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ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ ТОВАРОРУХУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Волошан І. Г.

УДК 658.8:339.17

Розглянуто види торгівлі за місцем обслуговування покупця. Досліджено сучасні види підприємств
стаціонарної та нестаціонарної торгівлі й визначено особливості їх діяльності. Зазначено, що підприємства галузі
торгівлі є найбільш масовими та класифікуються за різними ознаками. Типи магазинів постійно змінюються під
впливом економічних процесів, науково-технічного прогресу, соціальних факторів, а поряд із цим виникають нові
торговельно-технологічні процеси об’єктів торгівлі. Запропоновано схеми торговельно-технологічних процесів
об’єктів стаціонарної та нестаціонарної торгівлі, визначена їх структура. Дослідження довело, що налагодити
ефективну господарську діяльність підприємства торгівлі у ринковій економіці можна лише за наявності чіткої,
досконалої форми організації господарської діяльності.
Ключові слова: види торгівлі, торгівля за місцем знаходження торгового об’єкта, торгівля за місцем знаходження покупця, торговельно-технологічні процеси на підприємствах торгівлі.

ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ТОВАРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
Волошан И. Г.

УДК 658.8:339.17

Рассмотрены виды торговли по месту обслуживания покупателя. Исследованы современные виды
предприятий стационарной и нестационарной торговли и определены особенности их деятельности. Указано, что
предприятия отрасли торговли являются наиболее массовыми и классифицируются по различным признакам.
Типы магазинов постоянно меняются под влиянием экономических процессов, научно-технического прогресса,
социальных факторов, а наряду с этим возникают новые торгово-технологические процессы объектов торговли.
Предложены схемы торгово-технологических процессов объектов стационарной и нестационарной торговли,
определена их структура. Исследование доказало, что наладить эффективную хозяйственную деятельность предприятия торговли в рыночной экономике можно лишь при наличии четкой, совершенной формы организации
хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: виды торговли, торговля по месту нахождения торгового объекта, торговля по месту
нахождения покупателя, торгово-технологические процессы на предприятиях торговли.

THE PECULIARITIES OF TRADE AND TECHNOLOGICAL PROCESSES
OF TRADE ENTERPRISES MERCHANDISE DISTRIBUTION
I. Voloshan

UDC 658.8:339.17

The article describes the kinds of trade at the place of customer service. The modern types of stationary and nonstationary trade enterprises were studied and specific features of their activity were defined. The trade industry enterprises
are determined as the most widespread and classified according to various criteria. Types of stores are constantly changing
under the influence of economic processes, technological progress, social factors, and along with it, new trade and
technological processes of trade entities appear. The schemes of trade and technological processes of the objects of
stationary and non-stationary trade were proposed, their structure was defined. The, research has proven that to achieve
effective business of trading enterprise in a market economy is possible only in case of clear and perfect form of economic
activity organization.
Keywords: kinds of trade, trade at commercial object’s location, trade at a buyer’s location, trade and technological
processes at the trade enterprises.
Однією з найчисельніших галузей економіки будь-якої держави за кількістю суб’єктів господарювання, обсягом діяльності,
чисельністю зайнятого персоналу та внеску в загальний економічний потенціал є торгівля. Торгівля є сферою формування і стабілізації споживчого ринку, координаційною ланкою в системі міжгалузевих, регіональних та міжрегіональних зв’язків, дієвим механізмом задоволення соціальних потреб.

