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Тема: ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РОЗМІЩУВАННЯ ТА 

ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ НА СКЛАДАХ 

Мета: розглянути загальні основи організації зберігання товарів, організацію 

розміщування товарів на складі 

Загальні основи організації зберігання товарів 

Прийняті за кількістю та якістю товари укладають у тару, пакетують і 

переміщують у зону зберігання. Операції з розміщування товарів на складі та їх 

зберігання є одними з найважливіших у структурі технологічного процесу 

оптового складу, оскільки вони дозволяють забезпечити збереження якості та 

кількості товарів і недопущення їх втрат. 

Зберігання товарів — це комплекс організаційно-економічних та 

технологічних операцій, які забезпечують збереження кількості та якості товарів, 

укладених на зберігання. 

При зберіганні товарів на складі необхідно створити найсприятливіші умови 

для збереження якості і кількості товарів, зменшення товарних втрат, 

максимального використання складських площ, а також швидкого та чіткого 

виконання торгово-технологічного процесу складу.  

Основні вимоги до зберігання товарів на складах наведені на рис. 1.  

Успішна реалізація цих завдань забезпечується за рахунок взаємодії таких 

факторів:  

− наявність і стан складського господарства;  

− знання працівниками складу властивостей товарів, що направляються на 

зберігання;  

− створення оптимальних умов зберігання, догляду і контролю за товарами. 
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Рис.1. Основні вимоги до зберігання товарів на складах 

 

Технологічний процес зберігання товарів передбачає певні етапи, рис. 2. 

 

Рис. 2. Основні етапи технологічного процесу зберігання товарів 

 

Основні технологічні операції при зберіганні товару наведені на рис. 3 

1
• максимальне використання місткостей та складських приміщень

2
• уникнення перехрещування товарних потоків

3
• дотримання певного порядку розміщення товарів

4
• вибір раціонального способу укладання товарів на зберігання

5
• забезпечення відбору товарів з місць зберігання в порядку їх надходження

6
• постійний контроль за зберіганням товару

7
• широке використання ЕОМ

1

• розробка системи (схеми) розміщування запасів товарів на складських площах 
підприємства торгівлі

2
• розміщування товарів на зберігання відповідно до даної схеми

3
• укладання товарів на зберігання

4
• створення оптимального режиму зберігання

5
• спостереження і поточний догляд за товарами
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Рис. 3. Основні технологічні операції при зберіганні товару 

Унаслідок того, що товарам та матеріалам притаманні різні фізико-хімічні 

властивості, для збереження їхньої кількості та якості мають бути створені 

відповідні умови і використовуватись відповідна техніка зберігання. 

Під технікою зберігання товарів розуміють комплекс заходів організаційного 

та технічного характеру, спрямованих на забезпечення збереження товарних 

ресурсів способом: 

− вибору раціональних способів розміщування та укладання товарів при 

зберіганні і їх складській переробці; 

− застосування спеціального обладнання для зберігання товарів з 

урахуванням їх ваги, об'єму, розмірів і фізико-хімічних властивостей; 

− створення правильного режиму та умов зберігання товарів. Фактично 

техніка зберігання товарів є поєднанням способів укладання та зберігання 

товарів. 

Під умовами зберігання розуміють навколишнє середовище, в якому і під 

дією факторів якого перебувають товари на складі (температура, вологість, 

освітленість, хімічний склад газового середовища тощо). 

Для кожного виду товарів умови зберігання встановлені державними 

стандартами або технічними умовами на їх виготовлення, а також спеціальними 
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інструкціями з їх зберігання. При цьому при визначенні режиму та умов 

зберігання товарів на складі необхідно враховувати тривалість перебування на 

складі товарів поточного запасу. 

Розрізняють короткострокове і тривале (довгострокове) зберігання товарів на 

складі. Короткостроковим визнають зберігання товарів поточного запасу з 

терміном перебування на складі не більше від двох місяців; тривалим - зберігання, 

при якому тривалість перебування товарів на складі перевищує даний термін. Для 

тривалого зберігання товарів необхідні кращі умови, ніж для короткострокового. 

