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ПЛАН УРОКУ № 33 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Організація закупівлі товарно-матеріальних цінностей. 

Тема уроку: Правила приймання продукції за кількістю та якістю. 

Мета: сприяти формуванню знань про правила приймання продукції за кількістю та 

якістю. Сформувати практичні знання та вміння приймання продукції за кількістю та якістю. 

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.  

Приймання продукції або товарів - один з найвідповідальніших моментів. Щось не 

врахував, щось не додивився, і результат може бути дуже неприємний. Для того, щоб не мати 

неприємностей потрібно бути не тільки уважним, але й знати свої права, обов'язки і діяти в 

точно визначеному порядку. 

Приймання за кількістю  Приймання за якістю  

1. Загальні умови.  

При прийманні товарів від транспортних організацій за кількістю і якістю підприємство-

одержувач відповідно до діючих на транспорті правил перевезень вантажів зобов'язано 

перевірити, чи забезпечено зберігання вантажу під час перевезення, зокрема:  

а) перевірити в належних випадках наявність на транспортних засобах (вагоні, цистерні, баржі, 

трюмі судна, автофургоні і т.п.) чи на контейнерах пломб відправника чи пункту відправлення 

(станції, пристані, порту), справність пломб, відбитків на них, стан вагона, інших транспортних 

засобів чи контейнера, наявність захисного маркування вантажу, а також справність тари;  

б) перевірити відповідність найменування вантажу і транспортного маркування на ньому 

даним, зазначеним у транспортному документі.  

в) перевірити, чи були дотримані встановлені правила перевезення, що забезпечують 

запобігання ушкодження і псування вантажу (укладання вантажу, температурний режим, 

льодозабезпечення та ін.), терміни доставки, а також зробити огляд вантажу.  

При прийманні вантажу від транспортних організацій одержувач у всіх випадках, коли це 

передбачено правилами, тобто, коли при прийманні вантажу встановлюються його ушкодження 

чи псування, розбіжність найменування і ваги вантажу, із зазначеним у транспортному 

документі та ін., зобов'язаний вимагати від транспортних організацій складання комерційного 

акта, а при доставці вантажу автомобільним транспортом - відмітки на товарно-транспортній 

накладній чи складання акта. 

2. Місце проведення. 



Приймання продукції, що поставляється без 

тари, у відкритій тарі, а також приймання за 

вагою брутто і кількістю місць продукції, що 

поставляється в тарі, може проводитися:  

а) на складі одержувача - при доставці 

продукції постачальником;  

б) на складі постачальника - при вивозі 

продукції одержувачем;  

в) у місці розкриття опломбованих чи в місці 

розвантаження неопломбованих транспортних 

засобів чи контейнерів і на складі транспортної 

організації - при доставці і видачі продукції 

організацією залізничного, водного, 

повітряного чи автомобільного транспорту.  

Приймання продукції, що надійшла в 

неушкодженій тарі, за вагою нетто і кількістю 

товарних одиниць у кожному місці проводиться 

на складі кінцевого одержувача. Якщо 

продукція надійшла в ушкодженій тарі, то 

приймання продукції за вагою нетто і кількістю 

товарних одиниць в кожному тарному місці 

проводиться одержувачами там, де проводиться 

приймання продукції за вагою брутто і 

кількістю місць. 

Продукція, що надійшла в неушкодженій тарі, 

приймається за якістю на складі кінцевого 

одержувача. А в несправній - за місцем 

виявлення її несправності
3 
.  

Приймання продукції за якістю на складі 

постачальника проводиться у випадках, 

передбачених у договорі  

Покупки. Підприємства - посередники, що 

реалізовують продукцію в тарі чи упаковці 

первісного виготовлювача (відправника), 

повинні здійснювати приймання продукції за 

якістю у випадках, передбачених 

обов'язковими правилами чи договором, а 

також при одержанні продукції в ушкодженій, 

відкритій чи немаркованій тарі, у тарі з 

ушкодженою пломбою чи при наявності ознак 

псування (протікання, бій і т.д.).  

3. Терміни проведення 

Приймання продукції проводиться в наступні 

терміни:  

а) продукції, що надійшла без тари, у відкритій 

тарі або в ушкодженій тарі - в момент 

одержання її від постачальника чи зі складу 

транспортної організації або в момент 

розкриття опломбованих і розвантаження 

неопломбованих транспортних засобів і 

контейнерів, але не пізніше термінів, 

встановлених для їх розвантаження;  

б) продукції, що надійшла в неушкодженій тарі: 

за вагою брутто і кількістю місць - у терміни, 

зазначені п. "а"; 

за вагою нетто і кількістю товарних одиниць в 

кожнім місці одночасно з розкриттям тари, але 

не пізніше 10 днів, а по продукції, що швидко 

псується не пізніше 24 год. з моменту 

одержання продукції - при доставці продукції 

постачальником чи при вивозі її одержувачем зі 

складу постачальника і з моменту видачі 

вантажу органом транспорту.  

