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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 

рівень вищої освіти  
 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість  
кредитів – 4,0 

Галузь знань 
07 «Управління і 
адміністрування»  

нормативна 

Модулів – 2 

Спеціальність  
076 

«Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність» 
 

Рік підготовки: 
Змістових 
модулів – 3 

1-й 

Індивідуальне 
науково-
дослідне 
завдання:  – 1 

Семестр 

Загальна 
кількість годин 
– 120 

6-й 

Тижневих 
годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 
2,8 
самостійної 
роботи 
студента –  5,2 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

 

Лекції 
22 год. 2 год 

Практичні, семінарські 
20 год. 8 год 

Лабораторні 
– - 

Самостійна робота 
52 год. 86 

Індивідуальне науково 
дослідне завдання –КРф 

24 год. 
Вид контролю: 

іспит 
Примітка. 
Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи студентів становить:  
для денної форми навчання – 37% до 63%. 
для заочної форми навчання – 8% до 92%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою дисципліни «Економіка торгівельного 
підприємства» є формування вмінь і навичок щодо 
комплексного розуміння проблем управління господарсько-
фінансовою діяльністю торговельного підприємства.. 

Основними завданнями вивчення дисципліни 
"Економіка торгівельного підприємства" є набуття 
компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних 
положень та придбання необхідних практичних навичок, 
формування у студентів знань щодо основ функціонування 
підприємства 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 "Економіка 
торгівельного підприємства" студент повинен: 

знати: 
сутність економіки як науки, необхідність її виникнення; 
правові основи функціонування підприємства торгівлі як 

суб’єкта господарювання;  
класифікацію підприємств торгівлі та їх об’єднань;  
особливості формування економічних ресурсів 

торговельних підприємств; 
класифікацію ресурсів підприємства, джерела їх 

формування,  
показники діяльності та складу товарообороту 

підприємств роздрібної, оптової торгівлі; 
показники оцінки результатів діяльності підприємства; 
сутність, склад, класифікацію витрат обігу, доходів і 

прибутку торговельних підприємств, основні методи їх аналізу; 
сутність ефективності діяльності торговельних 

підприємств, та факторів, що на неї впливають; 
види цін та методи ціноутворення; 
методичні підходи до оцінки ефективності роботи 
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вміти: 

- реально оцінювати виробничі можливості з метою 
організації ефективної діяльності торгового підприємства; 

- приймати економічно обґрунтовані управлінські 
рішення; 

- творчо використовувати теоретичні знання в процесі 
подальшого навчання і своєї практичної діяльності; 

- формувати цілі і стратегію розвитку торгового 
підприємства; 

- на основі даних статистичної звітності та поточного 
обліку аналізувати основні показники та ефективність 
діяльності торговельних підприємств; 

-визначати резерви підвищення ефективності їх 
діяльності. 

мати компетентності: 

розв’язання економічних ситуацій;  
аналізу процесу формування і ефективності 

використання економічних ресурсів підприємства торгівлі; 
проведення обґрунтування рішень щодо доцільності 

інвестування; 
прийняття рішень та надання пропозицій щодо рівня 

підвищення ефективності діяльності підприємства торгівлі. 
 

3. Зміст навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Торгівельні підприємства в системі 

ринкових відносин. 

 

Тема 1. Предмет, завдання, зміст та методи науки 

Роль та місце економічної науки в становленні і розвитку 
ринкових відносин. Економіка торгівельного підприємства як 
галузева економічна наука . Розвиток «Економіки торгівельного 
підприємства» як освітньої і наукової дисципліни. Її місце в 
системі економічних знань. Предмет курсу, його сутність та 
завдання в підготовці економічних кадрів, формуванні в них 
сучасного економічного мислення.« Економіка торгівельного 
підприємства» як комплекс знань в частині економіки, 
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організації та управління підприємницькою діяльністю торгових 
організацій в ринкових умовах. Теоретико-методологічна та 
методична основа дисципліни «Економіка торгівельного 
підприємства».  

 

Запитання для самоперевірки знань 
1. Історія виникнення економіки як науки. 
2. Що вивчає наука “Економіка торгівельного підприємства”? 
3. Які завдання вирішуються економікою торгівельного 

підприємства? 
4. Суть предмету навчальної дисципліни “Економіка 

торгівельного підприємства”. 
5. Які методи науки “Економіка торгівельного підприємства” 

Вам відомі? 

6. Яка роль «Економіки торгівельного підприємства» у 
формуванні економічного мислення студентів?  

 

Теми рефератів 

1. Економіка торгівельного підприємства як наука та її 
формування в умовах ринку 

2. Методи науки «Економіка торгівельного підприємства» 
 

Тема 2. Економічна сутність, соціально-економічні 

форми, роль і значення торгівлі в господарському комплексі 

країни й ринку 

Внутрішня торгівля як сфера національної економіки. 
Форми товарообміну. Торгівля товарами народного споживання 
як форма товарного обігу, її особливості. Основні функції 
торгівлі. Торгівля й процес грошового обігу. Роль торгівлі в 
здійсненні зв'язку між галузями економіки й регіонами держави. 
Вплив торгівлі на виробництво й споживання. Торгівля як 
багатофункціональна соціально-економічна підсистема 
національної економіки. Торгівля як органічна складова ринку 
товарів і послуг. Торгівля як сфера обігу товарів і послуг. 
Торгівля як вид економічної діяльності. Торгівля як самостійна 
галузь економіки. Оптова торгівля: її характеристика, роль, 
функції. Роздрібна торгівля: її характеристика, роль, функції. 
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Запитання для самоперевірки знань 

1. У чому полягає соціально - економічна сутність 
внутрішньої торгівлі? 

2. Які характерні риси торгівлі  відрізняють її від інших видів 
економічної діяльності? 

3. Як можна охарактеризувати сучасні тенденції в розвитку 
внутрішньої торгівлі України? 

4. У чому  полягає суть і які передумови формування 
інтегрованих торгових систем? 

5. Які відмінності ланцюгових торгових мереж від 
кооперативних об'єднань торгових структур? 

6. Які основні функції торгівлі, спрямовані на надання послуг 
виробникам? 

7. Перерахуйте функції торгівлі, що характеризують 
спрямованість на споживачів. 

8. В чому основна відмінність внутрішньої торгівлі від 
зовнішньої? 

9. В чому полягає сутність торгівлі з точки зору 
підприємництва? 

10. Який основний критерій  дозволяє відрізнити роздрібну 
торгівлю від оптової торгівлі? 

