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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Дисципліна самостійного вибору ВНЗ
Семестр 6
Кількість кредитів  5
Загальна кількість годин 150
Кількість модулів 3
Лекції, годин 45
Практичні/ семінарські, годин 30
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 75
Тижневих годин для денної форми навчання: 11,5
аудиторних 5
самостійної роботи студента 5
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування у студентів системи знань, вмінь і навичок  щодо  комп-
лексного розуміння проблем споживчого ринку і ролі торгівлі в системі ринкових 
відносин, а також знання інструментів і особливостей управління господарсько-
фінансовою діяльністю торговельного підприємства.

Завдання -усвідомлення місця торгівлі у господарському комплексу країни; 
особливості формування економічних ресурсів торговельних підприємств; показ-
ники діяльності та склад товарообороту підприємств роздрібної,  оптової торгівлі 
та  ресторанного господарства; сутність, склад, класифікацію витрат обігу, доходів 
і прибутку торговельних підприємств, основні методи їх аналізу; сутність ефектив-
ності діяльності торговельних підприємств, фактори, що на неї впливають; мето-
дики аналізу основних показників та ефективності діяльності торговельних 
підприємств.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Змістовий модуль1: Торгівля як галузь господарського комплексу країни
Тема1 .Споживчий ринок товарів, послуг
та показники його оцінки 15 4 2 9

Тема 2.Економічна сутність, соціально-
економічні форми, роль і значення тор-
гівлі в господарському комплексі країни і 
ринку

16 4 4 8

Тема 3.Особливості формування еконо-
мічних ресурсів торговельних підпри-
ємств та їх оцінка

24 8 8 8

Разом за змістовним модулем 1 55 16 14 25

Змістовий модуль2: Організаційно-економічні основи функціонування торговельного 
підприємства

Тема 4.Обсяги продажу підприємств роз-
дрібної торгівлі 18 5 4 9

Тема 5.Обсяги продажу оптового 
підприємства 15 5 2 8

Тема 6.Продукція і товарообіг підпри-
ємств  ресторанного господарства 15 5 2 8

Разом за змістовним модулем 2 48 15 8 25

Змістовий модуль3: Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності торговельних 
підприємств

Тема 7.Витрати обігу торговельних 
підприємств 16 4 2 10

Тема 8.Доходи і прибуток торговельних
підприємств 16 5 4 7

Тема 9.Ефективність діяльності торго-
вельних підприємств 15 5 2 8

Разом за змістовним модулем 3 47 14 8 25
Усього годин 150 45 30 75

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Семінар – розгорнута бесіда 
Споживчий ринок товарів, послуг та показники його оцінки 2

2
Семінар запитань і відповідь 
Економічна сутність, соціально-економічні форми, роль і значення 
торгівлі в господарському комплексі країни і ринку

4

3
Семінар з виконанням практичних задач 
Особливості формування економічних ресурсів торговельних під-
приємств та їх оцінка 8

4 Семінар з виконанням практичних задач 
Обсяги продажу підприємств роздрібної торгівлі 4

5 Семінар з виконанням практичних задач 
Обсяги продажу оптового підприємства 2

6 Семінар з виконанням практичних задач 
Продукція і товарообіг підприємств  ресторанного господарства 2

7 Семінар – розгорнута бесіда 
Витрати обігу торговельних підприємств 2



8 Семінар з виконанням практичних задач 
Доходи і прибуток торговельних підприємств 5

9 Семінар з виконанням практичних задач 
Ефективність діяльності торговельних підприємств 2

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2 Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3 Добір статистичної інформації за результатами звітів торгівлі та ресторанного 

господарства.
4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1. Торгівля як галузь господарського комплексу країни

Семінар – розгор-
нута бесіда 

Споживчий ринок 
товарів, послуг та 
показники його 

оцінки

9

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: поняття ринку та еле-
менти і характеристики споживчого ринку. Основні 
типи ринків.Попит і пропозиція, роль торгівлі як кінце-
вої ланки обертання товарів. Основні функції ринку 
товарів та послуг.Показники оцінки споживчого 
ринку.Поняття ефективності ринкової діяльності. 
Баланс товарних ресурсів. 
Джерела [1, 2, 3,9,21,23,24,25]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Заслуховування 
доповідей.Відповіді на 

запитання

Семінар запитань і 
відповідь 

Економічна сут-
ність, соціально-
економічні форми, 
роль і значення 
торгівлі в госпо-
дарському комп-
лексі країни і 

ринку

8

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань семінару. Торгівля 
в системі ринкових відносин. Види торгівлі і їх роль в 
господарському комплексі.Органи керівництва в тор-
гівлі.Електронна комерція.Функції роздрібної, оптової 
торгівлі та ресторанного господарства.Основні закони і 
нормативні акти, що діють в торгівлі та ресторанному 
господарстві. 
Джерела [7,9,10,21,23,24,25]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Семінар з вико-
нанням практич-

них задач 
Особливості фор-
мування економіч-
них ресурсів тор-
говельних підпри-
ємств та їх оцінка

8

1.Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань:аналіз вартості і складу ресурсів торгівельного 
підприємства. Особливості формування і оцінки ефек-
тивності матеріально-технічної бази  торгівельного під-
приємства. Особливості формування і оцінки ефектив-
ності персоналу торговельного підприємства 
та його стимулювання. собливості формування і оцінки 
ефективності  оборотних активів торговельних 
підприємств. 
Джерело [1, 2, 3,7, 9,10,12,13, 23]. 
2. Самотестування.

