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ПЛАН УРОКУ № 53 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Технологія перевезення вантажів. 

Тема уроку: Вади, які виявляються під час перевірки приймання товару. 

Мета: сприяти формуванню знань про організацію збереження вантажів. 

Сформувати практичні знання та вміння виявлення вад, які виявляються під час перевірки 

приймання товару. 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. На складах оптових торговельних 

підприємств товари в переважній більшості випадків не повинні прийматися за 

якістю, оскільки вони пере-відправляються покупцям у тарі чи упаковці 

виробника або початкового відправника. Водночас приймання товарів за якістю 

на складах оптового торговельного підприємства є обов'язковим тоді, коли це 

передбачено умовами договору, а також У разі отримання товарів у 

пошкодженій, відкритій або немаркованій тарі, у тарі з пошкодженою пломбою, 

за наявності ознак псування (витікання, бій склопосуду та ін.).  

Приймання товарів за якістю та комплектністю має проводитись у точній 

відповідності з вимогами стандартів, технічних умов, інших нормативних документів та 

умов договору. 

У разі браку всіх або окремих документів, які засвідчують якість та комплектність 

товарів (технічний паспорт, сертифікат, свідоцтво про якість, рахунок-фактура, 

специфікація та ін.), приймання за якістю не припиняється, а за підсумками перевірки 

складається Акт про фактичну якість і комплектність товарів з вказанням документів, 

яких бракує. 

Під час приймання товарів за якістю перевіряють правильність маркування товарів 

і їх комплектність. 

Маркування повинно містити: товарний знак підприємства (вензель, рисунок); 

найменування підприємства; найменування виробу; артикул; ширину, розмір, ріст, 

повноту, ростовку; вид обробки, фасон; дату випуску; сорт, номер стандарту чи ТУ тощо. 

Перевірка комплектності товарів проводиться у випадку отримання технічно 

складних товарів (техніки, обладнання, механізмів тощо), для яких у договорі чи 

нормативно-технічній документації передбачена умова щодо комплектності виробу. 

Комплектність товарів, як правило, перевіряється способом встановлення наявності 

складових частин вантажу (комплектуючих виробів, вузлів та ін.), вказаних у договорі, 



стандартах, технічних умовах або іншій нормативно-технічній документації. Перевірка 

якості і комплектності товарів, які надійшли в тарі, повинна проводитися підчас 

розкривання тари, але не пізніше від установлених термінів, якщо інші терміни не 

передбачені у договорі в зв'язку а особливостями постачання комплектних вантажів. 

Машини, обладнання, прилади та інші види товарів, які надходять у тарі і мають 

гарантійні терміни роботи чи зберігання, повинні перевірятися за якістю та комплектністю 

під час розкривання тари, але не пізніше від встановлених гарантійних термінів. 

При виявленні невідповідності якості товару, його комплектності, маркування, а 

також тари та упаковки вимогам стандартів, технічних умов, кресленням, зразкам 

(еталонам), договору або даним, указаним у маркуванні та супровідних документах, ! які 

засвідчують якість товарів, одержувач повинен призупинити дальше приймання товару і 

скласти односторонній акт, в котрому потрібно вказати кількість перевіреного товару та 

характер виявлених під час приймання дефектів. 

Одержувач зобов'язаний забезпечити зберігання товарів неналежної якості або 

некомплектних товарів в умовах, які б запобігали погіршанню їхньої якості га 

змішуванню з іншими однорідними товарами. Одночасно з цим викликається представник 

постачальника (виробника) для участі в остаточному прийманні товару. 

Результати приймання товарів, якість, комплектність, маркування, упаковка або 

тара яких не відповідала вимогам, відображаються в акті про фактичну якість і 

комплектність товарів, який має бути оформлений у день закінчення приймання товарів. 

В Акті про фактичну якість і комплектність товарів зазначаються: 

> номер акта і дата його складання, місце приймання товарів, час початку і 

закінчення приймання товарів, причини і час затримок приймання, якщо такі мали місце; 

> прізвища, ініціали учасників приймання товарів і складання акта, місця їх роботи, 

їхні посади, дані документів про повноваження на участь їх у прийманні товарів за якістю 

і комплектністю з вказанням компетентності перевіряльників; 

> найменування й адреси одержувача, виробника (відправника) чи постачальника 

товарів; 

> дати і номери телефонограми чи телеграми про виклик представника або відмітка 

про те, що виклик представника договором або обов'язковими правилами не 

передбачений; 

