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  Предмет «Організація 

товарознавства» 

Тема: Класифікація і транспортна характеристика вантажів 

    Тема уроку: Організація приймання і відпуску вантажів за кількістю та якістю 

   Мета: сприяти формуванню знань про поняття та сутність перевезення 

  вантажів; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

  основних ознак транспортування вантажів.   

3. Вивчення нового матеріалу 
Обов'язковою операцією технологічного процесу складу є приймання товарів за кількістю та 

якістю. 

Приймання товарів — це комплекс робіт з перевірки кількості та якості отриманих товарів, 

оформлення їх приймання відповідними документами та оприбуткування товарів на складі. 

Основними завданнями роботи з приймання товарів на складах торговельних підприємств є: 

• контроль за збереженням товарно-матеріальних цінностей; 

 • перевірка виконання постачальниками договірних зобов'язань за кількістю, 

асортиментом, якістю і комплектністю товарів; 

 • недопущення в торговельну мережу недоброякісних товарів і реалізації товарів, котрі 

не відповідають за якістю вимогам стандартів, технічним умовам та ін.; 

• пред'явлення до постачальників (виробників) майнових претензій за неналежне виконання 

ними умов договорів. 

Відповідно до вимог чинних в Україні нормативних документів, які регламентують 

господарські зв'язки підприємств, підприємство-вантажовідправник зобов'язане додержувати 

встановлених на транспорті правил здавання вантажів до перевезення, їх завантажування і 

закріплювання, точно визначати масу, кількість місць відвантажувальних товарів, 

дотримуватись правил пакування та затарювання вантажів, маркування та опломбування 

окремих місць. 

В обов'язки відправника входить відвантаження товарів, котрі відповідають за якістю та 

комплектністю вимогам стандартів, технічних умов, креслень, зразків (еталонів), умовам 

договору. Відповідно до вимог вищезгаданих документів у кожне затарюване місце повинен 

бути вкладений документ (пакувальний ярлик або листок, кіпна карта, контейнерна 

специфікація та ін.), котрий містить відомості про найменування товару, кількість одиниць у 
даному вантажному (тарному) місці, контейнері. 

Відправник відповідає за чітке і правильне оформлення документів, які засвідчують якість і 

комплектність товарів (технічних паспортів, свідоцтв про якість, сертифікатів), 

відвантажувальних і розрахункових документів, їх відповідність фактично відвантажувальній 

кількості і якості товарів, за вчасне відправлення цих документів отримувачеві в установленому 

порядку. На відправника покладається також систематичний контроль за роботою осіб, 

зайнятих визначенням кількості відвантажувальних товарів і оформленням на них 

відвантажувальних та розрахункових документів. 

Приймання товарів може здійснюватися від постачальників або інших вантажовідправників 

(наприклад, коли виробник товарів відвантажує їх за нарядом чи рознарядкою постачальника) і 

від перевізників (підприємств автомобільного, залізничного, водного, повітряного транспорту). 



Місце проведення операцій приймання товарів визначається положеннями договору, угоди, 

контракту щодо умов постачання (базисні умови постачання товарів), особливостями 

застосування тари, упаковки, способом доставки товарів, видом приймання (за кількістю, за 

якістю). 

Приймання товарів за кількістю та якістю покладається на матеріально відповідальних осіб 

(як правило, завідувач складу, комірники) разом з товарознавцем, уповноважених на це 

керівником або заступником керівника торговельного підприємства — товароодержувача. 

Разом з цим у вітчизняній практиці виконання операцій приймання товарів на складах 

постачальників (виробників) або від підприємств транспорту досить часто покладається на 

експедиторів, які є працівниками підприємства торгівлі і мають відповідні повноваження. Усі 

вони повинні добре знати вимоги нормативних документів, асортимент і технологію виконання 

операцій з приймання окремих видів товарів. 

У сучасних умовах порядок проведення приймання товарів регламентується положеннями 

укладених договорів, угод, контрактів, на підставі яких здійснюється постачання товарів на 

склад. За загальними правилами приймання товарів має здійснюватися відповідно до вимог 

стандартів, технічних умов, інших обов'язкових правил і документів. 

За згодою сторін приймання товарів може здійснюватися відповідно до вимог Інструкції (№ 

П-6) "Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів 

народного споживання за кількістю" та Інструкції (№ П-7) "Про порядок приймання продукції 

виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю", дія яких в 

Україні була підтверджена Вищим арбітражним судом в 1996 р. 

Приймання товарів (вантажів) від підприємств транспорту — перевізників має свої 

особливості і регламентується спеціальними документами (Статут залізниць 

України, Правила перевезень вантажів, які діють на залізниці, Правила перевезень вантажів 

автомобільним транспортом в Україні, Статут Торговельного мореплавства, Повітряний кодекс 

України тощо). 

Приймання товарів може проводитися: 

 • на складі постачальника (виробника, вантажовідправника) товарів; 

 • на складі одержувача товарів; 

 • на складі підприємства транспорту-перевізника товарів або в місцях розкривання 

опломбованих чи в місцях розвантажування неопломбованих транспортних засобів 

транспорту загального користування. 

Приймання товарів на складі постачальника (виробника) товарів або Від підприємств 

транспорту (на станції залізниці, річковій, морській пристані або в аеропорту) ускладнює схему 

приймання товарів, оскільки потребує виконання операцій: 

♦ попереднього приймання товарів за кількістю вантажних місць і масою, а не затарених 

товарів — за кількістю та якістю; 

♦ залучення до робіт з перевезення товарів експедиторів торговельного підприємства і 

надання матеріальної відповідальності; 

♦ завантажування прийнятих товарів на автомобільний транспорт і завезення їх на склади 

торговельного підприємства; 

♦ розвантажування та остаточного приймання товарів у транспортній тарі на складі. 

Для приймання товарів на складах підприємств торгівлі поблизу розвантажувальної рампи 
та зони зберігання товарів виділяються спеціальні функціональні зони — дільниці приймання 

товарів, розміри яких визначаються залежно від асортименту, вантажообігу складу, а також 

схеми проведення окремих операцій з приймання товарів. Місця для приймання товарів мають 

бути обладнані спеціальним обладнанням та технічними засобами, забезпеченими державними 

стандартами, технічними умовами, зразками (еталонами) товарів, правильно організованими з 

позицій наукової організації праці. 

Основними елементами процесу приймання всіх товарів є: 

 • ознайомлення з транспортними і супровідними документами і перевірка правильності 

їх оформлення; 

 • перевірка відповідності найменування товарів і маркування даним супровідних 

документів; 



 • перевірка кількості місць, стану тари й упаковки; 

 • перевірка маси брутто; 

 • розкривання тари; 

 • перевірка якості товарів; 

 • документальне оформлення результатів приймання. 

Приймання товарів за кількістю та якістю має проводитись у встановлені терміни. 

Приймання товарів, отриманих без тари, у відкритій або пошкодженій тарі, проводиться під час 

отримання їх від постачальника. У цьому разі приймання проводиться в один етап, і строки 

остаточного приймання товарів за кількістю та якістю не встановлюються. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Яким чином (назвати етапи) проводиться приймання товарів? 

2. Які терміни приймання різних груп товарів? 

 

 

 

Відповіді на питання надсилати на anylesik@gmail.com 


