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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активі-
зації засвоєння студентом знань та їх реалізації.

Самостійна робота студента є основним засобом опанування нав-
чального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних за-
нять.

Індивідуально-консультативна робота — це форма організації нав-
чальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом 
створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних 
особливостей студента.

Індивідуально-консультативна робота здійснюється з метою поси-
лення мотивації студентів до пізнавальної діяльності та спрямування 
її в необхідне русло.

Мета цих методичних рекомендацій — визначити вимоги та умо-
ви, необхідні для організації самостійної навчальної та наукової робо-
ти студентів. Вони спрямовані на виконання таких завдань:

•	 створення	передумов	для	впровадження	єдиного	підходу	викла-
дачів до організації самостійної роботи студентів та індивіду-
ально-консультативної роботи;

•	 створення	 організаційно-методичних	 засад	 щодо	 розвитку	 у	
студентів мотивації до навчання;

•	 формування	 у	 студентів	 навичок	 самостійної	 навчальної,	 нау-
ково-дослідної та практичної роботи;

•	 формування	професійних	якостей,	знань,	умінь	і	навичок	май-
бутніх фахівців;

•	 створення	 умов	 для	 гармонічного	 творчого	 розвитку	 особис-
тості студента;

•	 сприяти	 засвоєнню	 в	 повному	 обсязі	 навчальної	 програми	 та	
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 
професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизу-
вати, планувати та контролювати власну діяльність.

Мета самостійної роботи студентів — засвоїти певні знання, на-
бути умінь та навичок, закріпити та систематизувати здобуті знан-
ня, навчитися їх застосовувати при виконанні практичних завдань та 
творчих робіт, а також виявити прогалини у системі знань із предме-
та.

Самостійна робота студентів з дисципліни становить не менше  
51 % часу, передбаченого для виконання основної освітньої програ-
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ми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України 
щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень.

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни визначається 
навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, за-
вданнями викладача.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ 
ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми К-сть
годин

1 2 3

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

1 Організаційні основи торговельної діяльності 2

2 Сутність, завдання та проблеми розвитку
інфраструктури товарного ринку

3

3 Сутнісні характеристики ринку. Товарний ринок 3

4 Класифікація і функції роздрібних торговельних 
підприємств

3

5 Основні принципи розміщення роздрібної
торговельної мережі 

4

6 Вимоги до обладнання магазинів 5

7 Організація торговельно-технологічного процесу
в магазині

2

8 Торговельно-технологічне обладнання магазинів 5

Змістовий модуль ІІ. Організація процесу продажу 
товарів і обслуговування покупців

9 Культура торгівлі та її визначальні фактори 2

10 Форми роздрібного продажу товарів 4

11 Основні правила роздрібної торгівлі 3
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1 2 3
12 Типи і види оптових підприємств 2
13 Характеристика і класифікація торговельних бірж 3
14 Організація торговельних операцій на біржі 3
15 Сутність і види аукціонів 3
16 Призначення, функції та класифікація складів 2
17 Види складських приміщень та їх планування 4
18 Елементи технологічного процесу на складі 4

Змістовий модуль ІІІ. Організація торгівлі.
Формування товарного ринку та управління
товарними запасами на підприємствах торгівлі

19 Підприємства гуртової торгівлі. Послуги
підприємств гуртової торгівлі

4

20

21

Торгово-підприємницька діяльність на товарному 
ринку 
Роздрібна торгівля

4

22 Комерційне посередництво на товарному ринку 5
23 Інформаційна та організаційно-комерційна

діяльність
1

24 Товарні біржі. Брокерська діяльність на товарній 
біржі

5

25 Лізинг. Економічні основи лізингу 4
26 Організація тарного господарства в торгівлі 7
27 Роль транспорту в торгівлі 3
28 Організація перевезення товарів залізничним

і автомобільним транспортом
3

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

29 Загальні принципи управління персоналом
торговельного підприємства

4

30 Організація праці працівників магазинів 5
31 Організація праці складських працівників 5

Разом годин: 108
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ЗМІСТУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Основним завданням студентів при виконанні самостійної роботи 
є відпрацювання поданих у цих методичних рекомендаціях тем з дис-
ципліни з метою поглиблення знань

До переліку літератури необхідно включати не тільки основні 
підручники і навчальні посібники, а й нові книжки. У міру видання 
нової навчальної літератури, зокрема у видавництві МАУП, і надход-
ження її до бібліотеки Академії необхідно оновлювати список реко-
мендованої літератури шляхом внесення змін і доповнень до робочої 
програми.

ЗМІСТ 
 САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни 
 “ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ 
 ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

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

Тема 1. Організаційні основи торговельної діяльності

1. Поняття і сутність організації торгівлі. 
2. Поняття технології торгівлі. 
3. Зв’язок курсу “Організація і технологія торговельної діяль-

ності” з дисциплінами “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Економіка 
підприємства”, “Право” та ін. 

4. Поняття і сутність процесу товароруху. 
5. Фактори, що впливають на процес товароруху. 
6. Принципи та умови раціональної побудови процесу товарору-

ху. 
7. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток торгівлі.
8. Огляд передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань 

організації і технології торговельної діяльності.
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Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте поняття і сутність організації торгівлі. 
2. Проведіть огляд передового вітчизняного та зарубіжного досві-

ду з питань організації і технології торговельної діяльності. 
3. Покажіть теоретично зв’язок курсу “Організація і технологія 

торговельної діяльності” з дисциплінами “Менеджмент”, “Мар-
кетинг”, “Економіка підприємства”, “Право” та ін. 

4. Розкрийте поняття і сутність процесу товароруху. 
5. Назвіть фактори, що впливають на процес товароруху. 
6. Назвіть принципи та умови раціональної побудови процесу то-

вароруху. 

Теми рефератів
1. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток торгівлі.
2. Принципи та умови раціональної побудови процесу товарору-

ху. 
3.  Вплив науково-технічного прогресу на розвиток торгівлі.
4. Системний підхід до організації торгівлі у магазині роздрібної 

торгівлі.
5. Організація торгівлі у магазині приватної форми власності.

Література: основна [33; 34; 43; 65; 76; 78; 113; 114; 116; 120];
додаткова [2; 8; 10]

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

1. Сутність інфраструктури товарного ринку. 
2. Елементи інфраструктури товарного ринку. 
3. Функції інфраструктури. 
4. Макроекономічні показники ринкової інфраструктури: види й 

класифікація.

