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ЗАТВЕРДЖУЮ 

____________________ 

«29» листопада 2021р. 
 

М.П.   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ 

 
№з\п 

Найменування теми Дата виконання 

За планом Фактично 

1 Вивчення правил охорони та безпеки праці на робочому 
місці продавця. 

29.11.2021 29.11.2021 

2 Вивчення правил охорони та безпеки праці на робочому 

місці контролера-касира 

29.11.2021 29.11.2021 

3 Вивчення правил охорони та безпеки праці на робочому 
місці фасувальника 

29.11.2021 29.11.2021 

4 Вивчення правил гігієни праці та виробничої санітарії 29.11.2021 29.11.2021 

5 Ознайомлення зі штатом працівників магазину 30.11.2021 30.11.2021 

6 Ознайомлення з порядком відкриття та закриття, здавання 
магазину під охорону, зберігання ключів. 

30.11.2021 30.11.2021 

7 Ознайомлення з організацією матеріальної 

відповідальності в магазині 
30.11.2021 30.11.2021 

8 Вивчення завдань, поставлених перед колективом магазину 
щодо підвищення культури торговельного обслуговування 

30.11.2021 30.11.2021 

9 Ознайомлення із матеріально-технічною базою магазину та 

формулювання висновків стосовно його технічного 

оснащення 

01.12.2021 01.12.2021 

10 Ознайомлення із матеріально-технічною базою магазину та 

формулювання висновків стосовно його технічного 

оснащення . Розрахунок потреб у торговельних меблях 

01.12.2021 01.12.2021 

11 Ознайомлення із матеріально-технічною базою магазину та 
формулювання висновків стосовно його технічного 

оснащення. Визначення потреби торговельного підприємства 

у ваговимірювальному обладнанні. 

01.12.2021 01.12.2021 

12 Ознайомлення з класифікацією асортименту товарів в 

магазині 
02.12.2021 02.12.2021 

13 Ознайомлення з асортиментом товарів в магазині 02.12.2021 02.12.2021 

14 Вивчення регулювання та контролю асортименту товарів у 

торговельній мережі 
02.12.2021 02.12.2021 

15 Вивчення джерел товаропостачання магазину 03.12.2021 03.12.2021 

16 Ознайомлення з Книгою відгуків і пропозицій 03.12.2021 03.12.2021 

17 Ознайомлення з контрольним та санітарними журналами 

магазину 
03.12.2021 03.12.2021 

18 Ознайомлення з організацією контролю магазину 04.12.2021 04.12.2021 

19 Організація робочого місця фасувальника 04.12.2021 04.12.2021 

20 Закріплення прийомів користування ваговим обладнанням та 

інвентарем. (Встановлення, регулювання, підготовка до 

роботи настільних електронних ваг) 

04.12.2021 04.12.2021 

21 Закріплення прийомів користування ваговим обладнанням та 
інвентарем.  

(Порядок зважування на вагах електронних). 

06.12.2021 06.12.2021 

22 Підготовка пакувальних матеріалів 06.12.2021 06.12.2021 

23 Засвоєння техніки підготовки товарів до фасування 06.12.2021 06.12.2021 



24 Відпрацювання техніки маркування, фасування, зважування 

та упакування товарів 

07.12.2021 07.12.2021 

25 Вивчення прав та обов'язків продавця 07.12.2021 07.12.2021 

26 Участь у прийманні товарів за кількістю 07.12.2021 07.12.2021 

27 Участь у прийманні товарів за  якістю 08.12.2021 08.12.2021 

28 Документальне оформлення приймання кількох партій 

товарів 
08.12.2021 08.12.2021 

29 Участь в укладанні товарів на зберігання 08.12.2021 08.12.2021 

30 Оволодіння технікою підготовки до продажу хліба і 

хлібобулочних виробів,  круп, макаронних виробів, 
борошна, крохмалю, цукру та кухонної солі., 

кондитерських товарів. 

09.12.2021 09.12.2021 

31 Оволодіння технікою підготовки  до продажу молока і 

молочної продукції 

09.12.2021 09.12.2021 

32 Підготовка до продажу м’яса, м’ясної гастрономії, рибних 

товарів 
09.12.2021 09.12.2021 

33 Підготовка до продажу фруктово-овочевої продукції, 

алкогольних, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв 

10.12.2021 10.12.2021 

34 Підготовка до продажу текстильних товарів, швейних, 

трикотажних виробів 
10.12.2021 10.12.2021 

35 Техніка підготовки до продажу взуття, парфумерно-

косметичних товарів 

10.12.2021 10.12.2021 

36 Техніка підготовки до продажу посуду, електропобутових 

товарів 
13.12.2021 13.12.2021 

37 Оформлення цінників 13.12.2021 13.12.2021 

38 Аналіз дотримання «Інструкції про порядок позначення 

роздрібних цін» 
13.12.2021 13.12.2021 

39 Ознайомлення зі станом вивчення купівельного попиту на 
товари 

13.12.2021 13.12.2021 

40 Вивчення асортименту товарів окремих відділів магазину, 

принципів його формування, джерела товаропостачання 

14.12.2021 14.12.2021 

41 Розміщення і викладка товарів в торговельному залі 14.12.2021 14.12.2021 

42 Ознайомлення з рекламною інформацією у магазині 14.12.2021 14.12.2021 

43 Складання товарознавчої характеристики на декілька 

товарів, анотації на нові товари. 
15.12.2021 15.12.2021 

44 Оволодіння навичками ведення діалогу з покупцями, 
консультування, пропонування взаємозамінних товарів і 

торговельних послуг покупцям 

15.12.2021 15.12.2021 

45 Відпрацювання техніки продажу хліба і хлібобулочних 

виробів, круп, макаронних виробів, борошна, крохмалю, 
цукру та кухонної солі, кондитерських виробів 

15.12.2021 15.12.2021 

46 Відпрацювання техніки продажу молочних товарів 15.12.2021 15.12.2021 

47 Відпрацювання техніки продажу гастрономічних товарів 16.12.2021 16.12.2021 

48 Відпрацювання техніки продажу плодоовочевої 
продукції, алкогольних, безалкогольних та 

слабоалкогольних напоїв 

16.12.2021 16.12.2021 

49 Відпрацювання техніки продажу текстильних товарів 16.12.2021 16.12.2021 

50 Відпрацювання  техніки  продажу швейних, трикотажних  

товарів  та головних  уборів 
16.12.2021 16.12.2021 

51 Відпрацювання  техніки  продажу взуття 17.12.2021 17.12.2021 

52 Відпрацювання техніки продажу посуду, 

електропобутових товарів 

17.12.2021 17.12.2021 



53 Аналіз дотримання в магазині правил продажу 

продовольчих товарів 

17.12.2021 17.12.2021 

54 Аналіз дотримання в магазині правил продажу 

непродовольчих товарів 
17.12.2021 17.12.2021 

55 Аналіз дотримання в магазині правил торговельного 

обслуговування 

20.12.2021 20.12.2021 

56 Аналіз інформації Куточка покупця в магазині, відповідно 

до встановлених вимог 
20.12.2021 20.12.2021 

57 Участь у підготовці та проведенні позамагазинних форм 

продажу товарів 
20.12.2021 20.12.2021 

58 Освоєння техніки підготовки РРО до роботи 20.12.2021 20.12.2021 

59 Освоєння техніки підготовки РРО до роботи. 

Програмування параметрів товарів на окремих моделях 

реєстраторів розрахункових операцій 

21.12.2021 21.12.2021 

60 Організація робочого місця контролера-касира, згідно з 

правилами охорони праці 

21.12.2021 21.12.2021 

61 Освоєння техніки роботи на РРО і порядку розрахунку з 

покупцями (з продажу запрограмованих і 
незапрограмованих товарів) 

21.12.2021 21.12.2021 

62 Освоєння порядку розрахунку з покупцями в різних 
режимах роботи (з продажу запрограмованих і 

незапрограмованих товарів) 

21.12.2021 21.12.2021 

63 Освоєння техніки роботи на РРО і порядку розрахунку з 
покупцями 

22.12.2021 22.12.2021 

64 Здійснення операцій з отримання службових та 

фіскальних звітів 
22.12.2021 22.12.2021 

65 Ознайомлення із заповненням відповідних розділів Книги 

обліку розрахункових операцій. 
22.12.2021 22.12.2021 

66 Ознайомлення із порядком здачі виручки 22.12.2021 22.12.2021 

 Кваліфікаційний екзамен 23.12.2021 

24.12.2021 

23.12.2021 

24.12.2021 

 

 
 

 
 

 



Завдання 1. Ознайомлення із загальними питаннями організації роботи магазину  

     

   Практичне заняття 1  

Дата _________________ 

 

Тема.  Вивчення правил охорони та безпеки праці на робочому місці продавця.  

Мета: вивчити правила охорони та безпеки праці на робочому місці продавця  

 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. ДНАОП 7.1.00 – 1.01 – 96. Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі. - 

Київ, 1996. Розділ ІІ. Вимоги охорони праці до торгово-технологічного обладнання. Розділ 12. 

Вимоги охорони праці до вантажно-розвантажувальних робіт по переміщенню вантажів. 

2. Інструкції з експлуатації обладнання та інвентарю в магазині. 

3. Журнали реєстрації проходження інструктажів в магазині. 

Завдання 1. Вивчити правила охорони та безпеки праці на робочому місці продавця, в  

магазині, де Ви проходите практику. 

1. З’ясуйте наявність інструкцій з охорони  та безпеки праці на робочому місці 

продавця._______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Перевірте, ким   і коли вони затверджені та з ким узгоджені. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

3.   Перевірте наявність журналів реєстрації  проходження інструктажів з охорони праці, 

правильність їх оформлення, своєчасність заповнення. _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Ознайомтеся із змістом інструкцій з безпечної експлуатації обладнання, інвентарю. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5. Визначте вимоги, що ставляться до робочих місць продавців. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Визначте, які дії повинен виконати продавець до  початку роботи? ____________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

7. З’ясуйте, хто несе персональну відповідальність за виконання вимог з охорони праці в 

магазині?_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно ознайомитися з інструкціями , розробленими в магазині, з 

експлуатації  обладнання, інвентарю. 

Зробіть висновки щодо організації охорони та безпеки праці на робочому місці продавців в 

магазині. Внесіть пропозиції (при необхідності) щодо покращення охорони праці продавців. ____ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                             Оцінка____________________________________ 

                                                                                                 (цифрою і прописом)  

                                                                      Підпис викладача ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття 2 

Дата _________________ 

 

Тема.  Вивчення правил охорони та безпеки праці на робочому місці контролера-касира.  

Мета: вивчити правила охорони та безпеки праці на робочому місці контролера – касира.  

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. ДНАОП 7.1.00 – 1.01 – 96. Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі. - 

Київ,1996. 

2. Керівництво користувача по роботі на РРО різних моделей. 

3. Інструкція з охорони праці при роботі на реєстраторах розрахункових операцій  

 

Завдання 1. Вивчити правила охорони та безпеки праці на робочому місці контролера-

касира, в  магазині, де Ви проходите практику. 

1. З’ясуйте, особи якого віку працюють касирами-операціоністами, на підставі якого 

документа? Які інструктажі вони зобов’язані пройти? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. Перевірте, чи виконуються вимоги безпеки праці до організації робочого місця касира?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Ознайомтеся із заходами техніки безпеки перед початком роботи на РРО. _____________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Ознайомтеся із заходами техніки безпеки під час роботи на РРО. ______________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Ознайомтеся із заходами техніки безпеки після завершення роботи на РРО. _____________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Методичні рекомендації 

При вивченні питання  скористайтеся запропонованою літературою. Зверніть увагу на вимоги 

безпеки, яких необхідно дотримуватися при експлуатації РРО 

Зробіть висновки та внесіть пропозиції  щодо покращення організації охорони та безпеки 

праці на робочому місці контролера-касира. _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                                      Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)  

                                                               Підпис викладача ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 3 

Дата _________________ 

 

Тема.  Вивчення правил охорони та безпеки праці на робочому місці фасувальника.  

Мета:  вивчити правила охорони та безпеки праці на робочому місці фасувальника.  

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. ДНАОП 7.1.00 – 1.01 – 96. Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі. - 

Київ, 1996 . 

2. Інструкції з охорони праці при роботі на обладнанні для механічної обробки продукції.  

3.         Журнал реєстрації проходження інструктажів в магазині. 

Завдання 1. Вивчити правила охорони та безпеки праці на робочому місці фасувальника, в 

магазині, де Ви проходите практику. 

1. З’ясуйте наявність інструкцій з охорони  та безпеки праці на робочому місці 

фасувальника.___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Перевірте, ким   і коли вони затверджені та з ким узгоджені. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3.   Перевірте наявність журналів реєстрації  проходження інструктажів з охорони праці, 

правильність їх оформлення, своєчасність заповнення. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Ознайомтеся із змістом інструкцій з безпечної експлуатації обладнання (для нарізання 

гастрономічних продуктів, для різання замороженого рибного філе, м’ясорубки та ін.),  інвентарю. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Визначте вимоги, що ставляться до робочого місця фасувальника._____________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6.Визначте, які операції з техніки безпеки повинен виконати фасувальник до  початку 

роботи? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7. З’ясуйте, хто несе персональну відповідальність за виконання вимог з охорони праці 

фасувальника?__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

При виконанні завдання скористайтеся запропонованою літературою. 

Зробіть висновки та внесіть пропозиції щодо покращення  охорони та безпеки праці на 

робочому місці фасувальника.  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

                                           Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)  

        Підпис викладача _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 4 

Дата _________________ 

 

Тема.  Вивчення правил гігієни праці та виробничої санітарії.  

Мета:  вивчити правила гігієни праці та виробничої санітарії.  

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі (СанПиН 5781-91)   

від 23.01.2006 
2. Виробнича санітарія: навч.посібн. /К.Н. Ткачук, С.Ф. Каштанов, В.В. Зацарний, К.К. 

Ткачук. – Київ: НУУ «КПУ» 2009. – 323 с. 

Завдання 1. Вивчити правила виробничої санітарії та особистої гігієни в торговельному 

підприємстві, де Ви проходите практику: 

1.Визначте температуру повітря у торговельному залі, порівняйте її з нормативними  

показниками. __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. Визначте відносну вологість повітря, порівняйте з нормативними показниками _________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Охарактеризуйте  систему вентиляції в магазині. ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. Охарактеризуйте вид освітлення. Чи достатньо освітлені робочі зони  магазину? _______ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. Охарактеризуйте санітарний стан торговельного залу. Як часто відбувається вологе 

прибирання? ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6. Визначте наявність кімнат для відпочинку, роздягальнь, душових, місць для паління. _____ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7. З’ясуйте, чи своєчасно працівники магазину проходять медичний огляд. ________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

8. Які заходи для запобігання професійних захворювань здійснюються в 

магазині?_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



9. За наявністю яких небезпечних захворювань забороняється працювати в магазині? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для вивчення цього питання ознайомтесь з правилами особистої гігієни та виробничої 

санітарії в торговельному підприємстві.  

