
Семінарське заняття 4 

Дисципліна: Основи кооперації. 

 

Тема: Галузі діяльності 

споживчої кооперації України. 

Студенти повинні: 

знати, які галузі діяльності є основними у споживчій кооперації України; діяльність закладів 

кооперативної освіти у споживчій кооперації України; нормативно-правові акти щодо безпеки 

функціонування суб’єктів господарювання споживчої кооперації України 

План 

1. Охарактеризуйте торговельну діяльність у споживчій кооперації.  

2. Надайте характеристику окремим типам магазинів (універмаг, універсам, міні-маркет, супер-

маркет, гипермаркет, дискаунт) 

3. Проаналізуйте діяльність ресторанних господарств. 

4. Визначте та проаналізуйте види послуги у споживчій кооперації. 

5. Охарактеризуйте діяльність закладів кооперативної освіти у споживчій кооперації України. 

Рекомендовані теми рефератів: 

1. Охарактеризуйте таки об’єднання: асоціація, корпорація, спілка. 

2. Які відмінності  між визначенням понять  «заклад ресторанного господарства», «тип ресторанного 

господарства», «клас ресторанного господарства». 

3. Основні напрями розвитку споживчої кооперації у сфері послуг. 

Ключові поняття: 

Торговельна діяльність, види закладів торгівлі,  ресторанне госпоцарство, послуги та їх види, 

кооперативна освіта. 

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів 
1. Що таке торговельне підприємство? 

2. Назвіть основні ознаки торговельного підприємства. 

3. Які існують типи підприємств ресторанного господарства? 

4. За якими ознаками класифікують заклади ресторанного господарства? 

5. Які ви знаєте різновиди ресторанів? 

6. За якими основними ознаками класифікують послуги? 

7. Як класифікуються послуги за економічним змістом? 

8. Які послуги належать до особливих? 

9. За якими спеціальностями у кооперативних закладах вищої освіти здійснюється підготовка 

молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів? 

Методичні рекомендації 

 При підготовці відповіді на 1 питання необхідно пригадати, що торговельна 

діяльність діяльність з купівлі-продажу товарів, зокрема власного виробництва, або посередницька 

діяльність, зокрема із надання агентських, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від 

виробників (постачальників) до кінцевого покупця. 

Роздрібна торгівля – завершальна стадія товарообороту. ЇЇ основна функція полягає у 

кінцевому продажу товару за роздрібними цінами населенню, внаслідок чого товари зі сфери 

товарного обігу переходять у сферу особистого споживання. Роздрібний продаж товарів 

проводиться через  роздрібну торговельну мережу. 

  Оптові  організації - це господарські формування, що включають кілька організаційно, 

структурно або функціонально взаємозв'язаних за спорідненою товарною спеціалізацією або за 

єдиною, зрідка - відомчою, постачальницько-збутовою орієнтацією оптових підприємств. 

  Торговельне підприємство є кінцевим пунктом роздрібного продажу товарів і виступає як 

самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи і здійснює 

торговельно-господарську діяльність для отримання відповідного прибутку. 

Ознаки торговельного підприємства: має основні та оборотні засоби; здійснює повний цикл 

торгово-господарської діяльності; має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах  

банку; має свою внутрішню структуру і єдине керівництво; є юридичною особою і користується її 

правами (заключає  договори і несе відповідальність за своїми обов’язками); його структура та 

діяльність визначається статутом, має власну печатку з найменуванням;до його складу  не можуть 

входити інші юридичні особи. 



  При підготовці відповіді на 2 питання варто звернути увагу на те, що до торгових 

підприємств відносять: фірми, комерційні структури засновані  на приватній або колективній 

власності, великі універсальні і спеціалізовані магазини, що знаходяться  на  повному 

господарському розрахунку, споживчі товариства, дрібні торгові об’єднання, оптові бази, ринки.  

Як структурні підрозділи торговельного підприємства  виступають  торговельні одиниці.  

Торговельна одиниця - це кінцевий пункт продажу товарів для проведення самостійної торговельної 

діяльності, права юридичної особи  не має. Звичайно такі підрозділи працюють на умовах 

внутрішнього госпрозрахунку. 

 Торговельні одиниці - це здебільшого невеликі магазини, павільйони, кіоски, автомагазини, 

основна діяльність яких - реалізація товарів. Крім того вони виконують деякі допоміжні торгово-

технологічні функції.В умовах ринкової економіки  утворюються нові суб’єкти роздрібного 

продажу товарів - об’єднання  роздрібних торговельних підприємств. 

