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ПЛАН УРОКУ № 39 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Механічне та немеханічне устаткування, тара і ваговимірювальне 

обладнання. 

Тема уроку: Стандартизація, уніфікація та якість тари. 

Мета: сприяти формуванню знань про якість тари. Сформувати практичні знання 

та вміння визначення якості тари та упаковки. 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. Однією з основних ознак класифікації тари є її якість. 

Висока витратність виробництва тари обумовлює необхідність раціональної 

організації тарного господарства, що пов'язано з необхідністю економного витрачання 

тари та пакувальних засобів і матеріалів, виробництва і застосування нових, менш 

матеріаломістких та економічніших видів тари і правильною організацією тарообігу. При 

цьому тара має вироблятися з урахуванням фізико-хімічних, біологічних таї 

мікробіологічних властивостей упаковуваних у неї товарів, а також відповідати 

технічним, економічним, санітарно-гігієнічним та естетичним вимогам. 

Технічні – (або експлуатаційні) вимоги до тари передбачають, що конструкція і 

матеріал тари мають відповідати габаритам, агрегатному стану і властивостям товарів, 

розміщених у ній; вона повинна бути міцною, надійною, забезпечувати захист товарів від 

пошкоджень під час перевезення і зберігання, характеризуватися простотою розкривання 

та закривання. Конкретні технічні вимоги до тари передбачаються в стандартах. 

Економічні вимоги до тари пов'язані з тим, що тара повинна бути недорогою у 

виготовленні та експлуатації, компактною, зручною для транспортування як з товаром, 

так і в порожньому вигляді; вона повинна виготовлятися з уніфікованих деталей, 

дозволяти багаторазове використання, мати низький коефіцієнт власної маси. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до тари передбачають простоту і надійність санітарної 

обробки тари. 

Естетичні вимоги до тари визначають необхідність виразного художнього 

оформлення тари, яка повинна сприяти відображенню властивостей товару і доповнювати 

інтер'єр торговельного підприємства. Тому застосовувана тара повинна мати привабливий 

зовнішній вигляд, а її форма, кольористим на гама, тексти і рисунки на ній повинні 

відповідати естетичним смакам споживачів. 

Загалом вимоги до тари залежать від таких чинників, як вид товару, його маса та 

розміри, форма, конструкція, а також умови поводження з даним вантажем під час його 

транспортування, зберігання, навантажувально-розвантажувальних робіт. Види тари і 

упаковки, які повинні використовуватися для упакування конкретних товарів, 

визначаються в стандартах, технічних умовах, іншій нормативно-технічній документації 



на дані товари. Особливо жорсткими є вимоги щодо тари та упаковки для перевезення та 

зберігання небезпечних вантажів. 

Різноманітні фізико-хімічні властивості товарів, розмір і умови транспортування 

затарених товарів обумовлюють різноманіття використовуваної тари, упорядкування якої 

забезпечується її стандартизацією. 

Усі стандарти на тару поділяються на нормативні і предметні. 

Стандартизація тари — це встановлення вимог і норм до тари способом розробки 

та затвердження відповідних стандартів. Стандартизація тари передбачає створення 

найбільш раціональних за матеріалом виготовлення, конструктивними особливостями, 

розмірами, формою, масою та місткістю типів тари, а також встановлення загальних 

технічних вимог до тари, правил її приймання, маркування, транспортування і зберігання. 

Нормативні стандарти формулюють загальні технічні вимоги до тари, визначають її 

типи та основні параметри, методи випробування. Предметні стандарти на тару 

розробляються на основі нормативних стандартів для тари, призначеної для упакування 

конкретних видів товарів і передбачають: > найменування і призначення даного виду 

тари; ^ типи тари та її конструктивні особливості; кількість виготовлюваних номерів тари 

(номенклатура) залежно від зовнішніх і внутрішніх розмірів (довжина, ширина, висота); > 

технічні вимоги, що висуваються до тари; У маркування і зовнішній вигляд тари. 

 

 

 

Питання для контролю: 

1. На основі чого визначається якість тари? 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 40 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Механічне та немеханічне устаткування, тара і ваговимірювальне 

обладнання. 

Тема уроку: Обіг тари. 