Зробіть висновки та внесіть пропозиції  щодо покращення заходів з  особистої гігієни і 

виробничої санітарії у 

магазині:_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                  Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)  

        Підпис викладача _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 5 

Дата _________________ 

 

Тема.  Ознайомлення зі штатом працівників магазину 

Мета:  ознайомитися зі штатом магазину, набути навичок із вирішення торговельних ситуації 

пов’язаних із режимом роботи торговельного підприємства.  

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Закон України «Про охорону праці». – К., 1992. (Редакція  від 20.01.2018, підстава 2249-19) 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, 

С.І. Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

3. Балабан П.Ю. та ін.. Комерційна діяльність: Підручник /  За ред. Проф.. П.Ю. Балабана. 

– Х.: Світ Книг, 2015. 

3.         Штатний розпис торговельного підприємства. 

Завдання 1. Ознайомтесь зі штатом магазину, в якому Ви проходите практику? 

1. Ознайомтеся із штатним розписом торговельного підприємства і визначте організаційну 

структуру працівників, їх чисельність. _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Визначте на які групи поділяється штат магазину. __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Як здійснюється розподіл праці в магазині між кожною групою працівників? ___________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання треба ознайомитися із штатним розписом торговельного 

підприємства.  

Завдання 2. Складіть графік виходу на роботу працівників торговельного підприємства 

(Додаток 1).____________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Під час складання графіків необхідно дотримуватися передбаченої законом тривалості 

робочого часу за тиждень.  

 

 

 

 



Висновок: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                              Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)  

        Підпис викладача _________________________ 

 

 

 

 

 

 
Додаток 1 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

Голова комітету профспілки                                             Директор магазину ______________ 

________________________                                            _______________________________ 

(підпис)                                                                                (підпис) 

«_____» _________________20____р. 

 

ГРАФІК 

Роботи колективу магазину____________________    ________________місяць 20____р. 

 

Магазин _____________________________   працює з _________год до ____________год. 

 

Перерва на обід  з __________год    до ____________ год 

 

Вихідний день ___________________________________ 

 

 

Посада 

працівника 

Дні тижня, год Усього 

робочих днів 

на тиждень 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота 

Завідувач 

відділу (секції) 
       

Продавець: 

- перший 

- другий і т.д. 

       

Контролер – 

касир: 
- перший 

- другий 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 6 

Дата _________________ 

 

Тема.  Ознайомлення з порядком відкриття та закриття, здавання магазину під охорону, 

зберігання ключів. 

Мета:  ознайомитися з порядком відкриття та закриття магазину, здавання магазину під 

охорону, зберігання ключів. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, 

С.І. Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

2. Балабан П.Ю. та ін.. Комерційна діяльність: Підручник /  За ред. Проф.. П.Ю. Балабана. 

– Х.: Світ Книг, 2015. 

 

Завдання 1. Ознайомтеся з порядком відкриття та закриття магазину, в якому Ви 

проходите практику. 

Методичні рекомендації 

При вивченні цього питання слід звернути увагу на те, що прийняття магазину на початку 

робочого дня від працівників охорони здійснюється у порядку, передбаченому договором чи іншим 

документом. Ознайомтеся з існуючими документами в магазині та надайте відповіді на питання: 

1. Якими документами регулюється передача охоронними службами торговельного 

підприємства  після охорони? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. Скільки осіб повинні бути присутніми при відкритті магазину?________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Який порядок закриття магазину після робочого дня? ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Які приміщення працівники магазину перевіряють перед закриттям магазину? ___________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Ознайомтеся  з порядком здавання магазину під охорону, зберігання ключів. 

Методичні рекомендації 

  Ознайомтеся з порядком здавання магазину під охорону та надайте відповіді на питання: 

1. Якій  охоронні службі  передається магазин під охорону після закриття? _______________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Опішить порядок зберігання ключів після закриття магазину.__________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                 

Висновок:_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                               Оцінка____________________________________ 

                                                                                                      (цифрою і прописом) 

                                                                        Підпис викладача __________________________ 



Практичне заняття 7 

Дата ____________ 

 

Тема :  Ознайомлення з організацією матеріальної відповідальності в магазині.     
Мета:  ознайомитися з організацією матеріальної відповідальності в магазині. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Положення про матеріальну відповідальність робітників  і службовців за шкоду, заподіяну 

підприємству, установі, організації від 01.07.86 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

3. Балабан П.Ю. та ін.. Комерційна діяльність: Підручник /  За ред. Проф.. П.Ю. Балабана. – Х.: 

Світ Книг, 2015. 

4. Звітні матеріали магазину.  
 

Завдання 1. Ознайомлення  з організацією матеріальної відповідальності в магазині, де Ви 

проходите практику.  
1. З’ясуйте, які види матеріальної відповідальності існують в торговельному підприємстві? ___ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Ознайомтеся зі звітністю матеріально-відповідальної особи в магазині. ____________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. Візьміть участь у складанні звітності . ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4.  Вивчіть порядок проведення інвентаризації  товарно-матеріальних цінностей в  магазині. ____ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5. Візьміть участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в магазині 

(відділі). ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 
Для вивчення цього питання необхідно скористатися положенням про матеріальну відповідальність . 

                 

Висновок : _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                             
Оцінка____________________________________ 

                                                                                                                 (цифрою і прописом)  

                   Підпис викладача __________________________ 



Практичне завдання 8 

Дата _________________ 

 

Тема:  Вивчення завдань, поставлених перед колективом магазину щодо підвищення культури 

торговельного обслуговування. 

Мета: вивчити основні завдання, що стоять  перед колективом магазину щодо підвищення 

культури торговельного обслуговування. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

2. Балабан П.Ю. та ін.. Комерційна діяльність: Підручник /  За ред. Проф.. П.Ю. Балабана. – Х.: 

Світ Книг, 2015. 
 

Завдання 1. Ознайомитися із завданнями  щодо підвищення культури торговельного 

обслуговування в Вашому магазині 

Методичні рекомендації 

Для визначення рівня культури обслуговування покупців порівняйте стан наступних 

фактичних показників з вимогами стандартів: 

1. Наявність широкого асортименту товарів. _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Відповідність режиму роботи магазину умовам праці та побуту обслуговуючого 

населення______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

3.Використання прогресивних методів торгівлі________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

              4.Відсутність в магазині черг ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5.Надання покупцям додаткових послуг ______________________________________________    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6.Санітарний стан магазину _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7.Вміння продавців повно і швидко відповідати на запитання покупців ____________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

8.Ввічливе, уважне ставлення персоналу магазину до покупців ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

              9.Зовнішній вигляд продавців, наявність спеціального форменого одягу ___________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



10. Інші показники _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

11. На основі проведеного аналізу показників зробіть висновок, чи відповідають існуючи 

завдання щодо підвищення культури торговельного обслуговування торговельного підприємства, 

встановленим вимогам. Внесіть пропозиції. _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Вирішіть задачу. 

Визначити коефіцієнт витрат часу покупців на очікування обслуговування в супермаркеті 

«Варус» , якщо фактичні середні витрати часу на очікування обслуговування становлять 190 с, а 

оптимальні – 60 с. Запропонуйте заходи, які слід провести в магазині для скорочення часу покупців 

на очікування обслуговування. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Коефіцієнт витрат часу на очікування обслуговування визначається за формулою:  

Ко = Зо / Зф , 

де Зо – оптимальні витрати часу покупців на очікування обслуговування; 

     Зф – середні фактичні витрати часу на очікування. 

  

Оцінка____________________________________ 

(цифрою і прописом) 

Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 9 

Дата _________________ 

 

Тема.  Ознайомлення із матеріально-технічною базою магазину та формулювання висновків 

стосовно його технічного оснащення . 

Мета:   ознайомитися з матеріально-технічною базою магазину, зробити висновки стосовно 

його технічного оснащення магазину. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

2. Каталоги торговельних меблів різних типів. 

3.Каталоги та проспекти різних моделей реєстраторів розрахункових операцій, торговельного 

холодильного обладнання, піднімально –транспортного обладнання, засобів малої механізації. 

4. Приблизні норми технічного оснащення магазинів. 

5.Керівництво з експлуатації наявних моделей РРО,  холодильного обладнання, засобів 

механізації. 

 

Завдання 1. Ознайомитися з матеріально-технічною базою магазину. 

1. Визначте тип ,  адресу, місце розташування, асортиментний профіль, контингент 

покупців, підприємства, де Ви проходите практику. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.Визначте взаємозв’язок груп приміщень в магазині. Проаналізуйте зручність їх розміщення. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3.Користуючись каталогами різних типів обладнання, визначте тип немеханічного 

обладнання в торговельному залі, вид, призначення. Порівняйте фактичну кількість з встановленим 

нормативом.____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Ознайомтеся: 

а) з контрольно-касовим обладнанням магазину,  видами, кількістю, технічними 

характеристиками.. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

б) з холодильним обладнанням, кількістю, видами, технічними характеристиками, 

призначенням.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

в) із засобами механізації, їх кількістю,  видами, технічними характеристиками, 

призначенням. Порівняйте фактичну кількість з встановленим нормативом. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся запропонованою літературою. 

 Проаналізуйте отримані результати і зробіть висновки стосовно технічного оснащення 

магазину 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                  Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)  

                                                        Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття 10 

Дата _________________ 

 

Тема.  Ознайомлення із матеріально-технічною базою магазину та формулювання висновків 

стосовно його технічного оснащення . Розрахунок потреб у торговельних меблях 

Мета:   ознайомитися з матеріально-технічною базою магазину, зробити висновки стосовно 

його технічного оснащення магазину. 
Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Обладнання підприємств торгівлі. Частина І. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Уклад.: 

Дісяк М.Я. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2017. – 138 с. 

2. Обладнання підприємств сфери торгівлі: навч. Посібник /Черевко О.І., Новікова О.В., 

Потапов В.О. – 2-ге вид. – К.: Ліра –К, 2011. – 648 с. 

3. Каталоги торговельних меблів різних типів. 
4. Обчислювальні засоби – мікрокалькулятори. 
 

 

Завдання 1. Визначте ефективність використання торговельної площі магазину, де Ви 

проходите практику. 

1.Ознайомтесь з видами, параметрами торговельних меблів у Вашому магазині.___________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Здійсніть необхідні виміри, розрахунки та визначте площу торговельного залу, установчу 

та демонстраційну площі торговельних меблів  

магазину_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Розрахуйте коефіцієнти установчої та демонстраційної площ ________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



4. Результати підрахунків оформіть у таблиці 1  
 
Таблиця 1 

№ 
з/п 

      Назва обладнання Індекс Кількість 
 одиниць 

Розміри, м2 Установча площа, м2 Демонстраційна площа, 
м2 

Довжина Ширина Одиниці 
обладнання 

    Усієї  
кількості 

  Одиниці 
обладнання 

Усієї  
кількості 

1                 2      3         4        5      6         7       8         9     10 

          

          

          

          

          

          

          

          

Всього хх  хх хх хх  хх  

 

5. Отримані результати порівняйте з нормативними 

значеннями._____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Проаналізуйте ефективність використання торговельної площі магазину, де Ви 

проходите практику 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно скористатися запропонованою літературою. 

Висновок: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                              
                                                                  Оцінка____________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                           Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 11 

Дата _________________ 

 

Тема.   Ознайомлення із матеріально-технічною базою магазину та формулювання висновків 

стосовно його технічного оснащення. Визначення потреби торговельного підприємства у 

ваговимірювальному обладнанні. 

Мета: набути навичок вибору видів та розрахунку потрібної кількості засобів вимірювань, для 

магазинів різних типів. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Обладнання підприємств торгівлі. Частина І. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Уклад.: 

Дісяк М.Я. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2017 – 138 с. 

2. Обладнання підприємств сфери торгівлі: навч. Посібник /Черевко О.І., Новікова О.В., 

Потапов В.О. – 2-ге вид. – К.: Ліра –К, 2011 – 648 с. 

3. Паспорти на ЗВТ в магазині. 

4. Карта-графік технічного обслуговування ЗВТ. 

 

Завдання 1. Визначити потребу у засобах вимірювальної техніки для магазину, де Ви 

проходите практику 

1. З’ясуйте, в яких зонах торговельного залу, знаходиться ваговимірювальне обладнання? 

Визначте  їх кількість, види.  Надайте коротку характеристику 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Які види, скільки ваговимірювального обладнання використовуються в складах і зоні 

приймання товарів. Надайте їх коротку характеристику. ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Які види ваг використовуються в приміщенні для фасування товарів?_______________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. За допомогою записів у паспорті, проаналізуйте термін користування 

ваговимірювальним обладнанням в магазині, технічний стан, проведення технічного нагляду, 

терміни повірки і таврування, виявлені неполадки, дату їх усунення. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Перевірте карту-графік технічного обслуговування всіх ЗВТ, проконтролюйте 

своєчасність технічного обслуговування, своєчасність таврування ЗВТ в магазині. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся запропонованою літературою 

Зробіть висновок щодо забезпечення магазину ЗВТ, наскільки вони відповідають сучасним 

вимогам: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                  Оцінка____________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                          Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 12 

Дата _________________ 

 

Тема. Ознайомлення з класифікацією асортименту товарів в магазині. 

Мета:    ознайомитися з асортиментом товарів в магазині. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, 

С.І. Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

2. Апопій В.В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг: підручник /В.В. Апопій, 

С.Г. Бабенко, Я.А.Гончарук, Я.М. Антонюк та ін. – Львів, Вид-во ЛКА, 2008. – 450 с. 
 

Завдання 1. Ознайомитися з класифікацією асортименту товарів в магазині, де Ви проходите 

практику. 
Методичні рекомендації 

Для вивчення цього питання необхідно знати, що асортимент - це комплект, сукупність сор-

тів.. Ознайомтеся з асортиментом товарів в магазині т а надайте відповіді на питання: 

1.Визначте тип магазину, його спеціалізацію.________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. Перелікуйте відділи магазину. ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Перелікуйте асортимент товарів по відділах. ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Наведіть приклади товарів простого  і складного асортименту в магазині. В чому  їх 

різниця? _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. З’ясуйте, чому товари повсякденного попиту   розміщені у певній віддаленості від входу? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

             6. З’ясуйте, яким факторам конкурентоспроможності відповідають товари торговельного 

підприємства? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Визначте перспективи розширення асортименту і покращення якості товарів в магазині. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

8. Який асортимент товарів може реалізовуватися в магазинах безмитної торгівлі? _______ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Висновок: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                             Оцінка____________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                         Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 13 

Дата _________________ 

 

Тема . Ознайомлення з асортиментом товарів в магазині. 

