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ПЛАН УРОКУ № 64 

 

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

постачання. Діловод. 

  

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

Тема уроку: Суть товаропостачання, зміст і основні вимоги до його організації. 

Мета: сприяти формуванню знань про суть товаропостачання. Сформувати практичні знання 

та вміння визначати основні вимоги та зміст товаропостачання. 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. Товаропостачання роздрібної торговельної мережі — це 

комплекс комерційних і технологічних операцій, спрямованих на доведення товарів до роздрібної 

торговельної мережі в кількості та асортименті, що відповідають попиту населення. 

Товаропостачання роздрібних торговельних підприємств є необхідною передумовою 

доведення товарів від виробництва до споживання, задоволення попиту населення та реалізації 

товарів. Тільки за умови, коли вся товарна маса, закуплена від постачальників торговельним 

підприємством з метою продажу населенню, буде доведена до пунктів роздрібного продажу товарів 

(роздрібних торговельних підприємств або їх структурних підрозділів — торговельних одиниць) в 

необхідному обсязі та асортименті, можна буде задовольнити попит населення згідно з його 

грошовими доходами. Завдяки раціонально організованому товаропостачанню торговельні 

підприємства мають можливість підтримувати повноту асортименту в магазинах, регулювати рівень і 

структуру товарних запасів, активно впливати на процеси реалізації товарів і рівень соціально-

економічної ефективності власної торговельної діяльності загалом. Від організації товаропостачання 

залежить повнота і стабільність асортименту товарів на роздрібних торговельних підприємствах, 

розмір товарних запасів, швидкість обігу товарів, розмір витрат з доведення товарів до торговельної 

мережі, фінансово-економічні показники діяльності торговельних підприємств. 

Товаропостачання роздрібної торговельної мережі з погляду теорії систем потрібно 

розглядати як складну динамічну систему, яка має свою морфологічну та функціональну структуру, 

основною цільовою метою якої є безперебійне доведення до роздрібної торговельної мережі товарів, 

необхідних для задоволення попиту населення. При цьому морфологічна структура даної системи 

формується сукупністю взаємозв'язаних і взаємодіючих між собою суб'єктів даної системи, якими є 

джерела товаропостачання (і окремі постачальники товарів), транспортні підприємства й організації 

(перевізники товарів, які забезпечують просторове переміщування товарів у процесі 

товаропостачання) і роздрібні торговельні підприємства, які є кінцевими пунктами завезення 

товарної маси (яка виступає як основний об'єкт системи товаропостачання). 

Функціональна структура системи товаропостачання є складним багатоетапним процесом 

взаємодії зазначених суб'єктів, який включає різноманітні заходи із задоволення потреби роздрібної 



торговельної мережі в товарах споживчого призначення, що послідовно виконуються учасниками 

системи товаропостачання. Зміст товаропостачання у найбільш стислому викладі зводиться до того, 

що підприємство-постачальник товарів за замовленням роздрібного торговельного підприємства 

повинне відібрати, скомплектувати партію товарів у кількості та асортименті, достатніх для 

безперебійної торгівлі ними в кожному магазині протягом певного обумовленого періоду, 

підготувати і доставити замовлені товари власним або найманим транспортом до відповідного 

пункту продажу або ж надати ці товари представникові роздрібного торговельного підприємства для 

самостійного їх вивезення. Процес товаропостачання завершується прийманням товарів у 

роздрібному торговельному підприємстві та документальним оформленням операції здавання-

приймання товарів. 

У товаропостачанні роздрібної торговельної мережі виділяються такі основні заходи (стадії 

процесу товаропостачання): визначення потреби в товарах; вибір джерел товаропостачання і 

постачальників товарів; встановлення раціональних схем постачання; укладення угод на постачання 

товарів (договорів поставки, купівлі-продажу товарів); оперативний контроль за виконанням 

договорів поставки; вибір форм товаропостачання; визначення раціональної частоти доставки й 

оптимальних розмірів партій завезення товарів; організація доставки товарів у магазини; приймання 

товарів і його документальне оформлення. 

Для раціональної організації процесу товаропостачання торговельним підприємствам 

доцільно здійснювати його на основі розроблених комерційною службою планів товарного 

забезпечення і завезення товарів у магазини. 

На організацію товаропостачання впливають об'єктивні та суб'єктивні фактори. 

До об'єктивних факторів належать групи виробничих, транспортних і торговельно-

організаційних. На організацію товаропостачання впливають і суб'єктивні фактори, зокрема: 

— рівень управління процесом товаропостачання; 

— кваліфікація працівників, які визначають потребу в товарах; 

— достовірність комерційної інформації. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Перелічіть та поясніть виробничі фактори 

 

 

 

 

 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або месенджери 

Viber, Telegram: +380634432524 

 


