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  ПЛАН УРОКУ № 46 

 

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

  

  Предмет «Організація 

товарознавства» 

Тема: Класифікація і транспортна характеристика вантажів 

    Тема уроку: Заходи щодо зниження втрат, пов’язаних з придбанням, доставкою 

та зберіганням товарів 

   Мета: сприяти формуванню знань про поняття та сутність перевезення 

  вантажів; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

  основних ознак транспортування вантажів.   

3. Вивчення нового матеріалу 
Фактори, які впливають на інтенсивність втрат продовольчих товарів: 

1). внутрішні – властивості товарів; 

2). зовнішні – особливості навколишнього середовища (температура, від-носна вологість, 

швидкість руху повітря, світло, ультрафіолетові промені, радіація, мікроорганізми, шкідники і 

товарні обробки – механічні ушкодження, нарізання, фасування, упакування, тара, пакувальні 

матеріали тощо. 

Кількісні втрати продовольчих товарів поділяють на природні нормовані, передреалізаційні 

нормовані і актовані. Природні втрати товарів є наслідком виявлення їх природних 

властивостей і виникають вони в цілком нормальних, оптимальних умовах виробництва, 

транспортування, зберігання, реалізації, споживання. 

До природних втрат маси призводять втрати вологи, хімічних речовин, зменшення маси від 

розпилювання (розтрушування), витікання, танення, просочування, розкрашування, розливання 

товарів. 

Втрати вологи залежать від властивостей товарів утримувати (віддавати) вологу, яка 

зумовлена хімічним складом, будовою тканин, інтенсивністю біохімічних, фізико-хімічних 

процесів (свіжі плоди і овочі, зерно, крупи), агрегатним станом (товари тверді, сипучі, 

порошкоподібні, подрібнені, твердо рідкі, рідкі), сорбцією (поглинання вологи і інших 

речовин), десорбцією (перехід вологи і речовин від продукту в оточуюче середовище), 

гігроскопічністю (властивість продукту поглинати вологу з оточуючого середовища), 

відносною вологістю повітря, пакувальними матеріалами та іншими факторами. 

Втрати хімічних речовин продукту утворюються за рахунок біохімічних процесів – дихання 

плодів, овочів, зерна, круп і втрати хімічних речовин на окислення. 

Розпилювання (розтрушування) продуктів – це втрати маси борошна, цукру-піску, цукрової 

пудри, крохмалю та інших подрібнених і порошкоподібних продуктів під час їх перевезення, 

зберігання, фасування, відпустки покупцям товарів, зважування. 

Витікання, танення, просочування характерне для товарів рідких, жировмістких. 

Розливання характерне для рідких продуктів, які переливаються з однієї тари в іншу в тому 

числі через пристрої для перекачування. 

Розкрошування має місце під час рубки, нарізання м’яса, риби, сирів сичужних тощо. 

До природних втрат включаються маса полімерних плівок, фольги, пергаменту, що 

видаляється під час продажу сирів, упакованих в ці матеріали, кінці оболонок, шпагат і металеві 

затиски, що видаляються під час підготовки і продажу ковбасного копченого сиру. 

Норми природних втрат диференційовані за групами, видами товарів, термінами зберігання, 

пори року, кліматичними зонами, типами сховищ і тари, місцем знаходження товарів (оптові 

бази, склади, бази роздрібних торговельних підприємств, комори підприємств в громадському 



харчуванні, розподільні холодильники торгівлі), зонами (перша, друга), групами магазинів 

(перша, друга). 

Нормовані передреалізаційні втрати товарів виникають під час підготовки до продажу. До 

цих втрат відносять також продукти витікання через негерметичні тари. 

Відходи, що утворилися після підготовки товарів, бувають ліквідні або їстівні і неліквідні. 

До ліквідних відходів відносять кістки, голяки, рульки, м'ясо копченостей, крихти солоної, 

копченої риби, відходи баличних виробів (голова і хвостовий плавник охолодженої і мороженої 

осетрової риби, крихти сухарів, кондитерських виробів, відходи (штраф) від зачищення 

вершкового масла, що переробляються, частина молока, що залишилась у пакетах після їх 

розгерметизації і витікання та повертається на молокозаводи. 

 

 

 

Питання для контролю: 

1. Які витрати називають актованими? Поясніть 

2. Які відходи вважаються неліквідними? 

 

 

  ПЛАН УРОКУ № 47 

 

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

  

  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.   

4. 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? 

 


