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ПЛАН УРОКУ № 8 

 

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

Агент з постачання. Діловод. 

  

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

Тема уроку: Фактори, що впливають на побудову організаційної 

структури. 

Мета: сприяти формуванню знань про організаційні структури 

торгівельних підприємств; формування практичних умінь та навичок 

побудови організаційних структур. Розвивати логічне мислення, уяву, 

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

людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до 

професії. 

Формування знань учнів. Факторами є, по суті, певні принципи побудови 

організаційних структур. 

Принцип ієрархічної впорядкованості виходить з того, що більшість організацій 

мають ієрархічну природу. Зміст цього принципу полягає в чіткому впорядкуванні 

структурних елементів по ієрархічних рівнях. Ступінчастість ускладнює організацію, 

проте при виключенні дублювання і паралелізму, суперечливості функцій елементів 

різних рівнів вона спроможна забезпечити ефективну організацію. 

Реалізація цього принципу в торгівлі може забезпечити сучасну організаційну 

побудову в торговельній сфері, скеровану й ефективно функціонуючу. 

Принцип інтегрованості є похідним від загальносистемного принципу 

емерджентності. Його зміст зводиться до того, що інтегративні якості притаманні лише 

системі в цілому і не властиві жодному відокремленому елементу. Практичний висновок 

такий: систему не можна розглядати й оцінювати за сукупністю характеристик складових 

елементів. 

Принцип оптимальності передбачає вибір найкращого варіанта побудови структури 

з урахуванням обмеженого складу організаційних елементів та ресурсів. Оптимізувати 

організацію за принципом оптимальності означає не лише побудувати її раціонально, а й 

забезпечити ефективну організаційну діяльність з меншими витратами ресурсів — 

матеріальних, трудових, грошових та ін. Реалізація принципу оптимальності у сфері 

торгівлі має величезне значення, оскільки він потребує науково обґрунтованих розмірів 

організаційних систем, раціональності складу компонентів, оптимальності ресурсів. 

Адаптивність як принцип організації виражає спроможність організаційних 

механізмів і системи взаємозв'язків пристосовуватися як суб'єктам торгівлі до умов 

зовнішнього середовища, які постійно змінюються. 

Обов'язковою умовою реалізації цього принципу на практиці є свобода дії суб'єктів 

ринку, гнучкі механізми функціонування, децентралізація управління. У сфері торгівлі 



виконуються численні процеси (оперативні, комерційні, технологічні, управлінські), які 

мають бути побудовані на відповідних принципах. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке адаптивність організації, як вона проявляється? 

2. Як ви вважаєте, наскільки поняття адаптивності організації є важливим в 

умовах пандемії? 
 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 9 

 

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

Агент з постачання. Діловод. 

  

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

Тема уроку: Зміст комерційно-посередницької діяльності: принципи, мета 

і завдання. 

Мета: сприяти формуванню знань про комерційно-посередницьку 

діяльність; формування практичних умінь та навичок освоєння мети та 

завдання комерційно-посередницької діяльності. Розвивати логічне 

мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені 

трудові процеси, інтерес до професії. 

Формування знань учнів. Посередництво в товарному обігу - це 

виконання спеціалізованими підприємствами, організаціями чи окремими особами 

спеціальних функцій для сприяння налагодженню і реалізації комерційних 

взаємовідносин виробників і споживачів на товарному ринку. 

В умовах ринкових відносин посередники - це суб'єкти незалежного і 

специфічного бізнесу, які здійснюють свою діяльність на основі наступних 

принципів: 

o рівноправність сторін (партнерські взаємовідносини); 

o підприємливість (господарська кмітливість, винахідливість); 

o оперативність (мобільність, динамічність, своєчасність); 

o обслуговування контрагентів (діяльність з надання послуг іншим агентам); 

o економічна заінтересованість господарювання; 

o комерціалізація (ділова активність щодо прибутків); 

o договірні засади взаємовідносин. 

Досвід країн з розвинутими ринковими відносинами свідчить, що у сфері 

товарного обігу існує велика кількість різноманітних фірм, організацій і 

підприємств, які виконують посередницькі функції. 



Торговими посередниками виступають підприємства і організації різних 

форм власності і різних організаційних типів: гуртові, гуртово-роздрібні, роздрібні 

(крупні і дрібнороздрібні), громадського харчування, фірми, кооперативи, торгові 

доми, товариства з обмеженою відповідальністю, клієнти біржі тощо. 

Вони купують і продають, зберігають і транспортують товари, здійснюють 

сервісні функції тощо. Всі ці організації можна класифікувати за ознаками. 

Найважливішою ознакою є ступінь універсалізації (спеціалізації) діяльності. 

Залежно від виконуваних функцій і набору послуг посередників поділяють 

на: 

1) функціонально-універсальні; 

2) функціонально-спеціалізовані. 

До функціонально-універсальних (дистриб'юніорів регулярного виду) 

належать посередники, які здійснюють увесь комплекс функцій виробничої та 

комерційної діяльності (торгівлю, транспортування, зберігання, кредитування, 

авансування постачальників, рекламування, консультативно-інформаційне 

обслуговування). 

Функціонально-спеціалізовані посередники здійснюють свою діяльність за 

окремими функціями. Вони у свою чергу поділяються на: 

1) інформативно-контактні; 

2) інформаційні, інформаційно-обчислювальні; 

3) пошукові; 

4) рекламні та лізингові. 

Інформаційно-контактні посередники сприяють встановленню 

господарських зв'язків між постачальниками і споживачами (комісіонери 

здійснюють пошук партнерів за рахунок продавця і підписують контракти). 

Інформаційні та обчислювальні (чисті) посередники пропонують товари, не 

маючи товарів (брокери). 

