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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вивчення теоретичного матеріалу предмета “Управління товарним 
асортиментом торговельного підприємства” закріплюється виконан-
ням індивідуального завдання – курсової роботи. Вона розробляєть-
ся на основі детального вивчення і аналізу теоретичного матеріалу з 
проблеми, а також узагальнення передового вітчизняного та зарубіж-
ного практичного досвіду управління в ринкових умовах. Її обсяг 25 
– 30 сторінок рукописного тексту формату А – 4. 

У методичних рекомендаціях висвітлено зміст і методику вико-
нання курсової роботи, визначено порядок опрацювання вихідної 
статистичної та економічної інформації досліджуваних підприємств, 
літературних джерел, власних спостережень.

Використовуючи рекомендований методичний підхід, студент 
визначає тенденції чи закономірності розвитку конкретного еконо-
мічного явища, пропонує висновки, вносить пропозиції.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Мета і завдання
Виконання курсової роботи сприяє закріпленню, поглибленню, уза-

гальненню, використанню знань, набутих студентом на лекціях, практи-
ках, семінарських заняттях, в ході самостійної роботи з вивчення курсу 
“Управління товарним асортиментом торговельного підприємства”. 

Тему курсової роботи студенти обирають за участю викладача 
дисципліни. Викладач надає допомогу в опрацюванні плану курсової 
роботи, виборі літератури, а також контролює виконання роботи. 

Курсова робота подається на перевірку в установлені терміни до 
початку екзаменаційної сесії. Після перевірки роботи викладачем, 
здійснюється її захист з оцінкою, як на іспиті.

2. Підбір літератури та інших інформаційно- 
статистичних джерел

Після обрання теми і узгодження з керівником студент починає 
вивчення літературних, джерел.

Важливі принципові положення, що мають актуальний характер, 
містяться у законах, прийнятих Верховною Радою України, указах 
Президента, постановах Кабінету Міністрів України.
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Користуючись систематичними та абетковими каталогами біб-
ліотек, студент складає список літературних джерел з теми курсо-
вої роботи: підручники, монографії, статті, нормативні і статистичні 
довідники. Ознайомлення з ними дозволяє обґрунтувати методику 
виконуваної курсової роботи. 

Під час вивчення літератури необхідно підібрати окремі поло-
ження (цитати) і використати їх у певних розділах. Різноманітні 
статистико-інформаційні джерела та дані дають змогу здійснювати 
порівняльний аналіз розвитку тієї чи іншої сфери діяльності, вия-
вити тенденції динаміки обсягів вироблюваної продукції, викону-
ваних робіт, надання послуг, розширення ринків збуту, порівнювати 
результати діяльності досліджуваного підприємства з аналогічними 
підприємствами, середніми показниками району, області, України.

3. Складання та затвердження плану
Курсова робота — це вступ, три основні розділи, висновки, список 

використаних літературних джерел.
У “Вступі” необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її 

наукове та практичне значення, мету та завдання.
У першому розділі викладається загальнотеоретична частина 

теми. Студент повинен стисло подати власну інтерпретацію дослід-
жуваної проблеми, розкрити її роль в економіці України. У цьому 
розділі висвітлюються суттєві ознаки економічного процесу, його 
стан та динаміка, погляди економістів стосовно умов, за яких він оп-
тимально проходить. Доцільно також висвітлити методику дослід-
ження стосовно теми роботи, систему показників, які характеризу-
ють стан проблеми.

Головним за значенням та найбільшим за обсягом є другий роз-
діл курсової роботи – її аналітична частина. На початку розділу не-
обхідно охарактеризувати природно-економічні умови підприємства 
– об’єкта дослідження, визначити стан розвитку галузі (ресурси, про-
дукції тощо). Економічна оцінка здійснюється за останні роки із за-
стосуванням статистичних методів обробки. При цьому обов’язково 
слід робити висновки, наскільки ефективно (чи неефективно) здій-
снюються ті чи інші процеси на підприємстві. За кожним напрямом 
дослідження бажано наводити необхідні рисунки, графіки, що харак-
теризують виробничі процеси, таблиці та діаграми, які свідчать про 
стан та ефективність певного процесу. За кожним напрямом аналізу 
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необхідно розрахувати втрати, до яких призводять недоліки господа-
рювання, використовуючи різноманітні методики.

