципліни “ Комерційна діяльність ” 

1. Ринок товарів та послуг і психологічні чинники, що впливають її стан 
2. Поняття, роль і завдання комерційної діяльності над ринком товарів та 
послуг 
3. Основні елементи змісту комерційної діяльності торгового підприємства 
міста і їх взаємозв'язок 
4 Характеристика суб'єктів комерційних взаємин української й вимоги, які 
пред'являються комерційним працівникам 
5.Информационное забезпечення комерційної діяльності 
6.Комерційна  таємниця та її захист 
7.Поняття купівельного попиту й завдання вивчення 
8.Види купівельного попиту населення 
9.Методи вивчення попиту населення 
10.Особливості вивчення попиту на оптову торгівлю 
11.Коньюнктура ринку: поняття, завдання і цілі її вивчення 
12.Понятие, сутність асортиментної політики торгового підприємства 
13.Показники, що характеризують стан асортименту товарів магазину 
14.Формування асортименту товарів у підприємствах оптової торгівлі 
15.Принципи і етапи формування асортименту товарів у підприємствах 
роздрібної торгівлі 
16.Формування асортименту товарів у магазинах по споживчим комплексам 
17.Товарные запаси й їх роль забезпеченні безперебійності торгового процесу 
18.Сущность і класифікація господарських зв'язків на поставки товарів 
19.Сущность і цілі комерційної діяльність у роздрібній торгівлі зі 
стимулювання продажів товарів 
20.Система показників, характеризуючи ефективність комерційної діяльності 

 
6. Методичні поради до підготовки рефератів, доповідей, есе 

з дисципліни “ Комерційна діяльність ” 
Реферат, доповідь або есе набираються на комп’ютері у текстових 

редакторах Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, XP або аналогічних на одній 
стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). Обсяг — 10–15 
сторінок тексту. 

При оформленні слід залишати поля: ліве — 30 мм, праве — 20 мм, верхнє 
— 20 мм, нижнє — 20 мм. Текст друкується з міжрядковим інтервалом 1,5, 
шрифт — Times New Roman 14 кегль. 
Текст викладається за планом: 
• Титульна сторінка 
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• Зміст 
• Вступ. 
• Основна частина (2–3 підрозділи). 
• Висновки. 
• Список використаних джерел. 
• Додатки. 

У вступі необхідно висвітлити актуальність теми, проаналізувати стан її 
дослідженості. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки. 

В основній частині аналізуються теоретичні погляди та практичні 
вирішення досліджуваної проблеми. 

Висновки робляться на основі викладеного матеріалу. Обсяг цієї частини 
роботи не повинен перевищувати двох сторінок. 

Список використаних джерел має містити лише ті літературні та інші 
джерела (ресурси Інтернету), матеріали з яких було взято для написання 
роботи. 

До додатків включають, як правило, допоміжний матеріал, потрібний для 
повноти сприйняття дослідження, наприклад, допоміжні таблиці, опис методик 
та алгоритмів, ілюстрації допоміжного характеру тощо. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 
великої) жирним шрифтом і розміщують посередині сторінки. Крапка в кінці 
заголовку не ставиться. Кожен підрозділ індивідуального завдання повинен 
починатися з нової сторінки. Нумерацію сторінок подають арабськими 
цифрами у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою 
індивідуального завдання є титульний аркуш. Другою сторінкою є зміст. На 
першій сторінці номер не проставляється. 

Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці 
подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації 
позначають скорочено словом “Рис”. Номер і назву ілюстрації розміщують 
посередині під ілюстрацією. Після назви ілюстрації крапка не ставиться. 

Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у таблиці. Кожна 
таблиця має свої номер і назву, які розміщують над таблицею. Перед номером 
таблиці пишуть слово “Таблиця”, після нього ставиться номер. Назва таблиці 
починається з великої літери, після назви крапка не ставиться. 

Під час написання роботи студент повинен робити посилання на джерела, 
дані з яких наводяться у тексті завдання. Наявність посилань на джерела у 
тексті є обов’язковою. Такі посилання дають змогу відшукати і перевірити 
достовірність відомостей, наведених у тексті роботи. Посилання за текстом слід 
брати у квадратні дужки і вказувати послідовний номер джерела у списку 
використаних джерел і номери сторінок, на яких подано інформацію, 
наприклад [5, с. 15–17]. 
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Посилання на ілюстрації наводять за її порядковим номером, наприклад, 
“на рис. 1 зображено...”. Посилання на формули наводять за їх порядковим 
номером в дужках, наприклад “у формулі (1)...”. На всі таблиці в тексті 
індивідуального завдання повинні бути посилання, які пишуться скорочено, 
наприклад, “див. табл. 1”. 