Питання для самоконтролю 
1. Назвіть нормативно-правові документи з питань ринкової еко-

номіки.
2. Назвіть функції інфраструктури.
3. Як впливають функції інфраструктури товару на товарний по-

пит?
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4. Перелічіть макроекономічні показники ринкової інфраструкту-
ри, їх види і класифікація.

5. Як впливають кризові явища у світовій економіці на попит то-
вару?

Теми рефератів
1. Макроекономічні показники ринкової інфраструктури: види й 

класифікація.
2. Сутність інфраструктури товарного ринку. 
3. Вплив кризових явищ у світовій економіці на попит товару. 

Література: основна [34; 45; 65; 78; 84; 113; 119; 122];
додаткова [1; 5; 9; 10]

Тема 3. Сутнісні характеристики ринку. Товарний ринок

1. Поняття, економічний зміст та класифікація ринків. 
2. Особливості товарного ринку. 
3. Параметри та атрибути товарного ринку. 
4. Форми й методи регулювання товарного ринку. 

Питання для самоконтролю 
1. Викладіть економічний зміст та класифікацію ринків. 
2. Розкрийте особливості товарного ринку. 
3. Які Ви знаєте форми регулювання товарного ринку? 
4. Які Ви знаєте методи регулювання товарного ринку? 
5. Які Ви знаєте параметри та атрибути товарного ринку? 

Теми рефератів
1. Економічний зміст та класифікація ринків. 
2. Форми й методи регулювання товарного ринку. 
3. Ринок як економічна одиниця попиту товару.

Література: основна [34; 44; 45; 65; 78; 82; 94; 119; 122];
додаткова [3; 6]

Тема 4. Класифікація і функції роздрібних торговельних 
підприємств

1. Сутність поняття “торговельне підприємство”. 
2. Класифікація роздрібних торговельних підприємств, їх харак-

теристика і роль у торговельному обслуговуванні покупців. 
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3. Основні торгові та технологічні функції магазинів. 
4. Сутність і значення спеціалізації підприємств роздрібної тор-

гівлі.
5. Види магазинів з урахуванням їх товарної спеціалізації. 
6. Показники, які характеризують стан розвитку та ефективність 

використання роздрібної торгівлі. 
7. Типізація підприємств роздрібної торгівлі. 
8. Роль конкуренції в розвитку роздрібної торгівлі.

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте сутність поняття “торговельне підприємство”. 
2. Класифікація роздрібних торговельних підприємств, їх харак-

теристика і роль у торговельному обслуговуванні покупців. 
3. Сутність і значення спеціалізації підприємств роздрібної тор-

гівлі. 
4. Назвіть основні торгові та технологічні функції магазинів. 
5. Перелічіть показники, які характеризують стан розвитку та 

ефективність використання роздрібної торгівлі. 

Теми рефератів
1. Показники, які характеризують стан розвитку та ефективність 

використання роздрібної торгівлі. 
2. Сутність і значення спеціалізації підприємств роздрібної тор-

гівлі.
3. Класифікація роздрібних торговельних підприємств, їх харак-

теристика і роль у торговельному обслуговуванні покупців. 
Література:  основна [8; 34; 41; 51; 52; 58–60; 65; 68; 84; 113; 123];

додаткова [2; 4; 7; 10]

Тема 5. Основні принципи розміщення роздрібної торговельної 
мережі

1. Фактори, що впливають на розміщення магазинів у містах. 
2. Основні принципи раціонального розміщення роздрібних тор-

говельних підприємств у містах і сільській місцевості. 
3. Методичні підходи до визначення потреби у підприємствах роз-

дрібної торгівлі, їх спеціалізації та вибору місця розташування 
на території населеного пункту.
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Питання для самоконтролю 
1. Назвіть фактори, що впливають на розміщення магазинів у міс-

тах. 
2. Назвіть основні принципи раціонального розміщення роздріб-

них торговельних підприємств у містах і сільській місцевості. 
3. Методичні підходи до визначення потреби у підприємствах 

роздрібної торгівлі. 
4. Методичні підходи до визначення потреби у підприємствах 

роздрібної торгівлі, вибору місця розташування на території 
населеного пункту.

5. Вплив факторів на розміщення магазинів у містах. 

Теми рефератів
1. Основні принципи раціонального розміщення роздрібних тор-

говельних підприємств у містах і сільській місцевості. 
2. Методичні підходи до визначення потреби у підприємствах роз-

дрібної торгівлі, їх спеціалізації та вибору місця розташування 
на території населеного пункту.

3. Вплив факторів на розміщення магазинів у містах. 
Література: основна [13; 33; 41; 43; 60; 65; 70; 78; 85; 113; 119];

додаткова [2; 4; 7; 10]

Тема 6. Вимоги до обладнання магазинів

1. Класифікація і характеристика будівель, в яких розміщують ма-
газини. 

2. Технологічні, архітектурно-будівельні, економічні та санітарно-
гігієнічні вимоги до обладнання магазину. 

3. Склад і взаємозв’язок приміщень у магазині. 
4. Вимоги до планування торговельних приміщень для прийман-

ня, зберігання і підготовки товарів до продажу, підсобних та ад-
міністративно-побутових приміщень. 

5. Обладнання і планування торговельного залу і приміщень для 
приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу. 

6. Інтер’єр і рекламно-інформаційне оформлення магазину.

Питання для самоконтролю 
1. Склад і взаємозв’язок приміщень у магазині. 
2. Охарактеризуйте будівлі, в яких розміщують магазини. 
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3. Класифікація будівель, в яких розміщують магазини. 
4. Яку роль відіграє рекламне оформлення магазину?
5. Як здійснюється поточний контроль торговельної діяльності?

Теми рефератів
1. Класифікація і характеристика будівель, в яких розміщують ма-

газини. 
2. Обладнання і планування торговельного залу і приміщень для 

приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу. 
3. Вимоги до планування торговельних приміщень для прийман-

ня, зберігання і підготовки товарів до продажу, підсобних та ад-
міністративно-побутових приміщень. 

Література: основна [33; 34; 41; 65; 78; 84; 85; 113; 122; 123];
додаткова [2; 8; 10]

Тема 7. Організація торговельно-технологічного процесу 
в магазині

1. Поняття торговельно-технологічних процесів у магазинах, про-
блеми їх поліпшення. 

2. Організація і технологія операцій приймання товарів у мага-
зині.

3. Організація і технологія зберігання і підготовки товарів до про-
дажу. 

4. Технологія розміщення і викладання товарів у торговому залі 
магазину. 

5. Технологія продажу товарів, розрахункові операції та відпуск 
товарів покупцям. 