 
Теми рефератів 

1. Актуальні завдання розвитку пропозиції споживчих товарів. 
2. Проблеми підтримки та сприяння діяльності національного 

товаровиробника. 
3. Закон попиту . Особливості формування попиту на 

споживчі товари 
4. Тенденції розвитку торгівельної інфраструктури в Україні. 

 

Тема 3. Суб’єкти торговельної діяльності та 

організаційно-економічні умови їх діяльності 

Економічна сутність організації торгівлі. Визначення 
понять «організація торгівлі», «торгова фірма» і «торгове 
підприємство». Підприємство торгівлі як суб'єкт і об'єкт 
підприємницької діяльності. Функції, що виконуються 
підприємством торгівлі в сучасних умовах. 
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Господарська (підприємницька) діяльність підприємства, 
її сутність. Свобода підприємницької діяльності. Ринкові 
принципи підприємницької діяльності підприємства. 

Комерційний розрахунок як економічна категорія і метод 
ведення господарства:Фактори, що визначають діяльність 
підприємства торгівлі в сучасних умовах, і їх класифікація 
Торговельне підприємство як соціально-економічна система. 
Середовище діяльності торгового підприємства і його 
характеристика. Зовнішні та внутрішні фактори ринкового 
середовища функціонування організацій торгівлі, їх 
взаємозв'язок і взаємозумовленість. Торгова організація як 
система: сутність, структура, елементи. Особливості 
функціонування торгового підприємства як соціально-
економічної системи. 

Види підприємств торгівлі та їх класифікація. 
Організаційно-правові та соціально-економічні форми і види 
торговельних підприємств. 

Нормативні правові акти, що регламентують діяльність 
підприємства торгівлі. Система показників, що характеризують 
діяльність торгових підприємств в умовах ринкової економіки. 

 

Запитання для самоперевірки знань 
1. Назвіть характерні ознаки підприємства. 
2. За якими ознаками класифікуються підприємства?  
3. Які типи суб’єктів комерційної діяльності є характерними 

для сфери роздрібної та оптової торгівлі, сфери 
комерційного посередництва? 

4. Від чого залежать обсяг і характер виконуваних 
організацією торгівлі функцій?  

5. Назвіть критерії класифікації роздрібних торговельних 
підприємств.  

6. Розкрийте сутність поняття «формат торгівлі».  
7. Назвіть форми і методи державного регулювання  

торговельної діяльності.  
8. Що є основним напрямком розвитку оптової торгівлі?  
9. Перерахуйте найбільш значущі послуги оптових 

підприємств покупцем.  
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10. Назвіть відмінності договорів поставки від договорів 
купівлі - продажу. 

11. Основний документ при здійсненні угод, що регламентують 
відносини партнерів. 

12. У чому полягають особливості підприємницької діяльності 
підприємств роздрібної торгівлі?  

13. Що являє собою торговельна мережа?  
14. За допомогою яких показників можна оцінити ефективність 

діяльності підприємств торгівлі?  
 

Теми рефератів 

1. Економічна сутність і функції організації торгівлі. 
2. Торгова організація як соціально-економічна система. 
3. Класифікація торгових організацій. 
4. Сутність, види і структура господарського механізму 

організацій торгівлі. 
5. Середовище діяльності торгового підприємства і його 

характеристика. 
 

Тема 4. Обсяги продажу підприємств торгівлі. 

Показники товарообороту роздрібної торгівлі і їх економічна 
характеристика. Роль товарообороту в економіці країни. 
Чинники, які визначають обсяги, структуру і перспективи 
розвитку роздрібного товарообороту підприємства. 
Асортиментна політика підприємства роздрібної торгівлі і 
методичні основи формування асортименту товарів. Межі 
доцільної діяльності підприємства роздрібної торгівлі. 

Товарооборот оптової торгівлі, його суть, види, економічна 
характеристика. Класифікація товарообороту оптової торгівлі. 
Межі доцільної діяльності підприємства оптової торгівлі. 

 

Запитання для самоперевірки знань 

1.Дайте характеристику роздрібного товарообороту. 
2.Які показники характеризують товарообіг роздрібного 

підприємства? 
3. Дайте характеристику оптового товарообороту. 
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4. На які складові поділяють оптовий товарообіг в залежності 
від призначення? 

5. Що можна віднести до показників, які характеризують 
товарообіг оптового підприємства? 

6. На які питання має відповісти аналіз оптового товарообігу 
підприємства в ринковій системі? 

 

Теми рефератів 

1. Тенденції роздрібного товарообігу в Україні за обсягом і 
структурою. 

2. Удосконалення аналізу показників роздрібного товарообігу 
3. , Тенденції розвитку оптової торгівлі України та їх 

практична реалізація 
4. Зарубіжний досвід розвитку оптової торгівлі. 
5. Оптові посередники та їх значення в ринковій економіці. 
6. Шляхи раціоналізації руху товару. 
7. Шляхи вдосконалення взаємовідносин з постачальниками 

(виробниками) і покупцями організації оптової торгівлі. 
8. Резерви зростання товарообігу оптової організації. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості формування 

економічних ресурсів торгових підприємств і їх оцінка. 

 

Тема 5. Основні фонди торгівельних підприємств та 

ефективність їх використання 

Особливості формування матеріально-технічної бази 

торговельного підприємства. Основні фонди торгівельних 
підприємств. Структура і класифікація основних фондів. Облік 
та оцінка основних фондів підприємства. Облік основних фондів 
у натуральному виразі. Оцінка основних фондів у вартісному 
виразі. Первісна, переоцінена (відновна), залишкова, ліквідна, 
балансова та справедлива вартість основних фондів. 

Знос основних фондів, його сутність та причини. Види 
зносу основних фондів: фізичний, моральний, екологічний та 
функціональний. Сутність фізичного зносу основних фондів та 
його види (матеріальне зношування та при зберіганні), 
інтенсивність фізичного зносу основних фондів. Моральний 
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знос основних фондів, його сутність та форми. Економічні 
втрати підприємства від морального зносу основних фондів та їх 
зменшення. Амортизація основних фондів підприємства та її 
економічна сутність. Амортизаційні відрахування: загальні та 
річні: амортизаційний фонд. Методика визначення річних 
амортизаційних відрахувань по основних фондах. Норма річних 
амортизаційних відрахувань і методика її визначення. Види 
амортизації основних фондів: проста та прискорена. Економічне 
значення прискореної амортизації основних фондів та її методи. 
Використання амортизаційних відрахувань на підприємстві. 

