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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація 

торгівлі» розроблена на підставі освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Вивченню дисципліни передує отримання компетентностей 

з таких дисциплін, як «Вступ до спеціальності» «Регіональна 

економіка» та ін.  

Знання та навички з навчальної дисципліни «Організація 

торгівлі» допоможуть успішно написати та захистити 

випускову роботу, виконувати майбутні професійні обов’язки. 

Анотація 

Однією з найпоширеніших форм підприємництва в Україні є 

торговельна діяльність. Формуванню у студентів сучасного 

наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань 

про організацію і технологію торгових процесів сприятиме 

вивчення дисципліни «Організація торгівлі».  

Викладання навчальної дисципліни «Організація торгівлі» 

забезпечить такі результати навчання: 

розуміти процес організації продажу товарів, 

обслуговування покупців, оптової торгівлі та товаропостачання 

підприємств роздрібної торгівлі, організації торгівлі на 

товарних біржах; 

володіти методичним інструментарієм здійснення аналізу з 

питань організації роздрібної і оптової торгівлі, розробки 

рекомендацій щодо її вдосконалення і підвищення 

ефективності; 

застосовувати на практиці набуті знання з організації роботи 

оптових та роздрібних торгівельних підприємств. 

Ключові слова: торгівля; організація торгівлі; роздрібна 

торгівля; торговельні мережі; продаж товарів; форми 

торговельного обслуговування; оптова торгівля; 

товаропостачання; складська мережа; товарна біржа.   
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Abstract 

One of the most widespread type of entrepreneurship in 

Ukraine   is trade activity. Studying of subject “Organization of 

trade“ will promote students formation of scientific outlook and 

system of deep specific knowledge about organization and trade 

processes technologies. 

Teaching of the subject “Organization of trade” will provide 

such results: 

understanding the process of organization of goods selling, 

customer service, wholesale trade and goods supplying of retail 

trade enterprises, trade organization on the commodity exchange. 

ability to use methodical tools for making analyses of retail and 

wholesale trade organization, create recommendation for it’s 

improving and effectiveness increasing. 

applying in practice acquired knowledge about organization of 

wholesale and retail trade enterprises.  

 

Key words: trade; trade organization; retail trade; trading networks; 

selling goods; forms of trade service; wholesale trade; commodity 

supply; warehouse network; commodity exchange. 
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1. Опис навчальної дисципліни                                       

«Організація торгівлі» для студенів денної форми навчання 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів - 6,0 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального 

закладу. Обов'язкова. 

Рік підготовки:  

1-й 

Модулів - 2 

Спеціальність: 

076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 

Семестр:  

Змістових 

модулів - 2 

2-й 

Лекції:  

32 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Практичні:  

32 год. 

Лабораторні:  

Загальна кількість 

годин -180  

- 

Самостійна робота:  

116 год. 

Тижневих годин: 

аудиторних - 4 

самостійної роботи 

студента - 5 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

Індивідуальна робота: - 

Форма контролю: 

 

іспит 

 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних годин та 

самостійної роботи студентів денної форми становить - 35 % та 

65 % 
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1. Опис навчальної дисципліни                                       

«Організація торгівлі» для студенів денної форми навчання 

(скорочений термін навчання) 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів – 3,5  

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального 

закладу. Обов'язкова. 

Рік підготовки:  

1-й 

Модулів - 2 

Спеціальність: 

076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 

Семестр:  
 

Змістових 

модулів - 2 

1-й 

Лекції:  

18 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Практичні:  

18 год. 

Лабораторні: - 

Загальна кількість 

годин - 105  

 

Самостійна робота:  

Тижневих годин: 

аудиторних - 4 

самостійної роботи 

студента - 5 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

69 год. 

Індивідуальна робота: - 

 

Форма контролю: 
 

іспит 

 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних годин та 

самостійної роботи студентів денної форми становить - 34 % та 

66 % 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни - формування у студентів сучасного 

наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань 

про організацію і технологію торгових процесів і їх вплив на 

ефективність комерційної діяльності суб’єктів ринкових 

відносин, вироблення вмінь і навичок їх використання у 

практичній діяльності підприємств. 

Основними завданнями вивчення дисципліни 

"Організація торгівлі" є набуття компетентностей на основі 

засвоєння основних теоретичних положень та придбання 

необхідних практичних навичок, формування у студентів 

знань щодо основ організації функціонування підприємств 

торгівлі у ринкових умовах господарювання, певний рівень 

економічного мислення, що дасть їм змогу орієнтуватися в 

конкретних економічних ситуаціях ринку, приймати 

економічно обґрунтовані господарські рішення. 