Приймання продукції проводиться в наступні 

терміни:  

а) при іногороднім постачанні - не пізніше 20 

днів, а продукції, що швидко псується - не 

пізніше 24 год. після видачі продукції органом 

транспорту чи надходження її на склад 

одержувача при доставці продукції 

постачальником чи при вивезенні продукції 

одержувачем;  

б) при одноміському постачанні - не пізніше 10 

днів, а продукції, що швидко псується - 24 год. 

після надходження продукції на склад 

одержувача.  

Перевірка якістю продукції, що надійшла в 

тарі, проводиться при розкритті тари, але не 

пізніше зазначених вище термінів, якщо інші 

терміни не передбачені в договорі в зв'язку з 

особливостями продукції, що поставляється 

(товару). Продукція, що надійшла в тарі і має 

гарантійні терміни збереження, перевіряється 

за якістю при розкритті тари, але не пізніше 



встановлених гарантійних термінів. 

Торгові організації мають право, незалежно від 

перевірки якості товарів, здійсненої ними у 

вищевказаний термін, оформляти актами 

виробничі недоліки, якщо такі недоліки будуть 

виявлені при підготовці товарів до роздрібного 

продажу чи при роздрібному продажі протягом 

чотирьох місяців після одержання товарів
 
.  

4. Порядок проведення  

Приймання продукції за кількістю проводиться 

за транспортними і супровідними документами 

(рахунками-фактурами, специфікаціями, 

описами, пакувальними ярликами та ін.) 

відправника (виготовлювача). Відсутність 

зазначених документів, чи деяких з них, не 

припиняє приймання продукції. У цьому 

випадку складається акт про фактичну 

наявність продукції і в акті вказується, які 

документи відсутні. Кількість продукції, що 

надійшла, при її прийманні повинна 

визначатися в тих самих одиницях виміру, що 

зазначені в супровідних документах. При 

неможливості зважити продукцію без тари, 

визначення ваги нетто проводиться шляхом 

перевірки ваги брутто в момент одержання 

продукції і ваги тари після звільнення її з-під 

продукції. Результати перевірки оформляються 

актами.  

Вибіркова (часткова) перевірка кількості 

продукції з поширенням результатів перевірки 

якої-небудь частини продукції на всю партію 

допускається, коли це передбачено 

стандартами, технічними умовами, Особливими 

умовами, іншими обов'язковими правилами чи 

договором.  

Приймання продукції за якістю проводиться 

шляхом порівняння фактичної якості 

поставленої продукції (шляхом лабораторного 

аналізу відібраних проб, аналізу зовнішнього 

вигляду) із зазначеною у супровідних 

документах, що засвідчують якість продукції, 

яка поставляється, (сертифікат, посвідчення 

якості, рахунок-фактура, специфікація і т.п.). 

Відсутність зазначених супровідних 

документів чи деяких з них не припиняє 

приймання продукції. У цьому випадку 

складається акт про фактичну якість продукції, 

що надійшла, і в акті вказується, які документи 

відсутні.  

Вибіркова (часткова) перевірка якості 

продукції з поширенням результатів перевірки 

якості якої-небудь частини продукції на всю 

партію допускається у випадках, коли це 

передбачено стандартами, технічними 

умовами, Особливими умовами постачання, 

іншими обов'язковими правилами чи 

договором.  

5. Наслідки  

1. Збіг фактичної кількості з даними 

супровідних документів: прийом товару з 

вказанням його кількості, що відповідає 

кількості, зазначеній в супровідних документах 

постачальника.  

2. Нестача: припиняється приймання товару і 

викликається представник постачальника чи 

представник іншого ним уповноваженого 

підприємства. У випадку неявки представника 

відправника (виготовлювача) за викликом 

1. Збіг фактичної якості з даними супровідних 

документів: прийом товару з вказанням його 

якості, що відповідає якості зазначеній в 

супровідних документах постачальника.  

