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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 
навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних 
занять.

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

Індивідуально-консультативна робота здійснюється з метою по-
силення мотивації студентів до пізнавальної діяльності та спряму-
вання її в необхідне русло.

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

• створення передумов для впровадження єдиного підходу ви-
кладачів до організації самостійної роботи студентів та інди-
відуально-консультативної роботи;

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

• сприяння формуванню у студентів навичок самостійної на-
вчальної, науково-дослідної та практичної роботи;

• сприяння формуванню професійних якостей, знань, умінь і на-
вичок майбутніх фахівців;

• створення умов для гармонічного творчого розвитку особистос-
ті 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.

Завданням самостійної роботи студентів — засвоєння певних 
знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, 
їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, 
а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

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 даної дисципліни визнача-
ється навчальною програмою дисципліни, методичними матеріала-
ми, завданнями викладача.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни 

“УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ”

№
п\п Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль 1. Основи управління комерційною діяльності 
підприємства

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Сутність та значення комерційної діяльності підприємства в 
умовах ринкової економіки.
Управління комерційною діяльністю підприємства: зміст, за-
вдання, функції, принципи та методи 
Особливості управління комерційною діяльністю в Україні.
Аналіз структури та форм комерційної діяльності 
підприємства
Принципи і методи управління комерційною діяльності 
підприємства.
Методологія дослідження комерційної діяльності.
Функції і структура управління комерційною діяльністю 
підприємства
Державне регулювання комерційної діяльності підприємства

Змістовий модуль 2. Організаційні аспекти управління 
комерційною діяльності підприємства

9. 
10.

11.

12.
13.

Комерційна логістика в підприємницькій діяльності 
Стратегічний підхід до управління комерційною діяльністю 
підприємства.
Комплексна система управління комерційною діяльністю 
підприємства на основі маркетингу
Шляхи вдосконалення комерційної діяльності підприємства 
Розробка напрямків підвищення ефективності управління 
комерційною діяльністю.

Разом годин: 144
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО ЗМІСТУ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Основним завданням для студентів у поглиблені знань при прове-
денні самостійної роботи є відпрацювання необхідних тем дисциплі-
ни викладених у даних методичних рекомендаціях. 

У відповідності до переліку додаткової літератури необхідно 
включати: не тільки основні підручники і навчальні посібники, а та-
кож нові видання. У міру виходу нової навчальної літератури, зо-
крема у видавництві МАУП, і надходження її до бібліотеки Академії 
при цьому необхідно оновлювати список рекомендованої літератури 
шляхом внесення змін і доповнень до робочої програми.

ЗМІСТ  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з дисципліни 

“УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ”

Змістовий модуль 1. Основи управління комерційною 
діяльності підприємства

Тема 1. Сутність та значення 
комерційної діяльності 
підприємства в умовах ринкової економіки

1. Суть комерційної діяльності на підприємстві. 
2. Комерційна діяльність як невід’ємна частина діяльності під-

приємства. 
3. Джерела здійснення комерційної діяльності підприємства.

Питання для самоконтролю
1. Знати сутність комерційної діяльності на підприємстві. 
2. Комерційна діяльність як невід’ємна частина діяльності під-

приємства. 
3. Знати джерела здійснення комерційної діяльності підприєм-

ства.

Теми рефератів
1. Суть комерційної діяльності на підприємстві. 
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2. Комерційна діяльність як невід’ємна частина діяльності під-
приємства. 

3. Джерела здійснення комерційної діяльності підприємства.

Література: основна [3; 4; 6; 14; 20; 21; 25]
додаткова [2; 6; 12]

Тема 2. Управління комерційною 
діяльністю підприємства: 
зміст, завдання, функції, принципи та методи

1. Комерційна діяльність. 
2. Актуальність маркетингу в сучасному житті. 
3. Сучасний супермаркет — особливості обліку та аналізу даних. 
4. Поняття, види, принципи та методика аналізу діяльності під-

приємств. 
5. Зміст комерційної роботи та продажу товарів.