У результаті вивчення дисципліни " Організація торгівлі " 

студент повинен: 

знати: 

сутності організаційних форм підприємств ті їх значення в 

процесі торговельного обслуговування населення;  

формати магазинів та їх роль в процесі товароруху;  

основні показники якості торговельного обслуговування; 

умови використання форм роздрібної торгівлі залежно від 

спеціалізації та місця розташування магазинів; 

форми і методи організації роботи посередників та 

управління товарним рухом; 

функціонування каналів розподілу;  

правові основи організації системи державних закупівель 

та державних замовлень; 

вміти: 
виконувати аналіз ефективності використання 

торговельних площ різних типів магазинів; 

визначати технологічні операції в роздрібної і оптовій 

торгівлі; 
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удосконалювати технологічні операції з метою підвищення 

ефективності роботи торговельних підприємств; 

виконувати аналіз ефективності асортиментної та цінової 

політики підприємства; 

визначати оптимальний рівень витрат у процесі 

товароруху;  

здійснювати організацію товаропостачання і продажу 

товарів підприємств оптової і роздрібної торгівлі; 

здійснювати оптимальний вибір структури і форми 

організації торгівлі; 

здійснювати пошук резервів зростання доходів і 

скорочення витрат в організації товароруху. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організація основних форм торгівлі 

Тема 1. Організація торгівлі як галузь знань 

Поняття організації торгівлі. Організація торгівлі як навчальна 

дисципліна та її еволюція. Функції і завдання дисципліни 

«Організація торгівлі». Зв'язок з іншими дисциплінами 

Тема 2. Теоретичні засади організації торгівлі  

Характеристика основних категорій теорії організації. Зміст 

організації торгівлі. Основні принципи організації в торгівлі. 

Загальна характеристика торгівлі як системи. Види суб'єктів 

торговельної діяльності. Організаційні моделі у сфері торгівлі. 

Загальні правила торгівлі. Загальні правові основи 

торговельної діяльності. 

Тема 3 Організація оптової торгівлі  

Поняття оптового ринку як місця і сфери здійснення оптової 

торговельної діяльності. Суть і завдання оптової торгівлі –  

основного складового елементу оптового ринку. Структура та 

інфраструктура оптової торгівлі. Види оптових підприємств та 

їх класифікація. Складське господарство оптового 

підприємства. Розміщення та оптимальні розміри оптових 

підприємств. 
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Тема 4. Організація оптового продажу товарів  

Форми оптового продажу і види оптового обороту. Організація 

продажу товарів зі складу. Організація транзитної поставки 

товарів. Особливості дрібнооптового продажу товарів. 

Активізація і стимулювання оптового продажу товарів. Суть 

товаропостачання, зміст і основні вимоги до його організації. 

Джерела товаропостачання та їх вибір. Визначення потреби в 

товарах, точки замовлення і порядок оформлення замовлення. 

Організація централізованого завезення товарів. Технологічні 

аспекти організації процесу товаропостачання. 

Тема 5. Поняття, склад і структура суб’єктів системи 

роздрібної торгівлі  

Види роздрібних торговців та їх характеристика. Фази і 

порядок створення роздрібного торговельного підприємства. 

Організаційна побудова роздрібних торговців. Суть, принципи 

і завдання організації роздрібної мережі. Характеристика 

основних видів, типів і форматів роздрібних торговців. 

Концентрація і спеціалізація роздрібної мережі. Територіальне 

розміщення роздрібної мережі. Ефективність функціонування 

роздрібної мережі. 

Тема 6. Засади влаштування магазинів  

Будова і технологічне планування магазинів. Улаштування і 

планування торговельних приміщень. Улаштування і 

планування неторговельних приміщень. Дизайн та імідж 

магазину. Зміст торгово-технологічного процесу в магазині. 

Технологія приймання і зберігання товарів у магазинах. 

Розміщування і викладання товарів. Ефективність 

використання торгових площ магазинів. 

Тема 7. Технічне оснащення роздрібних підприємств  

Торговельне немеханічне обладнання магазинів. Реєстратори 
розрахункових операцій і правила їх експлуатації. 
Характеристика і правила експлуатації вимірювального 
обладнання. Холодильне обладнання. Інвентар роздрібного 
торговельного підприємства. 
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Тема 8. Формування асортименту та управління ним у 

магазині  

Завдання і методи вивчення попиту населення на роздрібних 

підприємствах. Спеціалізація підприємств і планування 

товарного асортименту. Формування асортименту товарів у 

магазинах. 

