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1.Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 
Всі галузі знань 

 

Вибіркова 

Загальна кількість годин 
– 90 

Всі спеціальності 

Рік підготовки: 
3-4-й 3-5-й 

Семестр 

5-8-й 5-10-й 

 

Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми навчання – 

лекційних – 2 год., 
практичних – 2 год. 

Рівень вищої освіти:  
І (бакалаврський) 

16 год. 2 год. 
Практичні 
14 год. 6 год. 
Лабораторні 
0 год. 0 год. 
Самостійна робота 

60 год. 82 год. 
Індивідуальні завдання: 
0 год. 
Вид контролю: залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить:  
для денної форми навчання – 36/64%; 

для заочної форми навчання – 11/89%. 

 

2. Мета та завдання  навчальної дисципліни  
 

Мета викладання: Формування у студентів знань та практичних навичок з  основ 
ефективного товарного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності в 
торгівлі. 

Завданнями викладання навчальної дисципліни «Витрати підприємницької 
діяльності» є Теоретичні: 

- сформувати у студентів загальне уявлення про структуру, зміст, характер і 
специфіку товарного забезпечення торговельної діяльності; 

- показати механізм формування, планування, аналізу та контролю товарних 
запасів та забезпечення торговельної  діяльності; 

- ознайомити з методичними основами обчислення нормативів окремих 
запасів товарів в торгівлі. 
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Практичні:  виявляти чинники, що зумовлюють рівень товарних запасів, 

обчислювати їх величину за видами, місцями і носіями, аналізувати вплив 
структури  та їх динаміки на прибуток підприємства. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
вміти: 

- Виявляти фактори, що зумовлюють рівень товарних запасів; 

- Оцінювати систему управління товарними запасами; 

- Здійснювати контроль товарних запасів; 

- Аналізувати систему управління товарними запасами; 

- Оптимізувати систему управління товарними запасами підприємства. 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Управління товарним забезпеченням обороту 
торговельного підприємства 

Тема 1. Ресурсний потенціал підприємницької діяльності в торгівлі та його 
ефективне використання. 

Суть, природа торгівлі та її місце в національній економіці. Місце торгівлі в 
розвитку товарно-грошових відносин у період функціонування ринку. 

Організаційні форми торгівлі. Функції торгівлі й товарного обертання. Торгівля — 

зв'язкова ланка між виробництвом і споживанням. Роль торгівлі у формуванні 
розумних потреб споживачів 

 

Тема 2. Інфраструктура товарного ринку. 
Товарні ринки як економічна категорія. Пропозиція ринку товарних ресурсів. 

Вивчення ринку закупівлі та каналів розподілу товарних ресурсів. Класифікація 
посередників. Типи посередників в каналах розподілу. Сутність та класифікація 
товарних запасів торговельного підприємства . Аналіз надходження та закупівлі 
товарів у передплановому періоді. Планування обсягу та структури надходження 
(закупівлі) товарів. Визначення методу закупівлі товарів. Вибір методу закупівлі 
товарів. Вибір постачальника товарних ресурсів. Додаткові критерії вибору 
постачальників. 

Тема 3.Економічна сутність товарних запасів 

Поняття та економічна сутність товарних запасів. Запаси готової продукції на 
складах підприємств-виробниківСуть та склад товарних запасів торгового 
підприємства. Класифікація товарних запасів: за призначенням запасів, залежно від 
місця формування,  залежно від асортиментної структури запасів, залежно від 
моменту та характеру оцінки, за відношенням до зміни обсягу товарообігу (за 
чутливістю до зміни товарообігу), залежно від регулярності поповнення, в 
залежності від попиту на споживчі товари, відповідно до нормативу 

 

Тема 4.Показники, що характеризують стан товарних запасів торговельного 
підприємства. 

Показники товарних запасів, що використовуються в процесі обліку, аналізу, 
планування. Показники натурального виміру товарних запасів Вартісні показники 
виміру товарних запасів. Рівень товарних запасів у днях обороту . Співвідношення 
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середнього розміру товарних запасів з одноденним обсягом товарообороту 
підприємства. Час товарного обертання. Визначення середнього розміру товарних 
запасів. Фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасів 
Співвідношення між попитом та пропозицією. Ритмічність та стійкість споживання 
окремих товарів Ритмічність виробництва окремих товарів. Стан конкуренції на 
ринку товарних ресурсів. Добросовісність постачальників щодо виконання 
постачання товарних ресурсів, стан дисципліни постачань. Рівень інфляційних 
очікувань. Місцезнаходження торгового підприємства. Обсяг товарообороту 
торгового підприємства. Спеціалізація підприємства та структура товарообороту. 
Організація та частка завозу товарів. Площа торговельного залу та форма торгового 
обслуговування. Стан складського господарства. Організація комерційної роботи. 
Фінансове становище підприємства. 
 