Показники стану та руху основних фондів підприємства. 
Забезпеченість підприємства основними фондами та озброєність 
праці працівників підприємства, їх вплив на господарську 
діяльність підприємства. Ремонт основних фондів та його 
економічна сутність. Види ремонту основних фондів.  Форми і 
методи відтворення основних фондів.  

Показники ефективності використання основних фондів 
торгівлі. Загальні й специфічні показники ефективності 
використання основних фондів роздрібного торговельного 
підприємства, оптового підприємства Стан і основні напрямки 
розвитку торгової мережі. Резерви та основні напрямки 
підвищення ефективності використання основних фондів. 

  
Запитання для самоперевірки знань 

1. Сутність основних фондів і їх соціально-економічне 
значення. 

2. Склад та структура основних фондів торгівельних 
підприємств. 
3. Економічна сутність основних фондів оптової та роздрібної 
торгівлі. 
4. Як проводиться облік основних фондів на підприємстві? 
5. Які види оцінки основних фондів на підприємстві? 
6. В чому суть зношення основних фондів і його види? 
7. Економічна сутність ремонту основних фондів. 
8. Економічна суть амортизації основних фондів. 
9. В чому суть відтворення основних фондів і його 
ефективність? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

10. Якими показниками характеризується забезпеченість 
підприємства основними фондами? 
11. Як впливає стан та рух основних фондів на підприємстві на 
результати господарської діяльності? 
12. Якими показниками характеризується використання 
основних фондів? 
13. Шляхи підвищення ефективності використання основних 
фондів торгівельного підприємства 

 
Теми рефератів 

1. Особливості формування капіталу торгівельних 
підприємств 

2. Проблеми оновлення основних фондів підприємств 
торгівлі. 

3. Вплив амортизаційної політики на оновлення основних 
фондів 

 
Тема 6. Оборотні засоби торговельних підприємств та 

ефективність їх використання 
 Оборотні активи торговельних підприємств як 

економічна категорія і як інструмент ринкового механізму. 
Сутність, склад і структура оборотних коштів торговельних 
підприємств. Класифікація оборотних активів торговельних 
підприємств. Особливості структури оборотних активів 
торговельних підприємств. Джерела утворення оборотних 
засобів на підприємстві. Поповнення нестачі оборотних засобів 
підприємства. 

Поняття і економічна сутність товарних ресурсів і 
товарних запасів, джерела їх утворення. Класифікація товарних 
запасів. Характеристика товарних запасів роздрібної торгівлі  і 
основні етапи їх формування. Фактори, що впливають на 
величину і оборотність товарних запасів. Товарні запаси оптової 
торгівлі, їх роль, характеристика, класифікація, аналіз. Товарне 
забезпечення оптового товарообороту, його характеристика і 
методика аналізу.  Нормування товарних запасів. Методи 
контролю товарних запасів. Забезпеченість товарними 
ресурсами: аналіз товарних запасів. Оцінка оборотності товарів, 
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аналіз товарного забезпечення. Управління дебіторською 
заборгованістю торговельного підприємства. Управління 
грошовими коштами торговельного підприємства.  

Визначення потреби торгового підприємства в оборотних 
коштах. Показники ефективності використання оборотних 
коштів. Шляхи прискаорення товарообігу. Система показників 
ефективності використання оборотних активів роздрібного 
торгового підприємства, оптового підприємства.  

 

Запитання для самоперевірки знань 

1. Економічна сутність оборотних фондів, фондів обігу, 
оборотних засобів. 

2. В чому суть кругообігу оборотних засобів і його економічне 
значення? 

3. Основні засади нормування оборотних засобів. 
4. Які джерела утворення оборотних засобів торгівельних 

підприємств в умовах ринку? 
5. Товарні запаси: сутність, причини утворення, склад 

товарних запасів. 
6. Фактори, що визначають розмір товарних запасів 

7. Показники оцінки стану та ефективності використання 
товарних запасів. .  

8. Які види запасів формуються на підприємстві? 
9. Які показники використовуються при аналізі товарних 

запасів? 
10. Які чинники впливають на оборотність і величину товарних 

запасів? 
11. Які моделі використовуються для вирішення проблем, 

пов'язаних з розрахунком розміру запасів і управління 
запасами? 

12. Які існують системи контролю стану запасів? 
13. В чому полягає економічна суть прискорення оборотності 

оборотних засобів? 
14. Які показники використовуються для оцінки оборотності 

оборотних коштів? 
15. Як забезпечити прискорення оборотності оборотних 

засобів? 
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Теми рефератів 

1. Проблеми оптимізації торгівельних запасів підприємства. 
2. Методи контролю торгівельних запасів. 

 

Тема 7. Персонал  та оплата праці працівників 

торговельного підприємства 
Економічний зміст і особливості праці в торгівлі. 

Персонал підприємства торгівлі та його склад. Показники 
чисельності персоналу підприємства та виміру витрат праці. 
Особливості формування персоналу роздрібного торговельного 
підприємства, оптового підприємства. Робоча сила. Вартість 
робочої сили. Загальні і специфічні показники ефективності 
використання трудових ресурсів торговельного підприємства. 

Продуктивність і ефективність праці в торгівлі. 
Організація праці в торгівлі. Фактори і основні напрямки 
підвищення ефективності праці в торгівлі. 

Матеріальне стимулювання праці персоналу торгових 
підприємств, його форми, особливості вибору та напрями 
вдосконалення. Сутність і регулювання оплати праці . Система 
оплати і преміювання праці. Нормування праці торгових 
працівників. 

 

Запитання для самоперевірки знань 

1. Дайте характеристику персоналу торгового підприємства. 
2. Опишіть систему мотивації персоналу в торгівлі. 
3. З яких працівників складається управлінський персонал? 
4. Які загальні вимоги відповідно пред'являють до 
обслуговуючого персоналу торгового підприємства. 
5. Як поділяють персонал торгового підприємства по категоріях 
працівників в загальній формі функціонального поділу їх праці. 
6. На яких принципах базується процес управління персоналом 
торгівельного підприємства? 
7. Які вимоги пред'являються до системи оплати праці в 
торгівлі? 
8. Опишіть систему мотивації праці, яка складається з 
матеріальних і нематеріальних блоків. 
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9. Перерахуйте мотиватори, які не потребують інвестицій з боку 
підприємства. 
10. Перерахуйте мотиватори, які потребують інвестицій, що 
розподіляються безадресно. 
11. Опишіть мотиватори, які потребують інвестицій, що 
розподіляються адресно. 
12. Зіставте основні мотиваційні ефекти, важливі для 
підвищення ефективності роботи торгового персоналу, і 
опишіть способи, 
якими можна досягти цього мотиваційного ефекту. 
13. У чому перевага бонусів як мотиваторів? 
14. У чому перевага відсотка від продажу як мотиватора? 
15. Наведіть приклад схеми нарахування і розподілу щомісячної 
премії працівнику підприємства торгівлі. 
 

