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  Предмет «Технології торгівлі» 

Тема: Суть, роль зміст та завдання торгівлі. 

Тема уроку: Підприємство як суб’єкт торгівлі. 

Мета: сприяти формуванню знань про підприємства 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 

Суб'єкти системи 

Для сфери роздрібної торгівлі найбільш характерними є такі суб'єкти: 

• Магазин — це підприємство роздрібної торгівлі, яке реалізує товари і 

надає послуги, що призначаються для остаточного споживання. Магазин 

займає окрему споруду або приміщення. Для нього характерна наявність 

торговельного залу, підсобних і допоміжних приміщень. 

Магазин — це узагальнене поняття. Воно поширюється на більшість 

типів роздрібних підприємств — торговельні центри, універмаги, 

спеціалізовані підприємства, дрібнооптові підприємства. 

За своїм правовим статусом магазин може бути юридичною або 

неюридичною особою. Організаційно-правова форма магазину не 

обмежується, але найбільш розповсюдженими є підприємство, товариство з 

обмеженою відповідальністю, філія і дочірнє підприємство. 

Магазин посідає провідне місце у сфері роздрібної торгівлі. Усіх типів і 

видів магазинів налічується 87 тис. од., їх частка в загальній кількості 

суб'єктів господарювання цієї сфери становить 65 %. 

• Об'єкти дрібно-роздрібної торгівлі — павільйони, кіоски, ларьки, 

ятки — також мають помітне місце у функціональній структурі торгівлі. 

Нині їх нараховується близько 22 тис. одиниць, що становить 23 % загальної 

чисельності об'єктів роздрібної торгівлі. 

• Підприємства громадського харчування — їдальні, кафе, закусочні, 

бари, буфети, ресторани, фабрики-кухні. Усі вони займають окремі 



приміщення або споруди, які мають, як правило, зал, обладнаний столиками 

та стільцями, а також виробничі та підсобні приміщення. 

Більшість підприємств громадського харчування є юридичними 

особами. Кількість підприємств громадського харчування за останні роки 

стабілізувалася, і зараз їх є близько 34—35 тис. од., що становить 25 % 

загальної кількості суб'єктів у сфері роздрібної торгівлі. 

• Аптека — це стаціонарний пункт роздрібного продажу лікувальних 

засобів і товарів санітарії та гігієни, який займає окреме приміщення і має 

торговельний зал для покупців, а також інші приміщення функціонального 

призначення. Як і магазини, аптеки можуть мати різний правовий статус і 

правове становище. 

• Підприємства побутового обслуговування — стаціонарні центри, 

салони, майстерні, цехи, які займають окрему споруду або приміщення і 

відповідно обладнані. Вони виконують роботи і надають послуги населенню, 

пов'язані з ремонтом предметів особистого споживання та домашнього 

вжитку. Інші види послуг відповідно до Класифікатора видів економічної 

діяльності в Україні не належать до сфери комерційного бізнесу. 

Особливий інтерес у сфері роздрібної торгівлі являє такий суб'єкт, як 

ринок. Ринок — це підприємство сфери торгівлі, яке виконує функції 

надання послуг із забезпеченням умов для здійснення купівлі-продажу 

продовольчих і непродовольчих товарів за вільними цінами. Основними 

продавцями на ринку є фізичні особи — підприємці і не підприємці, а 

покупцями — населення. 

Залежно від асортименту товарів ринки поділяються на продовольчі, 

речові, автомобільні, універсальні, спеціалізовані. 

За статусом ринки в Україні бувають формальні і неформальні 

(незареєстровані). Формальні ринки є юридичними особами. 

Кількість ринків швидко зростає — приблизно 180—200 од. на рік. 

Нині у сфері роздрібної торгівлі функціонує 2120 ринків. З них близько 

третини належать до споживчої кооперації. 

У сфері оптової торгівлі типовими є такі суб'єкти: 

Оптова база — майновий комплекс, технологічно оснащений для 

забезпечення комерційних, торговельно-оперативних та торгово-

технологічних процесів. За призначенням бази поділяються на оптово-

збутові, оптово-закупівельні, оптово-торговельні, вихідні, перевалочні тощо. 

Найбільш характерна організаційно-правова форма оптової бази — 

акціонерне товариство або спільне підприємство (в системі споживчої 

кооперації). 



Оптові бази не відіграють нині провідної ролі на оптовому ринку 

товарів та послуг, їх частка в забезпеченні роздрібного товарообігу 

залишається надзвичайно низькою — 9—10 %. При цьому слід підкреслити, 

що їх кількість за останні роки не зменшилася. Нині функціонує не менше 

1450 оптових баз. 

Товарні склади, склади-холодильники дрібнооптових фірм — це 

спеціально пристосовані приміщення для зберігання товарних запасів і 

формування асортименту товарів. Ця мережа значною мірою не легалізована. 

По суті, вона відіграє провідну роль в оптово-складському і транзитному 

обігу. Організаційно-правовий статус дрібнооптових фірм різноманітний, але 

переважають товариства з обмеженою відповідальністю. 

 

 

 

Питання для контролю: 

1. Які и знаєте типи ринків за територіальною ознакою? 

2.  Опишіть сутність оптових продовольчих ринків 

 

 

 

Домашнє завдання:  

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, виконати 

вправи та завдання  

Інформацію надсилати на адресу e-mail anylesik@gmail.com 

 

 


