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ПЛАН УРОКУ № 18 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

Тема: Організація господарських зв’язків. 

Тема уроку: Види розрахунків по комерційним угодам. 

Мета: сприяти формуванню знань про договори; формування практичних умінь та 

навичок укладання договорів купівлі-продажу. 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. Форма розрахунків. Контракт повинен встановлювати 

конкретні терміни та види платежів (наявний платіж, платіж з авансом, платіж у кредит 

або комбінації всіх трьох способів). 

Обов'язковим елементом контрактів, особливо міжнародних, є стаття, що 

встановлює форму розрахунків. У міжнародній торгівлі для прямих розрахунків 

практично не застосовується готівка, а використовуються інкасові й акредитивні 

розрахунки. Інкасова форма розрахунків полягає в передачі продавцем доручення своєму 

банку на одержання від покупця суми платежів при пред'явленні йому відповідних 

товарних документів. При акредитивній формі розрахунків використовують зобов'язання 

банку провести за вказівкою й за рахунок покупця платіж продавцеві на суму вартості 

поставленого товару проти пред'явлених банку продавцем документів. 

Існують наступні види акредитивів: 

- підтверджений - зобов'язання банку, у якому відкритий акредитив, виплатити 

продавцеві суму платежу незалежно від відшкодування банком покупця, що відкрив 

акредитив, зазначеної суми платежу; 

- непідтверджений - банк продавця попереджає останнього про відкриття 

акредитиву, але виплачує суму платежу тільки при одержанні її з банку покупця; 

- відзивний - зобов'язання, яке може бути анульоване або змінене з ініціативи банку 

покупця; 

- безвідзивний - зобов'язання, що не підлягає зміні або анулюванню без згоди 

продавця, на користь якого відкрито акредитив; 

- подільний - зобов'язання, що передбачає виплату продавцеві певних сум після 

кожної поставки товару; 

- неподільний - зобов'язання, що припускає, що всю суму платежу буде виплачено 

банком після виконання всіх зобов'язань за контрактом. 

Продавець звичайно домагається відкриття підтвердженого, безвідзивного або 

подільного акредитива. 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 19 

 



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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

Тема: Організація господарських зв’язків. 

Тема уроку: Ефективність роботи з організації господарських зв’язків. 

Мета: сприяти формуванню знань про організацію господарських зв’язків, їх 

ефективність; формування практичних умінь та навичок визначення ефективності робот 

из організації господарських зв’язків. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. 

Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш 

поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

Тип уроку: комбінований 

Методи проведення: лекція, методи демонстрування. 

Матеріальне оснащення: наочні посібники, плакати.  

Структура уроку 

1. Організаційний момент (2 хв) 

2. Актуалізація опорних знань учнів (6 хв) 

3. Формування знань учнів (15 хв) 

4. Застосування здобутих знань (20 хв) 

5. Підведення підсумків уроку (2 хв) 

Хід уроку 

1. Організаційний момент 

1.1. Перевірка присутніх. 

1.2. Призначення чергових. 

2. Актуалізація опорних знань учнів 

2.1. усне опитування учнів. 

1. Які умови мають бути зазначені в контракті стосовно форми розрахунків? 

2. Які ви знаєте форми розрахунків? 

3. Які є види акредитивів? 

4. Які зазвичай використовуються акредитиви? 

2.2. Сьогодні ми ознайомимося з поняттям ефективності робот из організації 

господарських зв’язків. Завдяки одержаним знанням і вмінням ви будете знати порядок 

визначення ефективності роботи, а також зможете відчути себе дорослим та досвідченим 

працівником у сфері торгівлі. 

2.2. Викладач записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає 

такі завдання уроку: 

• визначити ефективність роботи з організації господарських зв’язків; 

• ознайомитися з проведенням роботи з організації зв’язків. 

3. Формування знань учнів.  Сформована десятиліттями система господарських 

зв'язків, коли централізовано відбувався розподіл товарних ресурсів і прикріплення 

постачальників до певним торговим організаціям за вказівкою "зверху" в короткі терміни 

розпалася і зараз створюється заново.  

В умовах ринкової економіки система господарських зв'язків повинна забезпечувати 

повноту і стійкість асортименту, оптимальний рівень товарних запасів, задоволення 

попиту населення, а так само хороші фінансово-економічні показники діяльності торгівлі.  

http://ua-referat.com/Організація
http://ua-referat.com/Терміни


Необхідність якнайшвидшого пристосування роздрібної торгівлі до умов ринкової 

економіки вимагає організації чіткого функціонування господарських зв'язків 

торговельних підприємств із постачальниками товарів. У цьому відношенні особливу 

актуальність набувають договірні зв'язки торговельних організацій з виробниками товарів.  

У зв'язку з цим необхідно розширити сферу договірних відносин з постачальниками 

і виробниками товарів, підвищувати ефективність і дієвість договорів поставки. Договірні 

поставки повинні активно впливати на виробництво для всебічного збільшення випуску 

товарів народного споживання, виготовлення їх з дешевої альтернативної сировини, 

формувати оптимальний асортимент товарів роздрібної торговельної мережі.  

Оцінка ефективності господарських зв'язків характеризує результативність 

управління комерційною роботою торговельної організації. Ефективність господарських 

зв'язків виражається в закупівлях товарів у виробників за більш низькими цінами за 

рахунок скорочення числа посередників, що беруть участь у торговому обігу, а, отже, 

зменшення величини торгових надбавок, що встановлюються кожним посередником.  

Для вивчення постачальників і їх можливостей працівники роздрібної торгівлі 

повинні приймати участь в роботі оптових ярмарків; виставок - продажів і виставок - 

переглядів зразків нових і кращих виробів, стежити за рекламними оголошеннями по 

радіо і телебаченню, в газетах і журналах, бюлетенях попиту та пропозиції, за 

проспектами, каталогами, прайс-листами.  

Проведений аналіз ефективності господарських зв'язків ЗАТ "Яшма" з 

постачальниками показав найбільшу результативність у роботі з постачальниками - 

виробниками. Це пояснюється наявністю довгострокових господарських зв'язків, 

перевагою ряду організаційно - економічних, торговельних, транспортних, цінової 

політики та інших чинників, що дозволяє торговельному підприємству планувати 

господарську діяльність, вишукувати резерви підвищення ефективності господарських 

зв'язків. 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 

http://ua-referat.com/Оцінка
http://ua-referat.com/Посередники
http://ua-referat.com/Газета
http://ua-referat.com/Організація
http://ua-referat.com/Господар

