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Група № 25 

Урок № 1 

Тема уроку: Особистісні та професійні вимоги до агента з постачання 

Мета уроку: 

освітня: забезпечити засвоєння особистісних та професійних вимог до агента 

з постачання; 

розвивальна: розвивати в учнів уміння виділяти головне, суттєве у 

навчальному матеріалі, порівнювати, узагальнювати факти, логічно 

викладати свої думки; 

виховна: сприяти трудовому вихованню учнів, виховувати любов до професії 

Назва професії «агент з постачання» походить від двох слів: агент від 

лат. «agens» («agentis») – діючий за дорученням будь-кого, та постачання – 

постачання товару або послуги.  

Агент з постачання – одна із наймодніших і престижних сфер 

діяльності людини. Вже давно минув той час, коли слово «продаж» стійко 

асоціювалося з образом або нелюб'язної тітоньки в брудному халаті, що 

недбало кидає шматок ковбаси; або вусатого молодця на колгоспному ринку, 

що непомітно підсовує фрукт, що підгнив, серед інших; або нав'язливого 

спекулянта, що пошепки пропонує дефіцитні товари « з-під пали». Сьогодні 

продаж – це цілком гідний вибір для діяльності.  

Агент з постачання має постійний зв'язок із людьми. Важливими для 

нього є знайомство з «потрібними» особами, тобто такими, які приймають 

рішення відносно продажу того чи іншого товару. Агент з постачання має 

можливість бувати в громадських, державних і ділових колах, що дозволяє 

підготувати сприятливе підґрунтя для наступних контактів, переговорів, 

угод.  

АГЕНТ З ПОСТАЧАННЯ ПОВИНЕН ЗНАТИ:  

 специфіку виробництва, з яким він співпрацює; 

 характеристику товарів і механізмів, комплектуючих, які 

поставляє на підприємство; 

 основи менеджменту; 

 основи психології; 

 основи господарського права; 

 основи технології виробництва; 



 основи організації матеріально – технічного постачання і 

вантажно – розвантажувальних робіт; 

 оформлення документів на одержання – відправку; 

 умови зберігання та транспортування матеріалів; 

 основи стандартизації, сертифікації та метрології; 

 основи контролю якості сировини, матеріалів. 

 АГЕНТ З ПОСТАЧАННЯ ПОВИНЕН ВМІТИ  

 проводити маркетинг ринку товарів;  

 проводити переговори;  

 організовувати свій робочий час;  

 розмовляти та домовлятись про поставки під час телефонної 

розмови;  

 проводити оцінку пропозицій поставок товарів;  

 проводити пошук необхідних товарів;   

 працювати на комп’ютері, засобах орг. техніки;  

 проводити функціонально – вартісний аналіз поставок товарів 

та сировини, необхідних для виробництва, де він працює;  

 заміняти одні товари, комплектуючі іншими, давати їм повну 

характеристику.  

Робота агента з постачання – важлива для виробника, оскільки через 

нього товар продається в торгівельну точку і потім кінцевому споживачеві, 

важлива і дистриб'юторові, оскільки правильно побудована робота агентів 

дозволяє якісно управляти товаропотоком, боротися з конкурентами, 

збільшувати об'єм продажу, присутність в торгівельних точках. Звичайно ж, і 

торгівельній точці і кінцевому споживачеві важливо, щоб потрібний товар 

був завжди присутній на полицях.  

Агент з постачання повинен чітко знати асортимент, з яким працює 

точка, товари, які мають найбільший попит серед покупців, уміти правильно 

розрахувати потрібну кількість товару, яку потрібно поставити в торговельну 

точку, щоб не було надлишку між наступним відвідуванням і попереднім 

постачанням, але і не було замало товару, бо якщо недостатньо товару хоч би 

на день, то втрачає на цьому як дистриб'ютор, так і виробник. Через 

відсутність товару кінцевий споживач почне купувати продукцію 

конкурента, і не факт, що після того, як потрібний товар з'явиться в 

торговельній точці, споживач знову почне купувати товар потрібного 

виробника.  

АГЕНТ З ПОСТАЧАННЯ УМІЄ ПРАЦЮВАТИ У ВІДДІЛАХ:  



Відділ бухгалтерії Підрозділ підприємства, який здійснює 

бухгалтерський облік господарської діяльності підприємства. Основним 

завданням є ведення та контроль фінансово – господарської діяльності 

підприємства.  