Матеріали розділу повинні бути логічним продовженням теоре-
тичних положень першого розділу і показувати, наскільки в об’єкті 
дослідження знаходять втілення наукові основи виробничо-комер-
ційної діяльності підприємства.

У третьому розділі слід запропонувати конкретні шляхи усунен-
ня виявлених недоліків, вирішення проблем виробничо-комерційної 
діяльності на основі удосконалення виробничої структури, поліп-
шення використання виробничих ресурсів і робочої сили, освоєн-
ня заощаджувальних технологій тощо. При цьому обов’язково слід 
розрахувати економічний ефект від впровадження у господарську 
діяльність підприємства пропозицій автора, а саме – підвищення 
продуктивності праці, прибутковості, ефективності виробництва, 
поліпшення умов праці, зростання життєвого рівня, удосконалення 
соціальної інфраструктури. 

У “Висновках і пропозиціях” робляться короткі підсумки дослід-
ження, щоб, не читаючи основного тексту, можна було б зрозуміти 
сутність. Для цього необхідно в декількох словах нагадати про ак-
туальність обраної теми, розкрити в загальних рисах загальнотеоре-
тичні проблеми, перерахувати основні напрями дослідження, його 
основні результати, вказати на конкретні шляхи усунення виявлених 
недоліків, вирішення проблем, отримання очікуваного економічного 
ефекту від впровадження пропозицій у життя. 

4. Написання курсової роботи
Письмовий виклад курсової роботи потребує від студентів знач-

ної зосередженості та витрат часу. Головне завдання тексту – вияви-
ти вміння економічно, логічно та послідовно викладати свої думки, 
орієнтуватися в умовах ринкових відносин. Перш ніж приступити 
до написання тексту, слід уважно переглянути всі свої робочі запи-
си, зроблені при вивченні літературних, інформаційних, статистич-
них матеріалів, а також зібрану цифрову інформацію — підготовлені 
форми аналітичних таблиць, діаграми, графіки тощо, визначити пра-
вильність групувань підібраних матеріалів за окремими розділами 
курсової роботи. 

При оформленні виносок, посилань тощо слід керуватися від-
повідними стандартами.
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Мова написання курсової роботи має бути державною. При вико-
ристанні джерел російською та іншими мовами назви та цитати на-
водяться мовою оригіналу (за необхідності з перекладом). У списку 
літератури такі джерела теж записуються мовою оригіналу. Всі вико-
ристані цифрові матеріали у теоретичному розділі курсової роботи 
як у тексті, так і у вигляді таблиць повинні мати посилання на пер-
шоджерела. 

Теоретичні положення курсової роботи мають бути спрямовані на 
з’ясування зв’язків досліджуваного питання з основними проблема-
ми подальшого розвитку та удосконалення процесів, що вивчаються. 

Текст слід викладати літературною мовою з обов’язковим вико-
ристанням всіх необхідних економічних та специфічних термінів. 

Студентам слід добиватися чіткості та якості викладення тексту, 
конкретності висновків, стислості та виразності думок. Не допус-
кається скорочення слів, наявність орфографічних і стилістичних 
помилок.

Основну увагу слід звернути на правильність та економічну гра-
мотність аналітичних таблиць, діаграм, графіків, малюнків та під ма-
люнкових надписів. Таблиці мають бути не громіздкими, щоб читач 
міг легко усвідомити значення розміщення у них даних. Небажано 
наводити таблиці у формі затвердженої статистичної звітності. Маке-
ти таблиць, діаграм, графіків розробляються студентами самостійно, 
спираючись на цифровий матеріал, який характеризує явища та про-
цеси, що аналізуються.