Пошукові посередники (агенти промислових та агропромислових 

підприємств з виробництва) здійснюють пошук потенційних покупців у регіонах 

своєї діяльності. Повірені за дорученням покупців і продавців підписують угоди. 

Залежно від товарної спеціалізації розрізняють посередницькі підприємства 

товарно-універсальні та товарно-спеціалізовані. Цей вид посередницьких 

підприємств широко використовується фірмами-виробниками товарів широкого 

вжитку та продуктів харчування, сільськогосподарської продукції. 

За ступенем незалежності посередницькі організації поділяються на: 

o незалежні; 

o формально незалежні (у контрактному підпорядкуванні постачальникам чи 

споживачам); 

o залежні (гуртові бази, контори, що перебувають у корпоративному 

підпорядкуванні). 

Незалежні посередники від свого імені, за свій рахунок, на свій страх і ризик 

укладають і реалізують контракти з постачальниками та споживачами. Сегментом 



їх діяльності є торгівля гуртом стандартною продукцією низької вартості для 

широкого кола покупців. 

Формально незалежні у контрактному підпорядкуванні та залежні організації 

здійснюють комісіювання тобто визначають права і обов'язки комісіонерів щодо 

комерційних та технічних умов майбутніх відносин з клієнтами, а також 

здійснюють консигнацію, тобто конкретизують права власності на товари, які 

передані для реалізації. 

За методами реалізації товарів посередницькі організації поділяють натри 

групи: 

1) пряма торгівля за контрактом між постачальником і споживачем; 

2) торгівля товарами через збутову мережу за договором комісії, консигнації, 

купівлі-продажу; 

3) торгівля через гуртову мережу, спеціалізовані та універсальні магазини 

без посередницьких угод. 

Класифікацію посередників здійснюють залежно від рівня комерційної 

роботи (міри власності на товари), наявністю складного господарства (власні, 

орендовані), регіону діяльності, тривалості взаємовідносин, обсягу товарообігу, 

прав на визначення умов купівлі-продажу, інтересами захисту (виробників, 

споживачів та особисті). 

У сфері комерційного посередництва суб'єкти господарювання проходять 

стадію становлення. При цьому їх коло прискорено розширюється, охоплюючи 

біржі, аукціони, дистриб'юторів, брокерські фірми, консигнаторів, лізингові 

компанії тощо. 

Біржа — особливий вид організаційно оформленого і регулярно 

функціонуючого ринку, де здійснюється торгівля 40—45 видами біржових товарів 

або цінними паперами. Головне завдання біржі — створення умов для торговельно-

посередницької діяльності. Біржі поділяються на фондові, товарні і товарно-

сировинні. Товарна спеціалізація бірж досить глибока. У цьому плані розрізняють 

біржі зернові, худоби, металу, дорогоцінного металу, какао-кофе, нафти й т. п. 

В Україні функціонує 365 бірж, з них — лише 10—15 % 

вузькоспеціалізовані. Біржовий обіг становить 6,0—6,5 млрд. грн у рік, щоправда, 

переважають (2/3) валютні операції. Основна частина вітчизняних бірж є 

акціонерними товариствами. 

Брокерські фірми — це суб'єкти ринку, провідною функцією яких є 

зведення контрагентів. Біржові брокери виступають продавцями і покупцями. Але 

в обох випадках брокери виконують разове доручення і діють від імені і за рахунок 

замовника. Вони виконують лише фактичні, а не юридичні дії. 

Аукціони — це спеціально організовані ринки, які періодично діють у 

загальновизнаних світових торговельних центрах. На аукціонах здійснюється 

привселюдний продаж аукціонних товарів за принципом: власником товару стає 

той, хто пропонує найвищу ціну. 



В Україні аукціонний продаж практикується надзвичайно обмежено: 

нерухомість, худоба. 

Дистриб'ютори — це суб'єкти оптового ринку (юридичні особи та фізичні 

особи-підприємці), які володіють винятковим правом купівлі-продажу товару 

конкретної фірми. Дистриб'ютори укладають угоди від свого імені і за свій 

рахунок. В Україні дистриб'ютори представляють товари та інтереси переважно 

зарубіжних фірм. 

Агентські фірми виступають як незалежні суб'єкти на ринку товарів і 

послуг. Вони від імені і за рахунок замовника здійснюють посередництво під час 

укладання угод або самі укладають угоди, виконуючи при цьому як фактичні, так і 

юридичні дії. Комерційні (торговельні) агенти співпрацюють з принципалами на 

договірній основі. 

Стопісти — це фірми в країні імпортера, які здійснюють експортно-імпортні 

операції на основі спеціального договору консигнаційного складу. 

Фектори — торговельні посередники, які виконують від імені експортера 

операції: експортні, кредитні, страхові 

Лізингові фірми — це суб'єкти ринку, основна діяльність яких полягає в 

здаванні в довгострокову оренду з викупом (фінансовий лізинг) машин, 

обладнання, транспортних засобів, комп'ютерної техніки. Лізингові фірми бувають 

універсальними і спеціалізованими. 

Суб'єкти комерційної діяльності постійно видозмінюються, 

трансформуються, максимально пристосовуються до конкурентного середовища. 

Водночас лібералізація торгівлі, глобалізація міжнародної торгівлі породжують 

принципово нові форми і види суб'єктів ринку. Серед них слід виділити віртуальні 

магазини і дистриб'юторів у системі електронної комерції, транснаціональні 

торговельні компанії та ін. В українській економіці ці формування тільки 

розпочинають свій розвиток 

 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке лібералізація торгівлі? 

2. Що таке глобалізація торгівлі? 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Написати конспект, опрацювати матеріал, виконати завдання та дати відповіді на 

контрольні питання. 

 



Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com із зазначенням групи, прізвища, 

предмету та номеру уроку 
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