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Урок 53: Устаткування підприємств торгівлі 

Хід роботи 

Торгово-технологічне обладнання надзвичайно різноманітне за 

номенклатурою, призначенням, робочим процесом, кінематичним і динамічним 

параметрами, технологічним і конструктивним характеристиками, приводними 

пристроями. Технічні засоби, що використовуються в торгівлі, їх кількість, види, 

комплектність прямо залежать від характеру торгово-технологічного процесу, 

здійснюваного на кожному окремому торговому підприємстві у сфері як оптової, 

так і роздрібної торгівлі. Від його характеру, послідовності, інтенсивності 

залежать набір і види засобів механізації, що використовують в закладі торгівлі. 

Незалежно від місця і умов застосування торгова техніка класифікується за 

такими ознаками: 

 за призначенням; 

 характера дій на товари; 

 структурною робочого циклу; 

 ступенем автоматизації; 

 ступенем універсальності; 

 ступенем зуживованої енергії. 

Застосовування сучасної техніки дозволяє підвищити продуктивність праці, 

скоротити витрати і полегшити роботу працівників торгівлі, поліпшити якисть і 

скоротити час обслуговування покупців. 

Торгово-технологічне обладнання є істотна частина матеріально-технічної 

бази торговельних підприємств. 

Застосування сучасної техніки дозволяє підвищити продуктивність праці, 

скоротити витрати на єтапах зберігання, підготовки до продажу, демонстрацією 

та власне продажем товарів, полегшити роботу працівників торгівлі та значно 

покращити якість обслуговування покупців. 

За призначенням торговельне обладнання поділяють на такі групи: 

1. немеханічне обладнання (торгові меблі) призначається для виконання 

операцій, пов’язаних із придбанням, зберіганням, підготовкою товарів до 

продажу, викладкою та продажем товарів. Основними напрямами 

удосконалення немеханічного обладнання є уніфікація його типорозмірів на 

модульній основі й стандартизація несучих деталей, впровадження 

збірнороздрібних конструкцій. 

2. вимірювальне обладнання призначається для вимірювання маси, довжини, 

об’єму товарів в оптовій та роздрібній торгівлі. Сучасні торговельні ваги – 

це багатофункціональні прилади, які дають змогу не лише зважувати товар, 

а й підраховувати суму вартості покупки, отримувати чек. 

3. обладнання для розрахунково-касових операцій – це різні контрольно-касові 

машини і пристрої, що входять до складу розрхункового вузла для 

підвищення культури торгового обслуговування і скорочення часу покупців 

на розрахунки за товари (сканери, термопринтери, для друку етикеток, 

тощо). 

4. холодильне обладнання призначається для заморожування і зберігання 

швидкозношуваних продуктів при пониженій температурі. До нього 
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відносять машини різної холодопродуктивності й призначення, 

стаціонарності та збірнороздрібні холодильні камери, шафи, прилави, 

прилавки-вітрини. Перспективним напрямом є використання як тари-

обладнання пересувних холодильних контейнерів, а також централізація 

подачі холоду з машинного відділення в холодильне обладнання, 

встановлене в торговому залі. 

5. торговельні автомати призначенні для продажу штучних товарів, 

автоматичного приготування і вадпуску напоїв. Автомати для відпуску 

напоїв забеспечені водохолоджувальними машинами або нагрівальними 

пристроями. 

6. підйомно-транспортне обладнання призначається для механізації 

вантажно-розвантажувальних робіт і переміщення товарів у межах 

підприємства. Воно представлене талями, ліфтами, транспортерами, 

ручними і механічними візками, машинами електрифікованого напального 

транстпорту, автонавантажувачами, конвеєрними, потоковими лініями та 

іншими підйомно-транспортними машинами та механізмами. Основними 

серед підйомно-транспортного обладнанняє вилкові навантажувачі, яку 

забеспечують комбіноване переміщення пакетованих вантажів. На висотних 

складах основним видом підйомно-транспортного обладнання стають 

міжстелажні навантажувачі (трансманіпулятори). Сполучення різних 

механізмів і машин, які забеспечують комплексну механізацію складських 

операцій називають системою складських машин. 

7. подрібнювально-різальне обладнання – машинні пристрої для помелу, 

нарізання, розрізання, розрубування, розпилювання, тощо. 

8. фасувально-пакувальне обладнання представлене механізмами і 

пристосуваннями, необхідними для дозування маси або об’єму товарів у 

розмірах, найбільш доцільних для роздрібного продажу, а також упаковки 

окремих порцій розфасованого товару; 

9. торговий транспорт – по суті всі види транспорту, що використовують для 

перевезення товарів. Основну частку в перевезеннях товарів займають 

спеціалізований і неспеціалізований автомобільний транспорт (контейнери). 
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