Тема 9. Організація продажу товарів у магазинах  

Класифікація форм і методів роздрібного продажу товарів. 

Магазинні методи продажу товарів: зміст, організація, 

ефективність. Мерчендайзинг: суть, методи організації. 

Психологічні аспекти процесу продажу товарів. Дослідження 

поведінки покупців. Методи активізації продажу товарів. 

Змістовий модуль 2. Організація супровідних технологічних 

процесів в торгівлі та позамагазинних форм торгівлі 

Тема 10. Транспортне, тарне та технічне забезпечення 

технологічних процесів у торгівлі 

Транспортні засоби та їх вибір для забезпечення транспортно-

експедиційних операцій в оптовій торгівлі. Роль тари та 

упаковки в організації торгово-технологічних процесів, основні 

вимоги, види, якість тари. Організація тарних операцій у 

торговельних підприємствах. Обладнання для пакетування і 

зберігання товарів на оптових підприємствах. Підйомно-

транспортне обладнання складів та його використання для 

механізації складських операцій. Обладнання для фасування та 

пакування товарів. 

Тема 11. Організація торгово-технологічного процесу на 

складах  

Зміст, принципи організації торгово-технологічного процесу 

складу та фактори, які впливають на його побудову. Технологія 

розвантажування і внутрішньоскладського переміщування 

товарів. Організація і технологія приймання товарів на складі. 

Організація і технологія розміщення та зберігання товарів на 

складах. Організація і технологія відбору та відпуску товарів зі 
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складу. Механізація й автоматизація технологічного процесу 

на підприємствах оптової торгівлі. Управління торгово-

технологічним процесом і наукова організація праці на складі. 

Організація оперативного обліку і контролю за рухом товарів 

на складі. 

Тема 12. Функціонування товарних бірж  

Товарна біржа як інфраструктурний елемент ринку. Роль 

товарної біржі у формуванні цін в Україні в умовах 

економічної кризи. Функції товарних бірж, що виникають в 

умовах ринкової економіки. Характеристика основних 

класифікаційних груп товарних бірж. Правове регулювання 

діяльності товарної біржі та її підрозділів в Україні. 

Біржові товари на товарній біржі та їх характеристика. 

Характерні особливості речового біржового товару на 

українських біржах. Основні види біржових угод на товарній 

біржі. Механізм торгівлі на товарних біржах. Особливості 

біржової гри – спекуляції на біржових торгах. Забезпечення 

виконання біржових угод. Товарний арбітраж в біржовій 

діяльності. 

Тема 13. Особливі форми продажу товарів  

Комісійний продаж непродовольчих товарів. Продаж товарів 

на виплат. Роздрібні аукціони. Продаж товарів поштою 

Організація продажу товарів у дрібнороздрібній торговельній 

мережі. Організація пересувної торгівлі. Ярмарково-базарна 

торгівля. Нові форми позамагазинного продажу товарів. 

Тема 14. Електронна торгівля  

Сутність і зміст електронної торгівлі. Системи і форми 

електронної торгівлі. Організація Інтернет-магазину. 

Функціонування Інтернет-магазину. 

Тема 15 Організація торгівлі на ринках  

Торгівля на ринках як особлива форма торговельно-сервісного 

обслуговування. Характеристика ринкового господарства і 

його структурних елементів. Організація системи послуг у 
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торгівлі на ринках. Особливості організації роботи 

продовольчих і непродовольчих ринків 

Тема 16. Система торговельних послуг  

Суть, особливості та основні види послуг у галузі торгівлі. 

Стратегія створення і надання системи послуг у підприємствах 

торгівлі. Організація надання окремих видів послуг. Система 

торговельного обслуговування: суть, зміст, принципи 

організації. Характеристика складових системи торговельного 

обслуговування. Культура торгівлі та показники її рівня. Якість 

обслуговування та її оцінка. 

 

4.Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів. і 

тем 

Кількість годин 

денна форма 
скорочена 

форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л
ек

ц
. 

п
р

ак
т.

 

л
аб

. 

ІН
Д

З
 

са
м

. 
р
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б
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л
ек

ц
. 

п
р

ак
т.