> дати і номери договору, рахунка-фактури, транспортної накладної (коносамента), 

документа, що засвідчує якість товару, комерційного акта (якщо такий складався); 

> дата прибуття товарів у пункт призначення, час видачі вантажу транспортною 

організацією, час розкривання вагона (контейнера), автофургона чи інших опломбованих 

транспортних засобів, час доставки товарів на склад одержувача; 

> умови зберігання товарів на складі одержувача до складання акта; 

> дані про зовнішнє маркування тари (для уточнення її належності виробнику чи 

відправнику), стан тари й упаковки, дата їх розкривання, інформація про вади маркування, 

тари, упаковки, а також кількість товару, котрого стосується кожна з зазначених вад; 

> у разі проведення вибіркової перевірки — порядок відбору товарів для вибіркової 

перевірки з вказанням підстави для її проведення (стандарт, ТУ, інші обов'язкові правила 

або договір); 

> дані про наявність пломб, їх справність, відбитки на них, кому вони належать 

(відправнику чи транспортній організації), про транспортне і відправницьке маркування 

місць, наявність або брак пакувальних ярликів, пломб на окремих місцях; 



> повний перелік і найменування товарів, пред'явлених до огляду, фактично 

перевірених, а також забракованих (з детальним описом вад) і таких, що підлягають 

виправленню або повній чи частковій заміні виробником; 

> причини і підстави (згідно з нормативними документами) переведення товарів у 

більш низький сорт, а також дані про кількість некомплектної продукції з переліком і 

вартістю деталей, котрих не вистачає; 

> дані про стандарти, технічні умови, креслення і зразки, за якими перевіряють 

якість і комплектність продукції; 

> додаткові дані, котрі підтверджують неякісність та некомплектність товарів, а 

також загальний висновок про характер і причини їх виникнення. 

Акт про фактичну якість і комплектність товарів повинні підписати всі особи, які 

брали участь у прийманні товарів за якістю та комплектністю. У разі коли особа, яка брала 

участь у прийманні товару, не згодна зі змістом акта, вона зобов'язана підписати його з 

вказанням своїх зауважень. 

Якщо між постачальником (виробником) товарів і їх одержувачем виникають 

розбіжності щодо оцінки характеру виявлених вад (дефектів) і причин їх виникнення, то 

для визначення якості товарів необхідно запросити експерта компетентної організації. 

Акт про фактичну якість і комплектність товарів затверджується керівником 

підприємства-одержувача товарів або його заступником не пізніше від 3 днів після його 

складання і служить підставою для пред'явлення претензій постачальникам. У претензії 

потрібно вказати загальну суму і зміст претензійних вимог, що підтверджені посиланнями 

на документи і нормативні акти; до претензії додаються двосторонні акти та всі додані до 

них документи (або їх копії — у встановлених випадках). Терміни подання претензії 

одержувачем товарів, терміни її розгляду і відповіді на неї постачальником 

обумовлюються в договорі. 

Якість товарів не завжди можна визначити безпосередньо під час приймання та 

оприбуткування на склад оптового торговельного підприємства; в окремих випадках вади 

товарів виявляються значно пізніше, оскільки вони належать до категорії так званих 

прихованих вад. 

Прихованими визнаються такі вади, котрі не могли бути виявлені під час звичайної 

для даного виду товарів перевірки і які виявляються лише у процесі обробки, підготовки 

до монтажу, у процесі монтажу, випробування, використання або зберігання товару. 

 

Питання для контролю: 

1. Поясність порядок складання актів на приховані вади товарів 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 54 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

Тема: Технологія перевезення вантажів. 

Тема уроку: Тематичне оцінювання. 



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

умінь та навичок визначення організації перевезення вантажів. 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  

Дайте повну відповідь на питання. 

І варіант 

1. Який документ оформюється при відправленні вантажу? 

2. В якій формі проводяться розрахунки за перевезення вантажів залізницею? 

3. Якими документами регулюються автомобільні перевезення товарів? 

 

ІІ варіант 

1. Який документ оформлюється при відправці вантажу автомобільним транспортом? 

2. Які види транспортних засобів використовуються для перевезення вантажів? 

3. З якою швидкістю можуть перевозитися товари залізницею? 

4. Підведення підсумків уроку: 

виставлення оцінок за роботу на уроці; 

домашнє завдання: опрацювати конспект. 

 

 

 

Домашнє завдання: сформувати конспект, дати відповіді на питання. 

Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com 

 

 

mailto:anylesik@gmail.com

