
 

Тема: Галузі діяльності споживчої кооперації України 

1. Торговельна діяльність, діяльність ресторанного господарства (рекомендовано ознайомитись з 

інформацією за адресою - http://www.coop.ua/torgivlya/,http://www.coop.ua/restorannyj-biznes-2/). 

2. Послуги у споживчій кооперації (рекомендовано ознайомитись з інформацією за адресою -

http://www.coop.ua/poslugi/, http://www.coop.ua/gotelnij-biznes/). 

3. Кооперативна освіта, її значення для споживчої кооперації України (рекомендовано 

ознайомитись з інформацією за адресою - http://www.coop.ua/osvita-i-nauka/.) 

Самостійна робота: 

1 Заготівельно-переробна і виробнича діяльність споживчої кооперації. 

2 Характеристика системи кооперативної освіти у споживчій кооперації України.  

3 Кооперативні заклади освіти: історія створення, корпоративні символи (прапор, гімн, логотип тощо).  

4 Внутрішньокооперативні нормативно-правові акти щодо безпеки функціонування суб’єктів 

господарювання споживчої кооперації України. 

5 Концепція економічної безпеки споживчої кооперації України. Концепція технічного захисту 

інформації з обмеженим доступом, яка становить комерційну таємницю або є конфіденційною. 
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1 Торговельна діяльність, діяльність ресторанного господарства. 

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. 

Роздрібна торговельна мережа – це загальна сукупність стаціонарних, напівстаціонар них, 

пересувних, віртуальних суб’єктів роздрібного продажу товарів і послуг, об’єднаних за 

територіальною ознакою. Роздрібне торговельне підприємство – це підприємство сфери торгівлі, 

що реалізує споживчі товари вроздріб і надає послуги, призначені виключно кінцевим споживачам  

 Основу роздрібної торгівлі становлять торговельні підприємства. 

  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. 

Функції роздрібних торговельних  підприємств : 

основні:    продаж товарів і надання послуг населенню (попереднє приймання замовлень на товари, 

доставка куплених в магазині товарів додому покупцям тощо); 

додаткові :  - приймання товарів за кількістю й якістю; 



                     - розміщення й укладка товарів на зберігання; 

                     - підготовка товарів до продажу; 

                     - розташування і викладка товарів в торговому залі; 

                     - внутрішнє пересування товарів у магазині тощо. 

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. 

В умовах ринку роздрібні торговельні підприємства можуть об’єднуватися в: 

Асоціації - договірні об’єднання, створені з метою постійної координації господарської 

діяльності. Асоціація не має права втручатися в комерційну діяльність будь - кого з її учасників; 

Корпорації - договірні об’єднання, створені на основі поєднання виробничо-комерційних 

інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності  кожного з 

учасників; 

Спілки  статутні об’єднання споживчих товариств з можливим делегуванням централізованого 

регулювання діяльності товариств та ін. 

Роздрібна торговельна мережа  являє собою сукупність підприємств і торговельних одиниць 

(магазинів, палаток, ларків тощо) , що розміщені і діють на  визначеній території.  

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. 

ОСНОВНІ ТИПИ МАГАЗИНІВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

Супермаркет – роздрібне торговельне підприємство торговельною площею більше 250м2, з 

універсальним асортиментом продовольчих товарів і обмеженим асортиментом непродовольчих 

товарів повсякденного попиту (30%). 

Гіпермаркет – магазин самообслуговування, що за розмірами торговельної площі перевищує 

2500м2. з широким асортиментом (понад 5 тисяч асортиментних позицій) продовольчих і 

непродовольчих товарів. 

Універмаг – велике підприємство роздрібної торгівлі, що має у продажу всі види 

непродовольчих товарів (часто і продовольчих). Порівняно з іншими типами крамниць мають вищу 

рентабельність. 

Крамниця – підприємство роздрібної торгівлі, що має торговельний зал або кілька залів для 

обслуговування покупців, касу, підсобні, адміністративно-побутові й технічні приміщення. 