Мета:    ознайомитися з асортиментом товарів в магазині. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

2. Балабан П.Ю. та ін.. Комерційна діяльність: Підручник /  За ред. Проф.. П.Ю. Балабана. – Х.: 

Світ Книг, 2015. 

 

Завдання 1. Вивчити  асортимент товарів торговельного підприємства, де Ви проходите 

практику. 

Методичні рекомендації 

Користуючись підручниками та ознайомившись із наявним асортиментом товарів в 

торговельному підприємстві виконайте завдання в такій послідовності: 

1. Укажіть груповий і внутрішньо груповий асортимент товарів за відділами магазину. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Дайте класифікацію товарів на прикладі 5 – 6 різновидів __________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Визначте, яким вимогам відповідають товари, що реалізуються на даному 

торговельному підприємства ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Зробіть висновок щодо необхідності та можливості зміни асортименту 

торговельного підприємства (розширення, оновлення, вилучення окремих найменувань, груп або 

підгруп товарів з асортименту магазину тощо)_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Завдання 2. Розподілити асортимент товарів в  магазині, де Ви проходите практику за 

характером пред’явлення попиту (таблиця 1) 
 

 
Таблиця 1 

№ 

з/п 

Назва товару Характеристика товару за характером попиту 

Період Постійни

й 

попит 

Імпульсивни

й 

попит 

Екстрени

й попит 

Альтернативни

й попит 

Особливи

й        

попит 

Пасивний 

попит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продовольчі  товари 

1         

2         

3         

4         

5         

Непродовольчі товари 

1         

2         

3         

4         

5         

 

Методичні рекомендації 

Для виконання цього питання, слід звернути увагу на те, що асортимент товарів за характером 

пред’явленого попиту поділяється на такі групи: основні товари постійного попиту – товари, що 

купуються регулярно; товари імпульсивного попиту –  купуються без попереднього планування та 

пошуків: товари екстреного попиту купуються, якщо на них є нагальна потреба; товари 

альтернативного попиту - споживач порівнює за якістю, ціною та зовнішнім оформленням; товари 

особливого попиту мають унікальні характеристики, а також марочні товари; товари пасивного 

попиту -  про які споживач не знає.  

Висновок: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                  Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)   

                                                                  Підпис викладача _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 14 

Дата _________________ 

 

Тема .  Вивчення регулювання та контролю асортименту товарів у торговельній мережі 

Мета : сформувати вміння і навички з регулювання та контролю асортименту товарів у 

торговельній мережі 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

2. Балабан П.Ю. та ін.. Комерційна діяльність: Підручник /  За ред. Проф.. П.Ю. Балабана. – Х.: 

Світ Книг, 2015. 

3. Типові асортиментні переліки для магазинів. 
 

Завдання 1. Вивчити порядок регулювання та контролю асортименту товарів в 

торговельному підприємстві. 

1. Визначте показники,  за якими оцінюють стан асортименту товарів в магазині _________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________   

2. З’ясуйте вплив попиту на формування асортименту товарів в магазині _________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

3. Візьміть участь у створенні в магазині постійних та сезонних мікро-комплексів 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Внесіть пропозиції щодо формування конкурентоспроможного асортименту товарів в 

відділі магазину _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. З’ясуйте, хто з працівників магазину несе відповідальність за повноту і стабільність 

асортименту. __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Методичні рекомендації 

Користуючись підручниками ознайомтеся з порядком регулювання  асортименту товарів в 

торговельному підприємстві 

Завдання 2.  Проведіть оцінку товарного асортименту відповідного відділу магазину 

(таблиця 1) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



Оцінка асортименту товарів підприємства 

Таблиця 1 

Найменування секції Найменування товару 
Кількість різновидів 

товару 
Період торгівлі 

    

  
  

 

Методичні рекомендації 

Виконуючи завдання, ознайомтеся з типовим асортиментом переліком, проаналізуйте його, 

дайте оцінку. 

                                                                      Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)   

                                                                     Підпис викладача _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 15 

Дата _________________ 

 

Тема.  Вивчення джерел товаропостачання магазину 

Мета: вивчити джерела товаропостачання магазину, скласти перелік джерел товаропостачання. 
Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

2. Балабан П.Ю. та ін.. Комерційна діяльність: Підручник /  За ред. Проф.. П.Ю. Балабана. – Х.: 

Світ Книг, 2015. 

3. Документальне забезпечення магазину з організації товаропостачання. 

Завдання 1. Ознайомитися з організацією товаропостачання магазину. 

1. Ознайомтеся з плануванням товарного забезпечення магазину, завезенням товарів. ______ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Ознайомтеся зі схемами завезення товарів у магазин, графіками завезень (зробіть 

додаток) _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Визначте методи і форми товаропостачання в магазин ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. Поясніть переваги методу стандартного постачання для магазину ____________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. З’ясуйте перелік осіб відповідальних за своєчасне товаропостачання в магазин __________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Ознайомтеся з порядком контролю за виконанням договірних зобов’язань 

постачальниками______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Ознайомтеся з документальним оформленням замовлень на товари ____________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся запропонованою літературою, а також необхідними 

документами в магазині.  

Завдання 2. Визначте джерела товаропостачання магазину 

1. З’ясуйте кількість найменувань товарів в магазині. __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Вивчіть постачальників товарів. Оформите отриману інформацію у вигляді таблиці . ____ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



Основні постачальники магазину __________________________________________________ 

 

№ з/п Постачальник, адреса Товарна група Асортимент  Вид договору   

1

  

2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Висновок:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

                                                                           Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)   

                                                                          Підпис викладача _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття 16 

Дата _________________ 

Тема .  Ознайомлення з Книгою відгуків і пропозицій   

Мета:  ознайомитися з порядком оформлення і ведення Книги відгуків і пропозицій 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Постанова КМУ  від 15.06.2006 № 833 «Про 

затвердження Порядку провадження 

торговельної діяльності та правила 

торговельного обслуговування на ринку 

споживчих товарів». 

2. Балабан П.Ю. та ін.. Комерційна діяльність: Підручник /  За ред. Проф.. П.Ю. Балабана. 

– Х.: Світ Книг, 2015. 

3.  Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, 

С.І. Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

 

Завдання 1. Ознайомитися з порядком ведення і перевірки Книги відгуків і пропозицій в 

магазині, де Ви проходите практику. 

1. З’ясуйте,  чи є обов’язковою вимогою ведення у торговельному підприємстві  Книги відгуків і 

пропозицій? ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Які існують вимоги щодо оформлення Книги відгуків і пропозицій. ______________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. З’ясуйте, чи пропонуються в магазині  необхідні умови для споживача, який виявив бажання 

зробити запис в Книзі відгуків і пропозицій?_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
4.Хто  розглядає зроблені записи в Книзі? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Вирішити ситуації 

Ситуація 1. У магазині на дії продавця покупець зробив запис в Книгу відгуків і пропозицій.  

Якими мають бути дії керівника підприємства у даному випадку? Відповідь обґрунтуйте. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація 2.  Покупець звернувся до продавця щоб зробити запис до Книги відгуків і 

пропозицій.  Продавець відмовився надати Книгу, поки не отримає паспорт від покупця.  

Проаналізуйте ситуацію. ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



                                                                                                                           

Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)   

                                                                          Підпис викладача _________________________ 

Практичне заняття 17 

Дата ________________ 

 

Тема.  Ознайомлення з контрольним та санітарними журналами магазину 

Мета   ознайомитися з порядком ведення контрольного та санітарного журналів в магазині 

 
Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

2. Контрольний журнал магазину. 

3. Санітарний журнал магазину. 

 

Завдання 1. Ознайомитися з контрольним журналом магазину. 
1. З’ясуйте наявність контрольного журналу в магазині. ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

            2. Перевірте правильність його оформлення. _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3.  Яка інформація занесена в журнал? __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. Проаналізуйте правильність ведення журналу. _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Ознайомитися із санітарним журналом магазину  

1. З’ясуйте наявність санітарного журналу в магазині. ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Перевірте правильність його оформлення. _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3.  Яка інформація занесена в журнал? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Проаналізуйте правильність ведення журналу. __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдань 1, 2 ознайомтеся з інструкціями щодо ведення контрольного та 

санітарного  журналів  магазину. 

 

Висновок: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                      Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)   

                                                                         Підпис викладача _________________________ 

Практичне заняття 18 

Дата _________________ 

Тема  Ознайомлення з організацією контролю магазину 

Мета:  ознайомитися з організацією контролю магазину 
Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Закон Україні «Про захист прав споживача» 12.05.1991 № 1023-ХІ.  

2. ЗаконУкраїни  «Про основні засади державного нагляду  (контролю) у сфері господарської 

діяльності» від 05.04. 2007 № 877- V  (Редакція від 01.10.2021) 

3. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

 

Завдання 1. Ознайомитися з організацією контролю за роботою торговельного 

підприємства. 
1. З’ясуйте, які органи контролю  мають право перевіряти торговельну діяльність магазину. 

На підставі яких документів?_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Вирішити ситуації. 

Ситуація 1. Споживач повернув магазину неякісний пилосос і зажадав повернути за нього 

гроші. Як будуть здійснюватися розрахунки зі споживачем, якщо на дату вимоги ціна на цей товар 

підвищилася? Обґрунтувати відповідь.  _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ситуація 2. Споживач придбав у магазині телевізор. За два місяці потому телевізор вийшов із 

ладу. Працівники магазину відмовились обміняти товар, натомість порекомендували звернутися до 

майстерні гарантійного ремонту. 

Чи правомірні дії працівників магазину? 

Назвіть права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості. ______________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація 3. Покупець звернувся до магазину з проханням обміняти костюм жіночий 

трикотажний, придбаний 12 днів тому, на інший костюм. Мотив обміну – костюм придбано не за 

розміром.  



Якими мають бути дії завідувача відділу в цій ситуації? Відповідь обґрунтуйте. _________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання вивчіть відповідні статті Закону України «Про захист прав 

споживачів» 

Висновок: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                        Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)   

                                                                        Підпис викладача _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Завдання 2. Оволодіння навичками роботи фасувальника 

 

Практичне заняття 19 

Дата _________________ 

 
Тема .    Організація робочого місця фасувальника.  

Мета:  ознайомитися з організацією робочого місця фасувальника 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Правила   роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Наказ Міністерства економіки  

та з питань європейської  інтеграції України  11.07.2003  N 185. 

2. Обладнання підприємств торгівлі. Частина І, ІІ. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Уклад.: 

Дісяк М.Я. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2017. – 138 с. 

3. Ваги, інвентар, пакувальні матеріали. 

 

Завдання 1. Організувати робоче місце фасувальника в магазині, де Ви проходите 

практику. 

1. З’ясуйте наявність в магазині приміщення для фасування _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Проаналізуйте відповідність оснащення приміщення для фасування встановленим вимогам. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Підготуйте товар до фасування ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Підготуйте необхідний інвентар, пакувальні матеріали. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Підготуйте ваги до роботи ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Розмістить товар, інвентар, пакувальний матеріал на робочому місці фасувальника.___ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

 Для  виконання цього завдання, відпрацюйте операції з організації робочого місця 

фасувальника 

Завдання 2. Відпрацюйте  операції зі зважування товарів,  способи затулення верху 

пакетів 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Зважування товарів здійснюйте за правилами, викладеними в керівництві з експлуатації ваг 

наявної моделі. 

Висновок : ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                     Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)  

                                                                  Підпис викладача _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 20 

Дата _________________ 

 

Тема . Закріплення прийомів користування ваговим обладнанням та інвентарем.  

(Встановлення, регулювання, підготовка до роботи настільних електронних ваг). 

Мета: закріпити прийоми користування ваговим обладнанням та інвентарем. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Обладнання підприємств торгівлі. Частина І. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Уклад.: 

Дісяк М.Я. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2017. – 138 с. 

2.  Керівництво користувача з експлуатації ваг електронних.  

3.  Ваги настільні електронні. 

4. Пакувальні матеріали, інвентар. 

 

Завдання 1. Закріплення прийомів користування ваговим обладнанням та інвентарем 
1.Проаналізуйте умови використання ваговимірювального та іншого обладнання (яке 

використовується в приміщенні для фасування). 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Відпрацюйте операції зі встановлення ваг на робочому місці 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. Відпрацюйте операції з підготовки до роботи ваг 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. Відпрацюйте операції з організації робочого місця фасувальника. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся керівництвом з експлуатації ваг наявних моделей. 

Висновок: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Оцінка____________________________________ 

                                  (цифрою і прописом) 

Підпис викладача _________________________ 

Практичне заняття 21 

Дата _________________ 

 

Тема . Закріплення прийомів користування ваговим обладнанням та інвентарем.  

(Порядок зважування на вагах електронних). 

Мета: закріпити прийоми користування ваговим обладнанням та інвентарем. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Обладнання підприємств торгівлі. Частина І. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Уклад.: 

Дісяк М.Я. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2017. – 138 с. 

2.  Керівництво користувача з експлуатації ваг електронних.  

3.  Ваги настільні електронні. 

4. Пакувальні матеріали, інвентар. 

Завдання 1. Відпрацювання зважування товарів на вагах електронних.              
1. Відпрацюйте порядок зважування одного товару без тари, визначте його ціну  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Відпрацюйте порядок зважування товару в тарі або упаковці _____________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Відпрацюйте порядок визначення сумарної вартості покупки _____________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Відпрацюйте порядок підрахунку решти _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Відпрацюйте операцію повернення ваги в вихідне положення. ______________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся керівництвом з експлуатації ваг наявних моделей. 

Висновок: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________                 

 

                                                                         Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)  

                                                                     Підпис викладача _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 22 

Дата _________________ 

Тема .  Підготовка пакувальних матеріалів. 

Мета: засвоїти техніку підготовки різних видів пакувальних матеріалів. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1.Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання 

(пакувальних матеріалів) та відходів пакування» від 24.12.2004. № 289  

 2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

3. Пакувальні матеріали, інвентар. 