У списку використаних джерел їх слід розміщувати в алфавітному порядку 
прізвищ перших авторів. Список повинен містити не менше десяти 
використаних позицій. 

Додатки нумерують великими українськими літерами — А, Б, В і т. д. 
Кожен з них має розміщуватися на новій сторінці і мати заголовок угорі 
посередині сторінки. 
 
 

 
7. Питання для самоконтролю 

 
1. Поняття комерційної діяльності. 
2.  Принципи та завдання торговельних підприємств щодо здійснення  

комерційної роботи. 
3.  Суб’єкти комерційної діяльності. 
4. Господарські товариства в Україні. 
5. . Об’єднання підприємств в Україні. 
6. Підприємець-комерсант як суб’єкт господарювання 

7.  Комерційні посередники. 
8.  Сутність та завдання вивчення попиту на товари. 
9. Облік реалізованого попиту. 
10. Методи вивчення незадоволеного попиту. 
11. . Особливості вивчення попиту в оптовій торгівлі. 
12.  Формування попиту. 
13.  Формування товарного асортименту як елемент комерційної діяльності 

торговельних підприємств. 
14.  Фактори, що впливають на формування товарного асортименту. 
15. . Основні етапи та принципи формування товарного асортименту.  
16. Показники, що характеризують товарний асортимент. 
17. Сутність господарських зв'язків суб'єктів ринку. 
18. Порядок і способи укладання договору. 
19.  Договір постави товарів. 
20.  Пошук та вибір постачальників. 
21.  Оптові закупівлі товарів у структурі комерційної діяльності. 
22. Сутність та форми оптового продажу товарів. 
23.  Методи оптового продажу товарів. 
24. Організація торгівлі на оптовому продовольчому ринку. 
25.  Сутність товаропостачання та основні вимоги, які висувають до його 

організації. 
26. Джерела та форми постачання товарів. 
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27.  Види доставки товарів у роздрібну торговельну мережу. 
28. Роздрібний продаж товарів як елемент комерційної діяльності торговельних 

підприємств. 
29. Цінове стимулювання продажу товарів. 
30.  Продаж товарів у кредит. 

 
 

 
8.Тести для перевірки 

 
1. До якого типу відносяться компенсаційні комерційні операції?  
а) купівлі-продажу;  
б) експортно-імпортні; 
 в) торгово-посередницькі; 
 г) товарообмінні.  
 
2.  Що складає стаціонарну торговельну мережу?  
а) сукупність магазинів, павільйонів, палаток, кіосків, торгових автоматів;  
б) сукупність магазинів, павільйонів, палаток і кіосків;  
в) сукупність магазинів, павільйонів, кіосків, посилкових підприємств і критих 
ринків; 
 г) сукупність магазинів, павільйонів, палаток, кіосків, торгових автоматів і 
причепів-лавок. 
 
3. Яка соціальна форма торгівлі у теперішній час досягає близько 80% 
загального товарообороту?  
а) державна;  
б) приватна;  
в) колективна; 
 г) змішана.  
 
4. Традиційне поєднання декількох елементів фірмового стилю, що часто 
вживається, має назву: 
 а) товарний знак;  
б) фірмовий блок; 
 в) лозунг фірми;  
г) фірмовий колір  
 
5. Які послуги пов’язані з забезпеченням умов життя та їх частка у структурі 
платних послуг становить 45-50% ? 
 а) побутові;  
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б) соціально-культурні; 
в) комунальні;  
г) інженерно-технічні.  
 
6. До особливих видів послуг слід віднести:  
а) інженерно-технічні;  
б) побутові; 
 в) комунальні;  
г) інформаційні 
 
7. Які послуги надаються у вигляді усних або письмових консультацій за 
широким колом питань економічного, фінансового і маркетингового характеру? 
а) консалтингові;  
б) правові;  
в) торгово-посередницькі; 
г) банківські.  
 
8.Здійснення комерційної діяльності в умовах монопольної конкуренції є 
принципом комерційної діяльності, а саме:  
а) принцип економічної свободи;  
б) конкурентоспроможність;  
в) адаптивність;  
г) ризикованість.  
 