Як правило, у тексті пропонується звертатися до даних таблиці з 
метою підтвердження попередніх висновків, з’ясування певних тен-
денцій розвитку явища, поглиблення дослідження. Після кожної таб-
лиці робляться висновки, що ґрунтуються на наведених у ній циф-
рових даних. Ці висновки повинні обов’язково починатися словами: 
“Як свідчать дані таблиці ...”, “Спираючись на дані таблиці.” При цьо- 
му студенти викладають свій погляд, свою особисту думку з того чи 
іншого питання.

Не рекомендується наводити поряд кілька таблиць, щоб уникнути 
плутанини в описанні власних міркувань, висновків та пропозицій.

У курсовій роботі доцільно та бажано використовувати секторні, 
стовпчикові та інші діаграми, а також лінійні графіки, які виразно та 
чітко відбивають порівняльні характеристики, тенденції у розвитку 
взаємопов’язаних показників. 
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5. Оформлення курсової роботи
Курсова робота повинна бути написана студентом власноручно, 

або надрукована на комп’ютері чи друкарській машинці на стандарт-
них аркушах паперу формату А 4 у відредагованому вигляді. 

Текст пишеться на аркуші, зворот якого залишається чистим.
Перша сторінка тексту — титульна, друга – Зміст, третя — “Вступ”, 

далі продовжується нумерація всієї курсової роботи разом з додатка-
ми. Позначка сторінки на титульному аркуші не проставляється.

Не слід брати текст у рамки, використовувати різнокольорові чор-
нила.

У таблицях за текстом має бути оформлена основна маса циф-
рового матеріалу, а таблиці другорядного, допоміжного характеру, а 
також громіздкі наводяться зазвичай у додатках, що мають власну 
нумерацію. Заголовки таблиць, додатків, малюнків мають містити 
три обов’язкових елементи: зміст таблиці; найменування об’єкта, що 
характеризується; період, за який наводяться дані. У кінці роботи 
розміщується список використаної літератури, а вже за ним додатки. 
У кінці тексту ставиться підпис автора та дата завершення роботи. 

Готова робота повинна бути підшита у папку.
Виконану та повністю оформлену курсову роботу слід подати 

керівникові на рецензування, який зобов’язаний не пізніше семи-
денного терміну з дня реєстрації роботи дати письмову рецензію. 
Позитивна рецензія слугує допуском до захисту курсової роботи. На 
титульному аркуші керівник робить позначку “Допускається до за-
хисту” або “На доопрацювання”, ставить дату, свій підпис і прізвище. 

За необхідності доопрацювання курсової роботи керівник у ре-
цензії перераховує недоліки та пропонує студенту їх усунути, у тако-
му випадку останньому бажано зустрітися із керівником.

З позитивною рецензією робота передається слухачеві для підго-
товки до захисту. Під час захисту студент викладає основні висновки 
та свої конкретні пропозиції, а також відповідає на запитання. 

За підсумками захисту студентам виставляється відповідна оцін-
ка: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Студенти, які не 
виконали або не захистили свою курсову роботу, не допускаються до 
іспитів.
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ОРІЕНТОВАНА ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ

Тема № 1. Суть та значення управління товарним 
асортиментом у торговельному підприємстві

1. Управління товарним асортиментом у торговельному підприємс-
тві:

• Структура. 
• Товарна політика.  
• Місце в діяльності підприємства.
2. Управління товарним асортиментом:
• Управління товарним асортиментом на підприємствах роздріб-

ної торгівлі.
• Управління товарним асортиментом на державних та приватних 

торговельних підприємствах.
3. Стан ринку товарів контрольований товаровиробниками:
• Ринок та фактори, що впливають на розвиток торгівлі.
• Сучасний стан ринку товарів, контрольований товаровиробни-

ками. 
Література: основна [11; 19; 26; 38; 57; 60];

                      додаткова [2; 7; 10; 21; 33; 45]

Тема № 2. Сучасний рівень управління товарним 
асортиментом на підприємстві

1. Сучасний рівень управління товарним асортиментом на підпри-
ємстві роздрібної торгівлі:

• Загальна характеристика підприємства роздрібної торгівлі.
• Загальна характеристика підприємства гуртової торгівлі. 
2. Аналіз фінансово-господарської діяльності торговельного під-