Підприємства галузі торгівлі є найбільш масовими, типи
магазинів постійно змінюються, а поряд із цим виникають нові торговельно-технологічні процеси об’єктів торгівлі. Питання розвитку
роздрібної та оптової торгівлі, в тому числі за регіонами, знайшли
своє відображення в працях таких науковців, як В. Апопій, І. Бланк,
Л. Янчева, Л. Лігоненко, В. Лісіца, Н. Власова, А. Крутова, Л. Котенко, Т. Тарасова, О. Нестеренко та інші.
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Метою статті є дослідження діяльності підприємств торгівлі та формування схеми торговельно-технологічних процесів сучасних видів торгівлі. Для досягнення мети було розглянуто види
торгівлі за місцем обслуговування покупця, досліджено торговельно-технологічні процеси об’єктів стаціонарної та нестаціонарної торгівлі, визначено їх структуру.
Об’єктом дослідження є підприємства оптової та роздрібної
торгівлі, які обслуговують покупця за місцем знаходження об’єкта
стаціонарної торгівлі та за місцем знаходження покупця. Предметом
дослідження є торговельно-технологічні процеси підприємств торгівлі.
Торгівля виконує функцію посередника між споживачем і
товаровиробником. Завдяки виникненню нових шляхів просування
товарів до споживача можна констатувати, що відбулося поєднання класичних ознак, які були притаманні оптовій або роздрібній
торгівлі. Так, традиційна класифікаційна ознака – місце обслуговування покупця – сьогодні притаманна обом видам торгівлі.
Торгівля за місцем знаходження торгового об’єкта є найбільш
поширеною. Залежно від умов реалізації товарів, торгівлю за місцем
знаходження торгового об’єкта можна розподілити на магазинну і
позамагазинну (вуличну та біржову) [1].
Магазинну торгівлю формують будівельні системи. Існує багато видів магазинів, серед них: традиційне обслуговування через прилавок; магазини самообслуговування (гіпер- та супермаркети, cash&carry);
магазини-склади; магазини, що торгують за каталогами; продаж через
торговельні автомати. Порівняно новий для України формат торгівлі –
молл – велика територія, на якій розташовано безліч торгових
підприємств і на яку не дозволяється в’їзд автомобілів. Також зростає
популярність формату магазину при автозаправній станції.
Серед стаціонарних об’єктів торгівлі переважають магазини, їх кількість у 2012 році склала 48 383 об’єкти [2]. Необхідно
зауважити, що серед магазинів постійно збільшується питома вага
торговельних центрів, гіпермаркетів та супермаркетів, з якими не
можуть конкурувати дрібні магазини. Гастрономи радянського
зразка закрилися, а на зміну їм прийшли так звані "Магазини біля
дому" – магазини самообслуговування, які пропонують відпрацьований асортимент товарів повсякденного попиту ("Фора", "Клас",
"Рост", "Таргет", "Амстор", "Метро", "Велика кишеня" та ін.).
Під вуличною торгівлею мається на увазі продаж товарів у
наметах, контейнерах, з лотків та автомобілів на спеціально відведених територіях та у виділених місцях (на ринках) [3]. В Україні на
1 січня 2012 року зареєстровано 21 944 об’єкти торгівлі поза магазинами. Серед об’єктів вуличної торгівлі найменшу питому вагу мають
лотки та прилавки, розташовані поза ринками. Найбільшу питому
вагу серед об’єктів вуличної торгівлі мають склади та майданчики [2].
Торгівля за місцем знаходження покупця (нестаціонарна
торгівля) функціонує на принципах розвізної та розносної торгівлі.
Розвізна торгівля використовує спеціально обладнаний транспорт
для обслуговування жителів сільських населених пунктів, у яких
відсутні магазини, а також для торгівлі в містах у місцях великого
скупчення людей. Розносна торгівля здійснюється в позастаВиробник
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ціонарних роздрібних торговельних підприємствах шляхом безпосереднього контакту продавця з покупцем удома, в установі, на
підприємстві, в транспорті або на вулиці [3].
Торгівля за місцем знаходження покупця реалізується в
наступних формах: безпосередній продаж товарів вдома у покупця, телевізійна торгівля, електронна торгівля, торгівля за каталогами, проспектами, буклетами (посилкова торгівля) і т. д.
Безпосередній продаж товарів вдома у покупця передбачає, що фізична особа (торговий агент, менеджер), звертається
в квартиру (будинок, офісне приміщення) з пропозицією придбати
наявний у нього товар. Пропозиція придбати товар і безпосередня
передача товару відбуваються в місці знаходження покупця [4].
Телевізійна торгівля в Україні як вид обслуговування за
місцем знаходження покупця набирає обертів. На відміну від зарубіжної телевізійної торгівлі, яка існує у вигляді спеціальних торговельних каналів, вітчизняна займає "ефірні ніші" на телевізійних
каналах – наприклад, телевізійні магазини "Дякуємо за покупку",
"Магазин на дивані" і т. д.
Електронна торгівля здійснюється за допомогою ресурсів
Інтернету. В Україні електронна торгівля тільки починає розвиватися. Електронна торгівля поєднує роздрібний та оптовий характер, зумовлює появу віртуальних Інтернет-магазинів та електронних товарних бірж. Вигідність організації такої торгівлі полягає в
тому, що покупцеві надається можливість придбати товар, не
виходячи з будинку або офісу.
Інструментами продажів торгівлі за каталогами (проспектами, буклетами) є друковані видання, в яких представлені найчастіше фотознімки, рідше креслення та схематичні зображення
запропонованих товарів. До каталогів додаються купонні книжки
або вкладиші, які заповнюються покупцем і направляються продавцю, також може бути передбачена можливість замовлення товару по телефону. Товар буде доставлений покупцеві кур’єрською
службою чи поштою [5].
У ході товарних відносин між продавцем та покупцем завжди
виникають два господарські процеси – реалізації та придбання. Таким
чином, постійно забезпечується кругообіг запасів та грошових коштів.
Господарські процеси торговельного підприємства за функціональною ознакою поділяються на: процес постачання (надходження), процес зберігання, процес внутрішнього переміщення,
процес виробництва (як допоміжний процес роздрібних торговельних підприємств), процес реалізації. Це дає можливість стверджувати, що торгівля охоплює загальний ланцюг, який поєднує процеси торгівлі та виробництва. Тобто взаємопов’язані торговельні й
технологічні операції складають торговельно-технологічний процес.
Структура торговельно-технологічного процесу, послідовність операцій залежать від виду торговельного підприємства,
застосовуваного методу продажу товарів, типу, розміру магазину.
З цією метою пропонуються окремі схеми торговельно-технологічного процесу для об’єктів стаціонарної торгівлі та об’єктів торгівлі
за місцем знаходження покупця (рис. 1 і 2).
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Рис. 1. Схема торговельно-технологічного процесу об’єктів стаціонарної торгівлі
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Доцільно торговельно-технологічний процес торговельного підприємства будувати за етапами товароруху: операції з товарами до пропозиції їх покупцям; операції безпосереднього обслуговування покупців; додаткові операції з обслуговування покупців.
На якість торговельного обслуговування істотний вплив
мають операції з підготовки товарів до реалізації їх покупцям. До
них відносять: доставку товарів у зону приймання; розвантаження
транспортних засобів; приймання товарів за кількістю та якістю;
доставку в зону зберігання, підготовки до продажу або безпосередньо в торговельний зал (залежно від ступеня їх готовності);
зберігання товарів; підготовку товарів до продажу; переміщення
товарів у торговий зал; викладку товарів на торговому устаткуванні (друк буклетів, каталогів, створення Інтернет-сайтів).
Для того щоб забезпечити високий рівень обслуговування
покупців, необхідно: постійно вивчати попит, який є підставою для
складання заявок на завезення товарів; проводити приймання
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товарів тільки відповідної якості; створити умови для зберігання
товарів і підготовки їх до продажу; правильно розміщувати товари
в торговельному залі [6; 7].
Найбільш відповідальну частину торговельно-технологічного процесу становлять операції з обслуговування покупців, до
яких належать: зустріч покупця; пропозиція товарів; відбір товарів
покупцями; розрахунок за відібрані товари; надання покупцям додаткових послуг. На цій стадії торговельно-технологічного процесу
виникають міжособистісні психологічні контакти, які відображають
складні економічні відносини, пов’язані з купівлею-продажем товарів.
Третя частина торговельно-технологічного процесу включає виконання операцій, пов’язаних з додатковим обслуговуванням покупців. Вони спрямовані на надання їм різноманітних послуг,
пов’язаних з придбанням товарів (прийом попередніх замовлень,
комплектування подарункових наборів, сервісні послуги і т. д.).
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Рис. 2. Схема торговельно-технологічного процесу об’єктів торгівлі за місцем знаходження покупця
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АМОРТИЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
УДК 330.142.211.4:339166.5

