
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Інститут бізнесу та сучасних технологій 

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

«Інспектування підприємств торгівлі» 
на 2021-2022 навчальний рік 

 

Курс та семестр вивчення 3 курс, 5 семестр 

Освітня програма/спеціалізація «Підприємництво, торгівля та логістика» 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

 
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну, Михайленко Олена Миколаївна 
науковий ступінь і вчене звання,  к.е.н. 

посада  доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

 
Контактний телефон +38-050-160-84-84 

Електронна адреса helmix1106@gmail.com 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації очна http://www.commerce.puet.edu.ua/ 
он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00 

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/ 

 

Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення навча- 

льної дисципліни 

формування у студентів систем знань і розуміння теоретичних і методологічних основ 
управління комерційною діяльністю, набуття навичок самостійного прийняття управлін- 

ських комерційних рішень 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20год, практичні заняття 40 год., самостійна робота 
90 год.) 

Форми та методи на- 

вчання 

Лекційні та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контро- 

лю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорен- 

ня; тестування; поточні модульні роботи 
Підсумковий контроль: ПМК (залік) 

Базові знання 
Знання з дисциплін «Організація торгівлі», «Технологія торгівлі та послуг», «Товароз- 
навство», «Державне регулювання економіки та підприємницьке право» 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні ре- 

зультати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 використовувати базові знання з торгівлі й уміння кри- 

тичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях 

(ПР01); 

 застосовувати набуті знання для виявлення, постановки 
та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в тор- 

говельній діяльності (ПР02); 

 використовувати сучасні комп’ютерні і телекомуніка- 

ційні технології обміну та розповсюдження професійно 

спрямованої інформації у сфері торгівлі (ПР04); 

 аналізувати діяльність торговельних підприємств 

 здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях (К02); 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (К06); 

 навички міжособистісної взаємодії (K12); 

 здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин (К15); 

 здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

торговельних структур (К16); 

 здатність визначати і виконувати професійні завдання з 
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Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

(ПР05); 

 демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

торгівлі для подальшого використання на практиці 

(ПР011); 

 вміти застосовувати інноваційні підходи в торговельній 

діяльності (ПР014); 

 вміти вирішувати професійні завдання з організації 

діяльності торговельних структур і розв’язувати проблеми 

у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутріш- 

ніх впливів (ПР 17); 

 демонструвати вміння оцінювання кон’юнктури ринків 
та результатів діяльності торговельних структур з ураху- 

ванням ризиків (ПР20) 

організації діяльності торговельних структур (К19); 

 здатність до оцінювання кон'юнктури ринків і результа- 

тів діяльності у сфері торгівлі з урахуванням ризиків (К22). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 
Модуль 1. Предмет, поняття, сутність та завдання курсу „Інспектування підприємств торгівлі‖, порядок торговельного 

обслуговування споживачів та контроль за їх виконанням 

Тема 1. Предмет, поняття, 

сутність та завдання курсу 

―Інспектування підприємств 

торгівлі‖ в умовах ринкової 

економіки 

Відвідування занять; захист до- 

машнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми «Сутність організації та 

технології інспектування підприємств торгівлі», 

«Методи реалізації програми державного захисту прав 

споживачів» 

Тема 2. Зміст господарської 

діяльності підприємств 

торгівлі та ресторанного 

господарства, їх торгівельна 
мережа 

Відвідування занять; захист до- 

машнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентації на теми «Відповідальність 

господарюючих суб’єктів сфери торгівлі, ресторанного 

господарства та послуг», «Зміст Кодексу України «Про 

адміністративні правопорушення», його роль в захисті 
прав споживачів 

Тема 3. Організація контро- 

лю за дотриманням порядку 

провадження торговельної 

діяльності 

Відвідування занять; захист до- 

машнього завдання; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентації на теми: «Сутність діяльності 

Державної служби боротьби з економічною злочинніс- 

тю, його роль в захисті прав споживачів», «Сутність 

діяльності органів державної податкової служби Укра- 

їни і органів внутрішніх справ та їх роль в захисті 
прав споживачів». 