 

ІН
Д

З
 

са
м

. 
р

о
б
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Змістовий модуль 1.  Організація основних форм торгівлі 

Тема 1. Організація торгівлі 

як галузь знань 
7 1 0   6 6    6 

Тема 2. Теоретичні засади 

організації торгівлі 
9 1 2   6 6 1   5 

Тема 3. Організація оптової 

торгівлі 
12 2 2   8 5 1   4 

Тема 4. Організація 

торгово-технологічного 

процесу на підприємствах 

оптової торгівлі 

12 2 2   8 7 1 2  4 

Тема 5. Поняття, склад і 

структура суб'єктів системи 

роздрібної торгівлі 

12 2 2   8 8 2 2  4 

Тема 6. Засади 

влаштування магазинів 
12 2 2   8 6 1   5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Тема 7. Технічне 
оснащення роздрібних 
підприємств 

12 2 2   8 8 2 2  4 

Тема 8. Формування 

асортименту та управління 

ним у магазині 

12 2 2   8 6 1   5 

Тема 9. Організація 

продажу товарів у 

магазинах 

10 2 2   6 7 1 2  4 

Разом за змістовим  

модулем 1 
98 16 16   66 59 10 8  41 

Змістовний модуль 2.  Організація супровідних технологічних  

процесів в торгівлі та позамагазинних форм торгівлі 

Тема 10. Транспортне, 

тарне та технічне 

забезпечення 

технологічних процесів у 

торгівлі 

12 4 2     6 8 2 2   4 

Тема 11. Організація 

торгово-технологічного 

процесу на складах 

12 2 4     6 7 1 2   4 

Тема 12. Функціонування 

товарних бірж 
10 2 2     6 7 1 2   4 

Тема 13. Особливі форми 

продажу товарів 
12 2 2     8 7 1 2   4 

Тема 14. Електронна 

торгівля 
12 2 2     8 7 1 2   4 

Тема 15. Організація 

торгівлі на ринках 
12 2 2     8 5 1     4 

Тема 16. Система 

торговельних послуг 
12 2 2     8 5 1     4 

Разом за змістовим  
модулем 2 

82 16 16     50 46 8 10   28 

Всього годин 180 32 32   116 105 18 18  69 
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 5. Теми практичних занять 
Назва теми Кількість годин 

денна скорочена 

1 2 3 

Тема 1. Організація торгівлі як галузь знань 0   

Тема 2. Теоретичні засади організації торгівлі 2   

Тема 3. Організація оптової торгівлі 2   

Тема 4. Організація торгово-технологічного 

процесу на підприємствах оптової торгівлі 
2 2 

Тема 5. Поняття, склад і структура суб'єктів 

системи роздрібної торгівлі 
2 2 

Тема 6. Засади влаштування магазинів 2   

Тема 7. Технічне оснащення роздрібних 

підприємств 
2 2 

Тема 8. Формування асортименту та управління 

ним у магазині 
2   

Тема 9. Організація продажу товарів у 

магазинах 
2 2 

Тема 10. Транспортне, тарне та технічне 

забезпечення технологічних процесів у торгівлі 
2 2 

Тема 11. Організація торгово-технологічного 

процесу на складах 
4 2 

Тема 12. Функціонування товарних бірж 2 2 

Тема 13. Особливі форми продажу товарів 2 2 

Тема 14. Електронна торгівля 2 2 

Тема 15. Організація торгівлі на ринках 2   

Тема 16. Система торговельних послуг 2   

Разом 32 18 
 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год на 

1 год. занять = 32*0,5=16 год. Підготовка до контрольних 

заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС =6*5=30 год . Опрацювання 

окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях -9 год.  
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6.1. Завдання для самостійної роботи студентів 

Тема (питання) 
Кількість годин 

денна  скорочена 

1 2 3 

Тема 1. Організація торгівлі як галузь знань 6 5 

Тема 2. Теоретичні засади організації торгівлі 6 4 

Тема 3. Організація оптової торгівлі 8 4 

Тема 4. Організація торгово-технологічного 

процесу на підприємствах оптової торгівлі 
8 4 

Тема 5. Поняття, склад і структура суб'єктів 

системи роздрібної торгівлі 
8 5 

Тема 6. Засади влаштування магазинів 8 4 

Тема 7. Технічне оснащення роздрібних 

підприємств 
8 5 

Тема 8. Формування асортименту та управління 

ним у магазині 
8 4 

Тема 9. Організація продажу товарів у 

магазинах 
6 6 

Тема 10. Транспортне, тарне та технічне 

забезпечення технологічних процесів у торгівлі 
6 4 

Тема 11. Організація торгово-технологічного 

процесу на складах 
6 4 

Тема 12. Функціонування товарних бірж 6 4 

Тема 13. Особливі форми продажу товарів 8 4 

Тема 14. Електронна торгівля 8 4 

Тема 15. Організація торгівлі на ринках 8 4 

Тема 16. Система торговельних послуг 8 4 

Усього 116 69 
 

8. Методи навчання  

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, 

ілюстративним та проблемним методами навчання. Під час 

лекційного курсу застосовується слайдові презентація, 

роздатковий матеріал, дискусійне обговорення проблемних 

питань. При проведенні практичних занять передбачається 

застосування методичних вказівок, роздаткових матеріалів, 

вирішення ситуаційних завдань, розв’язання виробничих 

ситуацій, дискусійне обговорення проблемних питань. 
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Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, 

навчальної літератури, а також періодичних видань. 