Теми рефератів 

1. Тенденції динаміки структури персоналу в окремих 
галузях і сферах діяльності. 

2. Обґрунтування оптимальної чисельності персоналу 
торгівельних підприємств .. 

3. Резерви підвищення продуктивності праці в торгівлі  та 
шляхи її використання за сучасних умов господарювання. 

4. Вибір форм і систем оплати праці на торгівельних 
підприємствах різних форм господарювання. 

5. Сучасна державна політика в сфері оплати праці. 
 

Змістовий модуль 3. Фінансово-економічні результати та 

ефективність діяльності торговельних підприємств 

 
Тема 8. Витрати торговельних підприємств. 

Поняття і класифікація витрат обігу торговельного 
підприємства. Склад і структура витрат торгового підприємства. 
Умовно-постійні і умовно-змінні витрати, їх характеристика. 
Показники, які характеризують витрати обігу. Номенклатура 
витрат обігу і їх характеристика. Рівень витрат обігу. Зміст і 
послідовність аналізу витрат обігу торгових підприємств. 
Фактори зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, 
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які впливають на суму і рівень витрат обігу. Шляхи зниження 
витрат торгівельного підприємства. 

 

Запитання для самоперевірки знань 
1. Економічна суть витрат виробництва торгівельних 

підприємств. 
2. Які витрати включаються до витрат обігу? 
3. В чому суть групування витрат  за економічними 

елементами і статтями витрат? 
4. Які шляхи зниження витрат обігу? 
5. Що відноситься до витрат по закупівлях?  
6. Які витрати включаються у витрати з утримання запасів? 
7. Що відноситься до витрат в результаті відсутності 

продукції? 
8. Показники, що характеризують витрати обігу 

 
Теми рефератів 

1. Обґрунтування та вибір стратегії зниження поточних 
витрат на торгівельних підприємствах України. 

2. Доцільність використання системи управління витратами 
на вітчизняних підприємствах з урахуванням зарубіжного 
досвіду. 

3. Шляхи зниження поточних витрат торгівельного 
підприємства в ринкових умовах. 

 
Тема 9. Основи ціноутворення в торгівлі 

Ціни і ціноутворення в умовах ринку Функції ціни :Облікова, 
Розподільча, Стимулююча. Функція збалансування попиту і 
пропозиції. Їх взаємозв’язок. Система цін. Види цін. Модель 
ціни. Склад та структура ціни:витрати та їх роль у формуванні 
ціни; Цінова політика підприємства. Стратегії ціноутворення на 
підприємстві. Ціна на споживчі товари Якість товару і його ціна 
. Торгова націнка як компонент ціни . Визначення торгових 
націнок . Економічне обґрунтування торговельних надбавок  

 

Запитання для самоперевірки знань 
1. Яка роль ціноутворення в умовах ринку? 
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2. Які функції ціни реалізуються на торгівельному 
підприємстві? 

3. Вплив якості товару на його ціну. 
4. Особливості формування ціни на споживчі товари. 
5. Як формується торгівельна націнка? 
6. Які стратегії ціноутворення використовують на 

торгівельному підприємстві? 
 

Теми рефератів 

1. Ринкова рівновага 
2. Модель ціни.  
3. Склад та структура ціни: витрати та їх роль у формуванні 

ціни;визначення прибутку в ціні;формування в ціні 
товарних податків;посередницькі надбавки (знижки) в ціні. 

4. Франкування цін.  
5. Стратегії ціноутворення на торгівельному підприємстві 

 

Тема 10. Результати торгівельної діяльності 

підприємства та їх оцінка 
Характеристика доходів торговельного підприємства. 

Склад і структура валових доходів торговельного підприємства. 
Особливості формування доходів роздрібного торгового 
підприємства, оптового підприємства. Дохід торговельного 
підприємства від продажу, порядок його розрахунку і 
формування. Економічний зміст прибутку, його формування та 
використання. Показники рентабельності, методика розрахунку.  

 

Запитання для самоперевірки знань 
1. Які види доходів торговельної організації та джерела їх 

утворення? 
2. Як формуються доходи підприємств торгівлі? 
3. Якими методами розраховують прогнозну величину доходів 

підприємств торгівлі? 
4. Який механізм управління доходами організації торгівлі? 
5. Прибуток: сутність, функції, види, фактори. 
6. Система оподаткування організації торгівлі. 
7. Рентабельність: сутність, види. 
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8. Аналіз прибутку і рентабельності торговельного 
підприємства 

9. Планування і використання прибутку торгівельної. 
10. Управління прибутком організації торгівлі. 
11. Основні напрямки підвищення прибутку і рентабельності. 

 

Теми рефератів 

1. Динаміка рівня прибутковості торгівельних підприємств 
України. 

2. Динаміка та шляхи підвищення рентабельності  на 
торгівельних підприємствах України. 

3. Державна політика оподаткування та прибутковість 
підприємства.  

4. Фактори формування прибутку торгівельного підприємства в 
ринкових умовах. 

5. Загальноприйнята практика використання  прибутку 
торгівельного підприємства. 
 

Тема 11. Ефективність діяльності торговельних 

підприємств 

Економічна ефективність. Економічний ефект. 
Показники та критерії ефективності господарської і комерційної 
діяльності торговельних підприємств. Соціальна ефективність, її 
характеристика і методика оцінки. Інтегральна оцінка 
ефективності діяльності торгового підприємства. Оцінка 
ефективності розвитку торгової мережі. Методика та шляхи 
підвищення ефективності використання ресурсів організації 
торгівлі 

 

Запитання для самоперевірки знань 

1. Охарактеризуйте економічного ефекту. 
2. Охарактеризуйте сутність економічної ефективності. 
3. Назвіть показники та критерії ефективності торгівельної 

діяльності . 
4. Охарактеризуйте сутність соціальної ефективності. 
5. Охарактеризуйте інтегральну оцінку ефективності. 
6. Назвіть склад інвестиційного прибутку. 
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7. Охарактеризуйте норму беззбитковості торгівельної 
діяльності. 

8. Обґрунтуйте необхідність розвитку торгівельної мережі. 
9. Охарактеризуйте показники ефективності використання 

ресурсів торгівельного підприємства. 
 