Питання для самоконтролю
1. Як організовується комерційна діяльність на підприємстві? 
2. Знати актуальність маркетингу в сучасному житті. 
3. Сучасний супермаркет — особливості обліку та аналізу даних. 
4. Поняття, види, принципи та методика аналізу діяльності під-

приємств. 
5. Знати зміст комерційної роботи та продажу товарів.

Теми рефератів
1. Комерційна діяльність підприємства. 
2. Актуальність маркетингу в сучасному житті. 
3. Сучасний супермаркет — особливості обліку та аналізу даних. 
4. Поняття, види, принципи та методика аналізу діяльності підпри-

ємств. 
5. Зміст комерційної роботи та продажу товарів.

  Література: основна [10; 11; 14; 18; 21; 26]
додаткова [3; 5; 7; 10]

Тема 3. Особливості управління 
комерційною діяльністю в Україні

1. Роль комерційної діяльності в забезпеченні конкурентоспро-
можності роздрібного торгівельного підприємства. 

2. Організація договірної роботи з постачальниками.
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Питання для самоконтролю
1. Яка роль комерційної діяльності в забезпеченні конкуренто-

спроможності роздрібного торгівельного підприємства? 
2. Організація договірної роботи з постачальниками.

Теми рефератів
1. Роль комерційної діяльності в забезпеченні конкурентоспро-

можності роздрібного торгівельного підприємства. 
2. Організація договірної роботи з постачальниками.

 Література: основна [10; 14; 20; 21; 25; 42]
додаткова [2; 6; 12; 25]

Тема 4. Аналіз структури та форм 
комерційної діяльності підприємства

1. Фінансово-комерційна діяльність підприємства. 
2. Задачі внутрішнього аналізу. 
3. Метод порівняння.
4. Аналіз результативності фінансово-господарської діяльності 

підприємства 
5. Організаційні системи економічного аналізу господарської ді-

яльності підприємств. 
6. Середні величини в економічному аналізі. 
7. Кореляційний аналіз. 
8. Аналіз внутрішнього середовища підприємств. 
9. Аналіз потенціалу підприємства. 

10. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства. 

Питання для самоконтролю
1. Фінансово-комерційна діяльність підприємства. 
2. Знати задачі внутрішнього аналізу. 
3. Знати метод порівняння.
4. Уміти провести аналіз результативності фінансово-господар-

ської діяльності підприємства. 
5. Організаційні системи економічного аналізу господарської ді-

яльності підприємств. 
6. Середні величини в економічному аналізі. 
7. Кореляційний аналіз. 
8. Уміти провести аналіз внутрішнього середовища підприємств. 
9. Уміти провести аналіз потенціалу підприємства. 
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10. Уміти провести аналіз сильних та слабких сторін підприємства. 

Теми рефератів
1. Фінансово-комерційна діяльність підприємства. 
2. Аналіз результативності фінансово-господарської діяльності під-

приємства. 
3. Організаційні системи економічного аналізу господарської ді-

яльності підприємств. 

Література: основна [3; 7; 9; 11; 17; 21; 25; 35; 43]
додаткова [1; 3; 7; 9; 12; 13; 20; 21]

Тема 5. Принципи і методи управління 
комерційною діяльності підприємства

1. Поняття, види, принципи та методика аналізу господарської ді-
яльності підприємств. 

2. Функції та завдання підприємства щодо комерційної діяльності. 
3. Економічні методи управління. 
4. Методика економічного аналізу безпосереднього оточення.  
5. Організаційно-розпорядчі методи управління.

Питання для самоконтролю
1. Поняття, види, принципи та методика аналізу господарської ді-

яльності підприємств. 
2. Назвіть функції та завдання підприємства щодо комерційної ді-

яльності. 
3. Які економічні методи управління Ви знаєте? 
4. Проведіть методику економічного аналізу безпосереднього ото-

чення.  
5. Організаційно-розпорядчі методи управління.