Тема 4. Закон „Про захист 

прав споживачів‖, його роль 

в інспектуванні підприємств 

торгівлі та ресторанного 

господарства 

Відвідування занять; захист до- 

машнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентації на теми: «Сутність, зміст за- 

кону України «Про захист прав споживачів»», «Сут- 

ність механізму реалізації державного захисту прав 

споживачів на Україні», «Зміст основних видів санкцій 

за порушення прав споживачів» 

Тема 5. Правила продажу 

продовольчих та непродо- 

вольчих товарів 

Відвідування занять; захист до- 

машнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Провести дослідження на теми «Основний зміст зако- 

нів та інших нормативних документів по продажу 

продтоварів», «Основні вимоги до роздрібної торгівлі 

тютюновими та алкогольними виробами», «Закони та 

нормативні документи розглядають порядок продажу 

не продтоварів» 

Тема 6. Правила роботи 

підприємств ресторанного 

Господарства, контроль за 

їх виконанням 

Відвідування занять; захист до- 

машнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентації на теми «Основні вимоги 

щодо роботи підприємств ресторанного господарства», 

«Вимоги щодо якості продовольчої сировини, закуп- 

них товарів,  харчових  продуктів  та напівфабрикатів», 

«Вимоги до виробничих торгівельних та побутових 

приміщень закладів ресторанного господарства» 

Тема 7. Правила торгівлі на 

ринках та контроль за їх 
виконанням 

Відвідування занять; захист до- 

машнього  завдання; обговорення 
матеріалу занять; виконання 

Підготувати презентації на теми «Основний зміст пра- 

вил роботи ринків по продажу продтоварів»,   «Основ- 
ний зміст правил роботи ринків по продажу  непродто- 
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Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 
 навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

варів», «Роль діяльності адміністрації ринків» 

Модуль 2. Організація і технологія проведення контрольних перевірок підприємств торгівлі та дрібнороздрібної торгове- 
льної мережі. 

Тема 8. Організація контро- 

лю за дотриманням правил 

користування засобами 

вимірювальної техніки 

Відвідування занять; захист до- 

машнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми «Порядок використання 

основних засобів вимірювальної техніки в торгівлі», 

«Порядок покладення державного метрологічного 

нагляду в торгівлі», «Зміст основних правил експлуа- 

тації окремих засобів вимірювальної техніки» 

Тема 9. Правила обміну 
товарів 

Відвідування  занять;  захист  до- 
машнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати   презентації   на   теми   «Порядок роботи 
експертних структур щодо визначення якості товарів», 

«Майнова відповідальність за продаж товарів належної 

якості в торгівлі», «Порядок забезпечення необхідною 

інформацією споживачів в роздрібній торгівлі» 

Тема 10. Правила роботи 
дрібнороздрібної торгової 

мережі 

Відвідування занять; захист до- 
машнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати  реферати на  теми «Вимоги до організації 
діяльності    дрібнороздрібної    торгівельної   мережі», 

«Порядок продажу товарів в дрібнороздрібній торгіве- 

льній мережі», «Відповідальність робітників дрібноро- 

здрібної  торгівельної  мережі за  дотримання  правил її 

функціонування» 

Тема 11. Організація і тех- 
нологія відбору зразків 

товарів для перевірки їх 

якості 

Відвідування занять; захист до- 
машнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми  «Порядок   оформлення 
рішень про вилучення з обороту партій неякісних то- 

варів», «Порядок прийняття рішення про припинення 

відвантаження, продажу товарів», «Порядок тимчасо- 

вого   припинення   діяльності    підприємств торгівлі», 

«Порядок заборони відвантаження, продажу товарів, 

що не відповідають вимогам якості» 

Тема 12. Технологія прове- 
дення контрольних переві- 

рок додержання правил 

торговельного обслугову- 

вання 

Відвідування занять; захист до- 
машнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати презентації на теми «Основні вимоги 
щодо контрольних перевірок підприємств роздрібної 

торгівлі», «Порядки документального оформлення 

результатів перевірки підприємств роздрібної торгів- 

лі» 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

  Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескла- 

дання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

  Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

  Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

  Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання та екзамен 

Види робіт 
Максимальна кі- 

лькість балів 

Модуль 1 (теми 1-7): відвідування занять (3,5 бали); виконання навчальних завдань (7 балів); 
завдання самостійної роботи (7 балів); тестування (7 балів); поточна модульна робота (5,5 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 8-12): відвідування занять (2,5 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); 
завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (10 балів); поточна модульна робота (7,5 балів) 

50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за шка- 
лою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням навча- 

льної дисципліни 

 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