6. Схеми технологічного процесу.
7. Методи визначення раціональних варіантів торговельно-техно-

логічних процесів. 
8. Технологічні картосхеми, їх розробка.

Питання для самоконтролю 
1. Технологія розміщення і викладання товарів у торговому залі 

магазину. 
2. Поняття торговельно-технологічних процесів у магазинах, про-

блеми їх поліпшення. 
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3. Назвіть методи визначення раціональних варіантів торговель-
но-технологічних процесів. 

4. Охарактеризуйте технологію продажу товарів, розрахункові 
операції та відпуск товарів покупцям. 

5. Організація і технологія зберігання і підготовки товарів до про-
дажу. 

Теми рефератів
1. Поняття торговельно-технологічних процесів у магазинах, про-

блеми їх поліпшення. 
2. Методи визначення раціональних варіантів торговельно-техно-

логічних процесів. 
3. Організація і технологія зберігання і підготовки товарів до про-

дажу. 
Література: основна [33; 34; 41; 65; 70; 78; 84; 113; 119; 123];

додаткова [3; 6; 12]

Тема 8. Торговельно-технологічне обладнання магазинів

1. Роль торговельних меблів у раціональній організації торговель-
но-технологічного процесу. 

2. Класифікація меблів для торговельних підприємств. 
3. Типи меблів для торговельних підприємств. 
4. Експлуатаційно-технічні, економічні, ергономічні, естетичні та 

санітарно-гігієнічні вимоги до меблів для торговельних при-
міщень.

5. Торговельний інвентар. 
6. Торговельне холодильне обладнання. 
7. Торговельне вимірювальне обладнання. 
8. Контрольно-касове обладнання. 
9. Вибір типів і моделей торговельного обладнання, визначення 

його оптимального набору.

Питання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте торговельне вимірювальне обладнання. 
2. Яку роль торговельні меблі відіграють у раціональній організа-

ції торговельно-технологічного процесу?
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3. Експлуатаційно-технічні, економічні, ергономічні, естетичні та 
санітарно-гігієнічні вимоги до меблів для торговельних при-
міщень.

4. Вибір типів і моделей торговельного обладнання, визначення 
його оптимального набору.

5. Торговельний інвентар. 

Теми рефератів
1. Роль торговельних меблів у раціональній організації торговель-

но-технологічного процесу.
2. Експлуатаційно-технічні, економічні, ергономічні, естетичні та 

санітарно-гігієнічні вимоги до меблів для торговельних при-
міщень.

3. Вибір типів і моделей торговельного обладнання, визначення 
його оптимального набору.

Література: основна [41; 65; 70; 78; 84; 113; 123]
додаткова [2; 8; 10]

Змістовий модуль ІІ. Організація процесу продажу товарів 
і обслуговування покупців

Тема 9. Культура торгівлі та її визначальні фактори

1. Система основних елементів, що визначають рівень обслугову-
вання покупців у магазині, і основні показники, які характери-
зують ці елементи. 

2. Система показників і методика оцінювання рівня культури об-
слуговування покупців у магазині. 

3. Шляхи підвищення рівня культури торговельного обслугову-
вання у сучасних умовах.

Питання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте систему показників і методику оцінювання 

рівня культури обслуговування покупців у магазині. 
2. Яку роль відіграє система показників і методика оцінювання 

рівня культури обслуговування покупців у магазині?
3. Назвіть основні елементи, що визначають рівень обслуговуван-

ня покупців у магазині. 
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4. Назвіть основні показники, які характеризують рівень обслуго-
вування покупців у магазині. 

5. Дайте методичні рекомендації щодо оцінювання рівня культури 
обслуговування покупців у магазині. 

Теми рефератів
1. Система основних елементів, що визначають рівень обслугову-

вання покупців у магазині, і основні показники, які характери-
зують ці елементи. 

2. Система показників і методика оцінювання рівня культури об-
слуговування покупців у магазині. 

3. Шляхи підвищення рівня культури торговельного обслугову-
вання у сучасних умовах.

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

додаткова [2; 4; 7; 10]

Тема 10. Форми роздрібного продажу товарів

1. Класифікація форм роздрібного продажу товарів. Фактори, які 
впливають на вибір форм роздрібного продажу товарів. 

2. Самообслуговування як одна з найефективніших форм роздріб-
ного продажу товарів. 

3. Вимоги до організації процесу продажу товарів у магазинах са-
мообслуговування. 

4. Зарубіжний досвід організації роботи магазинів самообслуго-
вування. 

5. Організація продажу товарів у магазинах за зразками. 
6. Класифікація, види і характеристика позамагазинних форм 

роздрібного продажу товарів. 
7. Вітчизняний і зарубіжний досвід позамагазинних форм розд-

рібного продажу товарів. 
8. Організація продажу товарів через дрібнороздрібну торговель-

ну мережу. 
9. Торгівля на ринках. 

 10. Класифікація і характеристика послуг, які надаються покупцям 
на підприємствах роздрібної торгівлі. 

 11. Вітчизняний та зарубіжний досвід захисту прав та інтересів 
споживачів.
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Питання для самоконтролю 
1. Самообслуговування як одна з найефективніших форм роздріб-

ного продажу товарів. 
2. Зарубіжний досвід організації роботи магазинів самообслуго-

вування. 
3. Які вимоги до організації процесу продажу товарів у магазинах 

самообслуговування?
4. Яка сутність торгівлі на ринках?
5. Організація продажу товарів через дрібнороздрібну торговель-

ну мережу. 

Теми рефератів
1. Самообслуговування як одна з найефективніших форм роздріб-

ного продажу товарів. 
2. Класифікація і характеристика послуг, які надаються покупцям 

на підприємствах роздрібної торгівлі. 
3. Класифікація, види і характеристика позамагазинних форм 

роздрібного продажу товарів. 
Література: основна [10; 14; 18; 33; 34; 41; 48; 61; 62; 78; 82; 92; 

99; 100; 113; 120; 123];
додаткова [1; 5; 9; 10]

Тема 11. Основні правила роздрібної торгівлі

1. Законодавча та нормативно-правова база регулювання торго-
вельної діяльності й забезпечення високоякісного обслугову-
вання населення. 