Організація розміщування товарів на складі 

Необхідною передумовою успішного зберігання товарів є розробка певної 

системи їх розміщування за сортами, розмірами, місцями укладання з 

урахуванням частоти потреби в них, оборотності товарних запасів, забезпечення 

рівномірності та потоковості їх перемішування. Чіткий порядок розміщування 

товарів дає можливість швидко знаходити необхідні товари при відпусканні їх 

оптовим покупцям або вільне місце для розміщування нової партії товарів. Він 

полегшує облік, сприяє впровадженню автоматизації управління складським 

процесом, полегшенню складської вантажопереробки. 

Розробка системи розміщування товарів передбачає розрахунок необхідної 

площі для зберігання окремих груп товарів з урахуванням обсягів та порядку 

надходження товарів на склад і їх реалізації, визначення дільниць для зберігання 

окремих груп товарів за умови забезпечення правильного товарного сусідства і 

можливості постійного нагляду за їх збереженням, закріплення постійних місць 

зберігання (секцій, дільниць, стелажів, полиць, комірок) за товарами певних груп, 

підгруп і різновидів (найменувань). При цьому проводять групування товарів за 

асортиментною ознакою та однорідністю режимів зберігання, визначають перелік 

товарів, які потребують спеціальних приміщень з урахуванням специфічних 

властивостей товару (вологість, здатність сприймати сторонні запахи, товарне 

сусідство, черговість відпускання). 

Першим етапом під час розробки системи розміщування товарів є групування 

товарів за асортиментною ознакою та однорідністю режимів зберігання. Це 
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передбачає розподіл усієї товарної маси за фізико-хімічними та біологічними 

властивостями товарів, характером впливу на них навколишнього середовища, за 

приміщеннями різних видів (неопалюваних, утеплених, опалюваних, 

охолоджуваних, підвальних, спеціальних). Так, наприклад: м'ясо, рибу потрібно 

зберігати в холодильних камерах; фарби та хімікати в бочках і ящиках, скло 

віконне, скляний посуд, скобяні вироби — в не утеплених приміщеннях; 

борошно, крупи, вина, пилососи, швейні та пральні машини, мотоцикли — в 

утеплених приміщеннях; цукор, кондитерські вироби, більшість непродовольчих 

товарів (тканини, одяг, головні убори, галантерея, парфумерія, радіотовари) — в 

опалюваних приміщеннях. Товари, які не реагують на різкі температурні 

коливання та атмосферні опади (чавунні труби, круглий ліс і т.п.), розташовують 

на відкритих складських майданчиках. 

При розміщуванні товарів у визначеному в такий спосіб складському 

приміщенні необхідно додержуватись таких вимог: 

− максимально використовувати площу та міс к їсть складу, вантаж-несучу 

спроможність обладнання для зберігання товарів; 

− найбільш раціонально розташовувати і використовувати обладнання для 

зберігання з метою зручності переукладання, оновлення і перевірки 

товарів, що зберігаються; 

− використовувати малогабаритні та високопродуктивні механізми 

мінімальної кількості видів і типів для всього комплексу навантажувально-

розвантажувальних і транспортно-складських робіт на одному складі. 

Важливими факторами, які потрібно враховувати під час розробки системи 

розміщування товарів на складі, є мінімізація вантажопотоків, зокрема тонно-

метражу внутрішньо-складського переміщування товарів, а також урахування 

термінів зберігання товарів. Це досягається завдяки більш близькому 

розташуванню до пунктів завантажування чи розвантажування важких і 

громіздких товарів, а також товарів з високою оборотністю. З цією самою метою 

товари з великими обсягами надходження і реалізації розташовують, як правило, 

поблизу виходу і зони комплектування замовлень, і, навпаки, товари, які довго 
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зберігаються на складі чи відносно рідко надходять на склад, розташовують 

дальше від входів та виходів. 

Важливою умовою під час проектування та організації процесів зберігання 

товарів є дотримання товарного сусідства. Тому товари, котрі можуть шкідливо 

вплинути на інші (наприклад передати запах, вологу і т.п.), потрібно зберігати 

ізольовано від інших товарів, котрі легко сприймають вологу і сторонні запахи. 

Так, не можна зберігати поряд тканини чи одяг і хімічні товари або парфумерні 

вироби з гострим запахом, а товари з високою гігроскопічністю (борошно, цукор) 

— біля продуктів, які виділяють вологу (oB04it фрукти і т.п.). Особливу увагу 

потрібно звергати на необхідність ізольованого зберігання горючих та 

легкозаймистих товарів. 