Типізація роздрібних торговців -  це об’єктивний процес добору ефективних у технічному, 

технологічному, економічному змістах торговельних підприємств і одиниць для забезпечення 

високорентабельної діяльності за умови створення максимальних зручностей для покупців. 

Мета типізації – усунення великої кількості різноманітних типів магазинів спрямоване на 

уніфікацію торговельної мережі. 

Типізація дозволяє упорядкувати питання устрою й устаткування магазинів, організації 

торговельно-технологічних процесів, управління торговою мережею, оптимізації асортименту і 

розміщення магазинів у містах і сільської місцевості. 

При підготовці відповіді на 3 питання необхідно пам’ятати, що ресторанне господарство 

сприяє відтворенню робочої сили та зростанню продуктивності праці. 

Підприємства ресторанного господарства мають ряд особливостей. Якщо більшість 

підприємств інших галузей обмежуються виконанням лише однієї або двох функцій, наприклад, 

підприємства харчової промисловості здійснюють функцію виробництва, підприємства торгівлі - 

реалізацію продукції, то підприємства ресторанного господарства виконують три взаємопов'язані 

функції:виробництво кулінарної продукції; реалізацію кулінарної продукції; організацію її 

споживання. 

Заклад ресторанного господарства – вид економічної діяльності суб’єктів господарської 

діяльності щодо надавання послуг відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні з 

організуванням дозвілля або без нього.Тип закладу ресторанного господарства – сукупність 

загальних характерних ознак виробничо-торговельної діяльності закладу ресторанного 

господарства.Клас закладу ресторанного господарства -   сукупність відмінних ознак закладу 

ресторанного господарства певного типу, яка характеризує рівень вимог до продукції власного 

виробництва і закупних товарів, умов їх споживання, організування обслуговування та дозвілля 

споживачів. 

При підготовці відповіді на 4 питання необхідно врахувати, що  з метою пізнання, аналізу 

узагальнення відмінних ознак кожного виду послуг вдаються до їх класифікації, що є важливою 

умовою ефективного управління процесом їх створення і надання. Класифікація спонукає 

працівників сфери послуг до пошуку нових її видів. 

Послуга – це результат безпосередньої взаємодії виконавця і споживача, а також власної 

діяльності виконавця для задоволення потреби споживача. 

Послуга торгівлі -  це результат взаємодії продавця і покупця, а також власної діяльності 

продавця для задоволення потреб покупця під час купівлі – продажу товарів. Надання послуг 

населенню є важливим аспектом діяльності споживчої кооперації. сотні тисяч мешканців України 

щорічно звертаються до наших підприємств для отримання тих чи інших побутових послуг. 

  У сфері торговельного обслуговування  послуги мають соціально-економічне (сприяють 

задоволенню попиту, скорочують витрати покупців на споживання, зменшують затрати часу на 

здійснення купівлі-продажу товару) та етико-психологічне, моральне значення (сприяють розвитку 

духовної культури споживача, оскільки засвідчують до нього увагу, намагання полегшити його 

побут). Ці послуги впливають на показники діяльності роздрібних торговельних підприємств(багато 

послуг не потребує додаткової площі, їх можна надавати вдома у споживача, в магазині продавцями 

або спеціально призначеними працівниками; підвищують продуктивність праці без збільшення 

чисельності торговельного персоналу; сприяють розвитку конкурентного середовища  в сфері 

товарного обміну,  формуванню конкурентних переваг роздрібним торговельним підприємством за 

рахунок застосування нецінових і цінових методів конкурентної боротьби.   

При підготовці відповіді на 5 питання необхідно пригадати, що освіта – надзвичайно 



важливий напрям роботи Укркоопспілки. У системі кооперативної освіти функціонують Вищий 

навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, Львівський 

торговельно-економічний університет, Вінницький кооперативний та Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститути, 20 коледжів, які забезпечують безперервну 

систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для споживчої кооперації та інших галузей 

національної економіки. Це заклади вищої освіти з багатими традиціями, науковими школами, 

інноваційними технологіями навчання та найкращими досягненнями класичної педагогіки.  

У кооперативних закладах вищої освіти здійснюється підготовка молодших спеціалістів, 

бакалаврів та магістрів за спеціальностями: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

Готельно-ресторанна справа; Право; Фінанси, банківська справа та страхування; Менеджмент; 

Облік і оподаткування; Туризм; Харчові технології тощо. 
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