Змістовий модуль 2. Ефективність управління товарним забезпеченням 
торговельного підприємства 

Тема5. Управління товарними запасами торговельного підприємства 
Структурно-логічна послідовність процесу управління товарними запасами 
торговельного підприємства .Теоретичні аспекти управління товарними запасами 
на підприємствах торгівлі. Інформаційне забезпечення управління товарними 
запасами. Ключові методики управління товарними запасами. 

 

Тема 6 Сутність, види і функції господарських договорів.  
Сутність регулювання господарських зв’язків суб’єктів оптового ринку. 
Нормативні документи, що регулюють господарську діяльність  суб’єктів оптового 
ринку. Сутність, види і функції господарських договорів. Експертиза результатів 
угоди та прийняття управлінських рішень по закупівлі товарів 

 

Тема 7. Аналіз формування товарного забезпечення обороту торговельного 
підприємства 

Аналіз загального обсягу та асортиментної структури надходження товарів. Аналіз 
відповідності обсягу та структури надходження товарів потребам підприємства. Аналіз 
відповідності обсягу та структури надходження товарів потребам підприємства. Аналіз 
відповідності фактичного обсягу надходження товарів укладеним договорам  
(контрактам) на поставку товарів. Аналіз частоти поставки товарів та дотримання графіка 
завозу 

 

Тема 8. Ефективність діяльності та розвиток товарного забезпечення суб’єктів 
підприємництва в торгівлі 

Економічна оцінка ефективності використання товарних запасів . Оцінка можливої 
роздрібної ціни реалізації товарів. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі 
товарів.  Оцінка можливої роздрібної ціни реалізації товарів3. Розрахунок поточних 
витрат підприємства, пов’язаних із закупівлею товарів. Визначення оптової ціни закупівлі 
товарів. Прогнозування поточних витрат, пов’язаних з реалізацією товарів. Визначення 
розміру обов’язкових платежів (податкові платежів), що підлягають сплаті торговельним 
підприємством. Оцінка чистого прибутку за угодою, що залишається у розпорядженні 
підприємства. Показники оцінки ефективності комерційної угоди по закупівлі 
товарів.Методика застосування бюджетування в контролі за товарними запасами. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна заочна 

вс
ьо

го
 В т.ч. 

вс
ьо

го
 В т.ч. 

л п 
с
р 

л п 
с
р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Управління товарним забезпеченням обороту торговельного 
підприємства 

Тема 1. Ресурсний потенціал підприємницької 
діяльності в торгівлі та його ефективне використання.  

9 2   7 9     9 

Тема 2.Інфраструктура товарного ринку. 12 2 2 8 12 2 1 9 

Тема 3.Економічна сутність товарних запасів 12 2 2 8 12     12 

Тема 4. Показники, що характеризують стан товарних 
запасів торговельного підприємства.  

12 2 2 8 12   2 10 

Разом за змістовим модулем 1 45 8 6 31 45 2 3 40 

Змістовий модуль 2. Ефективність управління товарним забезпеченням 
торговельного підприємства 

Тема5. Управління товарними запасами торговельного 
підприємства 

11 2 2 7 11   2 9 

Тема 6 Сутність, види і функції господарських 
договорів.  

11 2 2 7 11     11 

Тема 7. Аналіз формування товарного забезпечення 
обороту торговельного підприємства 

13 2 2 9 13     13 

Тема 8. Ефективність діяльності та розвиток товарного 
забезпечення суб’єктів підприємництва в торгівлі;  

10 2 2 6 10   1 9 

Разом за змістовим модулем 2 45 8 8 29 45 0 3 42 

Усього годин 90 16 14 60 90 2 6 82 

 

5. Теми практичних  занять 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна     
форма 

1 Інфраструктура товарного ринку. Вибір постачальника 2  

2 Економічна сутність товарних запасів. Визначення розмірів 
запасів 

2 1 

3 Показники, що характеризують стан товарних запасів 
торговельного підприємства. Розрахунок показників 

2  

4 Управління товарними запасами торговельного підприємства. 