Теми рефератів 

1. Обґрунтування та вибір стратегії підвищення ефективності 
діяльності на торгівельних  підприємствах України. 

2. Доцільність використання системи управління якістю на 
вітчизняних підприємствах з урахуванням зарубіжного 
досвіду. 

3. Шляхи підсилення фінансовій сталості розвитку 
підприємства в ринкових умовах. 

4. Система показників оцінки економічної ефективності 
діяльності торгівельного підприємства. 

5. Фактори впливу на ефективність діяльності торгівельного  
підприємства в ринкових умовах. 

 

4. Тести для самоконтролю знань 
 

1. Економічна суть торгівлі. Торгівля це:  
А. форма товарного обміну;  
Б. форма товарного обігу;  
В. самостійний господарюючий суб'єкт з правами юридичної 
особи;  
Г. вид господарської діяльності;  
Д. галузь господарювання. 
2. Торгівля – це сфера здійснення:  

А. товарного обігу;  
Б. товарного обміну, актів купівлі–продажу;  
В. обмін товару на гроші;  
Г. обмін грошей на товар;  
Д. продаж і купівля. 
3. Чим відрізняється товарний обмін від товарного обігу:  
А. це одне і те саме;  
Б. це різні економічні категорії;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

В. товарний обмін — це обмін товарів;  
Г. товарний обіг — це обмін з наявністю грошей;  
Д. товарний обіг — це розширена форма товарного обміну. 
4. Якими показниками характеризується торгівля як галузь 

господарювання:  
А. чисельністю підприємств роздрібної й оптової торгівлі;  
Б. чисельністю зайнятих працівників;  
В. величиною роздрібного й оптового товарообороту;  
Г. величиною торговельної площі. 
5. До зовнішніх чинників впливу на торговельну діяльність не 

належать:  
А. рівень доходів;  
Б. податкова система;  
В. правова база;  
Г. ціни;  
Д. лібералізація економіки.  
6. До внутрішніх чинників впливу на торговельну діяльність 

не належать:  
А. об’єкти діяльності;  
Б. кваліфікація комерційного апарату;  
В. суб’єкти діяльності;  
Г. методи діяльності;  
Д. товарно–грошові відносини. 
7. Коефіцієнт оборотності оборотних активів – це: 
А. Норматив оборотних активів 

Б. Один з показників ефективності матеріальних ресурсів 
В. Кількість оборотів оборотних активів в досліджуваний період 
часу 
Г. Показник рентабельності виробничих фондів 
8. Який показник необхідний для розрахунку зіставного 

товарообігу? 
А Індекс цін 
Б. Середньорічний темп зростання 
В Річний приріст товарообігу 
Г. Середньодобовий товарообіг. 
9. Метод, що виявляє тенденції розвитку товарообігу за ряд 

попередніх років і екстраполяції виявлених тенденцій на 
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плановий період, називається: 

А Економіко-статистичним 
Б. Балансовим 
В. Нормативним 
Г. Програмно-цільовим 
10. Облікова чисельність працівників - це: 
А. Кількість працівників, які постійно повинні знаходитисяна 
робочих місцях при даному режимі роботи підприємства. 
Б. Загальна кількість працівників, необхідних підприємству з  
заміни працівників, що йдутьу відпусткувідсутніх по хворобі і 
тощо.  
В. Кількість працівників апарату управління і допоміжного 
персоналу  виконуваних ними функцій. 
Г. Кількість працівників, що виконують операції, пов'язані з 
виробництвом продукції. 
11. При збільшенні закупівель товарів, але падінні попиту на 

них, товарні запаси: 
А. Зростуть. 
Б. Скоротяться. 
В. Залишаться без змін. 
Г. Не можна визначити. 
12. Натуральні показники  продуктивності праці 

використовуються: 

А. Для визначення ефективності використання праці  в 
порівнянні з нормами, рівня виконання норм виробітку або 
рівня скорочення нормативного часу  у відсотках 
Б. При зіставленні показників продуктивності бригад, ланок, , 
при визначенні норм виробітку і рівня їх виконання. 
В. Для аналізу фактичних витратробочого часу, визначення 
інтенсивності праці , бригади або дільниці. 
Г. Для облікуі порівняння різноманітних видів робіт і 
приведення їх до єдиного вимірника. 
13. Які будуть запаси на кінець періоду, якщо запаси на 

початок періоду 60 тис.грн., надходженнятоварів 600 тис. 

грн., продаж товарів 550 тис. грн., втрати товарів 10 тис. 

грн.? 
А. 100 тис. грн. 
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Б. 70 тис. грн. 
В. 60 тис. грн. 
Г. 120 тис. грн. 
14. Створення зайвихзапасів сировини, матеріалів і товарів 

до:  

А. Підвищення якості товарно-сировинних ресурсів. 
Б. Зниження якості товарно-сировинних ресурсів. 
В. Створеннясприятливих умов для нормальної діяльності 
підприємства. 
Г. Необхідності зниження ціни товарно-сировинних ресурсів і 
збільшенню втрат товарів понад норми природного убутку. 
15. Під фізичним зносом основних фондів розуміють: 
А. Поступову втрату  основними фондами своєї  споживчої 
вартості, що відбуваєтьсяв процесі їх функціонування або 
бездіяльності. 
Б. Процес знецінення основних фондів до настанняїх повного 
зносу під впливом науково-технічного прогресу. 
В. Процес перенесення вартості основних фондів  на вартість 
продукції, яка виготовляється з їх використанням, частинами у 
міру їх експлуатації.  
Г. Немає правильної відповіді. 
16. Який з  вказаних  , що впливають на   роздрібного 

товарообігу, можна віднести до нерегульованих 

підприємством? 
А. Ступіньконкуренції 
Б. Товарна спеціалізація 
В. Рівень культури обслуговування 
Г. Пропускна спроможність магазинів. 
17. Відношення виторгу  від продажу продукції до 

середньорічної вартості основних фондів характеризує: 

А Фондоозброєність. 
Б. Фондовіддачу. 
В. Фондомісткість. 
Г. Фондооснащеність. 
18. Нарахування амортизації по фіксованій нормі у відсотках  

до залишкової вартості основних фондів  характерно для: 
А. Прямолінійного методу. 
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Б. Прискореного зменшення залишкової вартості. 
В. Методу зменшення залишкової вартості. 
Г. Кумулятивного методу. 
19. Чому дорівнює темп зміни рівня витрат підприємства, 

якщо товарообіг базовий – 500 тис. грн., товарообіг 

фактичний – 600 тис. грн.; рівень витрат базовий – 7%, 

фактичний – 6,5% 
А. +6,1% 
Б. - 14% 
В. –5,0% 
Г. +7,69% 
20. Який звказаних чинниківпризводить до зниження рівня 

витрат  підприємств (за інших рівних умов)? 