Теми рефератів
1. Поняття, види, принципи та методика аналізу господарської ді-

яльності підприємств. 
2. Функції та завдання підприємства щодо комерційної діяльності. 
3. Економічні методи управління. 
4. Методика економічного аналізу безпосереднього оточення. 
5. Організаційно-розпорядчі методи управління.

Література: основна [9–11; 15; 18; 21; 23; 26]
додаткова [3; 5; 7; 9; 11]



9

Тема 6. Методологія дослідження 
комерційної діяльності

1. Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових 
досліджень комерційної діяльності підприємства. 

2. Методологічні та організаційні аспекти економічного аналізу 
діяльності промислових підприємств.

Питання для самоконтролю
1. Знати поняття про методологію досліджень, види та функції на-

укових досліджень комерційної діяльності підприємства. 
2. Які Ви знаєте методологічні та організаційні аспекти економіч-

ного аналізу діяльності промислових підприємств?

Теми рефератів
1. Методологія досліджень, види та функції наукових досліджень 

комерційної діяльності підприємства. 
2. Методологічні та організаційні аспекти економічного аналізу ді-

яльності промислових підприємств.

Література: основна [10; 11; 14; 20; 21; 25; 42]
додаткова [2; 6; 12; 23]

Тема 7. Функції і структура управління 
комерційною діяльністю підприємства

1. Сутність   організації   як   функції   управління   
2. Функції  процесу управління: планування, організація, облік і 

контроль. 
3. Структура управління комерційною службою підприємства за 

товарною ознакою, за функціональною  ознакою. 
4. Механізм розрахунку лізингового платежу.

Питання для самоконтролю
1. Знати сутність організації як функції управління.   
2. Знати функції процесу управління: планування, організація, об-

лік і контроль. 
3. Структура управління комерційною службою підприємства за 

товарною ознакою, за функціональною  ознакою. 
4. Знати механізм розрахунку лізингового платежу.
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Теми рефератів
1. Сутність організації як функції управління.   
2. Функції процесу управління: планування, організація, облік і 

контроль. 
3. Структура управління комерційною службою підприємства за 

товарною ознакою, за функціональною  ознакою. 
4. Механізм розрахунку лізингового платежу.

Література: основна [3; 4; 6; 14; 20; 21; 25; 39]
додаткова [2; 6; 12; 24]

Тема 8. Державне регулювання комерційної 
діяльності підприємства

1. Об’єктивна необхідність державного регулювання комерційної 
діяльності в Україні. 

2. Законодавство, яке регулює комерційну діяльність в Україні. 
3. Органи, які здійснюють державний контроль за комерційною 

діяльностю в Україн. 
4. Державна реєстрація. 
5. Ліцензування комерційної діяльності. 
6. Державне регулювання у сфері монополизму. 

Питання для самоконтролю
1. Об’єктивна необхідність державного регулювання комерційної 

діяльності в Україні. 
2. Знати законодавство, яке регулює комерційну діяльність в 

Україні. 
3. Знати органи, які здійснюють державний контроль за комерцій-

ною діяльностю в Україн. 
4. Державна реєстрація. 
5. Ліцензування комерційної діяльності. 
6. Державне регулювання у сфері монополизму.

 Теми рефератів
1. Об’єктивна необхідність державного регулювання комерційної 

діяльності в Україні. 
2. Знати законодавство, яке регулює комерційну діяльність в 

Україні. 
3. Знати органи, які здійснюють державний контроль за комерцій-

ною діяльностю в Україн. 



11

4. Державна реєстрація. 
5. Ліцензування комерційної діяльності. 
6. Державне регулювання у сфері монополизму.

Література: основна [4; 6; 11; 12; 14; 20; 21; 25; 49]
додаткова [2; 6; 12; 28]

Змістовий модуль 2. Організаційні аспекти управління 
комерційною діяльності 
підприємства

Тема 9. Комерційна логістика 
в підприємницькій діяльності

1. Сутність та особливості комерційної логістики. 
2. Функціональні області комерційної логістики. 
3. Інформаційна логістика. 
4. Закупівельна логістика
5. Логістика в діяльності підприємства. 
6. Збутова логістика.