2. Порядок здійснення торговельної діяльності. 
3. Правила торговельного обслуговування населення. 
4. Правила обміну товарів у непродовольчих магазинах. 
5. Правила продажу непродовольчих товарів у розстрочку. 
6. Основні правила роздрібної торгівлі окремими видами товарів.
7. Порядок застосування реєстрів і виконання розрахункових опе-

рацій на підприємствах роздрібної торгівлі. 
8. Державний і громадський контроль за виконанням норматив-

них актів щодо забезпечення належного торговельного обслу-
говування населення.
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Питання для самоконтролю 
1. Який порядок застосування реєстрів і виконання розрахунко-

вих операцій на підприємствах роздрібної торгівлі? 
2. Які існують правила торговельного обслуговування населен-

ня? 
3. Основні правила роздрібної торгівлі окремими видами товарів.
4. Який порядок застосування реєстрів і виконання розрахунко-

вих операцій на підприємствах роздрібної торгівлі? 
5. Які існують правила продажу непродовольчих товарів у роз-

строчку? 

Теми рефератів
1. Державний і громадський контроль за виконанням норматив-

них актів щодо забезпечення належного торговельного обслу-
говування населення.

2. Порядок застосування реєстрів і виконання розрахункових опе-
рацій на підприємствах роздрібної торгівлі. 

3. Законодавча та нормативно-правова база з регулювання тор-
говельної діяльності і забезпечення високоякісного обслугову-
вання населення. 
Література: основна [6; 17; 33; 78; 85; 88; 89; 92; 94; 96–98; 113];

додаткова [2; 7; 10]

Тема 12. Типи і види оптових підприємств

1. Типи оптових підприємств. 
2. Поняття “посередницька діяльність”, “оптовий посередник”. 
3. Класифікація і характеристика видів оптових підприємств. 
4. Послуги оптових підприємств. Форми оптової реалізації то-

варів.
5. Стан організації оптового ринку споживчих товарів і послуг в 

Україні та у країнах з розвиненою ринковою економікою. 
6. Основні напрями реформування оптової ланки в Україні: ство-

рення оптових продовольчих ринків і нових видів оптових по-
середників, розширення кола їх функцій та послуг.

Питання для самоконтролю 
1. Назвіть типи оптових підприємств. 
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2. Розкрийте поняття “посередницька діяльність”, “оптовий посе-
редник”. 

3. Охарактеризуйте види оптових підприємств. 
4. Послуги оптових підприємств. 
5. Які Ви знаєте форми оптової реалізації товарів? 
6. Стан організації оптового ринку споживчих товарів і послуг в 

Україні та у країнах з розвиненою ринковою економікою. 

Теми рефератів
1. Послуги оптових підприємств. 
2. Стан організації оптового ринку споживчих товарів і послуг в 

Україні та у країнах з розвиненою ринковою економікою. 
3. Основні напрями реформування оптової ланки в Україні: ство-

рення оптових продовольчих ринків і нових видів оптових по-
середників, розширення кола їх функцій і послуг.

Література: основна [21; 34; 40; 44; 46; 50; 52; 78; 87; 104; 113];
додаткова [1; 5; 9; 10]

Тема 13. Характеристика і класифікація торговельних бірж

1. Сутність поняття “товарна біржа”. 
2. Основні характеристики товарної біржі. 
3. Устав товарної біржі. 
4. Правила біржової торгівлі. 
5. Класифікація бірж. 
6. Органи управління та структурні підрозділи бірж.

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте сутність поняття “товарна біржа”. 
2. Які основні характеристики товарної біржі Ви знаєте?
3. Устав товарної біржі. 
4. Правила біржової торгівлі. 
5. Класифікація бірж. 
6. Органи управління та структурні підрозділи бірж.

Теми рефератів
1. Основні характеристики товарної біржі. 
2. Органи управління та структурні підрозділи біржі.

Література: основна [32; 33; 50; 52; 57];
додаткова [3; 6]
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Тема 14. Організація торговельних операцій на біржі

1. Сутність понять “брокер”, “дилер”, “трейдер”, “маклер”, “опе-
ратор”, “клерк”. 

2. Біржові торги: місце проведення, біржовий товар, процес здій-
снення торгів. 

3. Ознаки і види біржових угод. 
4. Торгові доми і їх роль у біржовій торгівлі.

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення сутності понять “брокер”, “дилер”, “трей-
дер”, “маклер”, “оператор”, “клерк”. 

2. Що таке біржові торги: місце проведення, біржовий товар, 
процес здійснення торгів?

3. Які ознаки і види біржових угод Ви знаєте?
4. Торгові доми і їх роль у біржовій торгівлі.

Теми рефератів

1. Сутніста характеристика понять “брокер”, “дилер”, “трейдер”, 
“маклер”, “оператор”, “клерк”. 

2. Біржові торги: місце проведення, біржовий товар, процес здій-
снення торгів. 

3. Торгові доми і їх роль у біржовій торгівлі.
Література: основна [32; 33; 52; 57];

додаткова [2;7;10]

Тема 15. Сутність і види аукціонів

1. Сутність поняття “аукціон”. 
2. Продавці, покупці та об’єкти торгів на аукціоні. 
3. Види аукціонів. 
4. Організація і техніка здійснення аукціонних торгів.

Питання для самоконтролю 

1. Сутність поняття “аукціон”. 
2. Продавці, покупці та об’єкти торгів на аукціоні. 
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3. Які види аукціонів Ви знаєте?
4. Організація і техніка здійснення аукціонних торгів.

Теми рефератів

1. Організація і техніка здійснення аукціонних торгів.
2. Продавці, покупці та об’єкти торгів на аукціоні. 

Література [32; 33; 52; 57]

Тема 16. Призначення, функції та класифікація складів

1. Роль складів у процесі товароруху. 
2. Основні функції складів. 
3. Класифікація складів: за характером виконуваних функцій; 

за асортиментними ознаками; з урахуванням режимів збері-
гання; за поверховістю й висотою складських приміщень; за 
ступенем механізації технологічних процесів; з урахуванням 
зовнішніх транспортних зв’язків; за облаштуванням. 

4. Нові види складів: дрібнооптові, митні, ліцензійні, консигна-
ційні, гарантованого зберігання. 

5. Технологічні та загальнотехнічні вимоги до обладнання 
складів.

Питання для самоконтролю 

1. Яка роль складів у процесі товароруху? 
2. Назвіть основні функції складів. 
3. Класифікація складів: за характером виконуваних функцій; за 

асортиментними ознаками; з урахуванням режимів зберіган-
ня; за поверховістю й висотою складських приміщень; 

4. Нові види складів: дрібнооптові, митні, ліцензійні, консигна-
ційні, гарантованого зберігання. 

5. Технологічні та загальнотехнічні вимоги до обладнання 
складів.

Теми рефератів

1. Класифікація складів за характером виконуваних функцій і за 
асортиментними ознаками. 
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2. Класифікація складів за характером виконуваних функцій, з 
урахуванням режимів зберігання, за поверховістю й висотою 
складських приміщень. 