А. Підвищення ступенязносу використовуваних основних 
фондів 
Б. Зниження ставки податку на прибуток 
В. Зниження в структурі товарообігу часткибільш витрато 
місткихгруп товарів 
Г. Зменшення власних оборотних коштів. 
21. Залежно від впливу зміни обсягу виробництва або  

товарообігу витрати поділяються на: 
А. Продуктивні і непродуктивні  
Б. Прямі і непрямі 
В. Валові, середні і граничні 
Г. Умовно-постійні і умовно-змінні22. Якщо товарообіг не 

зміниться, а чисельність працівників скорочується, то як 

зміниться вироблення на одного працівника? 

А. Підвищиться. 
Б. Зменшиться. 
В. Залишиться без змін. 
Г. Між цими показниками зв'язку немає. 
23. За методом обліку витрати розподіляють на: 
А. Валові, середні і граничні 
Б. Додаткові і чисті 
В. Капітальні поточні 
Г. Витрати по економічних елементах і по статтях калькуляції 
24. Витрати , пов'язані з виконанням операцій зі зміни форм 
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вартості це: 

А. Додаткові 
Б. Змінні 
В. Постійні 
Г. Чисті 
25. До якого виду витрат слід віднести тарифну частину 

зарплати адміністративно-управлінських працівників 

підприємства? 

А. До умовно-змінних 
Б. До умовно-постійних 
В. Частково до умовно-постійних, а частково - до умовно-
змінних 
Г. Немає правильної відповіді 
26. Яке співвідношення динаміки показників господарсько-

фінансової діяльності свідчить про зростання 

продуктивності праці   працівників? 
А. Товарообіг підприємства  швидше, ніж витрати на заробітну 
плату працівників. 
Б. Товарообіг підприємства   швидше, ніж прибуток. 
В. Товарообіг підприємства   швидше, ніж чисельність 
працівників.  
Г. Товарообіг підприємства   повільніше, ніж кількість годин 
роботи підприємства. 
27. Яка із статей оборотних активів відноситься до 

ненормованих? 

А Запасні частини для ремонту 
Б. Малоцінні і швидкозношувані предмети 
В. Паливо 
Г. Продукція відвантажена. 
28. Середньооблікова чисельність працівників - це: 

А Кількість працівників, які постійно повинні знаходитисяна 
робочих місцях при даному режимі роботи підприємства. 
Б. Загальна кількість працівників, необхідних підприємству  
заміни працівників, що йдуть у відпустку відсутніх по хворобі   
тощо  
В. Кількість працівників апарату управління і допоміжного 
персоналу з урахуванням виконуваних ними функцій. 
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Г. Кількість працівників, що виконують операції, пов'язані з 
виробництвом продукції. 
29. Трудові показники вимірюванняпродуктивності праці 

використовуються: 
А. Для визначення ефективності використання праці  в 
порівнянні з нормами, рівня виконання норм виробітку або 
ступеняскорочення нормативного часу  у відсотках 
Б. При зіставленні показників продуктивності бригад, ланок, , 
при визначенні норм вироблення і рівня їх виконання. 
В. Для аналізу фактичних витратробочого часу, визначення 
інтенсивності праці  , бригад або дільниць 
Г. Для обліку і порівняння різноманітних видів робіт і 
приведення їх до єдиного вимірника. 
30. Що характеризує коефіцієнт оновлення основних фондів 
А. Частку введених основних фондів у вартості основних 
фондів на кінець періоду. 
Б. Збільшення вартості використовуваних основних фондів 
В. Кількість введених в дію основних фондів 
Г. Немає правильної відповіді. 
31. Який метод оцінки основних фондівщо діють, відображає 

можливу ціну їх продажу в сучасних умовах? 

А. За залишковою вартістю. 
Б. За відновною вартістю. 
В. За ринковою вартістю. 
Г. За первинноювартістю. 
32. В економіці матеріальні ресурси - це: 
А. Вся сукупність ресурсів в натурально-речовій формі, які 
використовуються у виробничій діяльності. 
Б. Засобипраці, які мають вартість і функціонують у 
виробництві  тривалий період в своїй незмінній споживчій 
формі, а їх вартість переноситься  конкретною працею на 
вартість готової продукції частками по мірі зносу. 
В. Частина ресурсів підприємства за винятком нематеріальних і 
грошових активів. 
Г. Частину виробничих фондів у вигляді предметів праці, 
елементи яких повністю втрачають свою натуральну форму і 
переносять всю свою вартість на вартість готової продукції. 
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33. Головна метаекономічної діяльності комерційного 

підприємства на ринку: 
А. Зниження витрат  
Б. Максимальний (оптимальний) прибуток 
В. Максимізація об'єму обороту 
Г. Задоволення купівельного попиту. 
34. Які з перерахованих ресурсів не є основними фондами 
А. Товари 
Б. Машини 
В. Споруди 
Г. Транспортні засоби. 
35. Як розраховується залишкова вартість? 
А. Первинна або відновна вартість мінус знос 
Б. Відновна вартість мінус первинна/ 
В. Первинна або відновна вартість плюс знос 
Г. Немає правильної відповіді. 
36. Коефіцієнт оборотності оборотних активів 

характеризує: 

А. Середню тривалість одного обороту 
Б. Розмір реалізованої продукції, яка  на 1 грн. оборотних 
активів 
В. Кількість оборотних активів за певний період 
Г. Рівень технічної оснащеності праці 
37. Якщо потужність підприємства збільшується, а режим 

його роботи залишається без змін, то облікова чисельність 

працівників: 
А. Збільшиться. 
Б. Зменшиться. 
В Не зміниться. 
Г. Між названимипоказниками зв'язку немає. 
38. До показників ефективності використання основних 

фондів не слід відносити: 

А. Фондомісткість 
Б. Фондоозброєність 
В. Коефіцієнт зносу 
Г. Рентабельність основних фондів 
39. Що відбувається з вартістю основних фондів 
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підприємства в процесі їх експлуатації? 

