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Група 26 

 

ПЛАН УРОКУ № 54 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

Тема: Технологія перевезення вантажів. 

Тема уроку: Тематичне оцінювання. 

Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів; формування практичних 

умінь та навичок визначення організації перевезення вантажів. Розвивати логічне 

мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до 

людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

1. Проведення тематичної атестаційної роботи  

Дайте повну відповідь на питання. 

І варіант 

1. Який документ оформюється при відправленні вантажу? 

2. В якій формі проводяться розрахунки за перевезення вантажів залізницею? 

3. Якими документами регулюються автомобільні перевезення товарів? 

 

ІІ варіант 

1. Який документ оформлюється при відправці вантажу автомобільним транспортом? 

2. Які види транспортних засобів використовуються для перевезення вантажів? 

3. З якою швидкістю можуть перевозитися товари залізницею? 

4. Підведення підсумків уроку: 

виставлення оцінок за роботу на уроці; 

домашнє завдання: опрацювати конспект. 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 55 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Формування товарних запасів на підприємствах оптової та роздрібної 

торгівлі. 

Тема уроку: Роль та функції оптової торгівлі в системі господарських відносин. 

Структура та інфраструктура оптової торгівлі. 



Мета: сприяти формуванню знань про роль оптової торгівлі. Сформувати 

практичні знання та вміння визначати функції та структуру оптової торгівлі. 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. У процесі своєї діяльності з метою одночасного 

задоволення потреб, сфери виробництва і споживчого ринку оптові підприємства 

виконують низку комерційних і виробничих функцій.      

До комерційних функцій оптових підприємств належать:  

- вивчення кон'юнктури ринку і попиту на товари. Матеріали вивчення попиту лягають 

в основу прогнозування перспективної потреби в оптових закупівлях, вони прямо чи 

опосередковано виливають на формування виробничих програм промислових 

підприємств, на структуру виробничого асортименту; 

- оптові закупівлі товарів. Ця функція оптового підприємства здійснюється через 

комплекс взаємопов'язаних комерційних операцій: визначений джерел закупівлі і 

можливих постачальників; встановлення комерційних зв'язків із постачальниками; 

проведення переддоговірної і договірної роботи; здійснення контролю за повнотою та 

своєчасністю виконання договірних зобов'язань; 

- оптовий продаж товарів. Виконуючи цю функцію, оптове підприємство здійснює 

обслуговування роздрібних підприємств або інших об'єктів оптового ринку відповідно до 

взятих на себе договірних зобов'язань, простежує повноту їх виконання і хід розрахунків; 

- надання до- і після реалізаційних послуг клієнтам; 

- рекламно-інформаційного забезпечення оптової діяльності; 

- оперативне управління товарними запасами. 

Оптові підприємства виконують функції виробничого характеру. Ця діяльність є 

продовженням виробничого циклу у сфері обміну і впливає на збільшення вартості 

товару. Виробничі функції суб'єктів оптового ринку включають:                                             

- комплекс операцій із складування токарів (приймання, зберігання, 

внутрішньоскладське переміщення, підпускання); 

-  фасування і підсортування товарів; 

 - організацію доставки товарів у роздрібну торговельну мережу.   

4. Організаційна структура оптового підприємства являє собою сукупність 

структурних підрозділів,   ділянок   і   служб,   що   є функціонально взаємопов'язаними 

між собою і підприємства забезпечують     різні  напрями  комерційно-господарської 

діяльності даного торговельного підприємства.  

Загальна сукупність комерційно-господарських процесів, що одночасно протікають 

в оптовому підприємстві, поділяється на основні, допоміжні і обслуговуючі. Ці напрями 

роботи оптового підприємства забезпечують відповідні функціональні елементи 

організаційної структури. 

Основні підрозділи (апарат управління, комерційний відділ, товарні склади, 

експедиція) здійснюють закупівлю і продаж товарів, їх обробку на складах і доставку у 

мережу магазинів. Допоміжні ділянки і підрозділи (ділянки фасування, тари тощо) 

виконують не основні операції підсобного значення. Обслуговуючі підрозділи гуртового 

підприємства (транспортний підрозділ, служба технічного обслуговування) створюють 

повноцінне інфраструктурне обслуговування основних структурних підрозділів 

підприємства. 



У практиці роботи суб'єктів інституціонального ринку відсутня єдина уніфікована 

організаційна структура. Навпаки, спостерігається широка гама структурних побудов 

оптових підприємств залежно від обсягів обороту, рівня функціонування, зони впливу, 

товарної спеціалізації, потенціалу власного складського господарства підприємства та 

інших факторів. В сучасних умовах організаційна побудова оптового підприємства 

повинна базуватися, виходячи із його реальних потреб і можливостей та оперативно 

користуватися відповідно до поточних змін у напрямах і обсягах його діяльності.  

           Оптові торговельні підприємства: 

 Функціональний рівень . 

 Міжрегіональні 

 Регіональні 

 Локальні  

Організаційно-правова форма. 

 Акціонерні товариства 

 Асоціації 

 Концерни 

 Товариства з обмеженою відповідальністю 

 Малі підприємства 

 Приватні підприємства 

Форма власності і належність. 

 Приватна  

 Колективна (кооперативна) 

 Державна  

 Змішана 

Місце і роль в товаропросуванні. 

 Вихідні промислові (фірмової мережі)  

 Торговельно-закупівельні 

 Торговельні 

 Постачальницькі 

Товарна спеціалізація. 

 Спеціалізовані 

 Універсальні 

 Змішані 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 

 


