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ПЛАН УРОКУ № 11 

 

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

Агент з постачання. Діловод. 

  

  Предмет «Технології торгівлі» 
Тема: Організація господарських зв’язків. 

Тема уроку: Сутність та порядок регулювання господарських зв’язків. 

Мета: сприяти формуванню знань про сутність господарських зв’язків у 

торгівлі; формування практичних умінь та навичок знань регулювання 

господарських зв’язків. 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. Господарські зв'язки - необхідна умова діяльності 

підприємств, тому що вони забезпечують безперебійність постачання, безперервність 

процесу виробництва й своєчасність відвантаження й реалізації продукції. Кожне 

підприємство в процесі комерційної діяльності вступає в економічні і юридичні відносини 

зі своїми клієнтами, постачальниками й партнерами. В економічній літературі ці взаємини 

звичайно характеризуються терміном “господарські зв'язки”. 

Господарські зв'язки між постачальниками й покупцями товарів - широке поняття. 

Сюди входять економічні, організаційні, комерційні, адміністративно-правові, фінансові й 

інші відносини, що складаються між торговельними підприємствами й постачальниками в 

процесі поставок товарів. 

Система господарських зв'язків включає, зокрема: 

- участь торговельної організації в розробці промисловими підприємствами 

- планів виробництва товарів за допомогою надання заявок і замовлень; 

- господарські договори; 

- контроль за дотриманням договірних зобов'язань; 

- застосування економічних санкцій; 

- участь у роботі товарних бірж й оптових ярмарків; 

- перевірку якості (експертизу) товарів, що поставляють; 

- установлення оптимальних фінансових взаємин; 

- застосування адміністративно-правових норм та ін. 

Система господарських зв'язків торгівлі із промисловістю - найважливіша складова 

частина господарського механізму, що представляє сукупність форм, методів і важелів 

взаємодії підприємств, об'єднань, фірм, галузей господарства зі споживачами продукції.  

Таким чином, основне місце в господарських зв'язках торгівлі належить 

міжгалузевим зв'язкам в галузях, що виробляють споживчі товари, по поставках цих 

товарів. Установлення таких зв'язків за посередництвом торгівлі дозволяє погоджувати 

економічні інтереси цих галузей, забезпечувати збут випускаємої ними продукції, і 



взаємний обмін нею, стимулювати й визначати подальший розвиток виробництва. У 

рамках цих зв'язків відповідні галузі промисловості на основі вимог торгівлі й у 

відповідності зі своїми виробничими й фінансовими можливостями випускають товари й 

поставляють їх у сферу обігу. Торгівля при цьому має можливість впливати на галузі, що 

роблять товари, у багатьох відносинах, у тому числі відносно обсягу, асортиментів, якості 

й забезпечувати їхнє доведення до кінцевого споживача. 

Міжгалузеві господарські зв'язки повинні забезпечувати формування товарних, і 

насамперед ринкових ресурсів і безперебійне просування товарів у сферу обігу. 

Встановлення таких зв'язків забезпечується головним чином через проміжні ланки 

товаровиробничого ланцюга - численні й різноманітні підприємства - посередники. У той 

же час у цих комерційних зв'язках в якості прямих одержувачів беруть активну участь 

роздрібні торговельні підприємства, а також деякі виробничі підприємства-споживачі, що 

використовують окремі товари народного споживання як сировину для випуску інших, 

тобто позаринкові споживачі. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Яким чином взаємодіють оптові та роздрібні торгові ланки? 

2. Що таке міжгалузеві господарські зв’язки і яке вони мають 

значення? 

 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 12 

 

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

Агент з постачання. Діловод. 

  

  Предмет «Технології торгівлі» 
Тема: Організація господарських зв’язків. 

Тема уроку: Перевезення вантажів як вид господарської діяльності. 

Мета: сприяти формуванню знань про сутність господарської діяльності; 

формування практичних умінь та навичок правил перевезення вантажів. 

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

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

трудові процеси, інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів. Згідно з ч. 1 ст. 306 Господарського Кодексу 

перевезення вантажів - це вид господарської діяльності, яка пов'язана з переміщенням 

продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного вжитку залізницею, 

автомобільним шляхам, водним та повітряним шляхами, а також транспортування 

продукції трубопроводами. Суб'єктами перевезення є перевізник, вантажовідправник та 

вантажоотримувач. 



Господарський кодекс дає перелік тих видів транспорту, які здійснюють 

перевезення вантажів, а саме: вантажний залізничний транспорт, автомобільний 

вантажний транспорт, морський вантажний транспорт та вантажний внутрішній флот, 

авіаційний вантажний транспорт, трубопровідний транспорт, космічний транспорт та інші 

види транспорту. 