Завдання 1. Ознайомитися з основними вимогами до пакувальних матеріалів, що 

застосовуються в торговельному підприємстві, де Ви проходите практику 

1. Визначте вимоги, що ставляться до упаковки товарів в магазині 

.____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. Визначте види упаковки для окремих груп товарів в магазині (таблиця). Надайте коротку 

характеристику видам 

упаковки.____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Вид упаковки для окремих груп товарів в магазині ____________________ 

Таблиця  

Продукти Скло Метал Тканина Дерево Папір Ламінати Полімери 

Молоко і кисломолочні 

продукти 
       

Масла і сири        

Сипкі продукти (борошно, 

цукор і крупи)        

Безалкогольні і алкогольні 

напої 
       

Хліб і хлібобулочні 

вироби 
       

Рибні продукти        



М’ясні продукти        

Свіжозаморожені 

продукти 
       

Овочі і фрукти: свіжі; 

заморожені 

       

2. Проаналізуйте переваги і недоліки  упаковки.  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся запропонованою літературою.  

 

Завдання 2. Засвоїти техніку підготовки різних видів пакувальних матеріалів. 

1. Відпрацювати прийоми підготовки пакувальних матеріалів (пакетів з різних матеріалів) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2.Підготувати гнучку полімерну плівку для пакування гастрономічних товарів 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. Підготувати сітчасту упаковку для фасування овочів та фруктів  _________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

При відпрацюванні завдання, необхідно мати на увазі, що пакувальний матеріал повинен 

відповідати виду  та масі товарів, що пакуються. 

Висновок:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                      Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)  

                                                                      Підпис викладача _________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 23 

Дата _________________ 

Тема .  Засвоєння техніки підготовки товарів до фасування. 
Мета:  засвоїти техніку фасування товарів. 

 Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття:  

1. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

2. Ваги, товар для фасування, інвентар, пакувальні матеріали. 

 

Завдання 1. Відпрацювати техніку  фасування товарів: (нарізка, розрубування, розлив, 

відмірювання, комплектування, зважування, упакування, маркування відвісу) 

 

Методичні рекомендації 

При виконанні цього завдання, відпрацюйте  операції фасування в такій послідовності:  

 

а) Відпрацюйте  операції фасування товару в пакети (гнучку полімерну плівку)_____________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

б) Відпрацюйте  операції нарізки гастрономічних товарів (сиру, ковбасних виробів 

тощо)_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

б) Відпрацюйте операції зі зважування товарів (якщо це сипкий товар, виконайте операції 

додавання товару або відбирання до заданої ваги) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

в) Відпрацюйте операції упакування товарів (якщо є необхідність і можливість, зробіть 

термошов). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Висновок: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)  

                                                               Підпис викладача _________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 24 

Дата _________________ 

 

Тема.  Відпрацювання техніки маркування, фасування, зважування та упакування товарів 

 

Мета:  засвоїти техніку маркування товарів. 
 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-ХІІ. 

2. Інструкція про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в 

підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства Затверджено  наказом  

Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі  України від 04.01.97 N 2  

3. Ваги, товар для зважування, інвентар, пакувальні матеріали, цінники. 

 

Завдання 1. Ознайомтеся  з призначенням  маркування. 

1. Визначте носії торгового маркування в магазині. Яку інформацію про магазин  вони містять? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. Проаналізуйте інформаційне маркування товарів у Вашому магазині. Визначте, чи відповідає 

воно встановленим вимогам. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3. Перевірте наявність штрихового кодування на товарі, на ціннику. Яку інформацію воно 

містить?____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. З’ясуйте,  які операції відбуваються з товаром в магазині, за допомогою штрихового 

кодування?___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. Назвіть змістовне навантаження мотиваційного маркування. Наведіть приклади . 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 



Для виконання завдання скористайтеся запропонованою літературою. 

Завдання 2. Відпрацюйте  техніку маркування товарів: 

1.Відпрацюйте  операції з  маркування товарів . Яка інформація наноситься на цінник? _____ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.Яким чином відбувається друк етикеток в  магазині, де Ви проходите 

практику?______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. Проаналізуйте відповідність маркування фасованих товарів в магазині, встановленим 

вимогам________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся запропонованою літературою.  

 

Висновок: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                            Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)  

                                                             Підпис викладача _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Оволодіння навичками роботи продавця 

Практичне заняття 25 

Дата _________________ 

Тема . Вивчення прав та обов'язків продавця. 

Мета:  вивчити права та обов’язки продавця.  

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Робочі інструкції (торгівля та громадське харчування). Ч.2 – К.: КНТ. 

2. Посадова інструкція продавця продовольчих товарів. 

3. Посадова інструкція продавця непродовольчих товарів 

4. Внутрішні документи підприємства: Статут підприємства, Накази і розпорядження 

директора підприємства (керівника закладу торгівлі); Положення про підприємство торгівлі, Правила 

внутрішнього трудового розпорядку. 

 

 Завдання 1. Вивчити права та обов'язки продавця непродовольчих (продовольчих)  товарів в 

магазині, де Ви проходите практику. 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно знати, що продавець непродовольчих товарів належить до 

професійної групи «Робітники». Використовуючи необхідні нормативні документи, вивчіть права та 

обов’язки продавця. Надайте відповіді на питання: 

1. До якої категорії відноситься продавець продовольчих (непродовольчих) товарів? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Кому підпорядковується продавець продовольчих (непродовольчих) товарів__________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Які кваліфікаційні вимоги ставляться до продавця продовольчих (непродовольчих)  товарів: 

   а) освіта _____________________________________________________________________ 

                 б)   досвід роботи_______________________________________________________________ 

                 в) знання ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Назвіть посадові обов’язки продавця продовольчих (непродовольчих) товарів? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Назвіть права продавця продовольчих (непродовольчих) товарів _______________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Визначте ступінь  відповідальності продавця  продовольчих (непродовольчих)   

товарів за невиконання або несвоєчасне виконання обов’язків. _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Зробіть висновок, щодо виконання професійних  обов’язків  продавця  в магазині: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 26 

 

Дата _________________ 

Тема . Участь у прийманні товарів за кількістю. 

Мета:  взяти участь  у прийманні товарів за кількістю та якістю. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Інструкція «Про порядок прийманні продукції виробничо-технічного призначення і 

товарів народного споживання за кількістю» від 15.06.65. № П-6. 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, 

С.І. Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

3. Договори.  

4. Супровідні документи на товари. 

Завдання 1. Ознайомитися з порядком приймання  товарів  в магазині. 

1. Візьміть участь у прийманні товарів в магазині. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. З’ясуйте, які супровідні  документи надходять разом з товаром. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Надайте їх коротку характеристику 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Документально оформите приймання товарів. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Вивчіть виробників і постачальників товару, що приймаєте. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

6. Охарактеризуйте чинний порядок приймання товарів за 

кількістю______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



7. Визначте асортимент прийнятого товару (додайте копію супровідного документа) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання вивчіть запропоновану літературу, ознайомтесь із договорами на 

поставку товарів, супровідними документами. 

Завдання 2. Вирішити ситуації. 

 Ситуація 1.    

 До магазину, де Ви проходите практику надійшли молочні товари: молоко, кефір, сир, 

сметана. 

 Укажіть, які супровідні документи повинен надати постачальник і в який термін необхідно 

прийняти товар за кількістю? _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація 2. 

До магазину, де Ви проходите практику  від місцевого хлібозаводу надійшли хліб і 

хлібобулочні вироби. Після перевірки кількості хлібобулочних виробів виявлено нестачу трьох 

батонів «Дорожній». 

Обґрунтуйте дії матеріально відповідальної особи. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Ознайомтеся зі змістом ситуацій, переліком нормативних документів і прийміть правильне 

рішення. 

Висновок: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 27 

Дата _________________ 

Тема . Участь у прийманні товарів за  якістю. 

Мета:  взяти участь  у прийманні товарів за  якістю. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Інструкція «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів 

народного споживання за якістю» від 25.04.66. - № П-7. 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

3. Договори.  

4. Супровідні документи на товари. 

Завдання 1. Ознайомитися з порядком  приймання товарів у магазині. 

1. Візьміть участь у прийманні товарів в магазині. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. З’ясуйте, які супровідні документи засвідчують якість і комплектність доставлених  

товарів 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Надайте їх коротку характеристику. __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Документально оформите приймання товарів.___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Вивчіть виробників і постачальників товару, що надійшли. _______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Охарактеризуйте чинний порядок приймання товарів за якістю. ___________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання вивчіть інструкцію П-7, ознайомтесь із договорами на поставку 

товарів, супровідними документами. 

  Завдання 2. Вирішити ситуації. 

  Ситуація 1.  

 До магазину, де Ви проходите практику  від місцевого хлібозаводу надійшли хліб і 

хлібобулочні вироби. Після  приймання хліба «Хуторський» виявлено підгорілу скоринку в 15 

хлібинах. 

Обґрунтуйте дії матеріально відповідальної особи. 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Ситуація 2. 

До магазину «Єва» 10.01 п.р. надійшла партія товарів від іногороднього постачальника. Товар 

прийняли за кількістю і якістю й оприбуткували 11.01. п.р. Під час зберігання товарів було виявлено 

приховані недоліки. 

Якими мають бути подальші дії? Відповідь обґрунтуйте. _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Ознайомтеся зі змістом ситуацій, переліком нормативних документів і прийміть правильне 

рішення. 

Висновок: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 28 

Дата _________________ 

Тема .   Документальне оформлення приймання кількох партій товарів. 

Мета:  документально оформити приймання кількох партій товарів. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Інструкція «Про порядок прийманні продукції виробничо-технічного призначення і 

товарів народного споживання за кількістю» від 15.06.65. № П-6 

2. Інструкція «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і 

товарів народного споживання за якістю» від 25.04.66. - № П-7 

3. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, 

С.І. Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с. 

 

Завдання 1. Документально оформити приймання кількох партій товарів. 

1. Вивчіть нормативні документи щодо приймання товарів в магазині. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Візьміть участь у прийманні товарів в магазині. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. Визначте, які супровідні документи надійшли разом з товаром? Надайте їх коротку 

характеристику. 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. Проаналізуйте відповідність   приймання товарів в магазині  існуючим вимогам. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5. Візьміть участь в оформленні документів на товари, що надійшли. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся запропонованою літературою.  



 

                 Висновок: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

  

                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 29 

Дата _________________ 

Тема . Участь в укладанні товарів на зберігання. 

Мета:   засвоїти методику організації зберігання товарів в магазині.  

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 104 «Про затвердження 

Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами». 

2. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 

11.07.2003 № 185 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами». 

3. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, 

С.І. Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с. 

 

Завдання 1.  Ознайомитися з порядком зберігання товарів в магазині 

1. З’ясуйте наявність в магазині приміщень для  зберігання товарів. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. Проаналізуйте відповідність  обладнання умовам  зберігання окремих груп  товарів. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3. Проаналізуйте дотримання вимог пожежної безпеки  в приміщеннях для зберіганні товарів. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. Визначте, які методи укладання товарів на зберігання використовуються в складських 

приміщеннях? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. Проаналізуйте дотримання товарного сусідства при зберіганні товарів в магазині. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. Проаналізуйте дотримання оптимального режиму при зберіганні товарів в магазині. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

7. Проаналізуйте  умови зберігання  хліба і хлібобулочних виробів. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

8. Проаналізуйте умови зберігання молочних товарів 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

9. Проаналізуйте умови зберігання  у магазині парфумерно-косметичних товарів 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання ознайомтеся із нормативними документами та рекомендованою 

літературою.  

Висновок: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 30 

Дата _________________ 

Тема . Оволодіння технікою підготовки до продажу хліба і хлібобулочних виробів,  круп, 

макаронних виробів, борошна, крохмалю, цукру та кухонної солі., кондитерських товарів.  
Мета:  засвоїти  технологію і прийоми підготовки до продажу хліба і хлібобулочних виробів,  

круп, макаронних виробів, борошна, крохмалю, цукру та кухонної солі., кондитерських товарів.  

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.07.2003 № 185 

«Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами». 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с. 

3. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: 

Підручник. 5-е вид. переробл. і доп. – Київ: Лібра, 2008.- 600 с. 

 

Завдання 1. Засвоїти техніку підготовки до продажу хліба і хлібобулочних виробів: 

1.Вивчіть асортимент і споживчі властивості хліба і хлібобулочних виробів у відділі. _______ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. Ознайомтесь з виробниками і постачальниками хліба і хлібобулочних виробів. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. Відпрацюйте навички підготовки хліба і хлібобулочних виробів: підготуйте  товар до 

продажу, розмістить  викладіть  його на робочому місці. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4.Вивчіть умови і терміни зберігання хліба і хлібобулочних виробів. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Візьміть участь в прийманні хліба і хлібобулочних виробів. Назвіть документи за якими 

приймають хліб і хлібобулочні вироби. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                                                           Методичні рекомендації 

Для виконання завдання  необхідно вивчити «Правила роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами», розділ ІІ, глава 1. Хліб і хлібобулочні вироби. 

Завдання 2.  Засвоїти техніку підготовки до продажу круп, макаронних виробів, борошна, 

крохмалю, цукру та кухонної солі. 

10. Вивчіть ознаки групування даної групи товарів при розміщенні їх в торговельному 

залі.___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



2. Вивчіть асортимент і споживчі властивості круп, макаронних виробів, борошна, 

крохмалю, цукру та кухонної солі. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Підготуйте товар до продажу, розмістить і викладіть його на робочому місці.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Вивчіть умови і терміни зберігання даної групи товарів. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання  необхідно вивчити «Правила роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами», розділ ІІ, глава 3. Крупи, макаронні вироби, борошно, крохмаль, цукор та кухонна сіль.  

Завдання 3. Засвоїти техніку підготовки до продажу кондитерських виробів.  

1. Вивчіть асортимент і споживчі властивості кондитерських товарів  у відділі. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Вивчіть ознаки групування кондитерських виробів при розміщенні їх в торговельному залі. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Відпрацюйте навички підготовки до продажу кондитерських виробів (фасованих і 

нефасованих). Розмісить і викладіть кондитерські товари на робочому місці. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4. Вивчіть умови і терміни зберігання кондитерських виробів.___________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання  необхідно вивчити «Правила роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами», розділ ІІ, глава 2. Кондитерськи вироби і мед. 

Висновок ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                     

                                                                       Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 31 

Дата _________________ 

Тема . Оволодіння технікою підготовки  до продажу молока і молочної продукції. 

Мета:  засвоїти  технологію і прийоми підготовки до продажу молока і молочної продукції 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.07.2003 № 185 

«Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами». 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с. 

3. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: 

Підручник. 5-е вид. переробл. і доп. – Київ: Лібра, 2008.- 600 с. 

 

Завдання 1. Засвоїти техніку підготовки до продажу молока і молочної продукції: 

1. Вивчіть ознаки групування молока і молочної гастрономії при розміщенні в 

торговельному залі. 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Вивчіть асортимент молока і молочної продукції за класифікаційними ознаками.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Підготуйте  товар до продажу, розмістить його на робочому місці. Підготуйте і 

розмістить інвентар, пакувальний матеріал. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Перевірте умови і терміни зберігання молока і молочної продукції у відділі. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання  необхідно вивчити «Правила роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами», розділ ІІ, глава 5. Молоко, молокопродукти, майонез, морозиво, харчові жири, сири, яйця 

курячі харчові. 

