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 Предмет «Технології торгівлі» 

Тема: Організація закупівлі товарно-матеріальних цінностей. 

Тема уроку: Сутність, роль та зміст закупівельної роботи. 

Мета: сприяти формуванню знань про сутність закупівельної роботи, її роль та зміст. 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. Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. З 

заготівельної роботи починається комерційна робота. Щоб продати товар покупцю й отримати прибуток 

необхідно володіти  товаром. Головна функція товарного обігу зводитися до зміни форми вартості по 

формулі: Г-Т і Т’-Г’. 

Формула розкриває сутність комерційної роботи в торгівлі — підприємець, маючи у своєму 

розпорядженні певну суму коштів, закуповує товар, що потім реалізує в кошти з деяким приростом. 

Виходячи з основної функції товарного обігу, можна зробити висновок, що комерційна робота в торгівлі 

починається із закупівлі товарів з метою наступного їхнього продажу. По своїй економічній природі 

закупівлі являють собою оптовий або дрібнооптовий товарообіг, здійснюваний суб’єктами торговельної 
діяльності з метою наступного перепродажу закуплених товарів [17, c. 147]. 

Основна мета збутової діяльності – організація збутової системи для ефективного продажу  

виготовленої продукції. 

Ефективність комерційних зв’язків визначається також внутрішніми факторами, які залежать від 

діяльності самого торговельного підприємства та визначаються стратегією й тактикою його діяльності. 

До таких факторів належать: 

1. Місцезнаходження торговельного підприємства. Даний фактор визначає інтенсивність 

споживчих потоків в районі діяльності підприємства, а відповідно — і розмір одноденного 

товарообороту, а також швидкість реалізації товарних запасів. 

2. Обсяг товарообороту торгового підприємства. 

Відносно великі за розміром товарообороту підприємства, як правило, здійснюють торговельну 

діяльність з меншим рівнем товарних запасів. Це обумовлено тим, що вони мають можливість частіше 

робити завіз товарів, минаючи оптову ланку. 

Велике за розмірами торговельне підприємство, особливо те, що має досвід роботи на 

відповідному сегменті ринку, більш привабливе для постачальників та посередників. Це визначає кращі 

можливості «уторгування» умов поставки, що також має вплив на розмір товарних запасів. 

3. Спеціалізація підприємства та структура товарообороту. 

Товари залежно від їхньої якості, особливостей призначення та інших ознак мають різний час 

обертання. Це залежить від властивостей деяких предметів споживання, кількості різновидів, що входять 

до товарної групи, особливостей прийомки та комплектування виробів. Так, товари, що швидко 

псуються, швидко втрачають свої властивості, наприклад: м’ясо, хліб, молоко, масло — через їхні 

фізико-хімічні властивості мають бути реалізовані протягом короткого періоду. 

Задоволення попиту на товари складного асортименту, таких, як одяг, тканини, взуття, галантерея 

та інше, потребує наявності на підприємстві широкого вибору різновидів цих виробів за артикулами, 

кольорами, розмірами, фасонами. Оскільки такого роду товари є предметами періодичного попиту, їхні 

запаси, виражені в днях до обігу, відносно вищі, ніж запаси з інших товарів. 
 

Питання для контролю: 

1. Як впливає фінансове становище підприємства? 



2. Опишіть сутність організації комерційної роботи 
 
 
 

 

 

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 

 