Мета: сприяти формуванню знань про тару. Сформувати практичні знання та 

вміння визначення обігу тари. 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. Підприємства торгівлі в процесі своєї основної 

діяльності виконують значні обсяги робіт з тарою, що охоплюють операції, пов'язані з 

прийманням тари за кількістю та якістю, її розкриванням та звільненням з-під товарів у 

міру їх реалізації, тимчасовим зберіганням та нагромадженням до обсягів транспортної 

партії для повернення постачальникам, вивезенням і здаванням на таро-збиральні 

підприємства або поверненням постачальникам товарів, документальним оформленням 

цих операцій тощо. Комплекс операцій, пов'язаних із прийманням тари в торговельному 



підприємстві, її розкриванням і вивільненням з-під товару, приведенням тари в порядок, 

організацією правильного зберігання і вчасного повернення, називають таро-обігом. 

Основні положення щодо обігу тари визначаються за згодою сторін у положеннях 

конкретного договору поставки товарів (контракту, угоди купівлі-продажу товарів тощо), 

котрий укладається між продавцем і покупцем. У цьому документі визначається вид тари, 

в якій повинен постачатися товар, ціна одиниці тари, порядок повернення, робиться 

посилання на стандарти чи ТУ, яким повинна відповідати тара, додаткові вимоги щодо 

якості тари тощо. Поряд з цим порядок обігу окремих видів тари регламентується низкою 

нормативних документів, зокрема, Правилами застосування, обігу і повернення засобів 

упаковки багаторазового використання (ЗУБВ) в Україні, Правилами повторного 

використання дерев'яної, картонної тари та паперових мішків в Україні, Інструкціями про 

порядок приймання продукції матеріально-технічного призначення і товарів народного 

споживання за кількістю та про порядок приймання продукції матеріально-технічного 

призначення і товарів народного споживання за якістю, Правилами скупки у населення 

скляної тари з-під харчових продуктів тощо. Ціни на тару встановлюються у 

прейскурантах цін на окремі види тари, котрі періодично переглядаються органами 

виконавчої влади або ж затверджуються в договірному порядку. 

Згідно з цими документами в підприємствах торгівлі (на складах і в магазинах) під 

час приймання продукції (товарів) одночасно перевіряється кількісний і якісний стан тари, 

правильність її клеймування, відповідність стандартам, ТУ, прейскурантам. Приймання 

тари за кількістю та якістю повинні здійснювати матеріально відповідальні особи 

підприємства — одержувача, на яких покладені обов'язки з оприбуткування тари та її 

обліку. 

Постачальники в рахунках на оплату товарів зобов'язані окремим рядком виділяти 

кількість тари і її вартість. Матеріально відповідальні особи на основі супровідних 

документів (рахунків, рахунків-фактур, накладних та ін.), в яких обов'язково вказується 

кількість, ціна і вартість тари, повинні перевірити кількість тари, що надійшла з товаром. 

Під час приймання тари за якістю повинні перевірятися: відповідність тари вимогам 

стандартів, ТУ чи умовам договору; відповідність фактичної якості тари якості, вказаній в 

супровідних документах; правильність маркування; правильність цін, їх відповідність 

цінам, передбаченим у договорі на постачання товару. 

У разі виникнення розбіжностей у кількості тари або виявлення тари неналежної 

якості одержувач товару зобов'язаний скласти відповідний акт, який служить підставою 

для висунення претензії постачальникові і стягнення з нього штрафних санкцій. При 

отриманні товарів з тарою від органів транспорту підприємство торгівлі в разі виявлення 

неналежної якості тари (наприклад підмочування, пошкодження, забруднення мішків) 

повинен вимагати складення комерційного акта відповідно до Правил, чинних на 

залізничному чи водному транспорті. 

Важливе значення має дотримання встановлених правил відкривання, 

короткотермінового зберігання тари в підприємствах торгівлі (в магазинах чи на складах) 

та завершення процесу її обігу в торгівлі. 

Тара разового використання після її розкривання і звільнення з-під товарів має 

утилізуватися. Так, паперова та картонна тара повинна використовуватися як макулатура; 

відходи дерев'яної тари доцільно спрямувати для ремонту тари, яка його потребує, тощо. 