приємства: 
• Аналіз якості продукції підприємства. 
• Аналіз та оцінка системи управління товарним асортиментом 

підприємства.
Література: основна [7; 11; 19; 26; 38; 57; 60];

                      додаткова [2; 10; 33]
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Тема № 3. Формування асортименту в магазині роздрібної 
торгівлі

1. Значення раціонального управління асортиментом у ринкових 
відносинах: 

• Формування асортименту на підприємстві. 
• Характеристика асортименту (груп, підгруп, видів). 
• Характеристика чинників формування асортименту. 
2. Процес формування асортименту на підприємстві:
• Формування асортименту на підприємстві роздрібної торгівлі.
• Формування асортименту на підприємстві гуртової торгівлі

Література: основна [2; 7; 10; 33; 45];
                      додаткова [3; 14; 21]

Тема № 4. Планування товарного асортименту і управління 
товарним асортиментом

1. Роль товарних запасів у забезпеченні стійкості товарного асор-
тименту: 

• Забезпечення стійкості товарного асортименту на підприємс-
твах роздрібної торгівлі. 

• Забезпечення стійкості товарного асортименту на підприємс-
твах гуртової торгівлі.

2. Управління товарними запасами в магазинах:
• Управління товарними запасами в магазинах роздрібної торгів-

лі.
• Управління товарними запасами в магазинах гуртової торгівлі.

Література: основна [11; 19; 38; 57; 60];
                      додаткова [2; 7; 10; 21; 33; 45]

Тема № 5. Удосконалення управління товарним асортимен-
том підприємства

1. Сучасний стан управління товарним асортиментом підприємс-
тва: 

• Сучасний стан управління товарним асортиментом підприємс-
тва роздрібної торгівлі. 

• Сучасний стан управління товарним асортиментом підприємс-
тва гуртової торгівлі. 
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2. Оптимізація товарного асортименту. 
3. Економічний ефект від впровадження запропонованих заходів 

щодо удосконалення товарного асортименту:
• Впровадження запропонованих заходів щодо удосконалення то-

варного асортименту на торговельних підприємствах державної фор-
ми власності.

• Впровадження запропонованих заходів щодо удосконалення то-
варного асортименту на приватних торговельних підприємствах.

Література: основна [7; 11; 19; 26; 38; 57];
                      додаткова [2; 10; 33]

Тема № 6. Економічна сутність та види товарного  
асортименту

1. Сутність та види товарного асортименту: 
• Процес формування асортименту то варів у роздрібній торго-

вельній мережі.
2. Товарний асортимент торговельного підприємства як показник 

його економічного зростання.
• Процес формування асортименту роздрібної торгівлі товарів.

Література: основна [11; 19; 26; 38; 57];
                      додаткова [3; 14; 21] 

Тема № 7. Поняття про асортимент товарів та їх 
класифікація

1. Поняття “асортимент товарів”: 
• Асортимент промисловий і тор говий. 
• Товарні групи та їх класифікація. 
• Поняття виду товару. 
2. Товарний асортимент укрупнений і розгорнутий. 
• Поняття ширини і глибини асортименту. 
• Частота попиту на товар. Стабільність і характер попиту на товари.

Література: основна [11; 19; 26; 38; 57; 60];
                      додаткова [2; 7; 10; 21; 33; 45]
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Тема № 8. Порядок формування асортименту товарів на 
підприємствах оптової торгівлі

1. Сутність поняття “формування асортименту товарів на підпри-
ємствах оптової торгівлі”: 

• Принципи фор мування товарного асортименту на підприємс-
твах оптової торгівлі. 

2. Процес формування асортименту товарів оптової торгівлі: 
• Асортиментний перелік товару в оптовій торгівлі.

Література: основна [11; 19; 26; 38; 57; 60];
                        додаткова [2; 7; 10; 21; 33; 45]    

Тема № 9. Порядок формування асортименту товарів  
на підприємствах роздрібної торгівлі

1. Сутність поняття “формування асортименту товарів на підпри-
ємствах роздрібної торгівлі”: 

• Принципи фор мування товарного асортименту на підприємс-
твах роздрібної торгівлі. 