3. Класифікація складів за ступенем механізації технологічних 
процесів, з урахуванням зовнішніх транспортних зв’язків і за 
облаштуванням. 

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

додаткова [2;8;10]

Тема 17. Види складських приміщень та їх планування

1. Групи складських приміщень. 
2. Принципи внутрішнього планування загальнотоварних 

складів.
3. Вимоги до планування залу товарних зразків. 
4. Технологічне обладнання складів. 
5. Показники, що характеризують стан розвитку та ефективність 

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

торгівлі.

Питання для самоконтролю 

1. Групи складських приміщень. 
2. Принципи внутрішнього планування загальнотоварних 

складів.
3. Вимоги до планування залу товарних зразків. 
4. Технологічне обладнання складів. 
5. Показники, що характеризують стан розвитку та ефективність 

використання складського господарства. 

Теми рефератів

1. Показники, що характеризують стан розвитку та ефективність 
використання складського господарства. 

2. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку складської мережі в 
торгівлі.
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3. Принципи внутрішнього планування загальнотоварних скла-
дів.
Література: основна [41; 46; 50; 54; 69; 70; 78; 85; 103; 113; 123];

додаткова [2; 4; 7; 10]

Тема 18. Елементи технологічного процесу на складі

1. Сутність поняття “складський технологічний процес”. 
2. Принципи раціональної організації складського технологічно-

го процесу. 
3. Технологічні карти. 
4. Організація і технологія операцій з надходження і приймання 

товарів на складах. 
5. Організація і технологія розміщення, укладання і зберігання 

товарів на складах. 
6. Організація і технологія відпуску товарів зі складу.

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте сутність поняття “складський технологічний про-
цес”. 

2. Які Ви знаєте принципи раціональної організації складського 
технологічного процесу? 

3. Що таке технологічні карти? 
4. Організація і технологія операцій з надходження і приймання 

товарів на складах. 
5. Організація і технологія розміщення, укладання і зберігання 

товарів на складах. 

Теми рефератів

1. Організація і технологія операцій з надходження і приймання 
товарів на складах. 

2. Організація і технологія розміщення, укладання і зберігання 
товарів на складах. 

3. Організація і технологія відпуску товарів зі складу.
Література: основна [54; 57; 69; 78; 85; 103; 107; 113; 123];

додаткова [3; 6]
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Змістовий модуль ІІІ. Організація торгівлі. Формування 
товарного ринку та управління 
товарними запасами на підприємствах 
торгівлі

Тема 19. Підприємства гуртової торгівлі. Послуги 
підприємств гуртової торгівлі

1. Гуртова торгівля — важливий посередник у доведенні товарів 
від виробників до споживачів. 

2. Функції гуртової торгівлі в умовах ринкової економіки. 
3. Види підприємств, що здійснюють гуртову торгівлю. 
4. Послуги, що надають гуртові підприємства партнерам. 
5. Організація гуртової закупівлі товарів. 

Питання для самоконтролю 
1. Що таке гуртова торгівля як важливий посередник у доведенні 

товарів від виробників до споживачів? 
2. Назвіть функції гуртової торгівлі в умовах ринкової економі-

ки? 
3. Які види підприємств, що здійснюють гуртову торгівлю, Ви 

знаєте? 
4. Послуги, що надають гуртові підприємства партнерам. 
5. Охарактеризуйте організацію гуртової закупівлі товарів. 

Теми рефератів
1. Гуртова торгівля — важливий посередник у доведенні товарів 

від виробників до споживачів. 
2. Функції гуртової торгівлі в умовах ринкової економіки. 
3. Організація гуртової закупівлі товарів. 

Література: основна [18; 26; 39; 52; 57; 65];
додаткова [2; 8; 10]

Тема 20. Торгово-підприємницька діяльність на товарному 
ринку

1. Сутність торгівлі як суб’єкта торгово-підприємницької діяль-
ності.
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2. Функції торгівлі. 
3. Фактори, що впливають на розвиток торгівлі. 
4. Торговельна діяльність як складова маркетингу. 

Питання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте сутність торгівлі як суб’єкта торгово-підпри-

ємницької діяльності.
2. Назвіть функції торгівлі. 
3. Перерахуйте фактори, що впливають на розвиток торгівлі. 
4. Торговельна діяльність як складова маркетингу. 

Теми рефератів
1. Сутність торгівлі як суб’єкта торгово-підприємницької діяль-

ності.
2. Функції торгівлі. 
3. Фактори, що впливають на розвиток торгівлі. 
4. Торговельна діяльність як складова маркетингу. 

Література: основна [12; 18; 26; 39; 52; 57; 65; 98; 119];
додаткова [3; 6]

Тема 21. Роздрібна торгівля

1. Роздрібна торгівля як основний посередник між виробництвом 
і споживачем. 

2. Природа й значення роздрібної торгівлі. 
3. Види роздрібних торговельних підприємств. 
4. Маркетингові рішення роздрібної торгівлі (рішення про цільові 

ринки, про товарний асортимент та комплекс послуг, про ціни, 
про методи стимулювання, про місце розміщення підприємс-
тва). 

Питання для самоконтролю 
1. Назвіть види роздрібних торговельних підприємств?
2. Природа й значення роздрібної торгівлі. 
3. Маркетингові рішення роздрібної торгівлі (рішення про цільові 

ринки). 
4. Маркетингові рішення роздрібної торгівлі (рішення про товар-

ний асортимент та комплекс послуг).
5. Маркетингові рішення роздрібної торгівлі (рішення про методи 

стимулювання, про місце розміщення підприємства). 
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Теми рефератів
1. Роздрібна торгівля як основний посередник між виробництвом 

і споживачем. 
2. Природа й значення роздрібної торгівлі. 
3. Маркетингові рішення роздрібної торгівлі (рішення про цільові 

ринки, про товарний асортимент та комплекс послуг).
Література: основна [32; 33; 39; 47; 48; 52; 57; 65; 85; 98; 114; 119];

додаткова [2; 4; 7; 10]

Тема 22. Комерційне посередництво на товарному ринку

1. Основні типи посередників і специфіка їх роботи. 
2. Загальні та специфічні функції різних типів посередників.
3. Взаємовідносини між постачальниками, торговими посередни-

ками та об’єктами роздрібної торгівлі. 
4. Критерії вибору торгових посередників. 
5. Мотивація посередників. 

