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Група 26 

ПЛАН УРОКУ № 60 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Формування товарних запасів на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі. 

Тема уроку: Операції надходження та відпуску товарів на складі. 

Мета: сприяти формуванню знань про складське господарство. Сформувати практичні знання 

та вміння формувати операції надходження та відпуску товарів на складі. Розвивати логічне 

мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

Формування знань учнів. Методи продажу товарів зі складу. 

Продаж товарів зі складу оптових баз може здійснюватися такими методами: 

 З особистим відбиранням товарів покупцями; 

 За телефонними та письмовими замовленнями; 

 Через пересувні кімнати товарних зразків; 

 Через роз’їзних товарознавців; 

 Через авто склади; 

 За стандартним (нормативним) постачанням. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпускання товарів зі складу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Переваги методу продажу за телефонним замовленням. 

Відповідає необхідність 

особистої присутності 

представників покупців 

під час відбирання 

товарів. 

Економічність, час і 

кошти. 

Створює сприятливі умови для 

комерційної роботи бази з 

підготовки, продажу 

відвантаження чи доставки 

товарів покупцям. 

Послідовність здійснення операцій під час відпускання товарів зі складу 

Документальне оформлення 

відпускання. 

Відбирання товарів на складах 

Підготування до відпускання 

Транспортування до експедиції і відправлення 

в роздрібну торговельну мережу. 



 

ПЛАН УРОКУ № 61 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Формування товарних запасів на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі. 

Тема уроку: Передача доставлених вантажів, оформлення документації по прийманню-

передачі. 

Мета: сприяти формуванню знань про передачу доставлених вантажів. Сформувати 

практичні знання та вміння оформлення документації по прийманню-передачі. Розвивати логічне 

мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

Формування знань учнів. 1.1. На кожне відправлення вантажу відправник повинен подати станції 

навантаження накладну (комплект перевізних документів). Форми бланків перевізних документів, 

затверджені наказом Мінтрансу від 19.11.98 N 460 "Про затвердження бланків перевізних 

документів".  

Накладна є складовою частиною комплекту перевізних документів, до якого, крім неї, входять: 

дорожня відомість, корінець дорожньої відомості та квитанція про приймання вантажу. Бланки цих 

документів видаються вантажовідправникам за плату згідно з тарифом. 

1.2. Накладна є обов'язковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, 

яка укладається між відправником та залізницею на користь третьої сторони - одержувача. 

Накладна одночасно є договором застави вантажу для забезпечення гарантії внесення належної 

провізної плати та інших платежів за перевезення. Накладна разом з дорожньою відомістю 

супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення, де видається 

одержувачу. Квитанція про приймання вантажу до перевезення видається відправнику. Усі ці 

документи (надалі - перевізний документ) заповнюються на друкарській машинці або іншим 

друкованим способом. 

1.3. Перевізний документ поєднує звичайну інформацію з кодованою інформацією; місця для 

кодування у ньому обведені жирними рамками. 

Усі відомості, передбачені формою бланка перевізного документа, повинні бути внесені 

відправником до відповідних граф. Виправлення не допускаються; у разі зміни відомостей, 

унесених до перевізного документа, відправник зобов'язаний заповнити новий перевізний 

документ. Зміни й доповнення, які вносяться у перевізні документи залізницею, засвідчуються 

підписом відповідального працівника і штемпелем станції. 

1.4. Не допускається оформлення одним перевізним документом перевезення вантажів:  

 швидкопсувних з іншими вантажами, за винятком випадків, коли вони перевозяться у супроводі 

провідників; 

 які за своїми властивостями не можуть перевозитися разом в одному вагоні чи контейнері; 

 які потребують дотримання при перевезенні особливих запобіжних заходів з вантажами, що не 

потребують таких заходів; 

 які потребують дотримання при перевезенні санітарних, ветеринарних або інших адміністративних 

правил, з вантажами, що не потребують дотримання таких правил; 

для яких установлено різні терміни зберігання після вивантаження, за винятком випадків, коли їх 

адресовано на місця незагального користування 

 

питання для контролю: 

1. опишіть порядок Заповнення комплекту перевізних документів вантажовідправником 



2. У разі недостатності в перевізних документах місця, щоб зазначити всі вантажі, яких заходів 

вживають? 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 62 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Формування товарних запасів на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі. 