А. Переноситься на вартість товару, який продається 
Б. Не змінюється 
В. Збільшується 
Г. Немає правильної відповіді. 
40. Що відображає залишкова вартість основних фондів 
А Вартість основних фондів яка ще не перенесена на витрати 
виробництва і обігу 
Б. Ринкову їх вартість. 
В. Можливу ціну їх продажу. 
Г. Відновну їх вартість. 
41. Який з методів розрахунку середньорічної вартості 

основних фондів необхідно використовувати, якщо 

тількивідомі їх величини на початок і кінець року? 
А. Середньою хронологічною. 
Б. Середньою зваженою. 
В Середньою арифметичною. 
Г. Прогресивною. 
42. Здатність людини   за певний час конкретну кількість 

виробів і послуг – це: 

А.Вироблена продукція 
Б. Продуктивність праці 
В. Трудомісткість 
Г. Немає правильної відповіді. 
43. Яка з перерахованих нижче причин може     оборотних 

активів на підприємстві? 
А.  платежі покупців за відвантажену ним продукцію 
Б. Зменшення активів амортизаційного фонду 
В. Н платежі постачальникам за матеріали 
Г. Зменшення активів у фонді споживання 
44. Середній товарообіг на одного середньооблікового 

працівника за одиницю часу це: 

А. Фондоозброєність 
Б. Ефективність праці 
В. Продуктивність праці 
Г. Немає правильної відповіді. 
45. До систем оплати праці відносяться: 
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А  Почасова 
Б. Надбавки і доплати 
В. Премії 
Г. Тарифна сітка. 
46. Яким буде співвідношення валового доходу без ПДВ і 

витрат обігу при товарообігу “Мінімального рівня 

рентабельності”? 
А. Валовий прибуток дорівнюватиме витратам обігу 
Б. Валовий прибуток буде більше витрат обігу; 
В. Валовий прибуток буде менше витрат обігу; 
Г. Необхідне співвідношення встановити не можна. 
47. Яке з визначень точніше характеризує роздрібний 

товарооборот як показник господарської діяльності? 
А. Грошовий вираз вартості товарів і послуг, які продаються для 
особистого і часткового колективного споживання через 
роздрібну мережу підприємства . 
Б. Сукупність   економічних   відносин,   які   виникають   в 
процесі обміну товарів на гроші населення через купівлю-
продаж. 
В. Кількість проданих товарів по групах і   найменуваннях. 
Г. Все вище перераховане. 
48.Який звказаних елементів по своєму економічному змісту 

не включається до складу роздрібного товарообігу? 

А. Продаж товарів з розстрочкою платежу в кредит. 
Б. Продаж товарів і продукції підприємствам  . 
В. Продаж підприємством роздрібної торгівлі товарів  крупними 
оптовимипартіями за безготівковий розрахунок 
Г. Продаж видань через мережу кіосків. 
49.Яке  твердженняневірне? 

А. Метою діяльності є отримання прибутку. 
Б. Торгівля як галузь  національної економіки  доводить товари 
від виробниківдо споживачів і не забезпечуєзміну форми 
вартості товарів. 
В. Торгова діяльність здійснюється в сферах роздрібної і 
оптової торгівлі. 
Г. Торгівля - це організм, стимулюючий виробництво. 
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50. Чому дорівнює оборотність запасів, якщо середні запаси 

20 тис. грн., норматив запасів 10 тис. грн., товарообіг за рік 

100 тис.грн.? 

А. 2 обороти В 10 оборотів. 
Б. 8 оборотів Г. 5 оборотів. 

51. Який показник визначений вірно на основі використання 

формули баланс товарообігу? 
Якщо, Зн, Зк — запаси товарів на початок і кінець періоду, П 

— надходження товарів, В - вибуття товарів, Т - продаж товарів. 
А. Зк = Зн+П-В-Т. В.Т=ЗН+П+В-ЗК. 
Б. ЗН+Т-П=3К+В. Г.  П=Т+ЗН-В+ЗК. 

52. При плануванні товарного забезпечення в опті 

використовується показник «закупівель». Для його 

розрахунку з балансу товарообігу необхідно взяти суму 

обороту: 

А. Організаційного. В. Складського. 
Б. Валового. Г.  Транзитного. 

53. Замовлення сировини і товарів великими партіями 

проявляються в: 
А. Можливості отримати знижку з ціни. 
Б. Зростанні складських витрат. 
В. Зниженні постійних витрат на одиницю товару. 
Г. Можливості збільшення псування сировини і товарів. 
54.У якому зв'язку знаходиться товарообіг і витрати 

обігуякщо темпи зростання (зниження) товарообігу і 

витрат обігу збігаються? 
А. Дегресивному.  
Б. Прогресивному. 
В.Пропорційному 
Г. Чіткого зв'язку немає. 
55. Утворення зайвих запасів сировини, матеріалів і товарів   

до: 

А. Підвищення якості товарно-сировинних ресурсів. 
Б. Зниження якості товарно-сировинних ресурсів. 
В. Створення сприятливих умов для  нормальної діяльності 
підприємства. 
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Г. Необхідності зниження ціни товарно-сировинних  ресурсів  і 
збільшення втраттоварів понаднорми природного убутку. 
56. Різниця між прибутком до оподаткування і платежами 

до бюджету є: 
А. Чистим прибутком. 
Б. Прибутком до оподаткування. 
В. Економічним прибутком. 
Г. Нерозподіленим прибутком. 
57. Які внутрішні чинники впливають на об'єм валового 

доходу підприємства?  

А. об'єм товарообігу, його структура, склад, типізація 
підприємств торгівлі; якість товарів і рівень торгового 
обслуговування; цільова стратегія;  
Б. чисельність працівників торгового підприємства і їх 
кваліфікація;  
В. співвідношення попиту і пропозиції; життєвий цикл товару. 
Г. торгівельна площа 
58. На зростання чистого прибутку підприємств торгівлі не 

впливають:  
А. структура капіталу;  
Б. ефективність інвестицій у підприємство;  
В. кількість працівників;  
Г. коефіцієнт використання виробничої потужності. 
59. Показник рентабельності товарообороту характеризує:  

А. ефективність використання власного капіталу підприємства;  
Б. частку прибутку в кожній грошовій одиниці товарів, що 
реалізовані;  
В. ефективність використання основних фондів підприємства;  
Г. частку прибутку з усієї суми коштів, що вкладені. 
60. Як визначити узагальнений показник ефективності 

торгівлі?  
А. відношення  товарообігу до витрат торгівлі;  
Б. відношенням  витрат торгівлі до загального товарообігу і 
множенням на 100;  
В. додаванням  до суми товарообігу   витрат торгівлі.  
Г. співвідношення власного та позикового капіталу 
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5.Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачено 
навчальним планом у вигляді курсової фахової роботи.  