Зворотна (інвентарна) тара, що є власністю конкретного підприємства-виробника 

товарів, повинна повертатися йому незалежно від того, був товар отриманий 

безпосередньо від виробника чи від оптового посередника. 



Завершення процесу обігу тари багаторазового використання в торгівлі пов'язане з 

організацією повернення тари тароремонтним підприємствам концерну Укртара або 

підприємствам-постачальникам товарів. Нині ці процеси регламентуються двома 

основними документами: 1) Правила застосування, обігу і повернення засобів упаковки 

багаторазового використання в Україні; 2) Правила повторного використання дерев'яної і 

картонної тари та паперових мішків в Україні. 

Так, Правила застосування, обігу і повернення засобів упаковки багаторазового 

використання в Україні передбачають договірний порядок організації збирання і 

повернення засобів упаковки багаторазового використання (далі — ЗУБВ), до яких 

належать тара багаторазового використання, допоміжні пакувальні засоби і пакувальні 

тканини, тара-обладнання, спеціалізовані контейнери, а також універсальні контейнери, 

що належать окремим підприємствам та організаціям. Виходячи з цього після звільнення 

від продукції і товарів усі види ЗУБ В піддягають обов'язковому поверненню, якщо інше 

не передбачене зазначеними Правилами або договором. 

Правила застосування, обігу і повернення ЗУБВ в Україні передбачають 30-денний 

строк повернення ЗУБВ, якщо інше не передбачено спеціальними нормами. Розрахунок 

строків повернення тари проводиться з дня одержання продукції (товарів) у ЗУБВ від 

органу транспорту або з часу приймання її на складі відправника чи на складі одержувача. 

Днем повернення ЗУБВ вважається день здавання їх органу транспорту, що визначається 

за датою приймально-здавального акта чи розписки про одержання ЗУБВ. 

Повернення ЗУБВ здійснюється за рахунок одержувача тари; при поверненні ЗУБВ 

в супровідних документах повинні вказуватися кількість і тип цих засобів, а також номер 

сертифіката, за яким здійснюється їх повернення. Такий Сертифікат на засоби упаковки 

багаторазового використання, що відправлені з продукцією (товарами) кожен відправник 

зобов'язаний виписувати у двох примірниках, один з яких направляється одержувачеві 

рекомендованим листом протягом 2 днів після відвантаження продукції (товарів). Якщо 

розрахунки проводяться не безпосередньо між відправником і одержувачем товарів, то 

додаткова копія сертифіката направляється платникові. 

Засоби упаковки багаторазового використання повинні повертатись у стані, 

придатному для їх повторного використання, комплектними, очищеними від залишків 

продукції. При цьому Правилами встановлюються часткові терміни повернення ЗУБВ та 

регламентується процент повернення окремих видів тари, якщо інше не визначено в 

договорі сторін. 

У разі необґрунтованої відмови постачальника від вивезення або приймання 

повернутих йому ЗУБВ товароодержувач не несе відповідальності за прострочення 

повернення відповідної кількості цих засобів і має право на відшкодування завданих 

збитків. Факт відмови від вивезення або приймання ЗУБВ повинен бути оформлений 

відповідним актом або позначкою в транспортному документі. 

Правилами застосування, обігу і повернення ЗУБВ в Україні встановлюються 

якісні вимоги до стану тари окремих видів, розглянуті в підрозд. 11.3, на основі яких 

визначаються розміри оплати ЗУБВ, якщо вона передбачена цими ж Правилами. 

Оплата ЗУБВ у разі повернення її підприємству-постачальнику може 

передбачатись як на умовах відшкодування здавачеві оплачених сум заставної вартості 

тари, так і з урахуванням якісного стану тари. Так, при отриманні з продукцією (товарами) 

оплата тканинних мішків проводиться відповідно до їх якісного стану в таких розмірах: • 

мішки І категорії — 100% ціни придбання мішків І категорії; • II категорії — 80 % ціни 

придбання мішків І категорії; • III категорії — 60 % ціни придбання мішків І категорії. 



