
1. Назва модуля: Комерційна діяльність суб’єктів підприємництва 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ВВ1.2.01_8 
3. Тип модуля: вибірковий.  
4. Семестр: 8. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 36 (лекцій –18, практичних занять – 18). 
6. Лектор: Кірдан Олександр Петрович - кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують виробничо-

господарську і фінансово-економічну діяльність; методичні, нормативні та інші 
керівні матеріали з комерційної діяльності; сутність та зміст комерційної роботи; 
стан і перспективи розвитку ринку збуту продукції, робіт (послуг); методи обліку та 
аналізу господарської діяльності підприємства; організацію комерційної роботи на 
підприємстві; систему економічних стандартів і показників підприємства; 
організацію статистичного обліку; методи економічного аналізу показників 
діяльності підприємства та його підрозділів; порядок визначення собівартості 
товарної продукції, розроблення нормативів матеріальних і трудових витрат, 
оптових і роздрібних цін; методи визначення економічної ефективності 
впровадження нової техніки та технології, заходів з підвищення 
конкурентоспроможності продукції, удосконалення організації праці і управління; 
вітчизняний і світовий досвід раціональної організації економічної діяльності 
підприємства в умовах ринкової економіки; 

уміти: поєднувати теоретичні знання і практичні навички по ефективному 
веденню виробництва; вести комерційні переговори з партнерами; організовувати 
комерційну діяльність на підприємстві; розраховувати ефективність комерційної 
діяльності підприємств; знаходити шляхи використання резервів підвищення 
ефективності діяльності підприємства. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економіка 

підприємства, маркетинг, менеджмент. 
10. Зміст модуля:  
Предмет, метод і задачі курсу. Комерційна інформація та її захист. 

Комерційні договірні зобов'язання. Організація розрахунків в комерційній 
діяльності. Організація комерційної діяльності підприємств. Організація рекламно-
інформаційної діяльності зі збуту товарів/послуг. Особливості комерційної роботи 
при здійсненні експортно-імпортних операцій. Комерційна діяльність на різних 
ринках. 

11. Рекомендована література: 
1. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства: 

Навчальний посібник / Виноградська А.М. – К.: КНТЕУ, 2005. – 280с. 
2. Криковцева Н.О. Комерційна діяльність: Навчальний посібник / 

Криковцева Н.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г., Авдєєнко Л.Л., Дяченко Г.А., 
Курська Л.С., Сахарова О.Н. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с. 

3. Ліпич Л.Г. Комерційна діяльність: Навчальний посібник / Ліпич Л.Г., Кощій 
О.В.  – Луцьк: Ред.-видавничий відділ ЛДТУ, 2005. – 288с. 

4. Шило В.П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності 
підприємства / Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Темченко А.Г., Брадул 
О.М. – К.: Кондор, 2005. – 240 с. 

12.Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 



13.Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