2. Не відповідність маркірування продукції, що 

надійшла, тари чи упаковки вимогам 

стандартів, технічних умов, договору або 

даним, зазначеним у маркуванні і супровідних 

документах, що засвідчують якість продукції: 

припиняється приймання й оформляється акт 



одержувача приймання проводиться в 

присутності представника іншої незацікавленої 

організації, наприклад органу захисту прав 

споживачів. Результат приймання оформляється 

актом про приймання продукції
  
і після цього 

направляється претензія постачальнику 

(виробнику).  

3. Надлишки: дані про надлишки заносяться в 

акт приймання продукції і про них негайно 

повідомляється постачальнику (виробнику).  

про фактичну якість отриманої продукції
 
.  

У випадку, якщо проводиться постачання 

продукції нижчої чи вищої якості, то 

одержувачем така продукція може не 

прийматися як така, що не відповідає договору 

або прийматися, якщо якість його задовольняє
 
. 

У другому випадку підприємства повинні 

вирішити питання, за чий рахунок буде 

проводитися перемаркування поставленої 

продукциі: виготовлювача (відправника) чи 

одержувача (покупця)  

 

 

Питання для контролю: 

1. Опишіть принципову відмінність між видами приймання 

2. Яким документом оформлюється приймання товарів 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 34 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

Тема: Організація закупівлі товарно-матеріальних цінностей. 

Тема уроку: Тематичне оцінювання. 

Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів; формування практичних умінь та 

навичок визначення організації закупівлі 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. 

1. Проведення тематичної атестаційної роботи  

 

Знайдіть у кожному тесті одну правильну відповідь. 

1. Норма підготовчого запасу визначається 

а) величиною інтервалу між двома черговими поставками; 

б) часом на приймання, розвантаження, складування, 

технологічної підготовки матеріалів; 

в) часом можливої затримки поступлення матеріалів. 

2. За допомогою питомої витрати матеріальних ресурсів 

а) порівнюють поточну витрату із встановленою нормою та з 

витратою за попередній період; 

б) проводять розрахунок економії або перевитрати матеріалів; 

в) порівнюють поточну витрату із встановленою нормою та з 

витратою за попередній період, проводять розрахунок економії або 

перевитрати матеріалів. 

3. Розрахунково-конструктивний метод науки „Матеріально- 



технічне забезпечення” застосовується у випадках: 

а) встановлення норм витрати матеріалів і виробничих запасів, 

економії матеріальних ресурсів; 

б) оптимізація партії закупівлі матеріалів, частоти поставок, 

розміру виробничих запасів, вибір постачальників, вибір 

транспортних засобів; 

в) встановлення норм витрати матеріалів, форм зв’язку з 

постачальниками, методів організації матеріально-технічного 

_______забезпечення. 

4. Нормування – це 

а) регламентація використання предметів праці; 

б) доведення норм до виробничих підрозділів; 

в) контроль за виконанням норм. 

5. До функцій матеріально-технічного забезпечення не належать: 

а) визначення потреби у матеріалах, виробництво продукції, 

збут продукції; 

б) нормування витрат матеріалів, визначення потреби у 

матеріалах, організація матеріально-технічного забезпечення, 

збереження матеріальних ресурсів; 

в) виробництво продукції, збут продукції, проведення рекламної 

кампанії. 

6. Сукупність ресурсів одного найменування, які рухаються від 

конкретного джерела виробництва до місця споживання, 

утворюють: 

а) інформаційний потік; 

б) елементарний матеріальний потік; 

в) інтегральний матеріальний потік. 

7. Матеріальні ресурси за характером споживання у 

виробничому процесі поділяються: 

а) покупні і власні; 

б) основні матеріали, допоміжні матеріали, паливо та енергія, 

мастильні матеріали, тара, запасні частини; 

в) матеріальні ресурси основного виробництва, обслуговування 

основного виробництва, управління виробництвом. 

8. Скорочення витрат матеріальних ресурсів на одиницю 

виготовленої продукції, що утворюється у виробничому процесі – 

це 

а) пряма економія; 

б) непряма економія; 

в) резерви економії матеріалів. 

9. Мікрологістична система підприємства представлена такими 

підсистемами: 

а) постачання, маркетинг, дослідження ринку; 

б) виробництво і збут; 

в) постачання, виробництво, розподіл і збут. 

10. Запас матеріальних ресурсів, що призначений для 

безперебійного забезпечення виробництва матеріалами у випадку 



збоїв у поставках – це 

а) підготовчий; 

б) поточний; 

в) страховий. 

11. Під матеріалоємністю продукції розуміють: 

а) кількість продукції, що виготовляється за допомогою одиниці 

конкретного виду матеріальних ресурсів; 

б) середню фактичну витрату матеріальних ресурсів на одиницю 

продукції; 

в) величину чистої маси матеріалу, що входить у виріб, у 

загальній витраті матеріалу. 