Питання для самоконтролю
1. Знати сутність та особливості комерційної логістики. 
2. Знати функціональні області комерційної логістики. 
3. Що собою представляє інформаційна логістика? 
4. Закупівельна логістика
5. Логістика в діяльності підприємства. 
6. Збутова логістика. 

Теми рефератів
1. Сутність та особливості комерційної логістики. 
2. Функціональні області комерційної логістики. 
3. Інформаційна логістика. 
4. Закупівельна логістика
5. Логістика в діяльності підприємства. 
6. Збутова логістика. 

Література: основна [12; 17; 22; 32; 44]
додаткова [4; 9; 11; 13; 27]
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Тема 10. Стратегічний підхід до управління комерційною 
діяльністю підприємства

1. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забез-
печенні доведення споживчих товарів до населення. 

2. Коротка характеристика комерційної структури. 
3. Організація договірної роботи з постачальниками. 
4. Організація проведення асортиментної політики. 
5. Організація проведення і стимулювання збуту товарів.

Питання для самоконтролю
1. Яка роль комерційної діяльності торговельних підприємств у 

забезпеченні доведення споживчих товарів до населення?
2. Дати коротку характеристику комерційної структури. 
3. Організація договірної роботи з постачальниками. 
4. Організація проведення асортиментної політики. 
5. Організація проведення і стимулювання збуту товарів.

Теми рефератів
1. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забез-

печенні доведення споживчих товарів до населення. 
2. Коротка характеристика комерційної структури. 
3. Організація договірної роботи з постачальниками. 
4. Організація проведення асортиментної політики. 
5. Організація проведення і стимулювання збуту товарів.

Література: основна [1; 3; 7; 9; 11; 17; 21; 25]
додаткова [1; 3; 7; 9; 12; 13]

Тема 11. Комплексна система управління 
комерційною діяльністю підприємства 
на основі маркетингу

1. Соціально-економічна сутність комплексної системи управлін-
ня. комерційною діяльністю на основі маркетингу. 

2. Управління маркетинговими дослідженнями. 
3. Управління асортиментом та якістю товарів. 
4. Управління збутом і розподілом товарів.

Питання для самоконтролю
1. Знати соціально-економічну сутність комплексної системи 

управління комерційною діяльністю на основі маркетингу. 
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2. Управління маркетинговими дослідженнями. 
3. Управління асортиментом та якістю товарів. 
4. Управління збутом і розподілом товарів.

Теми рефератів
1. Соціально-економічна сутність комплексної системи управлін-

ня. комерційною діяльністю на основі маркетингу. 
2. Управління маркетинговими дослідженнями. 
3. Управління асортиментом та якістю товарів. 
4. Управління збутом і розподілом товарів.

Література: основна [8; 11; 12; 18; 25; 44]
додаткова [2; 3; 8; 12; 22]

Тема 12. Шляхи вдосконалення 
комерційної діяльності підприємства

1. Оцінка комерційної діяльності. 
2. Впровадження системи контролінгу як основи удосконалення 

комерційної діяльності підприємства. 
3. Оптимізація структури капіталу підприємства. 
4. Прогнозування комерційної діяльності підприємства.

Питання для самоконтролю
1. Оцінка комерційної діяльності. 
2. Впровадження системи контролінгу як основи удосконалення 

комерційної діяльності підприємства. 
3. Оптимізація структури капіталу підприємства. 
4. Прогнозування комерційної діяльності підприємства.

Теми рефератів
1. Оцінка комерційної діяльності. 
2. Впровадження системи контролінгу як основи удосконалення 

комерційної діяльності підприємства. 
3. Оптимізація структури капіталу підприємства. 
4. Прогнозування комерційної діяльності підприємства.

Література: основна [9–12; 20; 24; 32; 37; 46]
додаткова [2; 5; 10; 12; 13; 22]
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Тема 13. Розробка напрямків 
підвищення ефективності управління 
комерційною діяльністю

1. Критерії для проведення сегментації ринку.  
2. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефектив-

ність. 
3. Шляхи підвищення ефективності управління комерційною ді-

яльністю.