Наприклад, одержувачі продукції і товарів у тканинних мішках, зобов'язані 

забезпечити повернення мішків у такі строки: 

З-під Цукру — 20 днів при поставках цукру в межах одного населеного пункту; 45 

днів — при міжміських поставках; 90 днів - при зустрічній торгівлі цукром. З-під 

хлібопродуктів: 

а) організаціями споживчої кооперації мішки, що звільнилися, повертаються двічі 

на місяць не пізніше 15 числа і останнього дня поточного місяця; при цьому у перший 

строк повертаються мішки у кількості 40 % від місячного надходження мішків; 

б) організаціями державної, приватної торгівлі і громадського харчування при 

поставках продуктів у межах одного міста мішки повинні повертатись один раз на декаду 

10, 20 числа і останнього дня місяця: в перші дві декади повертається по ЗО % місячного 

надходження мішків і останнього дня місяця — 40 %; при поставках хлібопродуктів з 

інших населених пунктів мішки повинні повертатися 2 рази на місяць не пізніше ніж 15 

числа і останнього дня поточного місяця, при цьому за перший раз має бути повернуто не 

менше ніж 45 % мішків. Процент повернення мішків окремих категорій визначається у 

договорах на поставку товарів. 

Сітчасті мішки з-під картоплі та овочів підлягають поверненню протягом З місяців 

у кількості 80 % від кількості, що надійшла з продукцією. Подібні норми встановлені і для 

інших видів ЗУБВ. 

Цими ж Правилами щодо тканинних мішків дозволено погашати заборгованість 

повернення мішків протягом 5 днів після взаємоперевірки розрахунків або ж при 

одержанні повідомлення про наявність заборгованості. 

При поверненні мішків вони оплачуються в такому самому розмірі, але з 

врахуванням того, що Правилами встановлені норми зниження вартості тканинних мішків 

на ремонт і обробку від ціни придбання у таких розмірах: на обробку — 2 %, на ремонт — 

4%, або ж ці норми визначаються за домовленістю сторін. 

Значна частина ЗУБВ, зокрема спеціальні контейнери, тара-обладнання, засоби 

пакетування, засоби упаковки окремих видів продукції виробничого при. значення тощо, 

оплаті не підлягає, а їх обіг здійснюється на умовах рівного обміну або термінового 

повернення. 

Матеріальна відповідальність сторін за дотримання встановленого порядку обігу 

тари та додержання своїх зобов'язань визначається в договорах поставки. За прострочення 

повернення засобів упаковки багаторазового використання до 15 днів покупець сплачує 

постачальнику штраф у розмірі 150 % ціни придбання цих засобів, більше від 15 днів — 

300 % з урахуванням раніше знятого штрафу. 

У разі втрати засобів упаковки багаторазового використання крім штрафу 

сплачується її вартість. У разі пошкодження ЗУБВ винна сторона ремонтує їх за власні 

кошти або ж сплачує вартість ремонту іншій установі. 

За відмову від приймання ЗУБВ постачальник продукції або товарів сплачує 

товаро-здавачу штраф 300 % ціни придбання тари. За поставку всупереч вимогам 

стандартів, ТУ чи договору продукції без тари чи упаковки або без застосування засобів 

пакетування у тих випадках, коли це передбачено, винна сторона повинна сплатити штраф 

у розмірі 5 % від вартості такої продукції. 

Відповідно до вимог Правил повторного використання дерев'яної, картонної тари 

та паперових мішків організація обігу та повторного використання цієї тари покладена на 

тарні підприємства державного концерну "Укртара". У зв'язку з цим усі торговельні 

підприємства-одержувачі такої тари зобов'язані укладати договори з тарними 



підприємствами концерну "Укртара" про повторне використання дерев'яної, картонної 

тари та паперових мішків, що надходить до них з продукцією і товарами, зазначаючи у 

них інформацію про кількість тари і паперових мішків, що використовуються 

підприємством, і кількість тари і паперових мішків, що підлягають здачі на тарне 

підприємство. Разом з тим здача дерев'яної, картонної тари та паперових мішків 

вітчизняного та імпортного виробництва може проводитися без обов'язкового укладання 

договорів. — Тарні підприємства зобов'язані приймати дерев'яну, картонну тару та 

паперові мішки незалежно від відомчої підлеглості та форм власності тароздавачів. 