Питання для самоконтролю 
1. Які основні типи посередників Ви можете назвати? Яка спе-

цифіка їх роботи?
2. Охарактеризуйте загальні та специфічні функції різних типів 

посередників.
3. Які повинні бути взаємовідносини між постачальниками, тор-

говими посередниками та об’єктами роздрібної торгівлі? 
4. Критерії вибору торгових посередників. 
5. Мотивація посередників. 

Теми рефератів
1. Взаємовідносини між постачальниками, торговими посередни-

ками та об’єктами роздрібної торгівлі. 
2. Загальні та специфічні функції різних типів посередників.
3. Комерційне посередництво на товарному ринку.

Література: основна [21; 32; 33; 40; 44; 50; 52; 57; 104];
додаткова [2; 10]
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Тема 23. Інформаційна та організаційно-комерційна 
діяльність

1. Сутність і призначення інформаційної та організаційно-комер-
ційної діяльності. 

2. Види й класифікація інформаційної та організаційно-комерцій-
ної діяльності. 

3. Умови надання інформаційних та організаційно-комерційних 
послуг. 

4. Продукти інформаційної та організаційно-комерційної діяль-
ності й методи їх оцінювання. 

Питання для самоконтролю 
1. Яке призначення інформаційної та організаційно-комерційної 

діяльності?
2. Які види інформаційної та організаційно-комерційної діяль-

ності Ви знаєте? 
3. Назвіть умови надання інформаційних та організаційно-комер-

ційних послуг. 
4. Продукти інформаційної та організаційно-комерційної діяль-

ності й методи їх оцінювання. 

Теми рефератів
1. Види й класифікація інформаційної та організаційно-комерцій-

ної діяльності. 
2. Умови надання інформаційних та організаційно-комерційних 

послуг. 
3. Продукти інформаційної та організаційно-комерційної діяль-

ності й методи їх оцінювання. 
Література: основна [14; 26; 48; 52; 58; 61; 85];

додаткова [1; 5; 9; 10]

Тема 24. Товарні біржі. Брокерська діяльність на товарній 
біржі

1. Функції товарних бірж. 
2. Види бірж та правові засади їх діяльності в Україні. 
3. Порядок створення й організації роботи товарних бірж. 
4. Особливості здійснення біржових операцій. 
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Питання для самоконтролю 
1. Які функції товарних бірж? 
2. Які види бірж та правові засади їх діяльності в Україні Ви знає-

те? 
3. Який порядок створення й організації роботи товарних бірж? 
4. Які особливості здійснення біржових операцій? 

Теми рефератів
1. Види бірж та правові засади їх діяльності в Україні. 
2. Порядок створення й організація роботи товарних бірж. 
3. Особливості здійснення біржових операцій. 

Література: основна [33; 39; 49; 72; 78];
додаткова [2; 4; 7; 10]

Тема 25. Лізинг. Економічні основи лізингу

1. Сутність лізингової (орендної) діяльності. 
2. Суб’єкти, об’єкти та предмет лізингової діяльності. 
3. Види й класифікація орендних (лізингових) операцій. 
4. Переваги та недоліки лізингу як форми забезпечення потреб 

споживачів у продукції виробничо-технічного призначення. 
5. Правові аспекти лізингової діяльності. 
6. Управління ризиком лізингових операцій. 

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте сутність лізингової (орендної) діяльності. 
2. Суб’єкти, об’єкти та предмет лізингової діяльності. 
3. Які види орендних (лізингових) операцій та їх класифікацію Ви 

знаєте? 
4. Які переваги та недоліки лізингу як форми забезпечення потреб 

споживачів у продукції виробничо-технічного призначення? 
5. Які правові аспекти лізингової діяльності? 

Теми рефератів
1. Переваги та недоліки лізингу як форми забезпечення потреб 

споживачів у продукції виробничо-технічного призначення. 
2. Види й класифікація орендних (лізингових) операцій.
3. Правові аспекти лізингової діяльності. 

Література: основна [56; 62; 78; 103];
додаткова [4; 7; 9]
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Тема 26. Організація тарного господарства в торгівлі

1. Прийняття тари. 
2. Повернення багатооборотної тари. 
3. Основні правила повторного використання дерев’яної, картон-

ної тари та паперових мішків і розрахунків за них. 
4. Правила перевезення тари. 
5. Витрати і втрати тари, шляхи їх зниження. 
6. Вітчизняний і зарубіжний досвід виробництва тари і паку-

вальних матеріалів, їх повторного використання, переробки та 
утилізації.

7. Розкривання і зберігання тари. 

Питання для самоконтролю 
1. Прийняття тари. 
2. Повернення багатооборотної тари. 
3. Основні правила повторного використання дерев’яної, картон-

ної тари та паперових мішків і розрахунків за них. 
4. Правила перевезення тари. 
5. Витрати і втрати тари, шляхи їх зниження. 

Теми рефератів
1. Витрати і втрати тари, шляхи їх зниження. 
2. Основні правила повторного використання дерев’яної, картон-

ної тари та паперових мішків і розрахунків за них. 
3. Вітчизняний і зарубіжний досвід виробництва тари і паку-

вальних матеріалів, їх повторного використання, переробки та 
утилізації.

Література: основна [10; 41; 45; 70; 73; 83; 90; 99; 111; 113];
додаткова [2; 4]

Тема 27. Роль транспорту в торгівлі

1. Роль транспорту у перевезенні товарів. 
2. Характеристика основних транспортних засобів. 
3. Управління транспортом. 
4. Планування перевезення товарів.
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Питання для самоконтролю 
1. Яку роль відіграє транспорт у перевезенні товарів? 
2. Охарактеризуйте основні транспортні засоби. 
3. Управління транспортом. 
4. Планування перевезення товарів.

Теми рефератів
1. Роль транспорту в перевезенні товарів. 
2. Характеристика основних транспортних засобів. 
3. Планування перевезення товарів.

Література: основна [5; 16; 37; 45; 75; 78; 93; 107; 113; 118];
додаткова [2; 8; 10]

Тема 28. Організація перевезення товарів залізничним 
і автомобільним транспортом

1. Основні документи, що регламентують порядок перевезення 
вантажу залізничним і автомобільним транспортом. 

2. Види перевезень вантажів залізничним транспортом, їх харак-
теристика. 

3. Перевезення товарів автомобільним транспортом загального 
користування і транспортом торговельних підприємств. 

4. Ефективність використання автомобільного транспорту. 
5. Способи доставляння товарів автомобільним транспортом. 
6. Транспортно-експедиторське обслуговування підприємств тор-

гівлі.
7. Розрахунок інтервалу, частоти та розміру партій завезення то-

варів, обсягу вантажообігу і потреб в автомобілях при лінійно-
му та кільцевому маршрутах.