Питання для самоконтролю
1. Критерії для проведення сегментації ринку.  
2. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефектив-

ність. 
3. Шляхи підвищення ефективності управління комерційною ді-

яльністю.

Теми рефератів
1. Критерії для проведення сегментації ринку.  
2. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефектив-

ність. 
3. Шляхи підвищення фективності управління комерційною ді-

яльністю.

Література: основна [12; 20; 24; 36; 43]
додаткова [2; 6; 12; 18]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (РЕФЕРАТІВ)

Виконання контрольної роботи є складовою навчального процесу, 
активною формою самостійної роботи студентів.

Під час виконання контрольної роботи студенти закріплюють 
теоретичні знання з дисципліни “Управління комерційними опера-
ціями”. Ступінь оволодіння теоретичними знаннями студенти дово-
дять розв’язанням практичних задач.

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-
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цифічних особливостей навчальних дисциплін, контрольна робота 
виконується у формі реферату або контрольного завдання (в яко-
му розв’язується конкретна аналітична ситуація). В окремих випад-
ках не виключається поєднання вказаних двох форм контрольної 
роботи.

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

Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, обумовле-
них специфікою відповідних навчальних дисциплін, алгоритм їх ви-
конання включає:

1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи 
над ним;

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

3) здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант), 
його пояснення та інтерпретація;

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

Контрольна робота виконується студентами самостійно. Вона 
повинна бути викладена логічно та технічно правильно оформле-
на. Робота пишеться чітким і розбірливим почерком, допускається 
також друкований або комп’ютерний її варіант. На кожній сторін-
ці повинні бути залишені поля, а сторінки, крім того, мають бути 
пронумеровані. Обсяг контрольної роботи у формі реферату не по-
винен перевищувати 12–18 сторінок, а у формі контрольного за-
вдання — 3–5 сторінок. В кінці роботи вміщується список викорис-
таних літературних джерел, ставиться підпис студента і дата вико-
нання.

Виконана робота повинна бути відправлена до Академії, її інсти-
тутів чи деканатів не пізніше ніж за 1 місяць до початку сесії. Контр-
ольна робота рецензується викладачем та оцінюється ним, як прави-
ло, за п’ятибальною шкалою. При отриманні негативної оцінки робо-
та 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 пе-
ревірки на доопрацювання.
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Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

Індекс групи_________________
___________________________ 
     

 Прізвище, ім’я, по батькові студента
___________________________
___________________________
______________________
Домашня адреса______________
___________________________
___________________________
___________________________
Найменування організації, посада
___________________________
___________________________
___________________________
    

Контрольна робота

з дисципліни: ________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________   

        
за темою (розділом навчального плану): ___________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
__________________      

        
Прізвище та ініціали викладача __________________________
___________________________________________________   

         
 

Київ 20__
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Приклад складання плану контрольної роботи 
реферативного типу

ПЛАН КОНТРОЛЬНОЇ (РЕФЕРАТИВНОЇ) РОБОТИ
за темою “Здібності керівника та його авторитет”

Вступ  ................................................................................................................3
1. Здібності керівника та їх характеристика

а) професійно-психологічна підготовленість  ....................................4

б) організаторські здібності ......................................................................7

в) педагогічні здібності  ............................................................................10
2. Авторитет керівника в колективі

а) вплив авторитету на ефективність керівництва  ........................12

б) риси особистості авторитетного керівника ..................................14

в) шляхи формування авторитету ........................................................15

Висновки .......................................................................................................18

Список літератури  ....................................................................................19

       Виклад змісту контрольної роботи
Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою виклада-

ється відповідно до запропонованого плану контрольної роботи, за 
яким кожний розділ починається з нової сторінки.

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці, схеми, 
рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з першоджерел ро-
бляться посилання.

Із додержанням перелічених вимог контрольна робота подається 
на факультет заочної (дистанційної) форми навчання Міжрегіональ-
ної Академії управління персоналом у термін, визначений графіком.

ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Комерційна діяльність підприємства в умовах ринкової еконо-
міки.