 

9. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу використовуються оцінювання знань за наступними 

видами робіт: поточне оцінювання засвоєння матеріалу;. 

оцінювання звіту про самостійну роботу;. оцінювання 

розрахункової роботи; оцінювання результатів іспиту. 

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

та підсумкового контролів є такі: виконання всіх видів 

навчальної роботи, передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни; глибина і характер знань навчального 

матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в 

основних та додаткових рекомендованих літературних 

джерелах; характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; вміння аналізувати достовірність одержаних 

результатів. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, 

що виконуються на практичних заняттях та консультаціях, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

наступними критеріями (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 0% – завдання не 

виконано; 40% – завдання виконано частково, висновки 

неаргументовані і неконкретні, звіт підготовлено недбало; 60% 

– завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента недостатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 80% – 

завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки несистемного характеру;. 100% – завдання 

виконано правильно, вчасно і без зауважень.  
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Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 

Іс
п

и
т 

С
у
м

а Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль №2 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
7
 

Т
8
 

Т
9
 

Т
1
0
 

Т
1
1
 

Т
1
2
 

Т
1
3
 

Т
1
4
 

Т
1
5
 

Т
1
6
 

3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4
0
 

1
0
0
 

Т1, Т2... Т16 — теми змістових модулів. 
  

Шкали оцінювання  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

  (для екзамену) 

90-100 “відмінно” 

82-89 “добре” 

74-81 

64-73 “задовільно” 

60-63 

35-59 “незадовільно” з можливістю 

повторного складання 

1-34 “незадовільно” з обов’язковим 

повторним курсом 
 

10. Методичне забезпечення дисципліни 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

„Організація торгівлі” включає: 

-  навчальні посібники;  

-  методичні вказівки до практичних занять з навчальної 

дисципліни «Організація торгівлі» для студентів 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність» денної та заочної форм навчання / Ковшун Н. 

Е., Левун О. І. – Рівне : НУВГП, 2017. 58 с. URI: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7558; 

-  пакет візуального супроводу дисципліни,  

-  пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по курсу 

дисципліни.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18

 

11. Рекомендована література 

11.1 Базова література 

1.Голошубова Н. О. Організація торгівлі : підруч. для студ. 

ВНЗ. 2-ге вид., переробл. та доп. Київ : Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2012. 679 с. 

2.Балабан П. Ю. Організація торгівлі: навч. посіб. Полтава : 

ПУЕТ, 2014. 214 с.  

3.Організація торгівлі: підручник. 2-ге вид., перероб. та доп. / 

Апопій В. В. та ін. ; за ред. В. В. Апопія. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2008. 632 с.  

4.Азарян О. М., Локтєв М. В.,  Оліфіров В. П. Організація і 

технологія торгівлі : підручник. 2-ге вид., розшир. та доп. 

Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. 608 с.  

11.2 Допоміжна література 

5.Балджи М. Д., Допіра І. А., Однолько В. О. Економіка та 

організація торгівлі : навч. посіб. Київ : Кондор-видавництво, 

2017. 368 с. 

6.Азарян О. М., Локтєв М. В.,  Оліфіров В. П. Організація і 

технологія торгівлі : підруч. для ВНЗ. Донецьк : ДонНУЕТ, 

2008. 644 с. 

7.Краус К. М. Управління маркетингом малого торговельного 

бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку : 

монографія Полтава : Дивосвіт, 2013. 162 с.  

8.Виноградська А. М. Технологія комерційного 

підприємництва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : 

Центр навчальної літератури, 2006. 780с.  
 

12. Інформаційні ресурси  

1. Бібліотека НУВГП. / [Електронний ресурс.] – Режим 

доступу: http://www.rstu.rv.ua/book.html/ 

2. Державний комітет статистики України / [Електронний 

ресурс.] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Світова організація торгівлі / [Електронний ресурс.] – Режим 

доступу:http://www.wto.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


