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«__»______ 20__ р. Професія : Адміністратор. 

Агент з постачання. Діловод. 

  

  Предмет «Технології торгівлі» 
Тема: Суть, роль зміст та завдання торгівлі. 

Тема уроку: Суб’єкти торгівлі на ринку товарів та послуг. 

Мета: сприяти формуванню знань про суб’єкти торгівлі; формування 

практичних умінь та навичок обґрунтування основних ознак торгівлі. 

Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру 

праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені 

трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

Формування знань учнів 
Суб'єктний склад сфери торгівлі різноманітний і складний. Будучи відкритою 

системою, ця сфера легкодоступна для багатьох видів суб'єктів господарювання 

незалежно від організаційно-правового статусу, форми власності або відомчої належності. 

На відміну від інших систем, тут можуть функціонувати як юридичні, так і фізичні особи. 

фізичні особи — це індивідуальні підприємці, громадяни України або інших 

держав, які стають суб'єктами ринку після проходження державної реєстрації. Фізичні 

особи можуть бути зареєстровані підприємцями зі створенням юридичних осіб і без 

створення юридичних осіб. Як правило, підприємці не створюють юридичну особу, а 

виступають як приватні підприємці. У такому разі для державної реєстрації фізичні особи 

подають паспорт, реєстраційну картку, документ, що засвідчує оплату за державну 

реєстрацію. Орган державної реєстрації вносить відповідні дані в Реєстр суб'єктів 

підприємницької діяльності і видає свідоцтво про державну реєстрацію, а також 

ідентифікаційний номер фізичної особи. 

Підприємець, який створює юридичну особу, подає установчі документи — статут, 

реєстраційну картку встановленого зразка, квитанцію про оплату реєстрації. 

Юридичною особою визнається організація, підприємство, які наділені 

відокремленою власністю і можуть відповідати майном за свої зобов'язання. 

Юридична особа повинна мати самостійний баланс, поточні рахунки, від свого 

імені виступати в суді, набувати майнові і немайнові права. Суб'єкт господарювання 

набуває права юридичної особи лише після його державної реєстрації. 

Багатоукладна економіка створює умови для організації юридичних осіб 

різноманітних організаційно-правових форм, які можна поділити на прості і складні (рис. 

3.1). 



 
Рис. 3.1. Види суб'єктів торговельної діяльності 

Сутнісна характеристика, зміст і функції наведених на рис. 3.1 видів організаційно-

правових форм є предметом вивчення таких дисциплін, як "Основи бізнесу" та 

"Комерційне право". Тут розглянемо лише деякі їхні особливості з позиції організації. 

Юридичні особи, наприклад, виступають як самостійні суб'єкти права. Що 

стосується філій, представництв, різних видів господарських асоціацій, то вони цим 

статусом не володіють, оскільки не є юридичними особами. Такі юридичні особи, як 

товариства з додатковою відповідальністю та командний товариства, несуть майнову 

відповідальність у повному обсязі. Інші види — тільки в межах внесених їхніми 

учасниками вкладів. 

Корпоративні формування мають можливість формувати фінансові ресурси за 

рахунок емісії акцій, облігацій. Відповідно, більш стабільною в них є стратегія розвитку, 

конкурентоспроможність. Водночас такі організаційно-правові форми менш оперативні в 

динамічних ринкових ситуаціях. 

Кооперативні форми соціально орієнтовані, вони не ставлять за мету отримання 

прибутку, тому в системах їхня діяльність не буде збігатися з загальним вектором 

організації. 

Отже, кожна організаційно-правова форма має свої плюси і мінуси, тому в 

практичній діяльності їх слід кваліфіковано використовувати для досягнення успіху і 

посилення конкурентних позицій системи торгівлі. 

Більш глибокий аналіз суб'єктів торговельної діяльності потребує їх розгляду крізь 

призму їхніх основних функцій. Доцільно зробити це по підсистемах торговельної 

системи. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке корпоративні формування в торгівлі? 

