
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

Вибіркова дисципліна 

кафедри підприємництва, 

торгівлі та логістики 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ 



 Предметом вивчення дисципліни є 

Мета вивчення дисципліни 
надання здобувачу освіти таких можливостей та переваг: формування 

системи спеціальних теоретичних знань з питань організації і технології 

торгівлі та набуття навичок їх практичного вирішення з метою забезпечення 

раціональної організації торгово-технологічних процесів підприємств 

торгівлі, їх проектування і удосконалення на основі досягнень науково-

технічного прогресу за умови забезпечення високої ефективності діяльності 

суб’єктів ринку у сучасних умовах господарювання 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ 

Обсяг – 4 кредити,  120 
годин, в т.ч.  лекцій – 
30 год., практичні та 
семінарські заняття 
–  30 год., самостійна  
робота – 60 год. 

Період навчання −  
бакалавр, 2 курс , 

 4 семестр 

Підсумкова 
форма контролю 

− залік 



Здатність визначати вплив 
функціональних областей 
маркетингу на результати 
господарської діяльності 
ринкових суб’єктів 

Вивчення дисципліни додатково  

сприяє формуванню студентом таких 

компетентностей 
Здатність використовувати 
теоретичні положення 
маркетингу для 
інтерпретації та 
прогнозування явищ і 
процесів у маркетинговому 
середовищі 

Здатність 
коректно 
застосовувати 
методи, прийоми 
та інструменти 
маркетингу 

Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними 
знаннями, генерувати 
нові ідеї 

Здатність 
застосовувати знання у 
практичних ситуаціях, 
вміння виявляти, 
ставити та вирішувати 
проблеми, приймати 
обґрунтовані рішення 

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій 

на основі економіко-

математичних моделей та 

методів, пакетів 

прикладних програм 

Здатність демонструвати 
розуміння законів та 
закономірностей 
функціонування ринку, 
поведінки його суб’єктів 



•Організаційні 
основи діяльності 

підприємств оптової 
торгівлі 

•Складська мережа 

• Організація 
технологічних процесів і 

праці на складах 

•Норми і правила 
торговельного 

обслуговування 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні  
блоки: 

•Організація продажу 
товарів  і обслуговування 

покупців у магазинах 

•Організаційні основи 
функціонування роздрібної торгівлі 

•Сутність, функції і завдання 
організації торгівлі 

•Організаційна та 
функціональна 

структура торгівлі  

•Організація і технологія 
товаропостачання 

роздрібної торговельної 
мережі 

•Організація і технологія тарних 
операцій в торгівлі 

•Організація 
оптових закупівель і 
продажу товарів та їх 

документальне 
оформлення 

•Організаційна побудова 
і розвиток роздрібної 
торговельної мережі 

•Будова, улаштування і 
проектування роздрібних 

торговельних об’єктів  

•Організація торгово-
технологічного процесу в  

магазині 

•Позамагазинні форми 
торговельного 

обслуговування 

•Організація перевезень 
торговельних вантажів 



• Лекційний матеріал 

• Дистанційний курс 

•Методичні вказівки 
та завдання для 
семінарських, 

практичних занять, 
поточного та 
підсумкового 

контролю знань і 
вмінь здобувачів 

вищої освіти 

• Методичні рекомендації 

 і завдання для 
виконання самостійної 

роботи 

•Робоча програма  
навчальної дисципліни 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 



Кадрове забезпечення 

Кадрове забезпечення 
д.е.н., проф. Міщук І.П. 

д.е.н., проф. Апопій В.В. 