2. Процес формування асортименту роздрібної торгівлі товарів:
• Асортиментний перелік товару в роздрібній торгівлі.

Література: основна [11; 19; 26; 38; 57; 60];
                      додаткова [2; 7; 10; 21; 33; 45]    

Тема № 10. Управління товарним асортиментом  
і номенклатурою товарів 

1. Формування товарної політики щодо асортименту товару на 
підприємстві: 

• Управління товарним асортиментом. 
2. Організаційні форми управління продукцією:
• Формування товарного асортименту і номенклатури товарів 

підприємства.
Література: основна [7; 11; 19; 24; 26; 33; 40; 52];

                    додаткова [3; 14; 21]    

Тема № 11. Товарний асортимент  і його показники

1. Методика формування товарного асортименту:
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• Основні напрями діяльності торговельного підприємства. Онов-
лення асортименту товару на  підприємстві.

2. Вітчизняний і закордонний досвід з процесу управління асор-
тиментом та якістю товарів (на сучасному етапі):

• Товарний асортимент як показник економічного зростання.
Література: основна [11; 19; 26; 38; 57; 60];

                        додаткова [2; 7; 10; 21; 33; 45]    

Тема № 12. Методичні підходи до формування 
перспективного товарного асортименту

1. Формування варіантів товарного асортименту: 
• Процес формування асортименту то варів у роздрібній торго-

вельній мережі. 
2. Чинники, що складають основу формування асортименту:
• Коефіцієнти повноти і стабільності асортименту.

Література: основна [7; 11; 19; 26; 38; 57];
                      додаткова [2; 7; 10; 33; 45]    

Тема № 13. Перспективний товарний асортимент як 
складова економічної стратегії підприємства

1. Завчасність складання плану дій. 
2. Стратегія як генеральна комплексна програма дій. 
3. Найважливіша стратегічна задача підприємства. 
Склад та характеристики товарного асортименту.

Література: основна [11; 19; 26; 38; 57];
                    додаткова [3; 14; 21]    

Тема № 14. Обгрунтування механізму формування 
перспективного товарного асортименту 
підприємства

1. Перспективний товарний асоримент. 
2. Розробка та впровадження механізму формування перспектив-

ного товарного асортименту. 
3. Реструктуризація товарного асортименту  

Література: основна [2; 7; 10; 33; 45];   
                      додаткова [3; 14; 21]    
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Тема 15. Сутнісні характеристики ринку. Товарний  
ринок – середовище маркетингу

1. Поняття, економічний зміст та класифікація ринків. 
2. Особливості товарного ринку. 
3. Параметри та атрибути товарного ринку: 
• Форми і методи регулювання товарного ринку. 

Література: основна [7; 11; 19; 26; 38; 57];
                      додаткова [2; 7; 10; 33; 45]   

Тема 16. Сутність, завдання та проблеми розвитку 
інфраструктури товарного ринку

1. Сутність інфраструктури товарного ринку. 
2. Елементи інфраструктури товарного ринку. 
3. Функції інфраструктури: 
• Макроекономічні показники ринкової інфраструктури: види та 

класифікація. 
Література: основна [2; 7; 10; 33; 45];

                      додаткова [3; 14; 21]    

Тема № 17. Підприємства оптової  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:
• Види підприємств, що здійснюють гуртову торгівлю. 
3. Послуги, що надають підприємства гуртової торгівлі партне-

рам: 
• Організація гуртової закупівлі товарів. 

Література: основна [11; 19; 26; 38; 60];
                      додаткова [2; 7; 10; 21; 33; 45]    
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Тема № 18. Торгово-підприємницька діяльність  
на товарному ринку

1. Сутність торгівлі як суб’єкта торгово-підприємницької діяль-
ності:

• Функції торгівлі. 
2. Фактори, які впливають на розвиток торгівлі. 
3. Торговельна діяльність як складова маркетингу. 

Література: основна [11; 19; 26; 38; 57; 60];
додаткова [2; 7; 10; 21; 33; 45]    
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