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Урок 63: Устаткування підприємств торгівлі 

Хід роботи 

Торгові апарати – це пристрої, покупцеві, які автоматично відпускають 

товари покупцеві після одержання від них платіжних засобів. 

Продаж товарів через автомати є однією з прогресивних форм продажу 

товарів. Найбільший ефект від застосування цієї форми досягається при 

розміщенні автоматів у вітринах при розміщенні автоматів у вітринах магазинів, 

а також на площах, вулицях, у парках, на вокзалах тощо. 

Покупці можуть у будь-який час доби, незалежно від режиму роботи 

магазинів, порівняно швидко придбати товари повсякденного попиту: 

безалкогольні напої, кондитерські вироби шкільно-письмові, господарські та 

інші товари. 

Широке застосування торговельних автоматів сприяє збільшенню 

товарообігу без додаткового розширення мереж магазинів, скороченню 

чисельності робітників торгівлі, зменшенню витрат на підвищення 

рентабельності торговельних підприємств. 

Важливими напрямками вдосконалення конструкцій торгових автоматів є: 

підвищення їх надійності, довговічності, широке застосування 

мікроелектронних приладів, розширення асортименту товарів, прискорення 

відпускання, зниження розмірів, маси торгових автоматів, зменшення 

споживання електроенергії.  

Залежно від фізичного стану товару, торгові автомати ділять на 2 класи (І та 

ІІ), та самостійні групи. 

Клас І включає дозувальні автомати для продажу рідких продовольчих 

товарів, 

Клас ІІ – автомати для продажу штучних товарів. 

Кожний клас ділять на групи: 

Клас І має три групи – 1,2,3. До групи і входять автомати дозувальні для 

приготування та продажу рідких товарів (газованої води, кави) у склянках, 

стаканах, або стаканчиках одноразового користування. В автоматах цієї групи 

перед відпусканням товарів відбувається їх приготування, тобто перемішування, 

насичення води вуглекислим газом. До автоматів групи 2, відносяться автомати 

дозувальні для продажу готових рідких товарів (соки, квас, рослинне масло), у 

стакани, кухлі та інші види тари. До групи 3 відносяться дозувальні автомата для 

продажу сипучих товарів. 

Клас ІІ ділиться на 6 груп (4-9), які відрізняються товарною спеціалізацією, 

наявністю, або відсутністю охолоджувальних та нагрівальних пристроїв. Група 4 

об’єднує автомати універсальні, які відпускають декілька найменувань 

непродовольчих та продовольчих товарів: господарчих, канцелярських, бакалії, 

консервів, кондитерських виробів. До групи 5 входять автомати, для продажу 

підігрітих або охолоджених штучних товарів: сиру, масла, маргарину. До 6-ої 

групи відносять т/а, спеціалізовані для відпуску штучних товарів вузького 

асортимент у(цукерки, та бачні вироби, сірники), які не потребують підігріву або 

охолодження. Група 7 включає автомати спеціалізовані для продажу 
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охолоджених або підігрітих штучних товарів: морозива, молочних товарів у 

бутилках та інші. Група 8-9 – резервні. 

Кожному автомату присвоєно буквено-цифрове умовне позначення. Перша 

частина складається із букв АТ-автомат торговий, друга із тризначного числа. 

Перша цифра вказує № групи, а дві останні – номер його моделі. Наприклад АТ-

205 – для продажу рослинного масла, входить до другої групи, під номером 

моделі – 5. 

 

 

Рекомендую переглянути: 

https://www.youtube.com/watch?v=jhCQoF0Y0pc  
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