
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  ____ 

2. Назва: Товарне забезпечення торговельного підприємства; 
3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3, 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5-8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Стахів О.А., кандидат 

економічних наук, доцент; 

9. Результати навчання: Формування у студентів знань та практичних навичок з  основ ефективного 

товарного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності в торгівлі; 
10. Форми організації занять: Навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика, статистика, 

політекономія, організація торговельної діяльності; 

12. Зміст курсу: Ресурсний потенціал підприємницької діяльності в торгівлі та його ефективне 

використання. Сутність та класифікація товарних запасів торговельного підприємства . Інфраструктура 

оптового ринку. Показники, що характеризують стан товарних запасів торговельного підприємства. 

Структурно-логічна послідовність процесу управління товарними запасами торговельного підприємства . 

 Сутність, види і функції господарських договорів. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі 

товарів Ефективність діяльності та розвиток товарного забезпечення суб’єктів підприємництва в торгівлі;  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Гордійчук А. С., Стахів О. А., Кузнєцова Т. В., Збагерська Н. В.  Організація і технологія 

матеріально-технічного забезпечення підприємства: навч. посіб./за заг. ред. А.С. Гордійчука. - 

Рівне:НУВГП,2012. - 258 с. 

2.  Пасічник В.Г., Акаліна О.В. Інфраструктура товарного ринку: Навч.- метод. комплекс. - Київ: 

ЦНЛ,2005. - 136с.  

3. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. проф. Є.М. Палиги. - 2-ге вид., оновл. та доп.-

Львів: Українська академія друкарства, 2013. – 688 с. 

4. Управління ресурсами підприємства:Навч. посібник/Під ред. Ю.М. Воробйова, Б.І. Холода. - 

Київ:ЦНЛ,2004. – 288 с 

5.  Крушельницька О.В.Управління матеріальними ресурсами: Навч. посібник. - Київ: Кондор, 2003. – 

162 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60  год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів; 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: залік; 

16. Мова викладання:    українська 
 

Завідувач кафедри                                                                    Н.Б. Кушнір, к.е.н., професор 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAINING COURSE DESCRIPTION 
1. Code:  
2. Title: COMMODITY SUPPLY OF TRADE ENTERPRISE; 

3. Type: Selective; 

4. Higher education level: I (Bachelor's degree); 

5. Educational year, when the course is offered: 3, 4; 

6. Course studying semester: 5-8; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Stakhiv O.A., Ph.D., associate 

professor; 

9. Studying outcomes: Formation of students' knowledge and practical skills from the basics of effective 

commodity support of business entities in trade; 

10. Organization forms of classes: study lessons, independent work, practical training, control activities; 

11. Courses preceding the study of the specified course: Higher Mathematics, Statistics, Political 

Economy; Оrganization of Тrade Аctivity; 

12. Content of the course: Resource potential of business activity in trade and its effective use. The 

essence and classification of inventory of trade enterprise. Wholesale market infrastructure. Indicators 

characterizing the state of inventory of a trading enterprise. Structural and logical sequence of the process 

of inventory management of a trading company. 

 The nature, types and functions of economic contracts. Evaluation of the effectiveness of commercial 

agreements on the purchase of goods. Efficiency of activity and development of commodity supply of 

business entities in trade; 

13. Recommended editions: 
1. Gordiychuk A.S, Stakhіv O.A, Kuznetsova T.V, Zbagerskaya N.V Organization and technology of 

logistics of the enterprise: textbook. tool / for the total ed. A. Gordiychuk. - Exactly: NUWM, 2012. - 

258 p. 

2. Pasichnyk V.G, Akalina O.V. Commodity Market Infrastructure: Training Method. complex. - 

Kijv: CNL, 2005. – 136 p. 

3. Enterprise Economics: Textbook / Ed. prof. E.M. Sticks. - 2nd view, updated. and extra-Lviv: 

Ukrainian Academy of Printing, 2013. - 688 p. 

4. Enterprise Resource Management: Educ. manual / Ed. Yu.M. Vorobyova, BI Cold. - Kijv: CUL, 

2004. - 288 p 

5. Krushelnytska O.V. Management of material resources: Educ. manual. - Kijv: Condor, 2003. - 162 

p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours lectures, 14 hours practical work, 60 hours individual work. Total – 90 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, multimedia use. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the semester 

16. Teaching language: Ukrainian 

 

Head of the Department        N.B. Kushnir, Ph.D., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


