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 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Формування товарних запасів на підприємствах оптової та роздрібної 

торгівлі. 

Тема уроку: Види оптових підприємств та їх класифікації, роль в процесі 

товарообігу. 

3. Формування знань учнів. Провідною ланкою оптової торгівлі є оптове 

підприємство. Основною     засадою  його функціонування на ринку є організаційно-

господарська незалежність, що передбачає повну самостійність і цілковиту свободу 

вибору організаційно-правової форми, характеру відносин з іншими суб'єктами ринку, 

спеціалізації та асортиментного профілю. 

Оптове (гуртове) торговельне підприємство - це підприємство оптового ринку, яке 

самостійно набуває права власності на товар і спеціалізується на оптовій торговельній 

діяльності, виконуючи повний комплекс закупівельно-збутових і складських 

технологічних операцій, Таке підприємство функціонує на принципах самоокупності - 

забезпечення повернення витрат; самофінансування , самостійного пошуку джерел 

фінансування закуплених партій товарів і наданих товарних кредитів; конкурентоспро-

можності - ефективного функціонування в ринковому середовищі. 

Оптові торговельні підприємства переважно є структурними елементами оптової 

торгівлі. Проте, все частіше зустрічаються оптові склади і бази роздрібної торгівлі. Вони 

виникають і функціонують в асоційованих об'єднаннях роздрібних торговельних 

підприємств - крамниць, магазинів, які акумулюють свої фінансові можливості для 

поповнення товарних ресурсів і поглиблення асортименту. 

2. Основні види оптової торгівлі. 

Оптові торговельні підприємства класифікують за низкою ознак: функціональним 

рівнем; організаційно-правовою формою; формою власності і належністю; місцем і 

роллю в товаропросуванні товарною Комерційно-посередницькі фірми:  

- оптові бази;  

- торгові товарні біржі  

- оптові магазини  

- торгові доми  

- аукціони  

- ярмарки  

- брокерські контори  

- торгові агенти  

- комівояжери 

- лізингові підприємства 



Комерційно-посередницькі фірми – оптові підприємства, що здійснюють 

торгівлю за свій рахунок з залученням кредитів зі своїх складів так і зі складів  

виробників, або інших оптових посередників оптових організацій можуть 

поєднювати кілька складних підприємств по наданню деталей виробничих 

послуг.  

Оптова база – це підприємство, яке організовано об’єднюює склади  спеціалізовані за 

видами продукції з єдиним енергетичними, транспортними та іншими комунікаціями, а 

також центральним апаратом управління.  

Товарні біржі – це  ринки біржових товарів (сировина і продукти харчування) з 

установленими правилами прийому та фіксованим членством, купівля-продаж та 

товарних біржах здійснюється за допомогою біржових посередників (брокери, дилери).  

Оптові магазини– це оптові підприємства максимально наближені до покупців 

продукції.  

Відмінність від комерційно-посередницьких фірм: 

 це невеликий обсяг оптової реалізації;  

 наявність торгового залу з виставкою товару;   

 великий відсоток угод за готівку.  

Торгові доми – це посередницькі фірми, які здійснюють угоди за власний рахунок або 

за рахунок виробника, спеціально на торгівлі одним  товаром чи невеликою групою 

товарівn  

Аукціони – це особливий ринок, створений у певних місцях для продажу товарів які 

мають визначені індивідуальні властивості шляхом публічних торгів.  

Товари: предмети мистецтва,предмети антиквару,колекційні автомобілі… 

Покупцем стає той хто запропоновує вищу ціну.  

Оптові ярмарки– періодично організовані у визначеному місці короткотермінові 

оптові ринки, де товар продається на основі огляду покупцем зразків.  

Брокерські контори – посередницькі торгові організації, які діють безпосередньо в 

своїх інтересах за рахунок клієнта, комісійної  винагороди і в своїх інтересах та за свій 

рахунок можуть діяти як на товарних біржах так і поза ними.    

Дилери – посередницькі підприємства, які здійснюють торгові операції за свій рахунок 

і від свого імені . 