Магазин – об’єкт торгівлі, розташований в окремій капітальній споруді або приміщеннях іншої 

капітальної споруди або їх частинах з торговельними, підсобними, адміністративно-побутовими 

приміщеннями для приймання, зберігання, підготовки та продажу товарів.  

Міні-маркет (коопмаркет) – магазин самообслуговування торговельною площею до 200м2 з 

обмеженим асортиментом (до 500 асортиментних позицій) продовольчих товарів та непродовольчих 

товарів повсякденного попиту. 

Продтовари - роздрібне торговельне підприємство з реалізації продуктів харчування 

торговельною площею 70-200м2. Можливо наявність «куточка» супутніх непродовольчих товарів. 

Спеціалізовані магазини з продажу окремих груп продовольчих товарів – невеликі 

роздрібні підприємства торговельною площею 30-100 м2, що реалізують окремі групи продовольчих 

товарів («Овочи-Фрукти», «Риба», «Хліб», «Кондитерські товари» тощо) 

Промтовари - роздрібні підприємства торговельною площею 100-400м2з продажу 

непродовольчих товарів масового попиту. 

Спеціалізовані магазини з продажу окремих груп непродовольчих товарів – 



поділяють на великі (150-400м2) – Меблі, Побутова техніка; дрібні (до 150м) Книги, Взуття, 

Одяг, Посуд тощо. 

Торговий центр – група торгових об'єктів, що зосереджені в одному місці і керується як одне 

ціле, які за своїми типами, розм8ірами і місцезнаходженням функціонально відповідають потребам 

торговельної зони, що обслуговуються ними. 

Дискаунт – тип магазину, в якому товари щоденного попиту реалізуються за порівняно 

низькими цінами або з наданням постійних торгових знижок, характеризуються обмеженою 

номенклатурою торгових послуг. 

Економічне значення ресторанного господарства проявляється в економії суспільної праці. 

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: 

o виробництво кулінарної продукції; 

o реалізацію кулінарної продукції; 

o 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. 

Характеристика типів закладів ресторанного господарства 

Ресторан – заклад  ресторанного   господарства  з  різноманітним  асортиментом продукції 

власного виробництва і закупних товарів, високим рівнем обслуговування та комфорту в поєднанні з 

організацією відпочинку і дозвілля споживачів. 

Ресторан-бар - різновид ресторану,  до  складу якого  входить  бар,   торговельний зал якого 

суміжний з торговельним залом  ресторану,  або барна стійка розміщується в торговельному залі 

ресторану. 

Кафе – заклад     ресторанного     господарства     з     широким  асортиментом     страв 

нескладного приготування,  кондитерських виробів і напоїв, в якому застосовується 

самообслуговування або обслуговування офіціантами. 

Кав’ярня – різновид кафе з різноманітним асортиментом кави. 

Кафе-бар – різновид    кафе    до складу   якого    входить    бар, торговельна зала якого суміжна 

з торговельною залою кафе або барна стойка розміщена в торговельній залі кафе. 

Кафе-пекарня – різновид кафе, відмінною ознакою якого є виробництво і продаж 

хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів на місці. 

Чайний салон – різновид кафе з широким асортиментом чаю, де можна продавати 

кондитерські, булочні та борошняні кулінарні вироби. 

Кафетерій - заклад ресторанного господарства із самообслуговуванням та асортиментом страв 

нескладного приготування і напоїв, відмінною ознакою якого є наявність у торговельному залі 

торговельно-устаткування, призначеного для роздавання їжі. У навчальних закладах, установах, 

промислових підприємствах, об'єктах роздрібної торгівлі тощо кафетерій організовує споживання 

через кафетерійну стійку. 

Закусочна: шинок - заклади ресторанного господарства самообслуговування, де переважає 

асортимент гарячих і холодних закусок, страв нескладного приготування, призначений для швидкого 

обслуговування споживачів. 

