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 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Формування товарних запасів на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі. 

Тема уроку: Класифікація, функції роздрібних торговельних підприємств. 

Мета: сприяти формуванню знань про класифікацію роздрібних торгових підприємств. 

Сформувати практичні знання та вміння розуміти та визначати функції торговельних підприємств. 

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. Роздрібна торгова мережа – це частина внутрішньої торгівлі у сферах 

підприємницької діяльності яка займається продажем товарів та послуг кінцевим споживачам. 

 Роздрібна торгова мережа   являє собою сукупність підприємств і торгових одиниць, що 

розміщені і діють на визначеній території. Відповідно до законодавчих актів України основною 

ознакою торгових підприємств є статус юридичної особи : 

- наявність самостійного балансу ; 

- основних  і оборотних коштів, здійснення закінченого циклу   торгового процесу, починаючи від 

закупівлі і закінчуючи продажем товарів з метою отримання прибутків. До числа торгових 

підприємств відносять фірми,  комерційні структури засновані на приватній або колективній 

власності,великі універсальні і спеціалізовані магазини, що знаходяться на повному 

господарському розрахунку, а також споживчі підприємства, роздрібні торгові обєднання,  

дирекції, оптові бази. 

Комерціалізація і наступна приватизація родрібних торгових підприємств державної торгівлі, що 

мають право юридичної особи і виконують весь цикл комерційної роботи, призвели до різкого 

збільшення кількості самостійних торгових підприємств. При цьому торгові організації, що існували 

на комерціалізації в державній торгівлі які об’єднювали самостійні торгові підприємства і 

здійснювали керівництво ними дули ліквідованими. Їх функції передані торговим підприємствам які 

в умовах ринкової економіки можуть обєднюватися в асоціації спілки, корпорації і відрізнятися один 

від одного функціями реголювання господарської діяльності. 

Поряд з підприємствами продовжує функціонувати пункт продажу магазини палатки,  павільйони, 

кіоски які входять до складу торгового підприємства і виконують тільки частину торгового процесу - 

продаж товарів. Таким шляхом  не всі магазини є торговими підприємствами, а обєднання споживчі 

товариства – організації. 

  Функції магазинів: 

- вивчення попиту покупців на товари; 

- формування асортименту товарів; 

- реклама товарів і послуг 

- продаж товарів і здійснення контрольно-касових операцій 

До основних технологічних функцій відносять: 

- Приймання товарів які надходять в магазин за кількістю і якістю; 



- Зберігання товарів; 

- Виконання операцій повязаних із виробничою доробкою товарів; 

- Надання покупцям додаткових послуг технологічного характеру. 

2.  Критерії класифікації магазинів: 

a) За розміром торгової площі: 

 Дрібні (до 250м2) 

 Середні (до 600м2) 

 Великі (до 3500м2) 

 Дуже великі (понад 3500 м2) 

b) За формою продажу товарів: 

 Магазин з індивідуальним обслуговуванням; 

 Магазин з самообслуговуванням; 

 Магазин що реалізують за зразками та каталогами. 

c) За типом споруд: 

 Окремо розташовані 

 Суміщені 

d) За складом основного контингенту покупців 

 Магазини, які обслуговують міських жителів4 

 Сільських жителів; 

e) За ціновим рівнем: 

 Магазин середнього рівня цін; 

 Низьких цін; 

 Елітні ціни 

f) За характером розміщення на території: 

 Безпосередньо розміщений в районі житлової забудови 

 Магазин, що розміщений загальноміського значення 

 Магазин, що розміщений в сільській місцевості 

g) За формою товарної спеціалізації: 

 Універсальні 

 Комбіновані 

 Спеціалізовані 

 Вузькоспеціалізовані 

 Неспеціалізовані 

h) За категоріями 

 Люкс 

 Вища  

 Перша 

 Друга 

 Без категорії 

Їх присвоєння здійснюється місцевими держ органами на основі показників: 

 Місцезнаходження та стан прилеглої категорії 

 Вид, тип та особливості будівлі 

 Комфортність, оснащеність дизайн 

 Логічність та організація 



 Методи обслуговування 

 Кваліфікація персоналу 

 Якість обслуговування. 
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