9. Об’єднання знань і досвіду науково-технологічного, виробничого, 
управлінського і організаційного характеру є: 
 а) патент;  
б)  ліцензія;  
в) „ноу-хау ” 
 
10. Відносини комерційних служб з підприємствами будуються: 
 а)  на безпосередній адміністративній підпорядкованості; 
 б)  на функціональній підпорядкованості;  
 в)  на контактній основі 
 
11. Які етапи є основними в організації господарських взаємовідносин?  
а) укладення договорів, закупівля товарів;  
б) вивчення попиту, закупівля товарів;  
в) формування, документального оформлення, виконання;  
г) закупівля товарів, контроль за виконанням договорів. 
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12. Згода платника здійснити оплату має назву:  
а) акредитив;  
б) акцепт;  
в) віза;  
г) оферта.  
 
13. Що з названого є комерційною таємницею? 
а) установчі документи; 
б) ліцензія на право займатися підприємницькою діяльністю;  
в) дані про собівартість продукції, послуг, технології;  
г) фінансова звітність.  
 
14. Вимога до постачальника виробити та поставити у конкретні терміни 
товари, що необхідні для задоволення попиту населення має назву:  
а) специфікація; 
 б) номенклатура; 
 в) замовлення; 
 г) накладна. 
 
15. Комерція означає:  
а) торгівлю;  
б) будь-яку діяльність, що дає прибуток; 
 в) торговельні процеси з купівлі-продажу товарів з метою отримання прибутку; 
г) будь-яку діяльність з надання послуг покупцю.  
 
16. Цілеспрямоване управління товарною масою та номенклатурою товарів має 
назву: 
 а) асортимент товарів;  
б) товарна політика;  
в) товарна стратегія;  
г) менеджмент продаж. 
 
17. Центральним елементом фірмового стилю є:  
а) товарний знак;  
б) фірмовий шрифтовий напис;  
в) фірмовий блок;  
г) лозунг фірми. 
 
18. Яке відношення до закупівлі товарів має зміна форми вартості?  
а) не має відношення; 
б) має побічне відношення; 
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в) розкриває суттєвість закупівельної роботи;  
г) має відношення тільки її перша частина.  
 
19.Суб’єкти  ринку, які одержали претензію, зобов’язані розглянути її і 
задовольнити з урахуванням перевірки забракованої продукції протягом: 
 а) 7 днів; б) 14 днів; в) 60 днів; г) 30 днів.  
20. До комерційного листа, який може надсилатися після виконання 
комерційної угоди належить:  
а) оферта;  
б) пропозиція; 
в) запит; 
г) рекламація. 
 
21. До якого типу відносяться митні комерційні операції?  
а) торгово-посередницьких; 
 б) товарообмінних;  
в) супровідних;  
г) експортно-імпортних.  
 
22. Деталізація групового асортименту за конкретними видами і різновидами 
товарів, має назву:  
а) простий асортимент;  
б) складний асортимент;  
в) розгорнутий асортимент; 
г) груповий асортимент.  
 
23. Методом аналізу ризику, що застосовується за наявності відомостей про 
кожний елемент досліджуваного об’єкта є : 
 а) аналітичний метод; 
 б) статистичний метод; 
 в) метод експертних оцінок;  
 г) метод використання аналогів. 
 
24. Угода на постачання товарів вступає в дію з моменту: 
 а) відправлення стороною пропозиції (оферти) укласти угоду;  
б) оформлення угоди в письмовій формі;  
в) відвантаження товару;  
г) отримання стороною, що відправила оферту, її акцепту. 
 
25. Де найбільш повно відображено суть поняття „вивчення попиту”?  
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а) це проведення спеціальних заходів для одержання певної інформації про 
попит;  
б) це збір, обробка та аналіз інформації, потрібної для прийняття комерційних 
рішень;  
в) це сукупність методів обліку реалізації товарів;  
г) це сукупність методів аналізу інформації про попит. 
 
26. Комплекс заходів щодо управління асортиментом товарів є:  
а) асортиментний перелік;  
б) асортиментна політика; 
 в) асортиментний мінімум;  
г) формування асортименту.  
 
27. Показник ефективності комерційної діяльності, який дає загальну оцінку 
результативності суб’єкта за певний період є:  
а) узагальнюючий; 
 б) інтегральний; 
 в) техніко-економічний;  
г) специфічний.  
 