2. Комерційна діяльність як невід’ємна частина діяльності під-
приємства. 

3. Комерційна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення.
4. Управління комерційною діяльністю підприємства: зміст, за-

вдання, функції, принципи та методи. 
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5. Принципи та методика аналізу комерційної діяльності підпри-
ємств. 

6. Особливості управління комерційною діяльністю в Україні.
7. Роль комерційної діяльності в забезпеченні конкурентоспро-

можності роздрібного торгівельного підприємства. 
8. Організація договірної роботи з постачальниками
9. Аналіз структури та форм комерційної діяльності підприємства

10. Фінансово-комерційна діяльність підприємства. 
11. Аналіз результативності фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 
12. Організаційні системи економічного аналізу господарської ді-

яльності підприємств. 
13. Аналіз внутрішнього середовища підприємств готельного, ку-

рортного та туристичного сервісу. 
14. Поняття, види, принципи та методика аналізу господарської ді-

яльності підприємств. 
15. Функції та завдання підприємства щодо комерційної діяльності. 
16. Методика економічного аналізу безпосереднього оточення.  
17. Методологія дослідження комерційної діяльності.
18. Методологічні та організаційні аспекти економічного аналізу 

діяльності промислових підприємств.
19. Функції і структура управління комерційною діяльністю під-

приємства
20. Функції  процесу управління: планування, організація, облік і 

контроль. 
21. Структура управління комерційною службою підприємства за 

товарною ознакою, за функціональною  ознакою. 
22. Державне регулювання комерційної діяльності підприємства
23. Об’єктивна необхідність державного регулювання комерційної 

діяльності в Україні. 
24. Органи, які здійснюють державний контроль за комерційною 

діяльностю в Україн. 
25. Ліцензування комерційної діяльності. 
26. Державне регулювання у сфері монополизму. 
27. Стратегічний підхід до управління комерційною діяльністю 

підприємства.
28. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забез-

печенні доведення споживчих товарів до населення. 
29. Організація договірної роботи з постачальниками. 
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30. Організація проведення асортиментної політики. 
31. Організація проведення і стимулювання збуту товарів.
32. Комплексна система управління комерційною діяльністю під-

приємства на основі маркетингу
33. Соціально-економічна сутність комплексної системи управлін-

ня. комерційною діяльністю на основі маркетингу. 
34. Шляхи вдосконалення комерційної діяльності підприємства. 
35. Впровадження системи контролінгу як основи удосконалення 

комерційної діяльності підприємства 
36. Прогнозування комерційної діяльності підприємства.
37. Розробка напрямків підвищення ефективності управління ко-

мерційною діяльністю.
38. Шляхи підвищення ефективності управління комерційною ді-

яльностю.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Активна самостійна робота студентів можлива лише за наявності 
серйозної та стійкої мотивації. Найпотужніший мотивуючий фактор — 
підготовка до подальшої ефективної професійної діяльності. Активі-
зують самостійну роботу також такі фактори:

1. Користність роботи, що виконується.
2. Участь студентів у творчій діяльності
3. Інтенсивна педагогіка, що передбачає введення у навчальний 

процес активних методів навчання.
4. Використання мотивуючих факторів контролю знань (накопи-

чувальна система оцінювання знань, рейтинг).
5. Індивідуалізація завдань, які виконуються в аудиторії та поза 

аудиторний час, постійне їх оновлення.
6. Особистість викладача. Викладач може бути  прикладом для 

студента як професіонал і творча особистість.
Основне завдання організації самостійної роботи студентів навчи-

ти студентів свідомо та самостійно працювати спочатку з навчальним 
матеріалом, а потім з науковою інформацією. Закласти основи само-
організації та самовиховання, сформувати уміння та навички постій-
но підвищувати свою кваліфікацію.
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При вивченні даної дисципліни організація самостійної роботи 
студентів являє собою єдність трьох взаємопов’язаних форм:

1. Аудиторна самостійна робота.
2. Позааудиторна пошуково-аналітична робота. 
3. Творча наукова робота.
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