2. Що таке організаційно-правова форма ? Опишіть їх види 
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«__»______ 20__ р. Професія : Адміністратор. 

Агент з постачання. Діловод. 

  

  Предмет «Технології торгівлі» 
Тема: Суть, роль зміст та завдання торгівлі. 

Тема уроку: Організаційно-правові форми суб’єктів торгівлі. 

Мета: сприяти формуванню знань про організаційно-правові форми 

суб’єктів торгівлі; формування практичних умінь та навичок 

обґрунтування основних суб’єктів торгівлі. Розвивати логічне мислення, 

уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу 

до людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до 

професій регіону. 

3. Формування знань учнів 

Зараз існують три організаційні форми торгівлі. Це державна, 

кооперативна (колективна) і приватна торгівля. 

Державна торгівля здійснюється різними торговими системами, які 

відрізняються своєю організаційною структурою, характером торгової 

діяльності, обслуговуючими контингентами покупців. 

Державна роздрібна торгівля здійснюється: 

1) системою об'єднань промислових підприємств і транспорту; 

2) системою торгових організацій непромислових міністерств і 

відомств АПК, Військторгами; 

3) фірмовою торговельною мережею промислових підприємств. 

Провідне місце в державній роздрібній торгівлі належить торгівлі 

об'єднань торгових підприємств і транспорту. В цій системі розрізняють 

торгові організації республіканського і місцевого підпорядкування. 

Торговельні організації республіканського підпорядкування здійснюють 

свою діяльність на території або всієї республіки, або окремих її частин. 

Організаційні форми торгівлі тісно пов'язані з ознаками спеціалізації й 

універсалізації торгової діяльності. У зв'язку з цим розрізняють: форми 

торгівлі змішаними товарами, де торгують усіма товарами, форми торгівлі 

універсальними продовольчими і непродовольчими товарами, форми торгівлі 

спеціальними продовольчими і спеціальними непродовольчими 

вузькоспеціалізованими товарами. 

Окремо виділяється торгова мережа на транспорті (залізничному, 

водному) і торгівля на території військових формувань. Існує торгова мережа 

на окремих великих промислових підприємствах. Самостійною формою 

торгового обслуговування є забезпечення всім необхідним геологічних 

експедицій, морських мандрівок тощо. 



Окремою формою торгівлі є торгівля Міністерства зв'язку з допомогою 

відділень пошти, а також торгівля газетами, журналами, книжковою 

продукцією. Така торгівля здійснюється через розгорнуту систему кіосків, 

палаток. 

Слід виділити також окрему організаційну форму державної торгівлі 

Міністерства охорони здоров'я. Воно торгує через систему державних аптек, 

оптових магазинів медтехніки, медкниги, предметів гігієни, оптики тощо. 

Можуть мати свою роздрібну торговельну мережу окремі видавництва 

книжкової продукції, наприклад "Кбльос", "Атлас" або виробники 

канцелярсько-письмових приналежностей ("Школяр"). 

У великих містах свою роздрібну торговельну мережу може мати трест 

зеленого насадження, який відкриває спеціалізовані магазини "Квіти", 

"Троянда". 

За останні роки у зв'язку зі створенням виробничих об'єднань отримали 

розвиток фірмові магазини, як державні, так і колективні. Це 

"Прикарпатвино", Львівський лікеро-горілчаний завод, тютюнова фабрика 

"Львівський тютюн", "Райдуга" тощо. 

Свою торговельну мережу має "Електрон", "Прогрес", "Львівський 

м'ясокомбінат". 

Вивчення організаційної структури державної торгівлі показує, що 

торгове обслуговування населення здійснюється різноманітними формами, 

потрібно також відзначити їх сфери обслуговування. 

Важливе місце в ринкових відносинах займає кооперативна та приватна 

форма торгівлі.  

 

Питання для контролю: 

1. Опишіть сутність та значення кооперативної форми торгівлі 

2. Розкрийте поняття приватної форми торгівлі 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання 

 



Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 