 

Висновок: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 32 

Дата _______________  

 Тема.   Підготовка до продажу м’яса, м’ясної гастрономії, рибних товарів. 

Мета: засвоїти  прийоми роботи продавця з підготовки до продажу м’яса і м’ясної гастрономії 

, риби і рибних товарів. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.07.2003 № 185 

«Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами». 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с. 

3. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: 

Підручник. 5-е вид. переробл. і доп. – Київ: Лібра, 2008.- 600 с. 

 

Завдання 1. Засвоїти техніку підготовки до продажу м’яса і  м’ясної гастрономії, рибних 

товарів. 

1. Вивчіть ознаки  групування даних груп товарів при розміщенні їх в торговельному залі. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. Вивчіть асортимент м’яса і м’ясної гастрономії, рибних товарів за класифікаційними 

ознаками. 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  3. Вивчіть споживчі властивості даних груп товарів. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Вивчіть виробників і постачальників товарів м’ясної та рибної гастрономії. ____________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5.Відпрацюйте навички підготовки до продажу  товарів, розмістить їх на робочому місці_ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6. Перевірити терміни та умови зберігання товарів в торговельному залі. ________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Методичні рекомендації 

Для виконання завдання  необхідно вивчити «Правила роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами», розділ ІІ, глава 4. М'ясо і м’ясопродукти. Глава 6. Риба і риботовари.  

 

Висновок: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 33 

Дата ______________ 

 

Тема.   Підготовка до продажу фруктово-овочевої продукції, алкогольних, безалкогольних 

та слабоалкогольних напоїв. 

Мета: засвоїти техніку підготовки до продажу плодоовочевої продукції, алкогольних, 

безалкогольних та слабоалкогольних напоїв.  

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Наказ Міністерства економіки та з 

питань європейської інтеграції України 11.07.2003 № 185. 

2. Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією. Наказ Міністерства 

зовнішніх економічних зав’язків і торгівлі України від 08. 07. 97. № 344. 

3. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 30 липня 1996 р. № 854. 

4. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с. 

5. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: 

Підручник. 5-е вид. переробл. і доп. – Київ: Лібра, 2008.- 600 с. 

 

Завдання 1. Засвоїти техніку підготовки до продажу фруктово-овочевої продукції 

1. Вивчіть ознаки групування фруктово-овочевої продукції при розміщенні в 

торговельному залі. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.  Вивчіть асортимент фруктово-овочевої продукції в відділі. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 3.  Перевірте умови і терміни зберігання фруктово-плодоовочевої продукції в магазині _____ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                4. Засвоїти прийоми роботи продавця щодо підготовки робочого місця. Оформити зразки 

цінників на товари що розміщені в торговому залі. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся запропонованою літературою. 

Завдання 2. Засвоїти техніку підготовки до продажу безалкогольних, алкогольних напоїв, 

виноградних вин тощо.  

1. Визначити ознаки групування  безалкогольних, алкогольних напоїв, виноградних вин 

тощо. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Вивчити асортимент безалкогольних, алкогольних напоїв, виноградних вин тощо, в 

відділі. 

__________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Перевірте умови і терміни зберігання безалкогольних, алкогольних напоїв, виноградних 

вин тощо. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Засвоїти прийоми роботи продавця щодо підготовки робочого місця. Оформити 

зразки цінників на товари що розміщені в торговому залі. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся запропонованою літературою. 

Висновок: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                          Підпис викладача _________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття 34 

Дата ________________ 

Тема.   Підготовка до продажу текстильних товарів, швейних, трикотажних виробів. 

Мета: засвоїти навички підготовки до продажу тканин, швейних, трикотажних виробів. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття 

1. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.Наказ Міністерства економіки 

України 19.04.2007  N 104 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с. 

Завдання 1. Засвоїти техніку підготовки до продажу текстильних товарів. 

1. Вивчіть ознаки групування текстильних товарів при розміщенні їх в торговельному залі. 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Ознайомтеся з асортиментом текстильних товарів  в магазині. _______________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Підготуйте робоче місце продавця. Розмістить і викладіть тканини на обладнанні. ______ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4.Відпрацюйте операції з підготовки тканин до продажу ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Складіть перелік супутніх товарів. _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання  необхідно вивчити Правила роздрібної торгівлі непродовольчими 

товарами. Розділ ІІ. Глава 2. Текстильні товари. При виконанні 4 п.  дотримуйтеся такої 

послідовності: звільніть тканину від упаковки; перевірте маркування тканини: артикул, ціна, ширина, 

кількість метрів, співставте  із супровідним документом; перевірте кількість метрів за допомогою 

метра (зручним способом); підготуйте тканину для накатування;  накатайте тканину; оформите 

цінник, прикріпить його до тканини; підготуйте залишки тканин до продажу, тощо. 

 

Завдання 2. Засвоїти техніку підготовки до продажу швейних, трикотажних виробів, 

головних уборів. 

     1. Вивчіть ознаки групування швейних, трикотажних товарів і головних уборів. При  

розміщенні їх в торговельному залі. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

     2. Ознайомтеся з асортиментом швейних, трикотажних товарів, головних уборів в 

магазині 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Підготуйте робоче місце продавця. Розмістить і викладіть товари в  торговельному 

залі.___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Відпрацюйте операції з підготовки швейних, трикотажних товарів, головних уборів до 

продажу 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Запропонуйте перелік супутніх товарів. ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання  необхідно вивчити Правила роздрібної торгівлі непродовольчими 

товарами. Розділ ІІ. Глава 1. Швейні, трикотажні, хутряні, овчинно-шубні (кожухові) товари та 

головні убори. При виконанні 4 п.  перевірте маркування (зверніть увагу на  розмірні показники); 

очистіть від пилу, усуньте  дрібні дефекти, відпрасуйте (при необхідності); відпрацюйте прийоми 

навішування виробів на плечики; згрупуйте вироби для розміщення їх в торговельному залі , тощо. 

 

Висновок: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                          Підпис викладача _________________________ 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 35 

Дата _______________ 

Тема.  Техніка підготовки до продажу взуття, парфумерно-косметичних товарів. 

Мета: засвоїти навички підготовки до продажу взуття, парфумерно-косметичних товарів. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.Наказ Міністерства економіки 

України 19.04.2007  N 104 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с. 

Завдання 1. Засвоїти техніку підготовки до продажу взуття. 

1. Визначить  ознаки групування взуття при розміщенні його на обладнанні магазину. _____ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Ознайомтеся  з асортиментом взуття в магазині. __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Відпрацюйте прийоми роботи продавця щодо підготовки до продажу взуття. ___________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Розмістить і викладіть взуття на обладнанні торговельного залу. _____________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Складіть перелік супутніх товарів. _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання  необхідно вивчити Правила роздрібної торгівлі непродовольчими 

товарами. Розділ ІІ. Глава 3. Взуття. При виконанні 3 п.  перевірте якість взуття, маркування, 

парність; здійсніть зовнішній огляд, при виявленні дрібних дефектів, усуньте їх; перевірте наявність 

застібок, розмір, повноту взуття; звільніть від пилу; покладіть в коробки, оформіть цінники тощо. 

 

 

 

Завдання 2. Засвоїти техніку підготовки до продажу  парфумерно-косметичних товарів.  

 

1. Визначить  ознаки групування парфумерно-косметичних товарів при розміщенні в магазині. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Ознайомтеся з асортиментом парфумерно-косметичних товарів в магазині. ____________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Ознайомтесь з виробниками парфумерно-косметичних товарів. _______________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Відпрацюйте прийоми роботи з підготовки парфумерно-косметичних товарів до продажу 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Розмістить і викладіть парфумерно-косметичні товари на обладнанні. ________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання  необхідно вивчити Правила роздрібної торгівлі непродовольчими 

товарами. Розділ ІІ. Глава 10. Парфумерно-косметичні товари і мило туалетне. 

 

Висновок: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                   

 

                                                                       Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                          Підпис викладача _________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 36 

Дата _______________ 

 

Тема.  Техніка підготовки до продажу посуду, електропобутових товарів. 

Мета: засвоїти навички підготовки до продажу посуду, електропобутових товарів. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.Наказ Міністерства економіки 

України 19.04.2007  N 104 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с. 

Завдання 1. Засвоїти техніку підготовки до продажу посуду.  

 

1. Визначить  ознаки групування посуду при розміщенні в 

магазині._______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Вивчити асортимент посуду, конструктивні особливості, призначення, 

комплектність__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Відпрацюйте операції з підготовки посуду до продажу. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Відпрацювати вміння по розміщенню і викладенню посуду в торговельному залі 

магазину. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання  скористайтеся запропонованою літературою При виконанні завдання 

звільніть посуд від зовнішньої упаковки,  від пилу, перевірити маркування, якість емальованого 

покриття, зовнішній вигляд, якість кріплення деталей, комплектність. 

Завдання 2. Засвоїти техніку підготовки до продажу електропобутових товарів. 

1. Визначить  ознаки групування електропобутових товарів в магазині. __________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Вивчіть асортимент електропобутових товарів. __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Відпрацюйте операції з підготовки електропобутових товарів до продажу. ____________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



5. Вивчіть призначення, гарантійні терміни експлуатації, перевірте комплектність 

електропобутових товарів. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання  скористайтеся запропонованою літературою. Зверніть увагу на 

наявність паспортів і інструкцій; перевірте комплектність у відповідності до паспорту; зверніть увагу 

на наявність гарантійних талонів. Перевірте товари в електропобутові товари в дії. 

 

Висновок: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

    

 

                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                          Підпис викладача _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 37 

Дата _________________ 

Тема .  Оформлення цінників. 

Мета: отримати практичні навички із оформлення цінників у магазині. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України  № 02 від 04.01.97 

«Про затвердження Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного 

споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства» . 

2. . Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с. 

 3. Цінники, зразки товарів. 

 

Завдання 1. Ознайомитися з правилами оформлення цінників на товари.  

 

1. З’ясуйте, яка стаття  ЗУ «Про захист прав споживачів» передбачає  обов’язково 

зазначати ціну кожної одиниці продукції в торговельному підприємстві? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Проаналізуйте правильність оформлення цінників в магазині у відповідності до 

встановлених вимог: 

а) на продовольчі товари ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

б) на непродовольчі товари _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Проаналізуйте правильність оформлення нових цінників   на товари після уцінки. _______ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. З’ясуйте, чи на всі товари у вашому магазині оформлюються цінники з внутрішнім 

штриховим кодуванням? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для виконанні завдання  скористайтеся запропонованою літературою. 

 

   Завдання 2.  Додайте до виконаного завдання цінники оформлені на вашому 

підприємстві (додаток): з мінімальною інформацією; з детальною характеристикою-анотацією 

на товар із зазначенням ціни; із коротким рекламним текстом і ціною; з призивом, 

найменуванням товару, його ціною або з призивом, рекламним текстом, ціною. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся  запропонованою літературою. 

Висновок:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                  

                                                                       Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практичне заняття 38 
Дата _________________ 

Тема . Аналіз дотримання «Інструкції про порядок позначення роздрібних цін»  

Мета:  проаналізувати дотримання інструкції про порядок позначення роздрібних цін в магазині 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України  № 02 від 04.01.97 

«Про затвердження Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного 

споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства» . 

2. Цінники, зразки товарів. 

 

Завдання 1.    Проаналізувати дотримання «Інструкції про порядок позначення роздрібних цін 

на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного 

господарства у магазині. 

                                                                 Методичні рекомендації 

Ознайомтеся із запропонованим нормативним документом  та надайте відповіді на питання: 

1. З’ясуйте, на які суб’єкти поширюються вимоги цієї інструкції? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. З’ясуйте, чи відповідають  встановленим вимогам реквізити цінників в Вашому магазині, 

на: 

а) продовольчі товари: 

- для вагових  товарів____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                   - для товарів, чи напоїв, що продаються на 

розлив_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

- для штучних товарів та напоїв в пляшках ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

- для товарів, що розфасовані ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

б) непродовольчі товари: 

- для товарів, на які ціни встановлені в залежності від сортності _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

-для товарів, на які ціни по сортах не встановлені _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

- для дрібно-штучних товарів ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. З’ясуйте, хто підписує цінники (ярлики цін), прейскуранти цін та ін ? Ще яка інформація 

наноситься на цінник крім підпису? _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. З’ясуйте, чи завіряє цінники на товари керівник, якщо при розрахунках застосовують 

сучасну технологію автоматизованої ідентифікації товарів за їх штриховим 

кодуванням?____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Перевірте, чи відповідає оформлення цінників на товари, після проведення переоцінки, 

встановленим вимогам?_________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



6. З’ясуйте, чи траплялися випадки оформлення цінників, порушуючи вимоги Інструкції?  Хто 

несе відповідальність за порушення? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7. Визначте, хто вирішує  способи позначення роздрібних цін на конкретні товари? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

8. З’ясуйте, чи надається в Вашому магазині право споживачам перевіряти  ціну на товар? 

На підставі  яких 

документів?____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Виходячи з аналізу, за необхідності, внесіть пропозиції щодо підвищення вимог при 

оформленні цінників у Вашому  магазині.__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 39 

Дата _______________ 

 

Тема. Ознайомлення зі станом вивчення купівельного попиту на товари 

  Мета: ознайомитися зі станом вивчення купівельного попиту на товари. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1.  Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

2.  Апопій В.В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг: підручник /В.В. Апопій, 

С.Г. Бабенко, Я.А.Гончарук, Я.М. Антонюк та ін. – Львів, Вид-во ЛКА, 2008. – 450 с. 

3.   Матеріали вивчення попиту населення в місцевих магазинах. 

Завдання 1. Ознайомитися з методами вивчення реалізованого попиту в магазині 

1. З’ясуйте,  яка служба займається вивченням попиту в магазині 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Назвіть основні завдання вивчення попиту в магазині. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Назвіть методи вивчення реалізованого попиту в магазині. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. З’ясуйте, чи використовується в магазині, для вивчення реалізованого попиту, метод 

використання товарних етикеток з штриховими кодами і касових апаратів зі скануючими (що 

прочитують) пристроями. Проаналізуйте зручність такого методу. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Проведіть облік реалізованого попиту в відділі 

______________________________балансовим методом. Визначить продаж товарів та заповніть  

таблицю 1 

Таблиця 1 

 № 

з/п 

Назва товару, 

його 

характеристика 

Ціна, 

грн. 