12. За ступенем повноти і точністю вихідних даних норми 

поділяються на 

а) оперативні, середньорічні, перспективні; 

б) технічні, тимчасові, разові, орієнтовні; 

в) сировини і основних матеріалів, допоміжних матеріалів, 

палива та енергії. 

13. Система управління виробничими запасами з фіксованим 

розміром замовлення базується на розрахунку 

а) інтервалу часу між замовленнями. 

б) оптимального розміру замовлення. 

в) мінімального і максимального рівнів виробничого запасу. 

14. Величина лісоматеріалів на усушку, металу на угар – це 

а) поворотні відходи; 

б) безповоротні відходи; 

в) технологічні втрати. 

15. Організаційно-правові заходи щодо залучення в оборот 

деякої частини матеріальних ресурсів із потенційно можливих 

джерел економії представляють собою 

а) резерви економії матеріальних ресурсів; 

б) напрями економії матеріальних ресурсів; 

в) джерела економії матеріальних ресурсів. 

16. Предметом навчальної дисципліни „Матеріально-технічне 

забезпечення підприємства” є 

а) сукупність методів, способів та прийомів безперебійного 

забезпечення підприємства сировиною і матеріалами; 

б) дослідження економічної системи підприємства; 

в) дослідження виробничої системи підприємства. 

17. Кількість разів поновлення запасу протягом року 

визначається показником: 

а) коефіцієнт оборотності запасу; 

б) тривалість обороту запасу; 

в) відносний рівень запасу. 

18. Норму витрати матеріалів, виходячи із коефіцієнта корисного 

використання матеріалу визначають: 

а) шляхом ділення чистової маси матеріалу на вказаний 

коефіцієнт; 



б) шляхом множення чистової маси матеріалу на вказаний 

коефіцієнт; 

в) шляхом ділення вказаного коефіцієнта на чистову масу 

матеріалу. 

19. На підприємстві протягом звітного періоду запас 

матеріальних ресурсів поповнювався 4 рази. Який показник 

характеризує це значення. 

а) тривалість обороту; 

б) відносний рівень запасу; 

в) коефіцієнт оборотності запасу. 

20. Вартісні показники у матеріально-технічному забезпеченні 

застосовуються: 

а) для визначення норм витрати матеріалів, визначення 

фактичної витрати конкретного виду матеріалу, визначення розміру 

їх запасів; 

б) для визначення загального обсягу матеріальних ресурсів, 

витрат обігу, витрат на матеріально-технічне забезпечення, економії 

від раціонального використання матеріалів; 

в) визначення фактичної витрати конкретного виду матеріалу, 

витрат на матеріально-технічне забезпечення. 

 

4. Підведення підсумків уроку: 

виставлення оцінок за роботу на уроці; 

домашнє завдання: опрацювати конспект. 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

запитання 

 

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

 

 

  

mailto:anylesik@gmail.com


Акт 

приймання товарів за кількістю 

Дата складання акту приймання продукції (товарів) 

Місце складання акту приймання продукції (товарів) 

Час початку приймання продукції (товарів) 

Час закінчення приймання 

Комісія у складі: ............... 

Комісія ознайомлена з Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо - технічного 

призначення і товарів народного споживання за кількістю. 

1. Назва постачальника: ..............  

2. Назва та адреса відправника (виробника): ..............  

3. Дата і номер телефонограми або телеграми про виклик представника відправника(виробника): 

..........  

4. Дата та номер рахунку - фактури: ............  

5. Дата та номер транспортної накладної: ............  

6. Станція відправлення(пристань,  порт) і дата відправлення: ...........  

7. Станція призначення і час прибуття вантажу: ............  

8. Час видачі вантажу органом транспорту: ..............  

9. Час розкриття вагона, контейнера, автофургона та інших опломбованих транспортних засобів: .....  

10. Час доставки продукції (товарів) на склад отримувача: ...............  

11. Номер і дата комерційного акту (акту, виданого органом автомобільного транспорту): ...........  

12. Умови збереження продукції на складі отримувача до її приймання: ...............  

13. Визначення кількості продукції (товарів) відбувалося на справних терезах або інших 

вимірювальних пристроях, перевірених у встановленому порядку.  

14. Стан тари та упаковки на момент огляду продукції, зміст зовнішнього маркування та інші дані, на 

підставі яких визначається, у чиїй упаковці пред'явлено продукцію - відправника чи виробника: .....  

15. Дата відкриття тари: ...............  