Питання для самоконтролю 
1. Перевезення товарів автомобільним транспортом загального 

користування і транспортом торговельних підприємств. 
2. Ефективність використання автомобільного транспорту. 
3. Способи доставляння товарів автомобільним транспортом 
4. Види перевезень вантажів залізничним транспортом, їх харак-

теристика. 
5. Транспортно-експедиторське обслуговування підприємств тор-

гівлі.
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Теми рефератів
1. Ефективність використання автомобільного транспорту. 
2. Розрахунок інтервалу, частоти та розміру партій завезення то-

варів, обсягу вантажообігу і потреб в автомобілях при лінійно-
му та кільцевому маршрутах.

3. Транспортно-експедиторське обслуговування підприємств тор-
гівлі.

Література: основна [5; 16; 37; 45; 75; 78; 93; 108; 113; 118]
додаткова [2; 4; 7; 10]

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

Тема 29. Загальні принципи управління персоналом 
 торговельного підприємства

1. Класифікація і характеристика персоналу торговельного під-
приємства. 

2. Принципи управління персоналом на торговельному підпри-
ємстві. 

3. Управління кількістю і складом персоналу на торговельному 
підприємстві: 

•	 проектування	основних	процесів;	
•	 нормування	витрат	праці	на	виконання	окремих	робіт;	
•	 планування	кількості	працівників	окремих	посад,	професій	та	

рівнів кваліфікації; 
•	 формування	персоналу	підприємства.	

Питання для самоконтролю 

1. Планування кількості працівників окремих посад, професій та 
рівнів кваліфікації. 

2. Проектування основних процесів. 
3. Класифікація і характеристика персоналу торговельного під-

приємства. 
4. Формування персоналу підприємства. 
5. Принципи управління персоналом на торговельному підпри-

ємстві.
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Теми рефератів

1. Принципи управління персоналом на торговельному підпри-
ємстві. Планування кількості працівників окремих посад, про-
фесій та рівнів кваліфікації. 

2. Класифікація і характеристика персоналу торговельного під-
приємства. 

3. Принципи управління персоналом на торговельному підпри-
ємстві.

Література: основна [24; 33; 35; 38; 76; 78; 85; 113];
додаткова [1; 5; 9; 10]

Тема 30. Організація праці працівників магазинів

1. Сучасні форми організації праці працівників магазинів. 
2. Напрями раціональної організації праці в магазинах. 
3. Режим роботи і умови праці в магазині. 
4. Організація матеріальної відповідальності в магазині. 
5. Зарубіжний досвід організації праці в магазинах.

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте напрями раціональної організації праці в магази-
нах. 

2. Сучасні форми організації праці працівників магазинів. 
3. Режим роботи й умови праці в магазині. 
4. Організація матеріальної відповідальності в магазині. 
5. Зарубіжний досвід організації праці в магазинах.

Теми рефератів

1. Напрями раціональної організації праці в магазинах та їх скла-
дові. 

2. Правила поводження при спілкуванні з покупцями як фактор 
культури їх обслуговування.

3. Зарубіжний досвід організації праці в магазинах як один із 
факторів підвищення економічного рівня підприємства тор-
гівлі.

Література: основна [24; 33; 35; 38; 55; 76; 78; 85; 110; 113];
додаткова [3; 6]
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Тема 31. Організація праці складських працівників

1. Види робочих місць на складах. 
2. Поняття раціональної організації праці складських працівни-

ків.
3. Напрями раціональної організації праці на складах. 
4. Нормування праці на складах. 
5. Зарубіжний досвід організації праці на складах.

Питання для самоконтролю 

1. Які існують напрями раціональної організації праці на скла-
дах? 

2. Які види робочих місць на складах Ви знаєте?
3. Поняття раціональної організації праці складських працівни-

ків.
4. Що характеризує нормування праці на складах?
5. Зарубіжний досвід організації праці на складах.

Теми рефератів

1. Напрями раціональної організації праці на складах як скла-
дові торговельної діяльності підприємства.

2. Види робочих місць на складах та їх характеристика.
3. Поняття раціональної організації праці складських працівни-

ків.
Література: основна [24; 35; 38; 46; 50; 55; 76; 78; 85];

додаткова [2; 8; 10]

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

1. Зв’язок дисципліни “Організація і технологія торговельної 
діяльності” з іншими дисциплінами.

2. Показники, що характеризують стан розвитку й ефективність 
використання складського господарства.

3. Поняття і сутність процесу товароруху.
4. Принципи й умови раціональної організації процесу товаро-

руху.
5. Індивідуальне торговельне підприємство: поняття, організа-

ційно-правові форми, характеристика.
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6. Партнерське торговельне підприємство: поняття, організацій-
но-правові форми, характеристика.

7. Корпоративне торговельне підприємство: поняття, організа-
ційно-правові форми, характеристика.

8. Етапи і фактори вибору організаційно-правової форми діяль-
ності торговельного підприємства.

9. Основні види договорів у торгівлі.
 10. Торговельні підприємства, їх види.
 11. Роль магазинів у торговельному обслуговуванні покупців.
 12. Основні функції магазинів.
 13. Спеціалізація магазинів, її форми.
 14. Типізація магазинів у сучасних умовах.
 15. Принципи раціонального розміщення магазинів у містах.

ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи є складовою навчального проце-
су, активною формою самостійної роботи студентів.

Під час виконання контрольної роботи студенти закріплюють те-
оретичні знання з дисципліни “Організація і технологія торговель-
ної діяльності”, а також набувають навичок розв’язання практичних 
завдань.

Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-прак-
тичні проблеми з відповідної дисципліни і виконуватися студентом 
після вибору ним тієї чи іншої теми (завдання). Виходячи зі спе-
цифічних особливостей навчальних дисциплін, контрольна робота 
виконується у формі реферату або контрольного завдання (в якому 
розв’язується конкретна аналітична ситуація). У деяких випадках 
не виключається поєднання вказаних двох форм контрольної робо-
ти.

Контрольна робота у формі завдання з відповідної навчальної 
дисципліни є логічно сформульованим і поставленим у проблемно-
му плані конкретним науковим завданням, що виражається в пошу-
ку можливих варіантів і шляхів його розв’язання.

Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, обумов-
лених специфікою відповідних навчальних дисциплін, алгоритм їх 
виконання включає:
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1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи 
над ним;

2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із за-
вдання, їх теоретичне обгрунтування та оцінювання;

3) виконання конкретного завдання (власний варіант), його по-
яснення та інтерпретація;

4) формулювання заключних висновків з викладенням прогнозу 
розвитку процесу (явища) в перспективі.