Бар - заклад ресторанного господарства, в якому алкогольні, безалкогольні, змішані напої, страви 

до них і закупні товари продають через барну стійку. 



Нічний клуб - різновид бару або ресторану, який працює переважно в нічні години, з 

організуванням різноманітних видовищ і розважально-танцювальних програм із музичним 

супроводом. 

Пивна (pub) - вид бару, який продає і організовує споживання алкогольних або безалкогольних 

напоїв, основним з яких є пиво. 

Пивоварний бар - вид бару, в якому варять, продають і організовують споживання пива на 

місці. 

Бар-закусочна - вид бару із спеціалізацією за асортиментом закусок та сандвічів (закритих 

бутербродів). 

Їдальня -  заклад ресторанного господарства для обслуговування певного контингенту 

споживачів з різноманітним асортиментом продукції власного виробництва і закупних товарів, в 

якому страви можуть надавати у вигляді скомплектованих раціонів харчування. 

Дієтична їдальня – різновид  їдальні   з   асортиментом   страв  дієтичного харчування. 

Буфет – заклад ресторанного господарства з обмеженим асортиментом готових страв і напоїв, 

розміщений у спеціально обладнаному приміщенні або у приміщеннях залізничного, авто-, 

аеровокзалів тощо, де їжу споживають стоячи чи продають на винос 

Заклад швидкого обслуговування – вид закладу ресторанного господарства певного типу, в 

якому застосовується метод самообслуговування і пропонується обмежений асортимент продукції, що 

прискорює процес обслуговування. 

Фабрика-заготівельня – заклад ресторанного господарства, призначений для механізованого 

виробництва власної продукції та централізованого забезпечування нею інших закладів ресторанного 

господарства та об'єктів роздрібної торгівлі. 

Фабрика-кухня – заклад ресторанного господарства, призначений для централізованого 

приготування і постачання готової продукції для споживання у різних місцях: в авіакомпаніях, 

пунктах "їжа на колесах", буфетах, закладах швидкого обслуговування тощо. 

Домова кухня – заклад ресторанного господарства, призначений для виготовлення кулінарної 

продукції та продажу її домашнім господарствам. Цей заклад приймає від споживачів замовлення на 

кулінарну продукцію, булочні та борошняні кондитерські вироби, організовує консультації з питань 

приготування їжі та споживання її на місці. 

 

2 Послуги у споживчій кооперації. 

Із 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 

процесі класифікації послуг послуговуються різними критеріями, найпоширенішими серед яких є: 

Специфіка поняття «послуга» 

 товар як об’єкт комерційної діяльності (платні послуги); 

 дія, спрямована на те, щоб принести користь споживачу (безоплатні послуги) 

Місце послуги у суспільному виробництві 
 послуги, скеровані на виробниче споживання (транспортне перевезення вантажів, інжиніринг та ін.); 

 послуги, скеровані на особисте споживання (туризм, готельний сервіс та ін.) 

Роль у суспільстві та в інфраструктурі економіки 

 послуги, які задовольняють споживчі потреби населення (побутові послуги, послуги охорони 

здоров’я та ін.); 

 послуги, які мають інфраструктурний характер (фінансові, торгово-посередницькі, франчайзинг  та 

ін.) 

Капіталомісткість  продукування послуг 
 індивідуальні послуги (індивідуальне пошиття одягу, взуття) 

 масові послуги (послуги зв’язку, послуги ресторанного господарства, та ін.) 



Матеріаломісткість послуг 
 матеріальні послуги, які здебільшого мають речовинний характер (інженерно-технічні, житлово-

комунальні та ін.); 

 нематеріальні послуги, які характеризуються виконанням інтелектуальних дій (інформаційно-

консультаційні послуги, послуги освіти та ін.) 

Характер витрат праці 

 потребують праці висококваліфікованих фахівців (експертні послуги, послуги науки та ін. ) 

 не потребують праці висококваліфікованих фахівців (послуги пралень, хімічна чистка, фарбування та 

ін.) 