Тема уроку: Приймання вантажів зі складу у відповідності з супровідними документами. 

Мета: сприяти формуванню знань про приймання вантажів зі складу. Сформувати практичні 

знання та вміння приймання вантажів зі складу. 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. Відвантаження товарів із складів. Завдання: 

- формування і угрупування товарів по маршрутах; 

- контроль якості упаковки товарів, що виключає випадки їх псування при транспортуванні; 

- формування маршрутів руху автотранспорту; 

- своєчасна відправка товарів покупцям; 

- ліквідація зайвих простоїв автотранспорту під вантаженням; 

- контроль за поверненням оборотної тари (якщо ця категорія тари використовується); 

- оформлення документів. 

Роботи по відвантаженню товарів можуть виконуватися або персоналом складу, що працює 

також і на інших ділянках, або спеціалізованим підрозділом складу, зайнятим виключно обробкою 

упакованих, опечатаних і підготовлених до відпустки із складу вантажів. Необхідність в спеціалізації 

робіт з вантажем виникає при великій кількості замовлень на централізовану доставку товарів із 

складів підприємства. 

Створення експедиції складу дозволяє чіткіше організувати роботу по обслуговуванню товарних 

потоків, що входять і виходять, підвищити ефективність використання транспорту, поліпшити якість 

доставки, а також вирішити ряд інших завдань торговельного підприємства, пов'язаних з доставкою 

товарів. 

Експедиція підприємства створюється з метою: 

- організації і здійснення централізованої доставки товарів у власну збутову мережу і клієнтам 

фірми в две-три зміни; 

- приймання товарів, що поступають як в робоче, так і в неробоче для усієї фірми час; 

- тимчасового зберігання товарів; 

- забезпечення чіткої роботи автотранспорту. 

У завдання експедиції входять: 

- концентрація, формування і угрупування товарів по маршрутах; 

- контроль за якістю упаковки товарів, випадок їх псування, що виключає, при транспортуванні у 

вантажоодержувачам; 

- формування маршрутів руху автотранспорту; 

- своєчасна відправка товарів покупцям; 

- ліквідація зайвих простоїв автотранспорту під вантаженням; 

- контроль за поверненням оборотної тари (якщо ця категорія тари використовується); 

- оформлення усіх видів документів. 



Якщо експедиційний склад працює в одну зміну, то зміст його діяльності зазвичай зводиться до 

двох основних стадій: 

стадія 1 - підготовча - починається після обідньої перерви і закінчується у кінці робочого дня. 

Працівники експедиції бази приймає від складів усі підготовлені до відправки товари, реєструють їх 

в журналі, комплектують товари по маршрутах, замовляють автомобілі, приймають багатооборотну 

тару; 

стадія 2 - відправка товарів вантажоодержувачам - починається з ранку наступного дня і 

закінчується до обідньої перерви. 

При півторазмінній роботі підготовча стадія починається не після обідньої перерви, а дещо 

раніше - за 1-2 ч до обіду, і проходить паралельно з відправкою товару до кінця робочого дня. Товари 

комплектують по маршрутах на місцях, що вивільняються, і вивішують на них таблички-покажчики 

маршрутів - певного кольору. 

Відпустка товарів споживачам починається з початком робочого дня і закінчується в основному 

за 3 ч до кінця роботи. 

При двозмінній роботі експедиції доцільно організовувати роботу по іншому графіку. Час роботи 

першої зміни - з 6.00 до 15.00 (перерва з 10.00 до 11.00), другий - з 15.00 до 21.00 (перерва про 19.00 

до 20.00). 

