Записати в конспект! Опрацювати тему.
Поняття торговельно-технологічного процесу магазину.
Торгово-технологічний процес (ТТП) в магазині — комплекс взаємозв'язаних
послідовно виконуваних операцій, метою яких є доведення товарів належної
якості до торговельного залу для реалізації їх покупцям у широкому!
асортименті з оптимальними затратами праці, часу і при високому рівні
торговельного обслуговування. Основною операцією торгово-технологічного
процесу в магазинах є продаж товарів, решта операцій створюють необхідні
умови для успішного здійснення продажу товарів і мають підпорядкований
характер.
Принциповою особливістю торгово-технологічного процесу в
магазинах сі участь у ньому покупців як об'єктів праці торговельного
персоналу; при цьому залежно від застосовуваних у магазині методів
продажу товарів покупці можуть відігравати в торгово-технологічному
процесі не тільки пасивну, але й досить активну роль.
У торгово-технологічному процесі підприємств роздрібної торгівлі,
принципова схема якого наведена на рис. 14.1, виділяють торговий і
технологічний процеси. Торговий процес забезпечує перехід товарів зі
сфери обігу у сферу споживання: зміну форм вартості. Особливість цього
процесу полягає в тому, що в ньому задіяні не тільки предмети праці
(товари), але й об'єкти праці-покупці. Працівники магазинів здійснюють
продаж товарів і обслуговування покупців, а покупці беруть участь у
торговому процесі. Основними елементами торгового процесу є вивчення
попиту населення, складання і подання заявок на завезення товарів,
формування асортименту товарів, управління товарними запасами,
рекламування товарів, їх продаж, надання покупцям додаткових послуг та ін.
Технологічний процес охоплює комплекс операцій, які забезпечують
обробку товарів, починаючи з їх надходження в магазин і закінчуючи повною
підготовкою до продажу та відпуском покупцям. Технологічний процес
включає: транспортування товарів; розвантажування транспортних засобів;
приймання товарів за кількістю і якістю; доставку товарів у зону зберігання
або в торговий зал магазину; зберігання; підготовку товарів до продажу;
переміщування товарів в торговий зал; розміщування і викладання в
торговому залі; проведення розрахунку за товари; надання покупцям
додаткових послуг технічного характеру.
Як правило, операції торгового процесу відіграють основну роль в
організації торговельного обслуговування населення та в торговотехнологічному процесі магазину, натомість більшість операцій
технологічного процесу належить до групи допоміжних операцій торговотехнологічного процесу магазину (рис.)