Закріплення постійних місць зберігання за товарами окремих видів, груп, 

підгруп дає можливість забезпечити порядок у розташуванні товарів на складі, 

забезпечити взаємозв'язок між розташуванням товарів на місцях зберігання і 

послідовністю розташування позицій цих самих товарів у відбірних листках і 

рахунках-фактурах, автоматизувати складські операції. 

З метою прискорення робіт з розміщування товарів при надходженні і 

відбору їх при комплектуванні та відпусканні місця зберігання товарів на складах 

кодуються (індексуються), і для більшої наочності прийняті рішення 

оформляються у вигляді схем розміщування товарів (на великих висотних складах 

— планів-карт). Під час їх розробки мас враховуватися спеціалізація місць 

зберігання і забезпечуватись максимальне використання складських площ та 

місткостей, а також можливість механізації навантажувально-розвантажувальних 

і складських робіт. Індексація місць зберігання відбивається у картках кількісного 

обліку і безпосередньо на складському обладнанні. Як правило, на кожному 

стелажі з боку центрального проходу кріпиться таблиця з номером стелажа та 

зазначенням товару. Схема розмішування товарів з зазначенням їх виду 

вивішується на складі у зоні приймання. 

Схема розміщування товарів — це план складу, на котрому нанесені цифрові 

або літерно-цифрові позначення місць зберігання, відведених для кожної групи 
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товарів. Кожному місцю зберігання присвоюється індекс або кол, який означає 

номер стелажа чи штабеля, номер секції, номер ярусу, комірки тощо. 

Іноді проставляється також умовний шифр товарної групи для зберігання, 

напр. А-4152, де А — вид товару, 4 — товарна секція, 1 — стелаж, 5 — полиця, 2 

— комірка. Номери стелажів, секцій, ярусів наносяться на конструкціях стелажів 

яскравою фарбою. Для штабелів білою фарбою, що не змивається, на підлозі 

складу розкреслюють сітку гнізд розмірами, як правило, 5 м х 3,5 м (що дозволяє 

розмістити вміст одного повного двоосного вагона при висоті укладання в 

штабелі 2 м). Клітки для штабелів нумеруються, на кожен штабель виготовляється 

бірка (на якій надалі вказують дату надходження вантажу, масу, кількість місць, 

найменування товарів). 

Схеми розташування стелажів та штабелів з зазначенням індексів (кодів) 

вивішуються на складах і в залі товарних зразків, індекси, проставлені на місцях 

зберігання, присвоюють розташованим на цих місцях товарам (матеріалам) і 

вказують у карточках кількісного складського обліку. Завдяки цьому індексація 

місць зберігання значно полегшує також і роботу з відбору товарів. 

Планкарти — це більш масштабні документи, які доцільно застосовувати при 

розміщуванні товарів у високих стелажах з великою кількістю комірок. 

При виокремленні спеціалізованих дільниць зберігання товарів у разі 

зменшення обсягів товарних запасів по окремих товарних групах місткість 

складських приміщень та їх площа можуть використовуватись нераціонально. 

Тому рекомендується передбачати можливості вільного вибору місць зберігання 

товарів, що дозволяє більш ефективно маневрувати складською площею. 

Товари, які надходять на склади, можуть розміщуватись у встановлених 

місцях для зберігання на основі застосування номенклатурного, комплектного, 

партійного; сортового та інших способів розміщування товарів у складських 

приміщеннях. 

Зокрема, для забезпечення раціонального використання складської площі 

товари, які потребують приблизно однакового режиму зберігання, можуть 

розміщуватись на відносно великих масивах складської площі без надання 
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відокремлених секцій. На це також спрямоване виділення резервних зон 

зберігання товарів, а також розміщування товарів на тимчасово вільних місцях 

зберігання (необхідною умовою для цього є використання комп'ютерів). При 

останньому варіанті в ЕОМ вносять інформацію про надходження товару, а 

комп'ютер видруковує етикетку, на якій указуються тривимірні координати 

вибраного місця зберігання. Після цього товар направляється на зберігання 

(надалі при отриманні замовлення на товар запит надсилається в ЕОМ, яка 

протягом кількох секунд видає інформацію з зазначенням координат місця 

зберігання даного товару). 

Номенклатурний (або сортовий) спосіб розміщування товарів найбільш часто 

застосовується під час зберігання товарів зі складним асортиментом і невеликими 

обсягами зберігання, а також продукції виробничо-технічного призначення з 

великою кількістю асортиментних ознак. 