Запаси 

товарів у 

на початок 

тижня, од. 

Надійшло 

товарів 

протягом 

тижня, од 

Запаси 

товарів на 

кінець 

тижня, од. 

Продано 

товарів за 

тиждень, 

од. 

Середньо-

денний 

продаж, 

   од. 

1           2     3 4 5   6 7 8 

        

        

        

        

        

        

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся запропонованою літературою. 

 

 

 

 

 

 



Завдання 2. Ознайомитися з методом вивчення незадоволеного попиту населення 

1. Проведіть облік незадоволеного попиту  в магазині  методом спостережень. Заповніть 

«Книгу обліку попиту покупців» (таблиця 2) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Книга обліку попиту покупців 

Таблиця 2 
Найменування 

товару, його повна 

характеристика 

Ціна, 

грн. 

Незадоволений попит за декаду. Відмітити 

знаком кожний незадоволений попит за днями 

попиту 

Всього 

за період 

обліку 

 

Прийнят

і 

    

заходи 

Відмітка про 

виконання 

замовлень 

(дата) 

надходження 

товарів 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1    

               

               

               

               

               

Методичні рекомендації 

Для вивчення незадоволеного попиту населення методом спостережень  заповніть «Книгу 

обліку попиту покупців» (таблиця 2). 

Завдання 3. Ознайомитися з матеріалами вивчення попиту населення, що формується  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Ознайомтеся з обліком продажу товарів-новинок по магазину. Проаналізуйте дані та зробіть 

висновки. 

Висновок: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                        Оцінка___________________________________ 

                                           (цифрою і прописом)                                                                       

Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 40 

Дата ___________________ 

 

Тема.  Вивчення асортименту товарів окремих відділів магазину, принципів його 

формування, джерела товаропостачання. 

Мета:  вивчити асортимент товарів окремих відділів магазину, принципи формування, 

джерела товаропостачання. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1.  Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

2.  Апопій В.В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг: підручник /В.В. Апопій, 

С.Г. Бабенко, Я.А.Гончарук, Я.М. Антонюк та ін. – Львів, Вид-во ЛКА, 2008. – 450 с. 

Завдання 1.   Вивчити асортимент товарів в різних  відділах магазину.  

1. Вивчіть асортимент товарів в різних відділах магазину. Заповніть таблицю 1. 

З’ясуйте, які чинники впливають на його формування? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Таблиця 1 

 

2. З’ясуйте принципи, що покладені в основу формування асортименту товарів в різних 

відділах 

магазину_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для  виконання завдання необхідно скористатися запропонованою літературою. 

 

Завдання 2. Ознайомитися з джерелами товаропостачання магазину.  

1. Ознайомтеся з виробниками і постачальниками товарів. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

№

 п/п 

Товарні галузі Товарні групи Товарні підгрупи Види товарів 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



2. Складіть перелік джерел товаропостачання ( у вигляді додатку). Проаналізуйте 

ефективність джерел товаропостачання, при необхідності внесіть свої пропозиції. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для  виконання завдання  скористайтеся запропонованою літературою. 

Висновок: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                       Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Практичне заняття 41 

Дата _____________ 

Тема.  Розміщення і викладка товарів в торговельному залі. 

Мета:  навчитися  розміщувати та викладати товари в торговельному залі магазину, де Ви 

проходите практику. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1.  Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

2.  Апопій В.В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг: підручник /В.В. Апопій, 

С.Г. Бабенко, Я.А.Гончарук, Я.М. Антонюк та ін. – Львів, Вид-во ЛКА, 2008. – 450 с. 

Завдання 1. Ознайомтеся з розміщенням і викладкою товарів в магазині: 

          1.  З’ясуйте, за яким принципом (товарно-галузевим або комплексним) розміщені товари в 

торговельному залі магазину? ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Проаналізуйте, чи раціонально визначені місця для розміщення товарних груп, розміри площ 

для цих груп, при необхідності, внесіть відповідні пропозиції. _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. З’ясуйте, чи закріплено за групою товарів постійне місце, чи вдало підібрано обладнання, 

чи доцільно воно використовується? _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Визначте, чи враховується товарне сусідство, попит на товар при розміщенні груп 

товарів на площі торговельного залу? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. З’ясуйте, чи доцільно підібрана система викладки (вертикальна, горизонтальна, 

комбінована) для окремих видів 

товарів?_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. З’ясуйте, чи доцільні прийоми викладки для окремих видів товарів? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

         Під час виконання завдання зверніть увагу на способи розміщення та викладки товарів. 

Завдання 2. Взяти участь в розміщенні та викладці товарів в магазині. _______________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Зробіть висновки та внесіть пропозиції щодо покращення розміщення та викладки 

товарів у торговельному залі 

магазину.______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

                                                               Оцінка___________________________________ 
                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 



Практичне заняття 42 

Дата _______________ 

Тема. Ознайомлення з рекламною інформацією у магазині. 

Мета:  ознайомитися з рекламною інформацією в магазині. 

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96 – ВР. 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

3. Апопій В.В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг: підручник /В.В. Апопій, С.Г. 

Бабенко, Я.А.Гончарук, Я.М. Антонюк та ін. – Львів, Вид-во ЛКА, 2008. – 450 с. 

4. Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту: Навч. Посіб. /В.В. Божкова, Ю.М. Мельник. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 245 с. 

4. Рекламні матеріали магазину. 

 

Завдання 1. Ознайомтеся з рекламною інформацією, яка використовується  в магазині. 

Заповніть таблицю1. ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_ 

Структура рекламних засобів магазину 
Таблиця 1 

 

Завдання 2. Ознайомтеся з плануванням  рекламної діяльності в магазині 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Завдання 3. З’ясуйте, які рекламні заходи проводяться в магазині? З якою метою? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

№  з/п Рекламний засіб     Де розміщується Коротка характеристика 

    1     Воблер   

    2 Шелфтокер та хард-

постер 

  

    3 Дверна наклійка   

    4 Бренд-скотч   

    5 Друковані матеріали   

    6 Торговельне обладнання   

    7 Відео- та аудіореклама   

    8 Касові стрічки   

    9 Реклама на візках   

  10 Реклама на камерах 

зберігання 

  

  11 Реклама на підлозі   

  12 Джумбі, мобайли, 

стопери 

  

  13 Цінники   

  14 Імпластери   

   15          Інші рекламні матеріали   



Завдання 4. Надайте коротку інформацію за результатами   останнього рекламного заходу, 

що проводився в магазині. _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Методичні рекомендації 
Для виконання завдання необхідно ознайомитися із запропонованою літературою та рекламними 

матеріалами  магазину. 

Висновок: 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                               Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 43 

Дата ___________________ 

 

Тема.    Складання товарознавчої характеристики на декілька товарів, анотації на нові 

товари.. 

Мета:  навчитися складати товарознавчу характеристику на товари 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05. 1991 № 1023-ХІІ. 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

3. Апопій В.В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг: підручник /В.В. Апопій, С.Г. 

Бабенко, Я.А.Гончарук, Я.М. Антонюк та ін. – Львів, Вид-во ЛКА, 2008. – 450 с. 

4. Л.О.Радченко, Л.Д.Льовшина, М.П.Головко, О.В. М’ячиков, Мартишко І.Ф. Товарознавство 

непродовольчих товарів: Навчальний посібник. – Х.: Світ книг, 2013. – 943 с. 

5. Анотації на товари. 

 

Завдання 1. Складіть товарознавчу характеристику на декілька товарів (додаток).  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся запропонованою літературою.  

Завдання 2. Складіть анотації на нові товари (додаток). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся запропонованою літературою, та в якості прикладу – 

анотації на нові товари. 

 

Висновок _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                               Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

    

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 44 

Дата _________________ 

Тема. Оволодіння навичками ведення діалогу з покупцями, консультування, пропонування 

взаємозамінних товарів і торговельних послуг покупцям 

 Мета :  оволодіти навичками ведення діалогу з покупцями, консультування, пропонування 

взаємозамінних товарів і торговельних послуг. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

2. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навч.посіб. – К.: Знання, 2005. – 442 

с. (Вища освіта ХХІ століття). 

3. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. Посіб. – 5-те вид., стер. – К.: Вікар, 

2006. – 223 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

3. Внутрішні стандарти торговельного обслуговування споживачів в магазині.  

Завдання 1. Оволодіти навичками ведення діалогу з покупцями. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання можна користуватися не тільки запропонованою літературою а і 

іншими джерелами. 

Завдання 2. Використовуючи внутрішні стандарти торговельного обслуговування 

покупців в магазині, складіть  текст діалогу (додаток). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання ознайомтеся із внутрішніми стандартами торговельного 

обслуговування покупців в магазині, а також із запропонованою літературою 

Завдання 2. Оволодіти навичками консультування. Складіть текст консультації 
(додаток)__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання підберіть товари, за якими передбачається консультувати покупців. 
 

  

Завдання 3. Оволодіти навичками пропонування взаємозамінних товарів (таблиця 1). __ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Таблиця 1 

№

 з/п 

Основний товар Взаємозамінний 

1 Гардинне полотно  

2 Рукавички   

3 Колготки дитячі еластичні  

4 Шампунь  



5 Масло вершкове  

6 Цукерки «Ромашка»  

7 Карамель «Барбарис»  

 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно скористатися запропонованою літературою. 

 

 

                                                               Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне  заняття  45 

Дата _________________ 

 

Тема.  Відпрацювання техніки продажу хліба і хлібобулочних виробів, круп, макаронних 

виробів, борошна, крохмалю, цукру та кухонної солі, кондитерських виробів. 

Мета: набути практичні навички з продажу хліба і хлібобулочних виробів, круп, макаронних 

виробів, борошна, крохмалю, цукру та кухонної солі, кондитерських виробів. 

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.07.2003 № 185 

«Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами». 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с. 

3. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: 

Підручник. 5-е вид. переробл. і доп. – Київ: Лібра, 2008.- 600 с. 

Завдання 1. Відпрацювати навички продажу хліба і хлібобулочних виробів в такій 

послідовності: 

1. Відпрацюйте  прийоми роботи продавця хліба і хлібобулочних виробів. Підготуйте  і 

оформите  зразки цінників на 

товари.________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Підготуйте  робоче місце продавця хліба і хлібобулочних виробів: підготуйте  товар до 

продажу, розмістить  інвентар та пакувальний матеріал, забезпечте робоче місце засобами 

інформації. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. Відпрацюйте операції зустрічі  покупця, виявлення  попиту 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________ 

4. Надайте покупцю допомогу у виборі товару ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно вивчити Правила продажу продовольчих товарів. Розділ ІІ. 

Глава 1. Хліб і хлібобулочні вироби.  

Завдання 2. Відпрацювати прийоми нарізки хліба. ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно вивчити Правила продажу продовольчих товарів. Розділ ІІ. 

Глава 1. Хліб і хлібобулочні вироби.  

Завдання 3. Відпрацювати техніку продажу , круп, макаронних виробів, борошна, 

крохмалю, цукру та кухонної солі, кондитерських виробів. 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно вивчити Правила продажу продовольчих товарів. Розділ ІІ. 

Глава 2. Кондитерські  вироби мед. Глава3. Крупи, макаронні вироби, борошно, крохмаль, цукор та 

кухонна сіль. 

Висновок: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

                                                                         

                                                                        Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 46 

Дата ______________ 

Тема.    Відпрацювання техніки продажу молочних товарів 

Мета: сформувати вміння і навички продажу молока і молочних товарів. 

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.07.2003 № 185 

«Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами» 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с. 

3. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: 

Підручник. 5-е вид. переробл. і доп. – Київ: Лібра, 2008.- 600 с. 

4. Схеми нарізки сирів. 

 

Завдання 1. Засвоїти техніку продажу молочних товарів: 

1. Відпрацюйте прийоми роботи продавця з продажу молока і молочних товарів. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Навчиться  розшифровувати маркування молочних товарів 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Відпрацюйте  навички щодо розміщення та викладки молока та молочних продуктів в 

торговому залі магазину. Оформите зразки цінників на товари що розміщені в торговому 

залі.___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Вивчіть асортимент і споживчі властивості сирів (твердих, м`яких, розсільних, 

перероблених), масла коров`ячого і харчових жирів у відділі. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Відпрацюйте операції зустрічі  покупця, виявлення  попиту 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

6. Надайте покупцю допомогу у виборі товару ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно вивчити Правила продажу продовольчих товарів. Розділ ІІ, 

глава 5. Молоко, молокопродукти, майонез, морозиво, харчові жири, сири, яйця курячи харчові 

 

Завдання 2. Відпрацювати прийоми нарізки сирів твердих 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

     Сири на замовлення покупця нарізуються (див. схеми нарізки сирів).  

 

Завдання 3. Вирішити ситуацію. 

Ситуація 2. До відділу «Молоко і молочні товари» супермаркету «Варус» 26-го лютого 

надійшли молочні товари: молоко, кефір, сир, сметана. Вкажіть, які супровідні документи повинен 

надати постачальник і в який термін необхідно прийняти товар за якістю та кількістю.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для рішення ситуацій необхідно використати запропонований нормативний документ. 

Висновок: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття 47 

Дата _______________ 

Тема.  Відпрацювання техніки продажу гастрономічних товарів 

Мета:  набути практичні навички з продажу гастрономічних товарів 

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.07.2003 № 185 

«Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами». 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с. 

3. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: 

Підручник. 5-е вид. переробл. і доп. – Київ: Лібра, 2008.- 600 с. 

4. Схеми прийомів нарізання гастрономічних товарів.  

Завдання 1. Засвоїти навички продажу м’яса,  м’ясних гастрономічних товарів, рибної 

гастрономії: 

1. Відпрацюйте  прийоми роботи продавця з продажу товарів м`ясної та рибної гастрономії. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___ 

2. Відпрацюйте  навички щодо розміщення та викладки товарів м`ясної та рибної 

гастрономії в торговому залі магазину. Оформите зразки цінників на товари що розміщені в 

торговому 

залі____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Підготуйте робоче місце продавця ковбасних  виробів: підготуйте  товар до продажу, 

розмістить і викладіть  йог о на робочому місці, підготуйте  і розмістить інвентар та пакувальний 

матеріал, забезпечте робоче місце засобами 

інформації._____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. Відпрацюйте операції зустрічі  покупця, виявлення попиту,  обслуговування 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно вивчити Правила продажу продовольчих товарів.  

 

Завдання 2. Відпрацювати прийоми нарізання, зважування, м’ясних гастрономічних 

товарів. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористайтеся запропонованою літературою, а також схемами 

нарізки гастрономічних товарів. 