Методи ABC . XYZ 
2 2 

5 Сутність, види і функції господарських договорів. 
Ефективність господарських зв’язків. 2 2 
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6 Аналіз формування товарного забезпечення обороту 
торговельного підприємства. Оцінка товарного забезпечення 

2  

7 Ефективність діяльності та розвиток товарного забезпечення 
суб’єктів підприємництва в торгівлі. Розрахунок показників 
ефективності товарного забезпечення. 

2 1 

 Разом 14 6 

 

6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студенів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год. / 1 год. занять 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Назва та номер теми 

Кількість годин 

Денна     
форма 

Заочна    
форма 

1 
Тема 1. Ресурсний потенціал підприємницької діяльності в 
торгівлі та його ефективне використання.  7 9 

2 Тема 2.Інфраструктура товарного ринку. 8 9 

3 Тема 3.Економічна сутність товарних запасів 8 12 

4 
Тема 4.Показники, що характеризують стан товарних запасів 
торговельного підприємства.  8 10 

5 
Тема5. Управління товарними запасами торговельного 
підприємства 

7 9 

6 Тема 6 Сутність, види і функції господарських договорів.  7 11 

7 
Тема 7. Аналіз формування товарного забезпечення обороту 
торговельного підприємства 

9 13 

8 
Тема 8. Ефективність діяльності та розвиток товарного 
забезпечення суб’єктів підприємництва в торгівлі;  6 9 

Всього 60 82 

 

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни „Товарне забезпечення торговельного 
підприємства” використовуються інформаційно-ілюстративний, проблемний та 
інтерактивний методи навчання з застосуванням: 

• лекцій у супроводі мультимедійної програми; 
• розв’язання задач та кейсів; 
• складання матриць та графічних схем; 
• розгляду діючого законодавства. 
 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються 
такі методи оцінювання знань: 

• поточне оцінювання в формі тестування та опитування після вивчення кожної теми 
з врахуванням самостійної роботи; 

• оцінка за самостійну роботу над вивченням теоретичного матеріалу; 
• підсумковий тестовий контроль (залік). 
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Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала. 
Поточний контроль знань студентів проводиться за тестовими програмами Усі 

форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних 

заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 
1. Розрахункові завдання, задачі (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 
0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або 

в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у % 

від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, звіт 

підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження 

студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від 
вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання знань. 

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 
 

9.1. Розподіл балів, що отримують студенти   
Поточне оцінювання 
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9.2. Шкала оцінювання знань 

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою Для заліку 

90-100 зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Товарне забезпечення торговельного 

підприємства» включає: 
• мультимедійну програму супроводу лекцій; 
• опорний конспект лекцій на електронному носії; 
• друкований роздатковий матеріал для практичних занять; 
• методичні вказівки для самостійної роботи  

 

11. Рекомендована література 
11.1. Основна 

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.  

 

11.2. Допоміжна 
1. Григорків В.С., Білоскурський Р.Р., Вінничук І.С., Іванова Н.Я. Практикум з 
інформаційних систем і технологій в економіці:Навч. посіб.-Чернівці:ЧНУ,2011. - 128с. 
2. Ілляшенко С.М.  Маркетингова товарна політика:Підручник. - 
Суми:Університетська книга,2005. - 234с. 
3. Карпов В.А.  Маркетинг : прогнозування кон'юктури ринку.:Навч. 
посібник/В.А.Карпов. В.Р.Кучеренко. - Київ:Знання,2001. - 215с. 
4. Стахів О.А. Дослідження стану управління товарними запасами роздрібного 
торговельного підприємства// Вісник НУВГП, Серія «Економічні науки», Випуск 1 (81) ,-
2018.- С.70-79. Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/13133/1 
5. Фаріон І.Д., Писаренко Т.М.Управлінський облік:Підручник/За ред. докт. економ. 
наук, проф. І.Д. Фаріона. - Тернопіль:ТНЕУ,2009. - 850с.  
 

12 Інформаційні ресурси 
1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003, № 436-IV : Редакція від 19.01.2012. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws  
2. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2005, ДК 009:2010. 

[Електронний ресурс].– Режим доступу : http://search.ligazakon.ua  
3. Класифікатор організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua  
4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 „Подання фінансових звітів” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/ 
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (Редакція станом на 03.02.2013- 

[Електронний ресурс].- Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua›go/2755-VI . 
6. Про затвердження Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх 

планування в торговельній діяльності від 22.05.2002 , N45. Редакція від 02.03.2010 
[Електронний ресурс].- Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0145569-02. 

7. Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень 
(робіт, послуг) на транспорті: Наказ Міністерства транспорту України від 05.02.2001 
р. №65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN2565.html 
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