Номенклатурний спосіб розміщування товарів передбачає, що кожному 

окремому найменуванню товару за прейскурантом (з врахуванням виду, назви, 

розміру, марки, сорту або номенклатурного номера матеріалу за літерним чи 

цифровим класифікатором матеріальних ресурсів) відводиться певне місце 

зберігання — стелаж, полиця, комірка, штабель тощо. При цьому найбільш ходові 

товари (матеріали) розміщуються ближче до експедиції з відправлення. Для 

кращої орієнтації в місцях зберігання товарів кожне місце зберігання 

забезпечується спеціальним паспортом (ярликом), в котрому вказують 

найменування, артикул, сорт (марку, розмір) товару і проставляють його 

прейскурантний (номенклатурний) номер (Індекс). 

Комплектний спосіб розміщування передбачає спільне зберігання різних за 

видами та асортиментом товарів (виробів), які становлять комплект вантажів, 

котрі одночасно споживаються або відпускаються в комплектному вигляді 

оптовим покупцям. Даний спосіб застосовується, наприклад, під час зберігання 

санітарно-технічних виробів на складах баз господарських та будівельних 

матеріалів, а також під час організації зберігання комплектів продукції 

виробничо-технічного призначення. 
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Для більшості товарів народного споживання на складах застосовується 

переважно партійний спосіб розміщування товарів, при якому кожна окрема 

партія товарів, що надійшли на склад, зберігається відокремлено, самостійними 

партіями і не поповнюється до кінця реалізації цих товарів. При цьому в склад 

однієї партії товарів можуть входити товари різних видів і найменувань. 

Партійно-сортовий спосіб розміщування товарів передбачає відокремлене 

зберігання кожної окремої партії товарів, при якому в межах даної партії товари 

розбираються за видами та сортами і також розміщуються відокремлено між 

собою. При сортовому способі розміщування товарів відокремлено 

розташовуються товари різних сортів у межах окремого виду. 

Нині на складах оптових баз під час розміщення товарів застосовують дані 

способи як у "чистому вигляді", так і комбінуючи їх елементи відповідно до 

особливостей тих чи інших груп товарів (за принципом однорідності, за 

розмірами і масою, за специфічністю товарів або за рівнем небезпеки). Вибраний 

спосіб розміщування товарів має забезпечувати ефективне використання 

складських потужностей. 

Для підвищення ефективності використання складських приміщень 

застосовують виділення на складах дільниць короткострокового зберігання 

товарів і дільниць тривалого зберігання товарів. При цьому на дільницях 

короткострокового зберігання розташовують товари з високим рівнем 

оборотності, а на дільницях тривалого зберігання — товари з невисоким рівнем 

попиту, а також страхові запаси товарів високого рівня попиту. 

Показниками раціонального розміщення товарів на складах є коефіцієнти 

використання площі та об'єму (місткості) складу. 

Коефіцієнт використання площі складу визначається за формулою: 

 

де Кп — коефіцієнт використання площі складу; Пв — вантажна площа; Пз 

— загальна площа складу; 

Коефіцієнт використання об'єму складу визначається за формулою: 
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де: Кв.о — коефіцієнт використання об'єму складу; Ов — вантажний об'єм 

складу; Оз — загальний об'єм складу. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ (мах 12 балів) 

1) Визначити вид товару за прикладом: А-4152, де А — вид товару, 4 — 

товарна секція, 1 — стелаж, 5 — полиця, 2 — комірка. 

?-1211   ?-2511  ?-3921 

?-1321   ?-2621 

?-4311   ?-2411 

Стелаж 

Полиця 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1/1 Б 1/3 1/4 М 1/6 1/7 1/8 Пм 

2 2/1 2/2 Ц Г 2/5 Р 2/7 2/8 П 

3 К 3/2 3/3 3/4 3/5 Кн 3/7 3/8 3/9 

4 4/1 4/2 4/3 4/4 Пч 4/6 4/7 Кс 4/9 

 Секція -1, 4 Секція -2,5 Секція -3, 6 

 

Б- борошно    Кн - конфети 

Ц – цукор   Кс- консерви 

К – крахмаль   Пч - печиво 

М – макарони    Пм- перець мелений 

Р – рис  

Г – гречка 

П – приправи 

2) Визначити шифр розташування на складі товарів: конфетки, консерви, 

печиво, перець мелений. 

 