Зробіть  висновок відносно дотримання правил продажу товарів м`ясної та рибної 

гастрономії в магазині __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                 Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 48 

Дата _______________ 

 

Тема.   Відпрацювання техніки продажу плодоовочевої продукції, алкогольних, 

безалкогольних та слабоалкогольних напоїв. 

Мета: засвоїти практичні навички і вміння з продажу плодоовочевої продукції, алкогольних, 

безалкогольних та слабоалкогольних напоїв. 

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Наказ Міністерства економіки та з 

питань європейської інтеграції України 11.07.2003 № 185. 

2. Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією. Наказ Міністерства 

зовнішніх економічних зав’язків і торгівлі України від 08. 07. 97. № 344. 

3. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 30 липня 1996 р. № 854. 

4. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с. 

5. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: 

Підручник. 5-е вид. переробл. і доп. – Київ: Лібра, 2008.- 600 с. 

Завдання 1. Вивчіть  правила продажу плодоовочевої продукції, алкогольних, 

безалкогольних та слабоалкогольних напоїв. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання вивчіть відповідні розділи запропонованої літератури. 

Завдання 2. Відпрацюйте прийоми роботи продавця вказаних груп товарів: 

1.Засвойте  прийоми роботи продавця щодо продажу фруктово-овочевих товарів, напоїв. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Відпрацюйте навички розшифрування маркування  даних товарів 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Підготуйте робоче місце продавця овочів, фруктів, напоїв: підготуйте товар до продажу, 

розмістить і викладіть його на робочому місці, забезпечте робоче місце засобами інформації. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



4. Відпрацюйте прийоми роботи продавця щодо надання консультацій і обслуговування 

покупців. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для вивчення цього питання необхідно скористатися запропонованою літературою. 

Висновок: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                 Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття 49 

Дата ________________ 

Тема.  Відпрацювання техніки продажу текстильних товарів. 

Мета: засвоїти правила продажу текстильних товарів 

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Наказ Міністерства економіки  

 України 19.04.2007  N 104. 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

3. Л.О.Радченко, Л.Д.Льовшина, М.П.Головко, О.В. М’ячиков, Мартишко І.Ф. Товарознавство 

непродовольчих товарів: Навчальний посібник. – Х.: Світ книг, 2013. – 943 с. 

 

Завдання 1. Вивчити правила продажу текстильних товарів. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання  цього завдання необхідно вивчити Правила роздрібної торгівлі 

непродовольчими товарами, глава 2. Текстильні товари. 

Завдання 2. Відпрацювати прийоми роботи продавця щодо продажу текстильних 

товарів: 

1. Підготуйте робоче місце продавця 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Надайте допомогу покупцям при ознайомленні з асортиментом товарів, виборі тканини з 

урахуванням індивідуальних особливостей людини. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Відпрацюйте прийоми показу  тканин ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Відпрацюйте прийоми відмірювання тканин 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Відпрацюйте прийоми складання і упакування тканини 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Запропонуйте супутні товари 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

На основі вивчення запропонованої літератури відпрацюйте прийоми роботи продавця з 

продажу текстильних товарів. 

Висновок ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                 Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 50 

Дата ________________ 

Тема.   Відпрацювання  техніки  продажу швейних, трикотажних  товарів  та головних  

уборів 

Мета: засвоїти практичні навички і вміння з продажу швейних, трикотажних  товарів  та 

головних  уборів 

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Наказ Міністерства економіки  

 України 19.04.2007  N 104. 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

3. Л.О.Радченко, Л.Д.Льовшина, М.П.Головко, О.В. М’ячиков, Мартишко І.Ф. Товарознавство 

непродовольчих товарів: Навчальний посібник. – Х.: Світ книг, 2013. – 943 с. 

Завдання 1. Вивчити правила продажу швейних, трикотажних товарів, головних уборів. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання цього завдання необхідно вивчити Правила роздрібної торгівлі 

непродовольчими товарами, глава 1. Швейні, трикотажні, хутряні, овчино-шубні  (кожухові) товари 

та головні убори. 

 

Завдання 2. Засвоїти навички продажу швейних, трикотажних товарів, головних уборів. 

1. Відпрацюйте прийоми показу швейних, трикотажних товарів, головних уборів при 

обслуговуванні покупців 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Надайте допомогу покупцям в ознайомленні з асортиментом одягу і його вибору з 

урахуванням індивідуальних особливостей 

покупця________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3.Визначте розмір і зріст готового одягу, необхідного покупцю. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4. Підберіть покупцю головний убір з урахуванням віку, овалу обличчя, кольору очей, волосся 

покупця. Визначте розмір головного убору, необхідного покупцю. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



5. З урахуванням кольору пальто і головного убору підберіть покупцю шарф, рукавички, сумку. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6.  Складіть, упакуйте швейні вироби: чоловічу сорочку, легке жіноче плаття, чоловічий і 

жіночий костюм, пальто демісезонне чоловіче і жіноче. Правильно складіть трикотажні вироби, 

упакуйте  в пакет 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7. Навчиться зав’язувати чоловічі краватки різними 

способами_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Методичні рекомендації 

На основі вивчення рекомендованого матеріалу необхідно відпрацювати прийоми роботи 

продавця вказаної групи товарів у відповідності зі змістом завдання. 

Висновок: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

 

                                                                 Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 51 

Дата _________________ 

Тема.  Відпрацювання  техніки  продажу взуття. 

Мета:  засвоїти практичні навички і вміння з продажу взуття. 

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Наказ Міністерства економіки  

 України 19.04.2007  N 104. 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

3. Л.О.Радченко, Л.Д.Льовшина, М.П.Головко, О.В. М’ячиков, Мартишко І.Ф. Товарознавство 

непродовольчих товарів: Навчальний посібник. – Х.: Світ книг, 2013. – 943 с. 

 

Завдання 1. Вивчить правила роздрібної торгівлі взуттям. Вивчить гарантійні терміни 

експлуатації взуття, що є у продажу, їх обчислення з урахуванням сезонності. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання цього завдання необхідно вивчити Правила роздрібної торгівлі 

непродовольчими товарами, глава 3. Взуття. 

Завдання 2. Відпрацюйте порядок продажу взуття і обслуговування покупців: 

1. Вивчить асортимент товарів в секції (магазині) взуття за всіма класифікаційними 

ознаками 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Надайте допомогу покупцю в ознайомленні з асортиментом взуття і його вибору з 

врахуванням побажань споживача 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Визначте розмір взуття, необхідний покупцю. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Допоможіть  покупцю приміряти взуття з урахуванням особливостей приміряння 

жіночого (модельного) взуття. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Запропонуйте супутні товари, необхідні під час догляду за взуттям. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Упакуйте взуття. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

На основі вивчення нормативного матеріалу слід відпрацювати на підприємстві прийоми 

роботи продавця вказаної групи товарів у відповідності зі змістом завдання. 

Висновок: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                 Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 52 

Дата ________________ 

Тема.  Відпрацювання техніки продажу посуду, електропобутових товарів. 

Мета:  оволодіти прийомами продажу посуду, набути навичок роботи продавця  

електропобутових товарів. 

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Закон України «Про захист прав споживачів». Від 12 травня 1991 р. № 1023-ХІІ  
2. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Наказ Міністерства економіки  

 України 19.04.2007  N 104. 

32. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, С.І. 

Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

3. Л.О.Радченко, Л.Д.Льовшина, М.П.Головко, О.В. М’ячиков, Мартишко І.Ф. Товарознавство 

непродовольчих товарів: Навчальний посібник. – Х.: Світ книг, 2013. – 943 с. 

Завдання 1. Відпрацюйте прийоми роботи продавця посуду: 

1. Відпрацюйте прийоми показу посуду: окремих предметів, сервізів, наборів. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Надайте допомогу покупцям при ознайомленні з асортиментом товарів і їх вибору з 

врахуванням індивідуальних побажань покупця. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3. Перевірте комплектність і цілісність окремих виробів. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Упакуйте окремі види посуду 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Ознайомтеся із змістом роботи і правилами техніки безпеки. По кожному виду посуду 

відпрацюйте прийоми продажу. 

Завдання 2. Вивчить правила продажу електропобутових товарів 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання  цього завдання необхідно вивчити Правила роздрібної торгівлі 

непродовольчими товарами, глава 4. Електропобутові товари 

Завдання 3. Вивчить права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



Завдання 4. Вивчить права споживача при придбанні товару належної якості 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдань 3 і 4, скористайтеся Законом України «Про захист прав споживачів».  

Завдання 5. Відпрацювати прийоми роботи продавця електропобутових товарів: 

1. Відпрацюйте навички обслуговування покупців під час продажу електропобутових товарів 

зустріч покупця, виявлення попиту 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Відпрацюйте прийоми показу електропобутових товарів 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Надайте допомогу покупцю в виборі товарів електропобутового призначення з 

урахуванням побажань споживача. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Запропонуйте супутні товари 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5.  Ознайомтеся  з порядком оформлення гарантійного терміну на електропобутові товари 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання використовуйте запропоновану літературу. 

Висновок: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____ 

                                                                 Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

  



Практичне заняття 53 

Дата _________________ 

 

Тема.  Аналіз дотримання в магазині правил продажу продовольчих товарів. 

Мета: проаналізувати дотримання в магазині правил продажу  продовольчих товарів. 

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 

11.07.2003 № 185 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами». 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, 

С.І. Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

Завдання 1. Проаналізуйте дотримання в магазині правил продажу продовольчих товарів. 

Виходячи з аналізу внесіть пропозиції щодо покращення продажу товарів. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно вивчити правила продажу продовольчих товарів і 

проаналізувати їх дотримання в магазині.  

Завдання 2. Вирішити ситуації. 

Ситуація 1. 

У супермаркеті «Варус» у відділі «Ковбасні вироби» товарознавець виявив, що у продажу 

були ковбасні вироби розфасовані два дні тому.. 

Якими повинні бути дії товарознавця. Відповідь обґрунтуйте.    _________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________             

Ситуація 2. 

У відділі «Гастрономічні товари» продавець реалізував покупцю ковбасу «Одеську» масою 

600 г із двома доважками вагою по 50 г. Покупець зробив продавцю зауваження. 

Чи правильно діяв продавець?     ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для рішення ситуацій необхідно ознайомитися із нормативними документами, що регулюють 

роздрібний продаж товарів на торговельному підприємстві. У кожній ситуації треба прийняти 

обґрунтоване рішення. 

Висновок: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 



Практичне заняття 54 

Дата _________________ 

 

Тема.  Аналіз дотримання в магазині правил продажу непродовольчих товарів. 

Мета: проаналізувати дотримання в магазині правил продажу  непродовольчих товарів. 

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Наказ Міністерства економіки України  від 19.04.2007 № 104 «Про затвердження 

Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами». 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, 

С.І. Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

 

Завдання 1. Проаналізуйте дотримання в магазині правил продажу непродовольчих 

товарів. Виходячи з аналізу внесіть пропозиції щодо покращення продажу товарів. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

                                                           Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно вивчити правила продажу непродовольчих товарів і 

проаналізувати їх дотримання в магазині.  

Завдання 2. Вирішити ситуації. 

Ситуація 1. 

Покупець у магазині «Єва» купив дезодорант- спрей «Rexona» в аерозольній упаковці. Через 6 

годин він звернувся до продавця з проханням обміняти  його, тому що не подобається запах. Касовий 

чек і фабричний ярлик були наявні. Продавець відмовив в обміні товару. 

Чи правильні його дії в даній ситуації? ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____ 

Ситуація  2.  

До завідувача магазину «Меблі» звернувся покупець зі скаргою, що тиждень тому він придбав 

у магазині меблі і заплатив за їхню доставку додому. З’ясувалося, що послуга була надана, але 

покупця вдома в обумовлений час не було. Проаналізуйте ситуацію. 

Як має діяти завідувач магазину? ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Методичні рекомендації 

Для рішення ситуацій необхідно ознайомитися із документами, що регулюють роздрібний 

продаж товарів на торговельному підприємстві. У кожній ситуації треба прийняти обґрунтоване 

рішення. 

Висновок: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 55 

Дата ______________ 

Тема. Аналіз дотримання в магазині правил торговельного обслуговування. 

Мета:  проаналізувати дотримання правил торговельного обслуговування в магазині.  

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1.  «Порядок провадження  торговельної діяльності та правила торговельного         

обслуговування на ринку споживчих товарів» від 15 червня 2006 р. № 833. 

2. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, 

С.І. Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

Завдання 1. Проаналізувати дотримання в магазині правил торговельного обслуговування 

населення.  

Методичні рекомендації 
 

Для виконання цього завдання необхідно ретельно ознайомитися із запропонованим документом і 

надати відповіді на питання: 

1. З’ясуйте,  які дозвільні документи  надають можливість  здійснювати торговельну діяльність 

торговельного підприємства 

?__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

2. Перевірте, в якому стані знаходяться засоби вимірювальної техніки? Чи своєчасно проходили 

вони повірку?___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Перевірте, чи відповідають встановленим вимогам вивіска торговельного підприємства та 

режим роботи? Де вони знаходяться? _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. З’ясуйте, чи всі працівники торговельного підприємства мають спеціальну підготовку 

(наприклад, наявність посвідчення продавця та ін.)? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. З’ясуйте, чи порушуються права споживача щодо отримання достовірної та своєчасної 

інформації про товари, в магазині? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6.  Перевірте правильність розрахунків зі споживачами, порівняйте їх з існуючими вимогами __ 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Чи може споживач, в Вашому магазині, скористатися правом тимчасового зберігання 

відібраних, але неоплачених товарів? __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

8.   Зверніть увагу на те, чи створені умови в магазині для примірювання взуття, одягу, головних 

уборів тощо? ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. Виходячи з аналізу  дотримання правил торговельного обслуговування в магазині, за 

необхідності, внесіть пропозиції щодо покращення торговельного обслуговування споживачів _______ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 



Висновок:  ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

   

 

                                                                    Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 56 

Дата _________________ 

 

Тема. Аналіз інформації Куточка покупця в магазині, відповідно до встановлених вимог. 

Мета: навчитися аналізувати вимоги та   повноту  інформації в Куточку покупця магазину 

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Закон України від 12.05.91 № 1023-ХІІ «Про захист прав 

споживачів». 

2.  «Порядок провадження  торговельної діяльності та правила торговельного         

обслуговування на ринку споживчих товарів». Затверджено  постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 червня 2006 р. № 833  

3. Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 05.07.2016р. 

4. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, 

С.І. Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

 

Завдання 1. Проаналізувати інформацію в Куточку покупця Вашого магазину, відповідно до 

встановлених вимог. 