Відділ секретаріату та канцелярії Організація діяльності працівників 

служб документації, передбачає засоби, стиль і систему керівництва 

колективу. Важливим завданням в цьому напрямку є впровадження 

машинної обробки документів та поліпшення умов охорони праці 

працівників канцелярії, що значно скорочує витрати часу на їх опрацювання.  

Відділ складу Структурний підрозділ підприємства, призначений для 

організації успішної фінансово – господарської діяльності підприємства.  

Відділ складу здійснює функцію по збереженню і обліку товарів, 

проводить роботу з супровідною документацію.  

Відділ купівлі Структурний підрозділ фірми, який займається 

купівлею товару. Отже, для того щоб ми змогли купити продукцію у нашого 

партнера, тобто ціну того товару, це буде зовнішня інформація. Інформацію 

про продукцію можемо дізнатися у каталогах і в прайс - листах.  

Відділ кадрів Відділ робочого колективу підприємства, покликаний 

сприяти раціональному використанню робочої сили, дотримання дисципліни 

і покращення умов праці, закріплення кадрів на фірмі.  

Відділ збуту та реклами Структурний підрозділ організації 

призначений для формування попиту і стимулювання збуту. Відділ здійснює 

функції по провадженню комплексу маркетингу.  

УМОВИ РОБОТИ АГЕНТА З ПОСТАЧАННЯ  

Одержує відповідно до договорів, контрактів і інших документів 

товарно - матеріальних цінностей (сировина, матеріали, устаткування, 

комплектуючі, інвентар, канцелярські приналежності й т.п.).  

Оформляє документацію на одержання та відправлення вантажів, 

замовляє контейнери, іншу тару, а також транспортні засоби для їхньої 

доставки. Робить позапланові закупівлі матеріалів.  

Відправляє товарно - матеріальні цінності на адресу підприємства або 

супроводжує вантажі у шляху проходження, забезпечує збереження та сприяє 

своєчасній їхній доставці.  

Перевіряє стан вантажу, вживає заходи щодо заміни матеріальних 

цінностей у випадку виявлення зовнішнього браку.  



Визначає режим перевезення швидкопсувних і небезпечних вантажів, 

стежить за відповідністю тари перевезеним вантажам, розміщенням вантажів 

при транспортуванні, контролює дотримання вимог техніки безпеки при 

проведенні завантажувально - розвантажувальних робіт.  

Вживає заходів щодо підвищення ефективності використання 

матеріальних ресурсів шляхом зниження витрат, пов'язаних із їхнім 

придбанням, доставкою та зберіганням.  

Повинен знати: нормативні правові акти, положення, інструкції, інші 

керівні матеріали та документи, що стосуються питань використання 

матеріальних ресурсів; основи організації матеріально - технічного 

забезпечення та завантажувально - розвантажувальних робіт; правила та 

порядок прийому й відправлення вантажів, замовлення контейнерів і 

транспортних засобів, оформлення документів на одержування та 

відправлення вантажів; номенклатуру та норми витрати сировини, матеріалів 

і інших товарно - матеріальних цінностей, умови їхнього зберігання та 

транспортування; основи організації праці; основи законодавства про працю; 

правила внутрішнього трудового розпорядку; правила та норми охорони 

праці.  

ПЕРСПЕКТИВИ АГЕНТА З ПОСТАЧАННЯ Випускники можуть 

працювати у фінансових установах, державних податкових інспекціях, 

контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, в 

регіональних управліннях Національного банку України, в державних та 

комерційних банках, Пенсійних фондах, страхових фондах, кредитних 

спілках, розрахункових центрах, управліннях інкасації на посадах брокера 

(посередника) з цінних паперів, дилера цінних паперів, біржового маклера, 

страхового агента, інспектора з організації інкасації та перевезення 

цінностей, кредитного інспектора, бухгалтера, касира-експерта, інспектора-

ревізора, митного інспектора, інспектора з контролю за цінами, інспектора з 

експорту, інспектора обмінних пунктів. А також можливість відкриття 

власного бізнесу. Перспективи професійного зростання:  

 підвищення кваліфікації;  

 отримання спеціалізації за іншими видами товарів;  

 кар'єрне зростання усередині торгової компанії.  

Професія агента з постачання на цей час має стійкий попит на ринку 

праці.  

СПОРІДНЕННІ ПРОФЕСІЇ Менеджер, адміністратор, експедитор, 

касир, бухгалтер, агент зі збуту, інспектор відділу кадрів, комірник, 

продавець, консультант, менеджер із продажу, комерсант. 



Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати 

відповіді на контрольні питання. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

1. Якими професійними навиками повинен володіти агент з 

постачання? 

2. Що повинен знати агент з постачання? 

