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ПЛАН УРОКУ № 7 

 

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

Агент з постачання. Діловод. 

  

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

Тема уроку: Принципи побудови організаційних структур підприємств 

торгівлі. 

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. Структура виступає об'єктивно необхідною 

складовою організаційної системи. Вона зумовлює основні властивості й організаційні 

характеристики системи. Структура залишається незмінною в процесі функціонування 

систем, тобто вона забезпечує їй стійкість і цілісність. 

Інтуїтивно структури часто уявляються як сукупність зв'язків і відносин між ними, 

продиктованими функціями і завданнями системи. Тому під структурою розуміють 

сукупність організаційних об'єктів і взаємозв'язків, що визначаються змістом функцій і 

цілей системи. Однак більш точно — структура є стійка впорядкованість у просторі і часі 

організаційних елементів і зв'язків. 

Для організаційних систем найхарактернішими є три типи структур: 

1) сітьова; 

2) скелетна; 

3) централізована. 

 
Сітьова   Скелетна   Централізована 

Рис. 1. Типи структур. 

 
 
 
Питання для контролю: 
 



1. Опишіть, яку роль відіграють зв’язки в структурі 
2. Опишіть поняття екстенсивної та інтенсивної структури  

 
 

 

 

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? 

Як ви вважаєте, наскільки поняття адаптивності організації є важливим в умовах пандемії? 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

запитання, виконати практичну роботу 

 

 

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