Комплексність надання послуг 

 комплексні, тобто набір групи послуг (торговельні, побутові послуги та ін.); 

 основні, тобто конкретні види послуг (стоматологічні послуги, продаж білетів та ін.); 

 супутні, які доповнюють набір основних послуг (доставка товарів за вказаною адресою покупця в 

процесі роздрібного продажу товарів); 

 допоміжні, які сприяють сервісному виконанню основної і супутньої послуги (дегустація 

продовольчих товарів у магазині) 

Зв’язок  із процесом виробництва 
 послуги, які є продовженням процесу виробництва (ремонт  і будівництво житла, ремонт і  технічне 

обслуговування транспортних засобів та ін.); 

 послуги, які забезпечують нормальне функціонування процесу виробництва і реалізації  продукції 

(транспортно-експедиційні, торговельні, страхові послуги та ін.); 

 послуги, не пов’язані з процесом виробництва (послуги у сфері культури, санаторно-курортні 

послуги та ін.); 

Призначення послуг 

 виробничі послуги (лізинг, інжиніринг, технічне обслуговування обладнання й устаткування  та ін.); 

 розподільчі послуги (транспортні , торговельні, послуги зв’язку та ін.); 

 професійні послуги (банківські, фінансові, страхові послуги, консалтинг та ін.); 

 споживчі або масові (послуги пов’язані з дозвіллям, домашнім господарством та ін.); 

 суспільні послуги (телебачення, радіо, освіта культура та ін.); 

Соціальний статус клієнтури 

 послуги, адресовані малозахищеним  верствам населення (послуги дошкільного виховання, 

прокатних пунктів та ін.); 

 послуги, скеровані на працююче населення (побутові, соціально-культурні послуги та ін.); 

 елітні види послуг (послуги грального бізнесу, екзотичний і розважальний міжнародний туризм та 

ін.) 

Рівень комерціалізації послуг 

 платні послуги; 

 безоплатні послуги. 

Періодичність надання 
 періодичні послуги (туризм, оздоровчі та ін.); 

 постійні послуги (водо- ,електропостачання та ін.). 

 

3 Кооперативна освіта, її значення для споживчої кооперації України. 

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. 

http://puet.edu.ua/
http://puet.edu.ua/
http://www.lac.lviv.ua/
http://www.vki.vin.ua/
http://www.vki.vin.ua/
http://www.xktei.km.ua/


В університетах працюють спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій для здобуття 

наукових ступенів доктора філософії та доктора наук. Ефективно функціонують аспірантура і 

докторантура. 

Високий потенціал професорсько-викладацького складу, сучасні форми і методи організації 

освітнього процесу, виховної роботи оправдовують очікування майбутніх фахівців. 

Укркоопспілка системно та успішно реалізує засади ступеневої вищої освіти. Цьому сприяє 

діяльність навчальних комплексів “Академія” та “Освіта”, до складу яких увійшли всі кооперативні 

заклади вищої освіти. 

Науково-методичну діяльність кооперативних вишів координує Навчально-методичний центр 

Укоопспілки «Укоопосвіта» та Рада ректорів і директорів закладів вищої освіти споживчої 

кооперації України. Пріоритетними напрямами їх роботи є обґрунтування цілей і цінностей 

кооперативної освіти, розробка прогресивних технологій викладання, навчально-методичне 

забезпечення, інформатизація та комп’ютеризація освітнього процесу. 

Кращі студенти беруть участь у  науково-практичних конференціях, олімпіадах, оглядах-

конкурсах тощо. 

Університети, інститути, коледжі Укркоопспілки співпрацюють з закладами вищої освіти 24 

країн: США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Латвії, Болгарії, Азербайджану, Грузії, 

Казахстану, Кіпру, Марокко, Китаю та інших. 

Випускники закладів вищої освіти споживчої кооперації України затребувані на ринку праці, 

вони мають високий рівень підготовки для успішної трудової кар’єри. 
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