3. Де може працювати агент з постачання? 

4. Які перспективи кар’єрного зросту? 

5. Які умови роботи агента з постачання? 

Творче завдання: як на вашу думку агент з постачання перспективна 

професія на ринку праці? Доведіть свою думку.  

Відповіді на питання надсилати на адресу 

irinanikolaevna1977@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, прізвище та 

ім’я.  

 

Урок № 2 

Тема уроку: Етичний кодекс підприємця-комерсанта. 

Мета уроку: 

освітня: забезпечити засвоєння основних понять: етика, етика 

підприємництва, етичні норми, етичний кодекс підприємництва 

розвивальна: розвивати в учнів уміння виділяти головне, суттєве у 

навчальному матеріалі, порівнювати, узагальнювати факти, логічно 

викладати свої думки; 

виховна: сприяти етичному вихованню учнів, виховувати повагу до 

партнерів, колег, співробітників 

В процесі господарювання підприємець має справу з ресурсами, 

обладнанням, продуктами, документами та бізнесовими процесами. При 

цьому він постійно спілкується з підлеглими, з контрагентами по бізнесу, 

веде переговори, формує контакти з трудовим колективом та зовнішнім 

оточенням. 

Від того як буде налагоджений механізм людських відносин у 

підприємницькому середовищі (як внутрішньому, так і зовнішньому), буде 

залежати авторитет підприємця та його успіх на ринку. 
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Відповідно до цього можна стверджувати, що підприємництво – це 

особливий стиль ділової поведінки та комерційного мислення. 

Етика підприємництва – комплекс норм і правил моральної поведінки 

підприємця, його вміння поєднувати професійні вимоги управління із 

загальногуманітарними принципами, основою якого (вміння) є дотримання 

свого слова, чесність, порядність, виконання взятих на себе зобов’язань 

тощо. 

Практична реалізація таких норм визначає поведінку підприємця 

етичною або неетичною. 

Етика підприємництва стосується: 

- поведінки суб’єкта господарювання; 

- стилю його роботи; 

- характеру його спілкування з учасниками підприємницького 

процесу. 

Підприємницькі контакти будуються не лише на основі юридичних 

документів, комерційної вигоди, але й на основі взаємної довіри і поваги до 

людських цінностей. 

Значення етики у підприємництві полягає в тому, що вона дозволяє 

оцінити і прийняти правильне рішення, вивчає вплив окремих дій на 

індивіда, підприємство, суспільство, зосереджує увагу на обов’язках і 

відповідальності, які бере на себе учасник підприємницького процесу. 

Основними принципами етики підприємництва є: 

- комплексність поглядів на призначення діяльності підприємця; 

- історичність; 

- відсутність силового втручання. 

Етичні норми у підприємництві існують досить давно і їх можна 

звести до так званого етичного кодексу підприємництва, основними 

положеннями якого є: 

1) впевненість у користі своєї праці не тільки для себе, а й для людей, 

суспільства, держави; 

2) розуміння того, що люди бажають та вміють працювати, 

намагаються реалізувати себе разом із підприємцем; 



3) віра у бізнес, ставлення до нього як до мистецтва, творчої справи; 

4) визнання необхідності конкуренції та водночас прагнення до 

співпраці; 

5) повага до себе як до особистості та до будь-якої особистості як до 

себе; 

6) повага до будь-якої власності, державної влади, громадських рухів, 

соціального устрою, законів; 

7) довіра до інших, повага до професіоналізму, компетентності; 

8) визнання цінності освіти, науки, техніки, інформатики, культури; 

9) турбота про екологію; 

10) прагнення до нововведень; 

11) гуманізм. 

Окреме підприємство також може розробити власний етичний кодекс, 

у якому відображені моральні корпоративні цінності та критерії. 

Етичні норми можуть бути розроблені й на рівні окремої професії: 

кодекс брокера, кодекс страховика, кодекс адвоката, кодекс туризму тощо. 

Головною складністю дотримання етичних норм у підприємництві є 

те, що за їх порушення чи недотримання підприємець не несе юридичної 

відповідальності. 

 Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати 

відповіді на контрольні питання. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

6. Дайте визначення поняттю «етика». 

7. Дайте визначення поняттю «етика підприємництва». 

8. Перелічите етичні норми у підприємництві. 

9. Які основні поняття етичного кодексу у підприємництві. 

Творче завдання: розробити власний етичний кодекс уявного 

підприємства.  

Відповіді на питання надсилати на адресу 

irinanikolaevna1977@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, прізвище та 

ім’я.  
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