В умовах двозмінної роботи час підготовчого періоду відповідно збільшується: збір товарів із 

складів починається з 11.00 і закінчується до 13.00. Завезення товарів одержувачам здійснюється з 

7.00 до 23.00, як і у варіанті півторазмінної роботи експедиції, збір і комплектування товарів по 

маршрутах проходить паралельно із завезенням товарів відповідно до замовлень. 

4. Застосування здобутих знань 
 

 

ПЛАН УРОКУ № 63 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Формування товарних запасів на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі. 

Тема уроку: Механізація та автоматизація технологічного процесу на підприємствах оптової 

торгівлі. 

Мета: сприяти формуванню знань про механізацію технологічного процесу на підприємствах 

торгівлі. Сформувати практичні знання та вміння організовувати технологічні процеси на 

підприємствах оптової торгівлі. 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. Механізація (від грец. mеchane — знаряддя, машина) — заміна 

ручних засобів праці машинами і механізмами. На підприємствах оптової торгівлі навантажувально-

розвантажувальні, транспортні і складські роботи складаються з основних і допоміжних операцій. 

До основних операцій відносять захоплення вантажу або подачу, його на механізм, 

піднімання, переміщення й видачу вантажу, укладання його в штабель або на стелаж або зняття зі 

стелажу і т.п. 

Допоміжні операції не входять у процес піднімання і переміщення вантажу: за-стропування 

або відстропування сформованих пакетів (для піднімання); накладання і зняття затискних 

пристосувань, направлення і відтяжка вантажів при піднімання і укладанні; кріплення вантажів, 



укладання і прибирання підкладок, установлення зрівнювальних містків при навантаженні або 

розвантаженні засобів зовнішнього транспорту. 

Механізованим складським процесом називається процес, при якому застосування машин і 

механізмів забезпечує повну заміну ручної праці на основних підйомно-транспортних операціях, а 

допоміжні операції (укладання вантажів на піддони або робочий орган підйомно-транспортного 

обладнання, формування вантажних пакетів, розвантаження автомашин) виконуються вручну. 

Комплексна механізація 

Комплексно-механізованим називають процес, при якому ручна праця як на основних, так і на 

допоміжних операціях, транспортних і складських роботах замінюється роботою машин і механізмів, 

а вручну здійснюється лише керування машинами і механізмами. 

Комплексна механізація складських операцій означає застосування системи машин, ланки 

якої пов'язані між собою послідовністю переміщення вантажу, а безперервність складського процесу 

досягається взаємозв'язком усіх ланок і єдиним ритмом у роботі машин, що входять до складу 

системи. Ручна праця при комплексній механізації складського процесу допускається лише на 

окремих не трудомістких допоміжних операціях (виключаючи підіймання, пересування і укладення 

вантажів), якщо їх механізація в даний момент економічно недоцільна і не поліпшує умов праці. 

Рівень механізації праці в кооперативній торгівлі за експертними оцінками майже в п'ять разів 

нижчий проти виробничої сфери. Питома вага вантажно-розвантажувальних і складських робіт у 

кооперативній торгівлі становить понад 35 % загального обсягу робіт. Виконання малопродуктивних 

і переважно ручних операцій потребує великої кількості підсобних робітників, істотних затрат праці 

й часу, призводить до простою транспорту і порушень норм охорони праці. 

Автоматизація складських процесів 

Автоматизація складських процесів є вищою формою механізації, її застосовують для заміни 

ручної праці по управлінню, регулюванню і контролю за машинами й обладнанням пристроями 

автоматичного управління, що забезпечують потрібну продуктивність, режим і якість роботи без 

втручання людини. За людиною залишаються тільки функції спостереження за пристроями 

автоматичного управління. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Яким чином і з якою метою можна автоматизувати складські роботи? 

 

 