Правилами передбачено, що ця тара підлягає поверненню у стані, придатному для 

повторного використання, в такій кількості: дерев'яна — не менше від 85 %, картонна — 

не менше від 75 % при поставках продукції і товарів в межах одного міста, не менше від 

65 % при поставках з інших населених пунктів (у сільській місцевості — не менше від 60 

%), паперові мішки — не менше від 60 %. Решта тари, що не придатна до ремонту і 

повторного використання, підлягає обов'язковій здачі на тарні підприємства як таро-

матеріали. 

Працівники підприємств-тароздавачів зобов'язані забезпечувати правильне 

відкривання і збереження дерев'яної і картонної тари, а також підготовку її до повернення 

на тарні підприємства з додержанням відповідних правил і технології. 

Дерев'яна, картонна тара і паперові мішки здаються на тарні підприємства в міру їх 

вивільнення з-під товарів у тароздавачів і нагромадження до норми завантаження на 

автомашину, контейнер, вагон, але не пізніше ніж через 30 днів з дня надходження 

продукції і товарів (з-під свіжої плодоовочевої продукції — через 10 днів). Вивезення тари 

здійснюється спеціальними автомобілями-таровозами або ж транспортними засобами 

загального призначення. Вивезення тари може також здійснюватись автомобілями, які 

завозять товари на торговельне підприємство від постачальників у порядку ЦЗТ, 

зворотним рейсом. 

На підготовлену до вивезення тару виписується видаткова накладна, яка разом з 

тарою передається водієві автомобіля або експедиторові. Документом, який підтверджує 

вивезення тари від таро-здавальника, є товарно-транспортна накладна. 

Транспортні витрати на здавання, повернення дерев'яної, картонної тари та 

паперових мішків на відстань до 40 км відносяться на рахунок таро-здавальників, а понад 

40 км — розподіляються порівну між таро-здавальником і таро-одержувачем. 

Чинними Правилами передбачені також порядок і розміри матеріальної 

відповідальності сторін за порушення їх вимог. За прострочення повернення (здачі) 

дерев'яної, картонної тари чи паперових мішків до 15 днів підприємство-тароздавач 

зобов'язаний сплатити тарному підприємству штраф у розмірі 150% ціни їх придбання, 

більше від 15 днів — 300 % (з урахуванням раніше знятого штрафу). Таро-здавачам 

надається пільговий строк — 5 днів для здачі тари, що заборгована. Якщо протягом цього 

строку заборгована тара буде здана на тарне підприємство, то штраф з таро-здавача не 

стягується; факт погашення заборгованості по тарі повинен бути підтверджений 

документально. 

Тарні підприємства приймають дерев'яну, картонну тару і паперові мішки з 

урахуванням якісного стану тари за категоріями якості, що враховується при їх оплаті. 

За відмову від приймання тари тарне підприємство сплачує таро-здавачу штраф у 

розмірі 150 % вартості неприйнятої тари (якщо тара не приймається більше від 15 днів, 

штраф стягується в розмірі 300 % вартості неприйнятої тари). 



Для забезпечення належного порядку організації робіт з обігу та повернення тари 

(як ЗУБВ, так і дерев'яної, картонної тари і паперових мішків) чинними Правилами 

передбачене матеріальне стимулювання працівників підприємств-тароздавачів, яке 

проводиться за рахунок відрахувань від сум, одержаних від здачі тари. 

Оплата тари при отриманні її під продукцією і товарами здійснюється в таких 

розмірах: дерев'яна тара — 40 % від вільної ціни нової тари, картонна тара — 20 % вільної 

ціни нової тари, паперові мішки для харчових продуктів — 10 % вільної ціни незалежно 

від того, у нову чи поворотну тару упакована продукція і товари. Решта вартості тари 

відноситься на собівартість упакованої продукції. 

Важливу роль в організації тарообігу можуть відігравати тарні склади 

торговельних підприємств, які займаються збиранням різних видів поворотної тари, її 

ремонтом, виготовленням нової тари, переробкою непридатної або нестандартної тари, 

здаванням відремонтованої тари на таро-збиральні або виробничі підприємства. Вони 

можуть мати власний автотранспорт і організовувати централізоване вивезення тари від 

оптових покупців товарів, що сприяє економії витрат з повернення тари. 

 

Питання для контролю: 

1. Опишіть, в яких розмірах проводиться оплата таро-одержувачем повернення 

поворотної тари на тарне підприємство  

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