Курсова робота передбачає: систематизацію, 
закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з 
навчальної дисципліни та застосування їх при вирішенні 
конкретних виробничих ситуацій; розвиток навичок самостійної 
роботи з літератур-ними джерелами та звітністю підприємства.  

Курсова робота з навчальної дисципліни видається 
студенту викладачем на початку вивчення дисципліни. Курсова 
робота виконується студентом самостійно. Студент має надати 
курсову роботу для перевірки наприкінці курсу, але не пізніше 
терміну проведення підсумкового контролю  

Курсова робота складається з трьох частин – 
теоретичної, аналітичної та проектної частин.  

У процесі виконання курсової роботи студент має 
опрацювати не менш десяти літературних джерел з посиланням 
на використання певної інформації з них у тексті роботи. При 
цьому робота має носити творчий характер і бути спрямованою 
на вирішення певної проблеми чи на висловлення особистого 
погляду автора роботи на питання, яке розглядається в роботі.  

Курсова робота складається з таких складових частин: 
титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, висновків, 
списку літератури, додатків до індивідуального завдання (при 
необхідності).  

Вступ має розкривати актуальність обраної теми, її 
проблематику, перелік науковців, що займалися дослідженням 
цих питань, мету, об’єкт, предмет і завдання дослідницької 
роботи.  

Основна частина роботи (може складатися з декількох 
підрозділів) має включати теоретичний підрозділ з 
характеристикою сучасного стану проблеми, описом 
нормативно-правової бази, поглядом різних авторів на цю 
проблему, аналізом позитивних та негативних наслідків впливу 
проблеми на розвиток туристичної індустрії.  

Практичний підрозділ складається з аналізу статичної 
інформації, ситуаційних завдань, вирішення яких має 
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супроводжуватися обґрунтованими висновками.  
Проектна частина передбачає обґрунтування заходів з 

підвищення ефективності діяльності підприємства 
Висновки мають бути обґрунтованими щодо досягнення 

мети роботи. Роботу оформлюють згідно вимог наведених в 
методичних вказівках 06-01-188. 

 

6. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу використовується оцінювання знань за наступними 
видами робіт: 

− поточне тестування та опитування; 
− усне опитування; 
− підсумкове тестування з кожного змістового модуля; 
− перевірка виконаних практичних завдань; 
− підготовка та презентація реферату, міні лекції; 
− підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 

конференціях. 
Індивідуальна робота є обов'язковим елементом модуля і 

виконується обов'язково в часових рамках вивчення певного 
модуля. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали 
оцінювання. 

1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 
виконуються на практичних  заняттях та консультаціях, 
розрахунково-графічна робота, 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 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); 
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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 несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 

 

Приклад екзаменаційного білета 
1.Практична частина: 

Розв’яжіть задачу та прокоментуйте отримані результати 
За кожну правильну відповідь нараховується 5 балів 
Задача 1.1.Визначити обсяг продажу продукції, при якому буде 

забезпечуватись беззбитковість  підприємства, …………. 
Задача 1.2.Визначити величину вивільнених засобів із 

обороту…………… 
Задача 1.3. Визначити збільшення товарообороту продукції за 

рахунок поліпшення використання основних виробничих 
фондів………………. 

2. Теоретична частина: 

2.1.  Докладно розкрийте питання:(0-10 балів) 

Економічна суть ……………………… 
 
2.2. Пропонуємо визначити правильні відповіді на наступні 

тестові питання. За кожну правильну відповідь нараховується 

1бал. 

1. Виберіть активи підприємства, які не належать до оборотних 

коштів: 

а)  грошові кошти в банку; 
б)  транспортні засоби; 
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в)  незавершене виробництво; 
г)  все перераховане вище. 
……………………………………………………………………. 

15. Прибутковість підприємства – це: 

а) самоокупність витрат виробництва; 
б) перевищення власних доходів над витратами виробництва; 
в) одержання власних доходів. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Екзамен 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
м

ко
ви

й
 

те
ст

  
(е

кз
ам

ен
) 

С
ум

а 

Змістовий  
модуль № 1 

Змістовий 
модуль № 2 

Змістовий 
модуль №3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 
40 100 

5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 5 

Т1, Т2... Т12 — теми змістових модулів. 
 

Курсова робота 

Пояснювальна 
записка 

Захист роботи Сума 

до 60 до 40 100 

7.  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену та курсової роботи 

90–100 відмінно 

82–89 добре 

74–81 

64–73 задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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8. Рекомендована література 

Базова  

1. Лебедева С.Н. Экономика торгового предприятия:Учеб. 
пособие./С.Н.Лебедева, Н.А.Казиначикова, А.В.Гавриков. - 2-е 
изд.- Минск: Новое знание, 2002. - 240 с.  
2. Лебедева С.Н., Казиначикова Н.А., Гаврикова А.В. 
Экономика торгового предприятия: Учеб. пособие/ Под ред. 
С.Н. Лебедевой. - Минск: Новое знание, 2001. - 240с.  
3. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства: 
Підручник для вузів/А.А. Мазаракі, Л.С. Лігоненко, Н.М. 
Ушакова; Під ред. Ушакової Н.М.-Київ:Хрещатик,1999. - 800с.- 
4. Марцин В.С.Економіка торгівлі:Підручнк. - 
Київ:Знання,2006. - 402с.-966-8148-69-Х. - 44.80  
5. Яковлєв Ю.П.Економіка торгівлі з використанням 
інформаційних технологій: Навч. посіб.- Київ: ЦНЛ, 2006. - 
376с. 

Допоміжна 

1. Осика С., Пятницький В. Світова організація 
торгівлі:Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп.-Київ:К.І.С., 2004. - 
516с  
2. Румянцев А.П., Башинська А.І., Корнілова І.М., Коваленко 
Ю.О. Міжнародна торгівля:Навч. посібник. - Київ:ЦНЛ,2004. - 
376с.  
3. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: Учеб. для 
вузов/Л.П.Дашков, В.К.Памбухчиянц. - 3-е изд., перераб. и доп.-
Москва:Маркетинг, 2001. - 596с 
4. Мова торгівлі. - Вашингтон. - 143  
5. Зовнішня торгівля товарами та послугами підприємств 
Рівненської області у 2011 році/За ред. М.М.Міщук. Державна 
служба статистики України. Гол.управ. стат.у Рівнен.обл - 
Рівне,2012. - 80с 

9.  Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/  

2. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.rada.kiev.ua/  
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3. Державний комітет статистики України  / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 
6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.libr.rv.ua/  

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 
вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://cbs.rv.ua/ 

7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 
75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні ресурси у 
цифровому репозиторії). 

8. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.me.gov.ua/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