Тестування,  
проведення дискусії, 
заслуховування та 
обговорювання 
повідомлень

Разом змістовний 
модуль 1 25

Змістовий модуль 2. Організаційно-економічні основи функціонування торговельного 
підприємства

Семінар з вико-
нанням практич-

них задач 
Обсяги продажу 
підприємств роз-
дрібної торгівлі

9

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: Соціально-економічна сутність і склад роздріб-
ного  товарообороту. Аналіз обсягу і структури товаро-
обороту. Сутність і аналіз товарних запасів.Аналіз 
постачання товарів.Розрахунок структури асортименту 
товарів  в обсязі реалізації. 
Джерело [1, 2, 3, 5, 6]. 
2. Самотестування.

Фронтальне та 
індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар з вико-
нанням практич-

них задач 
Обсяги продажу 

оптового 
підприємства

8

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань:Аналіз складу оптового товарообороту і факто-
рів впливу на його зміну.Показники обороту оптової 
торгівлі.Аналіз товарообороту і товарного забезпечення 
оптових підприємств. 
Джерело [1, 2, 3, 5, 6]. 
2. Самотестування.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з вико-
нанням практич-

них задач 
Продукція і това-
рообіг підпри-
ємств  ресторан-
ного господарства

8

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: аналіз складу і структури товарообороту під-
приємств ресторанного господарства і факторів впливу 
на його зміну. Склад витрат від операційної діяльності 
підприємств ресторанного господарства.Аналіз витарат 
обігу підприємств ресторанного господарства. 
Джерело [ 5, 6,7,10,12,23]. 
2. Самотестування.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Разом змістовий 
модуль2 25

Змістовий модуль 3. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності торговельних 
підприємств

Семінар – розгор-
нута бесіда 

Витрати обігу тор-
говельних 
підприємств

10

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань семінару 
Джерело [1, 2, 4, 6,7,8,9,10,11,12]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Фронтальне та 
індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар з вико-
нанням практич-

них задач 
Доходи і прибуток 
торговельних 
підприємств

7

Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: 
Розрахунок доходу від різних видів діяльності, аналіз 
формування і використання прибутку на підприємстві. 
Фактори впливу на прибуток торгівельних підприємств. 
Джерело [1, 2, 3,4,7,8,9,12,13,22]. 
2.Самостійне розв’язння завдань

Фронтальне та 
індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар з вико-
нанням практич-

них задач 
Ефективність 

діяльності торго-
вельних 

підприємств

8

1.Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: 
Розрахунок комерційної рентабельності, рентабельності 
різних видів ресурсів торгівельного підприємства та 
інтегрального показника ефективності діяльності торгі-
вельних підприємств. 
Джерело [1, 2, 4, 6,10,11,12,13,14,15,16,22,23]. 
2. Самотестування. 
3. 2.Самостійне розв’язння завдань

Фронтальне та 
індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Разом змістовий 
модуль 3 25

7. Результати навчання

1 Знання  сутності та принципів дії споживчого ринку, формування попиту і пропозиції на 
ринку товарів та послуг.

2 Знання варіативності видів, форм та особливих умов формування товарообороту підпри-
ємств торгівлі.

3 Знання методичних основ організації оптової та роздрібної торгівлі.
4 Уміння оцінити ефективність ресурсного потенціалу підприємств торгівлі
5 Уміння скласти та проаналізувати торговий баланс
6 Уміння розрахувати доходи підприємств торгівлі і ресторанного господарства
7 Знати фактори впливу на прибуток підприємств торгівлі і ресторанного господарства

8 Уміння розрахувати показники ефективності  діяльності підприємств торгівлі і ресторан-
ного господарства

8. Форми навчання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).



9. Методи оцінювання
Екзамен



10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Змістовий модуль 1

Тема 1 1 1 2 4

Тема 2 1 1 2 4

Ткма 3 1 1 2 1 5
Разом 
змістовий 
модуль 1

3 3 6 1 5 18

Змістовий модуль 2

Тема 4 1 1 2 4

Тема 5 1 1 2 1 5

Тема 6 1 1 2 4
Разом 
змістовий 
модуль 2

3 3 6 1 5 18

Змістовий модуль 2

Тема 7 1 1 1 3

Тема 8 1 1 1 3

Тема 9 1 1 1 3



Разом 
змістовий 
модуль 3

3 3 3 5 14

Усього 9 9 15 2 15 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам
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4
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Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»
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биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.
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Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій.
2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3 Індивідуальні завдання
4 Навчальна та наукова література, нормативні документи.
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