Загальні положення про перевезення вантажів містяться у гл. 32 Господарського 

кодексу України. Ч. 6 ст. 306 ГК вказує, що відносини, які пов'язані з перевезенням 

пасажирів та багажу, регулюються Цивільним кодексом України (гл. 64 ЦК) та іншими 

нормативно-правовими актами, а саме: Повітряним кодексом України від 04.05.1993 р., 

Кодексом торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р., Законом України "Про 

транспорт" від 10.11.1994 р., Законом України "Про залізничний транспорт" від 4.07.1996 

р., законом України "Про автомобільний транспорт" від 5.04.2001 р., Законом України 

"Про трубопровідний транспорт України" від 15.05.1996 р., Статутом залізниць України, 

затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 6.04.1998 р. № 457, Правилами 

повітряного перевезення вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту 

України від 14.10.2003 р. № 793, Правилами перевезень вантажів автомобільним 

транспортом в Україні, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 

14.10.1997 р. № 363. 

Крім цього існує безліч відомчих актів: тарифів, технічних умов завантаження та 

кріплення вантажів тощо. 

Договір перевезення вантажу 

Згідно з ч. 1. ст. 307 ГК України за договором перевезення одна сторона 

(перевізник) зобов'язується доставити ввірений їй іншою стороною 

(вантажовідправником) вантаж в пункт призначення у встановлений законодавством або 

договором строк та видати його уповноваженій на отримання вантажу особі 

(вантажоодержувачу), а вантажовідправник зобов'язується сплатити за перевезення 

вантажу встановлену плату. 

Договір перевезення вантажу, як правило, є реальним. Для його укладання 

недостатньо згоди сторін, а необхідна передача вказаного в договорі вантажу перевізнику 

та прийняття ним вантажу до перевезення. Договір перевезення вантажу автомобільним 

транспортом належить до консенсуальних договорів, оскільки він вважається укладеним з 

моменту досягнення сторонами згоди за істотними умовами договору до прийняття 

вантажу перевізником. 

Предметом цього договору є вантаж. Згідно з п. 1 Правил перевезення вантажів 

автомобільним транспортом в Україні вантажем вважаються всі предмети з моменту 

прийняття їх для перевезень до здачі одержувачу вантажу. Згідно з п. 6 Статуту залізниць 

України вантажем вважаються матеріальні цінності, які перевозяться залізничним 

транспортом у спеціально призначеному для цього вантажному рухомому складі. 

Вантажі можна класифікувати за різними підставами: За видами продукції 

вантажі поділяються на: продукцію сільського господарства; продукцію лісової, 

деревообробної і целюлозно-паперової промисловості; руди металічні; продукцію 

паливно-енергетичної промисловості; мінеральну сировину, мінерально-будівельні 

матеріали та вироби; продукцію металургійної промисловості; продукцію хімічної 

промисловості; продукцію харчової, м'ясо-молочної та рибної промисловості; промислові 

товари народного споживання; продукцію машинобудування, приладобудування і 

металообробної промисловості; інші вантажі. 



За фізичним станом вантажі поділяються на тверді, рідкі та газоподібні. 

За наявністю тари - на ті, для яких тара потрібна, і ті, для яких тара не потрібна. 

За способом завантаження і розвантаження вантажі бувають: штучними, 

сипучими, наволочними та наливними. 

Договір перевезення вантажу - двосторонній та оплатний. 

Сторонами в цьому договорі є перевізник та вантажовідправник. 

Вантажоодержувач не є стороною в договорі перевезення вантажу, але у нього 

виникають за цим договором певні права та обов'язки. 

Перевізником за договором перевезення можуть бути суб'єкти господарської 

діяльності - юридичні особи, установчі документи яких дозволяють займатися 

відповідним видом діяльності, і фізичні особи -суб'єкти підприємницької діяльності. 

Вантажовідправниками, вантажоодержувачами вантажу можуть бути юридичні та фізичні 

особи незалежно від наявності у них статусу суб'єкта підприємницької діяльності. 

Перевізник зобов'язується вчасно доставити, а також видати одержувачу ввірений 

йому відправником вантаж. Згідно зі ст. 919 Цивільного кодексу України перевізник 

зобов'язаний доставити вантаж до пункту призначення у строк, встановлений договором, 

якщо інший строк не встановлений транспортними кодексами, статутами, іншими 

нормативно-правовими актами. У ст. 307 ГК строк, у разі відсутності відповідних вказівок 

у законодавстві, є істотною умовою договору перевезення вантажу, що виключає 

можливість укладення безстрокового договору перевезення вантажу. 

Згідно з ч. 2 ст. 307 ГК договір перевезення вантажу укладається в письмовій 

формі. Це підтверджується складанням перевізного документа: при перевезенні вантажів 

автомобільним транспортом - товарно-транспортною накладною, при річкових 

перевезеннях - накладною та квитанцією, при морських перевезеннях - коносаментом, при 

перевезенні вантажів залізницею - накладною. 

 

 

 

Питання для контролю: 

1) Які є види довгострокових договорів? 

2) На кого складається транспортна накладна? 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:anylesik@gmail.com