Контрольну роботу студент виконує самостійно, власноручно, 
чітким і розбірливим почерком, допускається також друкований 
або комп’ютерний її варіант. Контрольна робота має бути викладена 
логічно та технічно правильно оформлена. На кожній сторінці по-
винні бути поля. Сторінки мають бути пронумеровані. Обсяг конт-
рольної роботи у формі реферату не повинен перевищувати 12–18 
сторінок, а у формі контрольного завдання — 3–5 сторінок. Напри-
кінці роботи необхідно навести список використаних літературних 
джерел, поставити дату виконання і підпис студента.

Виконану роботу необхідно відправити до Академії, її інститутів 
чи деканатів не пізніше ніж за 1 місяць до початку сесії. Контроль-
на робота рецензується викладачем та оцінюється ним, як правило, 
за п’ятибальною шкалою. При отриманні негативної оцінки робота 
разом з рецензією повертається студенту на доопрацювання, після 
чого з урахуванням зауважень передається для повторної перевірки 
разом з рецензією. Якщо контрольна робота виконана без дотриман-
ня рекомендацій або не повністю, вона повертається студенту без 
перевірки на доопрацювання.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Особливості побудови та розміщення сільської торговельної ме-
режі.

 2. Склад і взаємозв’язок приміщень у магазині.
 3. Технологічне планування торговельного залу.
 4. Основні технологічні операції при прийманні товарів у магазині.
 5. Основні технологічні операції при зберіганні та підготовці то-

варів до продажу.
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 6. Технологія розміщення і викладання товарів у торговельному 
залі магазину.

 7. Основні схеми технологічного процесу в магазині, їх характерис-
тика.

 8. Експлуатаційно-технічні, економічні, ергономічні, естетичні та 
санітарно-гігієнічні вимоги до меблів для торговельних при-
міщень.

 9. Вибір типів і моделей торговельного обладнання і визначення 
його оптимального набору.

 10. Система основних елементів, що визначають рівень обслугову-
вання покупців у магазині.

 11. Показники рівня культури торговельного обслуговування, ме-
тодика їх визначення.

 12. Класифікація і характеристика форм роздрібного продажу то-
варів.

 13. Самообслуговування — провідна форма продажу товарів.
 14. Класифікація і види позамагазинних форм роздрібного продажу 

товарів, їх характеристика.
 15. Торгівля на ринках: види ринків, матеріально-технічна база, ор-

ганізація роботи і обслуговування покупців.
 16. Класифікація і характеристика торговельних послуг.
 17. Вітчизняний і зарубіжний досвід виробництва тари і пакуваль-

них матеріалів, їх повторного використання, переробки та утилі-
зації.

 18. Витрати і втрати з тари, шляхи їх зниження.
 19. Вітчизняний і зарубіжний досвід виробництва тари і пакуваль-

них матеріалів, їх повторного використання, переробки й утилі-
зації.

 20. Роль транспорту в перевезенні товарів.
 21. Характеристика основних транспортних засобів.
 22. Організація перевезення товарів автомобільним транспортом.
 23. Організація перевезення товарів залізничним транспортом.
 24. Класифікація і характеристика персоналу торговельного під-

приємства.
 25. Управління кількістю і складом персоналу на торговельному 

підприємстві.
 26. Продуктивність праці на підприємствах торгівлі.
 27. Сучасні форми організації праці працівників магазинів.
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 28. Зарубіжний досвід організації праці в магазинах.
 29. Напрями раціональної організації праці на складах.
 30. Зарубіжний досвід організації праці на складах.

ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Написання реферату є складовою навчального процесу, актив-
ною формою самостійної роботи студентів.

Під час написання реферату студенти закріплюють теоретичні 
знання з дисципліни “Організація і технологія торговельної діяль-
ності”, а також набувають навичок розв’язання практичних за-
вдань.

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викла-
дається згідно із запропонованим планом написання реферату, за 
яким кожне питання починається з нової сторінки.

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці, схе-
ми, рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з першоджерел 
робляться посилання.

Із додержанням перелічених вимог реферат подається на фа-
культет заочної, денної або дистанційної форми навчання (залежно 
від форми навчання студента) Міжрегіональної Академії управлін-
ня персоналом у термін, визначений графіком.

Особливу увагу слід приділяти оформленню реферату, обсяг 
якого має бути не більше 20 сторінок друкованого тексту. У разі ви-
конання реферату в рукописному вигляді почерк має бути охайний, 
розбірливий. Наприкінці тексту подається список використаної лі-
тератури, оформлений з дотриманням стандартів. 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Організація внутрішньомагазинної реклами та інформації.
 2. Порядок здійснення торговельної діяльності та правила торго-

вельного обслуговування населення.
 3. Правила продажу непродовольчих товарів.
 4. Правила продажу продовольчих товарів.
 5. Роль і функції оптової торгівлі в ринково орієнтованій системі 

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

Україні та у країнах з розвиненою ринковою економікою.
 8. Основні напрями реформування оптової ланки системи торго-

вельних відносин в Україні.
 9. Товарні біржі: поняття, основні характеристики, класифікація.
 10. Торговельні доми, їх роль у біржовій торгівлі.
 11. Сутність і види аукціонів.
 12. Роль складів у процесі товароруху.
 13. Класифікація складів.
 14. Принцип внутрішнього планування загальнотоварних складів.
 15. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку складської мережі в 

торгівлі.
 16. Принципи раціональної організації складського технологічного 

процесу.
 17. Організація і технологія операцій з надходження і приймання 

товарів на складах.
 18. Організація і технологія розміщення, укладання і зберігання то-

варів на складах.
 19. Організація і технологія відпуску товарів зі складу.
 20. Асортимент товарів: поняття, класифікація, характеристика.
 21. Частота, стабільність і характер попиту на товари.
 22. Принципи формування товарного асортименту на підприємс-

твах оптової торгівлі.
 23. Процес формування товарного асортименту на підприємствах 

оптової торгівлі.
 24. Процес формування асортименту товарів у роздрібній торго-

вельній мережі.
 25. Сутність процесу формування товарного запасу на підприємс-

твах торгівлі.
 26. Управління товарними запасами.
 27. Роль тари в організації торговельно-технологічних процесів, пе-

ревезень та зберігання товарів.
 28. Упаковка і тара: поняття, функції, класифікація і характеристи-

ка.
 29. Стандартизація тари.
 30. Тарообіг, як основний показник економічного зростання підпри-

ємства.
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