Комівояжери – роз’їздні представники торгових фірм, які пропонують покупцям товари 

за зразками чи каталогом.  

Торгові і промислові агенти  - це особи, які діють за дорученням торгів або 

промислових підприємств в якості посередників по збуту товарів або їх реклами на 

основі угод про фіксовану винагороду.  

 

 

Питання для контролю: 

1. які підприємтсва називають лізинговими? 
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Тема: Формування товарних запасів на підприємствах оптової та роздрібної 

торгівлі. 

Тема уроку: Поняття товарних запасів. Порядок формування товарних запасів. 

Мета: сприяти формуванню знань про поняття товарних запасів. Сформувати 

практичні знання та вміння порядку формування товарних запасів. 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. Забезпечення безперервності процесу реалізації 

товарів та обслуговування покупців потребує створення на торговельному підприємстві 

певного обсягу товарних запасів.  

Товарний запас – являє собою масу товарів, призначену для наступного продажу та 

здійснення безперебійної торгівлі, що знаходиться в сфері обігу в процесі переміщення від 

виробництва до споживання. 

В процесі переміщення товарні запаси сфери обігу набувають різних форм: 

 запаси готової продукції на складах підприємств-виробників → товари в дорозі від 

виробника до оптової ланки → товарні запаси на складах гуртової торгівлі та інших 

збутових посередників → товари в дорозі від гуртової до роздрібної ланки торгівлі → 

запаси підприємств роздрібної торгівлі (на складах та в торговельному залі). 

  Необхідність утворення товарних запасів обумовлена такими причинами: 

1)    невідповідність часу споживання та виробництва товарів; 

2)    сезонністю виробництва та споживання окремих видів товарів; 

3)    нерівномірністю розміщення виробництва і районів споживання товарів; 

4)    необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий; 

5)    необхідністю утворення страхових резервів для згладжування можливих 

непередбачуваних коливань в попиті та пропозиції товарів, обумовлених різними 

факторами. 

 Класифікація товарних запасів: 

1) за призначенням запасів: 

- запаси поточного зберігання; 

- запаси сезонного зберігання; 

- запаси попереднього (дострокового) завозу; 

- запаси цільового призначення; 

 2) залежно від місця формування: 

- запаси роздрібної торгівлі; 

- запаси оптової торгівлі; 

- запаси товарів у дорозі; 

 3) залежно від асортиментної структури запасів – запаси за товарними групами; 

 4) залежно від моменту та характеру оцінки: 

- початкові (вхідні) товарні залишки, що характеризують розміри товарних запасів, 

які фактично склалися на початок певного періоду; 

- вихідні, які характеризують розміри товарних запасів, що фактично склалися на 

кінець певного періоду; 



- середні товарні запаси, які характеризують розміри товарних запасів протягом 

певного періоду та розраховуються по середній арифметичній чи середній хронологічній; 

- планові (прогнозні) товарні запаси, які підприємство планує або очікує забезпечити 

на певну дату; 

 5) за відношенням до зміни обсягу товарообігу (за чутливістю до зміни 

товарообігу): 

- умовно-змінна частина запасів (розмір обумовлюється розміром та динамікою 

товарообігу); 

- умовно-постійна частина запасів (представницький асортиментний набір, що має 

постійно знаходитися в торговельній мережі підприємства, запаси цільового 

призначення); 

 6) залежно від регулярності поповнення: 

- запаси товарів регулярного поновлення та витрат; 

- запаси регулярного поновлення, але сезонного використання; 

- запаси сезонного формування та регулярного використання; 

- запаси періодичного поновлення; 

 7) в залежності від попиту на споживчі товари: 

- запаси, що відповідають параметрам попиту; 

- запаси, що не відповідають параметрам попиту (неходові товари, залежалі товари, 

товари, завезені понад норму) 

 8) відповідно до нормативу: 

 

 

Питання  для контролю: 

1. Поясніть недоліки понаднормованих запасів та менше нормативу 

 

 

Домашнє завдання: 

Сформувати конспект, дати відповіді на питання, інформацію надсилати на адресу 

anylesik@gmail.com 
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