16. Порядок відбору продукції для вибіркової перевірки із зазначенням підстав вибіркової перевірки: 

.........  (стандарта, ТУ, умов договору тощо)  

17. За чиєю вагою або пломбами відвантажено продукцію: .............  

18. Стан пломб: ....... (справні, несправні)  

19. Зміст відбитків пломб: .............. (за документами і фактично)  

20. Вага кожного місця, в якому виявлено нестачу (фактична і за трафаретом на тарі (упаковці): .....  

21. Маркування місць: ........... (за документами і фактично)  

22. Наявність або відсутність пакувальних ярликів та пломб на окремих місцях: ...........  

23. При перевірці вантажу встановлено: ...................  

24. Яким чином визначено кількість продукції, якої бракує: .............. (зважуванням, рахуванням місць, 

обмірюванням тощо)  

25. Чи могла вміститися продукція, якої не вистачає, у тарне місце, вагон, контейнер тощо:   

Висновок про причини та місце утворення нестачі:  

Особи, що брали участь у прийманні продукції (товарів), попереджені про відповідальність за 

підписання акту, який містить дані, що не відповідають дійсності. 

Підписи членів комісії:  

Представник постачальника (незацікавленої організації, громадськості):  



Акт 

приймання продукції (товарів) за якістю 

..... р.                                                                    Місце складання акту приймання продукції (товарів) ..... 

Час початку приймання продукції(товарів) ....... 

Час закінчення приймання ....... 

Комісія у складі:   ........               ........ 

Комісія ознайомлена  з  Інструкцією  про  порядок   приймання продукції  виробничо-технічного 

призначення і товарів народного споживання за якістю. 

Назва постачальника ........ 

Назва та адреса відправника (виробника) ........... 

Дата і номер телефонограми або телеграми про виклик представника відправника (виробника)..... 

Дата і номер договору (наряду) на поставку продукції (товарів) ....... 

Дата і номер рахунку - фактури ....... 

Дата і номер транспортної накладної 

Станція і дата відправлення ....... 

Станція (порт,  пристань) призначення і дата прибуття продукції (товарів) ....... 

Час видачі вантажу органом транспорту 

Час розкриття  вагона,  контейнера,  автофургона   та   інших опломбованих транспортних засобів .... 

Дата і номер комерційного акту ........ 

Час доставки вантажу на склад отримувача ........ 

Умови збереження продукції на складі отримувача до  складання акта ....... 

Стан тари та упаковки на момент огляду продукції, зміст зовнішнього маркірування тари, у чиїй 

тарі, упаковці пред'явлено для огляду продукцію (відправника чи виробника)........ 

Дата розкриття тари та упаковки 

Зауваження щодо  маркірування,  тари,   упаковки, а також кількість продукції, якої стосується кожен із 

виявлених  недоліків ........... 

Якщо проводилася  вибіркова  перевірка  продукції  (на   якій підставі: ....) 

За чиїми  пломбами   (відправника   чи   органу   транспорту) відвантажена й надійшла продукція, 

справність пломб,  відбитки  на них ....... 

Транспортне або відправницьке маркірування місць (за документом і фактично) ...... 

Наявність або відсутність пакувальних ярликів, пломб  на окремих місцях ...... 

Відмітка про видачу вантажу в порядку ст. ..... Статуту залізниць ...... 

Кількість (вага), повне найменування та перелік продукції, пред'явленої до перевірки, а також фактично 

перевіреної .......... 

Вказати продукцію, гатунок якої не відповідає гатунку, зазначеному в документі, що посвідчує її якість 

.......... 

Детальний опис виявлених недоліків та їх характер ........ 

Підстави, за якими продукція переводиться у нижчий гатунок, з посиланням  на  стандарт, технічні 

умови, інші обов'язкові правила ...... 

Кількість некомплектної продукції,  перелік частин, вузлів та деталей, яких не вистачає, та їх вартість 

....... 

Номери ГОСТів,  технічних умов, креслень, зразків (еталонів), за якими здійснювалася перевірка якості 

продукції ....... 

Номер бракувальника підприємства - виробника продукції, якщо на продукції такий номер наявний ..... 

Чи зроблено відбір зразків (проб) і куди їх направлено ........ 

Інші дані,  які, на думку комісії, необхідно зазначити в акті для підтвердження неналежної якості ..... 

Висновки комісії про характер виявлених дефектів у продукції та причини їх появи ....... 

Члени комісії  попереджені про відповідальність за підписання акту, що містить дані, які не 

відповідають дійсності. 

Підписи членів комісії: ........ 

Представник постачальника (незацікавленої організації, громадськості): 

 

 