Кохно Д. О.

Досліджено процес амортизації інтелектуального капіталу та виявлено основні відмінності даного процесу
порівняно з іншими видами капіталу. Виокремлено та проаналізовано компоненти інтелектуального капіталу,
розглянуто їх характерні риси, досліджено елементи складових частин інтелектуального капіталу, які піддаються
зносу. Розглянуто види зносу кожної компоненти інтелектуального капіталу та інтелектуального капіталу загалом,
узагальнено особливості його зносу. На основі цього проаналізовано різноманітні траєкторії руху інтелектуального
капіталу та, враховуючи досвід іноземних компаній, запропоновано механізм його відтворення.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, структурний капітал, клієнтський капітал,
соціальний капітал, амортизація.

АМОРТИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
УДК 330.142.211.4:339166.5

Кохно Д. А.

Исследован процесс амортизации интеллектуального капитала и выявлены основные отличия данного
процесса по сравнению с другими видами капитала. Выделены и проанализированы компоненты интеллектуального капитала, рассмотрены их характерные черты, исследованы элементы составных частей интеллектуального
капитала, которые подвержены износу. Рассмотрены виды износа каждой компоненты интеллектуального капитала
и интеллектуального капитала в целом, обобщены особенности его износа. На основе этого проанализированы
различные траектории движения интеллектуального капитала и, учитывая опыт иностранных компаний, предложен
механизм его воспроизведения.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, структурный капитал, клиентский
капитал, социальный капитал, амортизация.

INTELLECTUAL CAPITAL AMORTIZATION
UDC 330.142.211.4:339166.5

D. Kokhno

The process of intellectual capital amortization is studied and the main differences of this process compared to
other forms of capital have been identified. The components of intellectual capital have been singled out and analyzed, their
characteristics have been examined, the depreciated elements of intellectual capital’s components have been investigated.

© Кохно Д. О., "Економіка розвитку" (Economics of Development), № 3(67), 2013
© Малярец Л. М., 2004