28. Завезення товарів безпосередньо в роздрібну торговельну мережу, минаючи 
склади оптових баз є:  
а) складське товаропостачання;  
б) централізоване товаропостачання;  
в) децентралізоване товаропостачання;  
г) транзитне товаропостачання.  
 
29. Специфікація до договору постачання складається: 
 а) у всіх випадках; 
 б) з метою встановлення якості поставлених товарів;  
в) коли постачаються товари складного асортименту;  
г) коли постачаються товари простого асортименту.  
 
30. Торговий посередник, що володіє винятковим правом купівлі-продажу 
товару конкретної фірми та здійснює угоди від свого імені та за свій рахунок є: 
а) комісіонер; 
 б) брокер; 
 в) дилер; 
 г) дистриб’ютор.  
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31. Дозвіл на експорт (імпорт) товару впродовж певного часу з визначенням 
його загального обсягу – це:  
а) індивідуальна квота;  
б) генеральна ліцензія;  
в) відкрита ліцензія;  
г) разова ліцензія.  
 
32. Регулярно функціонуючий оптовий ринок товарів, сировини, цінних паперів 
має назву:  
а) аукціон; 
 б) ярмарок; 
 в) біржа; 
 г) виставка. 
 
 

9. Рекомендована література 
 

Базова 

1 Апопій В.В. Комерційна діяльність: Підруч. / За ред. проф. В.В. Апопія. – 
Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 558 с. 

2 Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. - Київ: 
Центр навчальної літератури, 2003. - 387 с. 

3 Криковцева Н.О. Комерційна діяльність. / Н.О. Криковцева, О.Б. Казакова, 
Л.Г. Саркісян, Л.Л. Авдєєнко, Г.А. Дяченко, Л.С. Курська, О.Н. Сахарова. – К.: 
Центр учбової літератури, 2007. – 296 с. 

4 Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і 
логістика: навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 228 с. 

 

Допоміжна 

 

5 Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицікий В.М. та ін. Організація торгівлі: 
підручник; 2-ге вид., перероб. та доп. / за редакцією В.В. Апопія. - Київ: Центр 
навчальної літератури, 2005. – 616 с. 

6 Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. Навчальний посібник 
(рек. МОН України). – К.: Знання, 2011. – 495 с. 
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7 Божкова В.В. Аналіз показників мерчандайзингу - основа оптимізації 
продаж / В. Божкова, Т. Ярош. К.: «Механізм регулювання економіки» №4, 
2007. – С. 132-137. 

8 Божкова В.В. Мерчандайзинг: Навчальний посібник. / В. Божкова, Т. 
Башук. Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 125 с. 

9 Бутенко Н.В. Основи маркетингу: Навчальний посібник. К.: Видавничо-
поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 140 с. 

10 Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва: 
Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 780 с. 

11 Голошубова Н.О. Організація торгівлі: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
Н.О. Голошубова. - К.: Книга, 2004. - 560 с. 

12 Єрмошенко М. М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: 
Навч. посібник. – 2-е вид. – К.: Національна академія управління, 2006. – 348 с. 

13 Збільшення продажів за допомогою мерчандайзингу. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу до статті: http://uasol.com/index.php?aid=276. 

14 Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб. для 
самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. - 250 с. 

15 Кардаш В. Я., Павленко І. А., Шафалюк О. К. Товарна інноваційна 
політика: Підручник. - К.: КНЕУ, 2002. - 266 с. 

16 Комова М. Діловодство: Навч. посібн. для студентів вищих нав-чальних 
закладів - Львів: Тріада плюс, 2006. -217 с. 

17 Литвиненко Я. В. Маркетингова цінова політика: навчальний посібник / 
Я.В. Литвиненко. Міжрегіональна академія управління персоналом. - К.: 
Персонал, 2008. - 244 с. 

18 Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 
224 с. 

19 Мерчандайзинг. Мистецтво збуту товару. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу до статті: http://toplutsk.com/articles-article_130.html. 

20 НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ГОСПОДАРСЬКОГО 
КОДЕКСУ УКРАЇНИ: 2-е видання, перероблене і доповнене.  За загальною 
редакцією Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини, Київ, Юрінком, Інтер, 2008. 

21 Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства. Опорний конспект 
лекцій. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 184 с. 
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22 Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 
246 с.23 Петруня Ю. Є. Маркетинг: навчальний посібник / Ю.Є. Петруня. – 
К.: Знання, 2007. – 325 с. 

24 Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 228 с. 
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