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 Предмет «Технології торгівлі» 

Тема: Організація закупівлі товарно-матеріальних цінностей. 

Тема уроку: Правила та організація приймання товарно-матеріальних цінностей від 

постачальників та від матеріально-відповідальних осіб. 

Мета: сприяти формуванню знань про організацію приймання товарно-матеріальних 

цінностей. Сформувати практичні знання та вміння оформлення приймання товарно-

матеріальних цінностей. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати 

культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові 

процеси, інтерес до професії. 

Тип уроку: комбінований 

Методи проведення: лекція, методи демонстрування. 

Матеріальне оснащення: наочні посібники, плакати.  

Структура уроку 

1. Організаційний момент (2 хв) 

2. Актуалізація опорних знань учнів (6 хв) 

3. Формування знань учнів (15 хв) 

4. Застосування здобутих знань (20 хв) 

5. Підведення підсумків уроку (2 хв) 

Хід уроку 

1. Організаційний момент 

1.1. Перевірка присутніх. 

1.2. Призначення чергових. 

2. Актуалізація опорних знань учнів 

2.1. усне опитування учнів. 

1. Що таке оптові закупівлі? 

2. Які гарантії несуть оптові закупівлі? 

3. Що таке організації оптових закупівель? 

4. В яких формах здійснюються оптові операції? 

5. Які етапи виділяють в організації оптових закупівель? 

2.2. Сьогодні ми ознайомимося з правилами приймання товарно-матеріальних 

цінностей. Завдяки одержаним знанням і вмінням ви будете знати порядок організації 

приймання товарно-матеріальних цінностей, а також зможете відчути себе дорослим та 

досвідченим працівником у сфері торгівлі. 

2.3. Викладач записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає такі 

завдання уроку: 

• визначити поняття приймання товарно-матеріальних цінностей; 

• ознайомитися з праивлами приймання товарно-матеріальних цінностей. 

3. Формування знань учнів. Товари, що надійшли від постачальників, розвантажують, 

перевіряють і транспортують до місць збереження. 



Першочерговим завданням особи, відповідальної за приймання товару, є перевірка його 

належності даному оптово-торговельному підприємству. Належність вантажу встановлюють 

згідно з накладною, яку перевізник передає матеріально-відповідальній особі. Тільки після 

цього дозволяється розвантажувати транспортний засіб. Якщо вантаж доставлений 

автотранспортом, то водій зобов’язаний бути присутнім під час виконання цієї операції. 

Завершується розвантаження підписанням накладної, отриманої від перевізника. Це означає, 

що вантаж прийнято в належному стані, а його фактична кількість відповідає обсягу, 

зазначеному в накладній. 

У разі надходження товару залізничним транспортом приймання його починається з 

ретельного зовнішнього огляду транспортного засобу (вагона, цистерни тощо). Особа, 

відповідальна за приймання товару, перевіряє цілість транспортного засобу, дверних замків, 

пломб. Після цього транспортний засіб оглядають зсередини. У разі виявлення пошкоджень 

транспортного засобу, відсутності пломб, порушень упаковки товарів представник 

торговельного підприємства має право вимагати від залізниці перевірки фактичної наявності 

товарів. Виявлені розбіжності оформлюють актом, що слугує підставою для висування 

претензії залізниці щодо відшкодування збитків. Акт має підписати представник залізниці. 

Доставлені товари приймають за кількістю та якістю. Приймання товарів за кількістю — 

це визначення точної кількості товару, що надійшов, і відповідності його даним, які містяться 

у транспортних, супровідних і (або) розрахункових документах (пакувальні листи, накладні, 

рахунки тощо). Його здійснюють, як правило, шляхом суцільного підрахунку одиниць, міри і 

маси товару в даній партії (за винятком товарів у фабричній упаковці). Перевірку товарів 

можна проводити й вибірково. 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання,  

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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