Методичні рекомендації 

Для виконання цього завдання необхідно ознайомитися із запропонованими документами, 

літературою і надати відповіді на питання:  

1. З’ясуйте, чи відповідає розміщення Куточка споживача в магазині, встановленим 

вимогам?_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Порівняйте  інформацію, яка повинна знаходитися в Куточку споживача, з 

наявною?_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Зверніть увагу на додаткову інформацію, яка розміщена в Куточку споживача. Чи 

відповідає вона встановленим вимогам? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________         

4.Виходячи з аналізу, за необхідності, внесіть пропозиції щодо покращення повноти 

інформації в Куточку споживача Вашого магазину. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Висновок: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                 Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                    Підпис викладача __________________________ 

 

 

  



Практичне заняття 57 

Дата ________________ 

 

Тема .  Участь у підготовці та проведенні позамагазинних форм продажу товарів  

Мета:   ознайомитися з організацією та проведенням позамагазинних форм продажу  
Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.96 № 

369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі». 

2. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 

11.07.2003 № 185 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами». 

3. Наказ Міністерства економіки України  від 19.04.2007 № 104 «Про затвердження 

Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами». 

4. Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребіцький, 

С.І. Рудницький, Ю. М. Хом’як.- К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 632 с.  

 

1. Завдання 1. Ознайомитися з Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної 

мережі.  

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання ознайомтеся з Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної 

мережі та надайте відповіді на питання:  

1. Які засоби належать до дрібнороздрібної торговельної мережі? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________         

2.   Якими нормативними документами керуються суб’єкти господарювання під час організації 

роботи дрібнороздрібної торговельної мережі? _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________        

3.     Які товари дозволено реалізовувати в дрібнороздрібній торговельній мережі? _______ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________        

4.    Які документи на товари повинні мати працівники в пунктах дрібнороздрібної торговельної 

мережі? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

        5.      Які вимоги висувають до розміщення і викладки товарів у пунктах дрібнороздрібної 

торгівлі? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Завдання 2. Вирішити ситуації. 

Ситуація 1.  

У кіоску здійснюється продаж тютюнових виробів. Які документи потрібно мати на право 

здійснення торговельної діяльності суб’єктом дрібнороздрібної торговельної мережі? ________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

Ситуація 2.  
Реалізація овочів та фруктів здійснюється через павільйон для сезонного продажу товарів, 

який є торговельною одиницею супермаркету торговельною площею 800 м2. Який порядок продажу 

нефасованої продукції?___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для рішення ситуацій необхідно скористатися запропонованою літературою. 

 

Завдання 3. Візьміть участь в підготовці та проведенні продажу товарів через 

дрібнороздрібну торговельну мережу. Внесіть пропозиції щодо рекламно-інформаційного 

оформлення пункту дрібнороздрібної торговельної мережі, а також надайте рекомендації 

відносно розміщення і викладки товарів. _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______ 

Висновок: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

                                                                   Оцінка___________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                                       Підпис викладача __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Завдання 4. Оволодіння навичками роботи контролера – касира (оператора РРО) 

 
Практичне заняття 58 

Дата ________________ 

Тема .   Освоєння техніки підготовки РРО до роботи.  

Мета: навчитися підготовлювати РРО до роботи в різних режимах  

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1.Обладнання підприємств торгівлі. Частина 2. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Уклад.: 

Дісяк М.Я. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2017.- 122 с. 

2. Черевко О.І., Новікова О.В., Потапов В.О. Обладнання підприємств сфери торгівлі /Черевко 

О.І., Новікова О.В., Потапов В.О. – 2-ге вид. – К.: Ліра-К, 2011. – 648 с. 

3. «Керівництво користувача з експлуатації РРО». 

4. Інструкція з охорони праці при роботі на реєстраторах розрахункових операцій.  

5. РРО наявних  моделей. 

 

Завдання 1. Вивчення клавіатури, функції клавіш  моделі РРО. 

1. З’ясуйте, на які групи поділяються клавіш РРО, що використовується в Вашому 

магазині? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Визначте призначення клавіш в різних режимах роботи. Результати оформіть у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Модель РРО Вид клавіші Функції клавіш у режимі: 

Програм

ування 

Реєстрації 

покупки 

Отриманн

я звітів 

1 2 3 4 5 

     

     

       

     

     

     

     

 

 

Методичні  рекомендації 

Для виконання завдання скористуйтесь керівництвом користувача з експлуатації  наявних 

моделей РРО. 

Завдання 2. Підключення РРО до блока живлення 

1. Виконайте необхідні дії  для підключення РРО до електроживлення? __________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.  Які дії потрібно виконати, якщо батарея РРО повністю розряджена? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористуйтесь керівництвом користувача з експлуатації  наявних 

моделей РРО. 

 

Завдання 3. Відпрацювати порядок заправки паперової стрічки. 

              1.Відпрацюйте і опішить порядок заправлення  РРО чековою стрічкою 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористуйтесь керівництвом користувача з експлуатації  наявних 

моделей РРО. 

Висновок: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
      

                                                   Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом) 

                                                            Підпис викладача ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 59 

Дата ________________ 

 Тема.  Освоєння техніки підготовки РРО до роботи. Програмування параметрів товарів 

на окремих моделях реєстраторів розрахункових операцій 
Мета: набути навичок програмування необхідних  параметрів товарів на різних моделях РРО 

                             Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1.Обладнання підприємств торгівлі. Частина 2. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Уклад.: 

Дісяк М.Я. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2017. – 122 с. 

2. Черевко О.І., Новікова О.В., Потапов В.О. Обладнання підприємств сфери торгівлі /Черевко 

О.І., Новікова О.В., Потапов В.О. – 2-ге вид. – К.: Ліра-К, 2011. – 648 с. 

3.  «Керівництво користувача з експлуатації РРО». 

4. Інструкція з охорони праці при роботі на реєстраторах розрахункових операцій.  

5. РРО наявних  моделей. 

Завдання 1. Програмування окремих параметрів товарів на наявних моделях РРО. 

1. Які основні параметри товарів програмуються на РРО? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Виконайте операції з програмування  на РРО коду та назву товару. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Виконайте операції з програмування ціни товару. ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Виконайте операції з програмування кількості товару. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Виконайте операції з програмування групи ПДВ. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Додайте чеки із запрограмованими параметрами товарів.________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Методичні  рекомендації 

Для виконання завдання скористуйтесь керівництвом користувача з експлуатації  наявних 

моделей РРО. 

 Висновок: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                   

                                                                    Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)  

                                                                  Підпис викладача ___________________________ 

 



Практичне заняття 60 

 
Дата ________________ 

  
Тема.  Організація робочого місця контролера-касира, згідно з правилами охорони праці. 

Мета: навчитися підготовлювати робоче місце контролера – касира до роботи в режимі 

обслуговування  

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1.Обладнання підприємств торгівлі. Частина 2. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Уклад.: 

Дісяк М.Я. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2017. – 122 с. 

2. Черевко О.І., Новікова О.В., Потапов В.О. Обладнання підприємств сфери торгівлі /Черевко 

О.І., Новікова О.В., Потапов В.О. – 2-ге вид. – К.: Ліра-К, 2011. – 648 с. 

3. «Керівництво користувача з експлуатації РРО». 

4. Інструкція з охорони праці при роботі на реєстраторах розрахункових операцій. 

5. РРО наявних  моделей. 

Завдання 1. Організувати робоче місце контролера-касира. 

1.Виконайте необхідні операції щодо організації робочого місця контролера – касира. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Перевірте наявність  матеріалів і інвентарю, якими  повинно бути забезпечено робоче 

місце контролера-касира. ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. З’ясуйте, хто має право працювати на РРО в Вашому магазині? ____________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористуйтесь керівництвом користувача з експлуатації  наявних 

моделей РРО. 

Висновок: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
                                                          

                                                                      Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)  

                                                                     Підпис викладача ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття 61 

 

Дата ________________ 

  
Тема.  Освоєння техніки роботи на РРО і порядку розрахунку з покупцями (з продажу 

запрограмованих і незапрограмованих товарів) . 

Мета: набути навичок продажу товарів через реєстратори розрахункових операцій у різних 

режимах роботи 

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР. 

2. «Положення про форму та зміст розрахункових документів». Затверджено  

наказом  Міністерства фінансів України 21.01.2016  № 13. 

3. «Порядок  реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових 

операцій». Затверджено  наказом  Міністерства фінансів України  від  14.06.2016  № 547. 

4. Обладнання підприємств торгівлі. Частина 2. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Уклад.: 

Дісяк М.Я. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2017.  – 122 с. 

5. Черевко О.І., Новікова О.В., Потапов В.О. Обладнання підприємств сфери торгівлі 

/Черевко О.І., Новікова О.В., Потапов В.О. – 2-ге вид. – К.: Ліра-К, 2011. – 648 с. 

6. РРО наявних моделей. 

7. «Керівництво користувача з експлуатації РРО». 

8. Інструкція з охорони праці при роботі на реєстраторах розрахункових операцій  

  

Завдання 1. Виконайте  операцій на РРО з підготовки до роботи в режимі продажу 

товарів. Отримайте  нульовий чек. 

1. Підготуйте РРО до роботи в режимі продажу товарів. _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Виконайте операцію з  реєстрації касира. _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Роздрукуйте нульовий чек, додайте його до завдання.______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Виконайте операцію службового внесення готівки_______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні  рекомендації 

Для виконання завдання скористуйтесь керівництвом користувача з експлуатації  наявних 

моделей РРО. 

Завдання 2. Здійсніть  продаж  декількох товарів із запрограмованими та 

незапрограмованими параметрами.  

1. Отримайте  чеки з продажу одного запрограмованого товару. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. Отримайте чеки з продажу різних запрограмованих товарів з введенням кількості (ваги). _ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0918-16/paran9#n9


3. Отримайте чеки з продажу різних товарів з відкритою ціною 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористуйтесь керівництвом користувача з експлуатації  наявних 

моделей РРО. 

Висновок: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                      Оцінка____________________________________ 

                                                                                     (цифрою і прописом)  

                                     Підпис викладача ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 62 

Дата ________________ 

  
Тема.  Освоєння порядку розрахунку з покупцями в різних режимах роботи (з продажу 

запрограмованих і незапрограмованих товарів) 

Мета: навчитися проводити розрахунки на РРО з продажу запрограмованих  і 

незапрограмованих товарів. 

                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. «Порядок  реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових 

операцій». Затверджено  наказом  Міністерства фінансів України  від  14.06.2016  № 547. 

2. Обладнання підприємств торгівлі. Частина 2. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Уклад.: 

Дісяк М.Я. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2017. – 122 с. 

3. РРО різних моделей. 

4. «Керівництво користувача з експлуатації РРО». 

Завдання 1. Виконайте операцій  з підготовки РРО до роботи в режимі продажу товарів. 

Отримайте нульовий чек. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні  рекомендації 

Для виконання завдання скористуйтесь керівництвом користувача з експлуатації  наявних 

моделей РРО. 

Завдання 2. Здійсніть продаж на РРО декількох товарів  із запрограмованими та 

незапрограмованими параметрами. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористуйтесь керівництвом користувача з експлуатації  наявних 

моделей РРО. 

Завдання 3. Виконайте  операцій на РРО з продажу декількох різних товарів із 

підрахунком суми здачі. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Методичні  рекомендації 

Для виконання завдання скористуйтесь керівництвом користувача з експлуатації  наявних 

моделей РРО. 

До виконаного завдання додайте чеки, отримані на окремих моделях РРО. 

   

Висновок:______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________                                                              

                                                                    

                                                                      Оцінка____________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом) 

                                                                     Підпис викладача ___________________________

                                             

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0918-16/paran9#n9


 

 

Практичне заняття 63 

Дата ________________ 

  
Тема .  Освоєння техніки роботи на РРО і порядку розрахунку з покупцями. 

Мета:     навчитися виконувати операції  на РРО з продажу товарів  покупцям. 
                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР. 

2. «Положення про форму та зміст розрахункових документів». Затверджено  

наказом  Міністерства фінансів України 21.01.2016  № 13. 

3. «Порядок  реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових 

операцій». Затверджено  наказом  Міністерства фінансів України  від  14.06.2016  № 547. 

4. Обладнання підприємств торгівлі. Частина 2. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Уклад.: 

Дісяк М.Я. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2017. – 122 с. 

5. РРО різних моделей. 

6. «Керівництво користувача з експлуатації РРО». 

7. Інструкція з охорони праці при роботі на реєстраторах розрахункових операцій 

  

Завдання 1. Здійснення на РРО операцій з анулювання реєстрації покупок. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

1. Виконайте операцію відмови від останньої операції. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Виконайте операцію відмови від довільної позиції у чеку 

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

3. Виконайте операцію відмови від усього відкритого чеку 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористуйтесь керівництвом користувача з експлуатації  наявних 

моделей РРО. 

  До виконаного завдання додайте чеки, отримані на окремих моделях РРО. 

                   Висновок: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

                                                               Оцінка____________________________________ 

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                       Підпис викладача ___________________________ 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0918-16/paran9#n9


Практичне заняття 64 

Дата ________________ 

  
Тема .  Здійснення операцій з отримання службових та фіскальних звітів 

Мета:   набути навичок завершального періоду роботи на різних моделях РРО   
                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР. 

2. Обладнання підприємств торгівлі. Частина 2. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Уклад.: 

Дісяк М.Я. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2017. – 122 с. 

3. РРО різних моделей. 

4. «Керівництво користувача з експлуатації РРО». 

5. Інструкція з охорони праці при роботі на реєстраторах розрахункових операцій 

Завдання 1. Виконайте  операцій отримання загального службового звіту та проведення 

операції зі службової видачі готівки. Додайте звіт. 

1. Виконайте операцію отримання загального службового звіту. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Виконайте операцію службової видачі готівки 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні  рекомендації 

Для виконання завдання скористуйтесь керівництвом користувача з експлуатації  наявних 

моделей РРО. 

  До виконаного завдання додайте звіт, отриманий на окремих моделях РРО. 

 Завдання 2. Виконайте операції  на РРО з отримання щоденного фінансового звіту з 

обнулінням оперативної пам'яті. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання скористуйтесь керівництвом користувача з експлуатації  наявних 

моделей РРО. 

  До виконаного завдання додайте звіт, отриманий на окремих моделях РРО. 

                 Висновок: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

                                                         Оцінка____________________________________ 

(цифрою і прописом)  

Підпис викладача ___________________________ 

 

 

 

 

 



Практичне заняття 65 

Дата______________ 

 

Тема .  Ознайомлення із заповненням відповідних розділів Книги обліку розрахункових 

операцій. 

Мета:  набути навичок завершального періоду роботи на різних моделях РРО   
                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР. 

2. «Положення про форму та зміст розрахункових документів». Затверджено  

наказом  Міністерства фінансів України 21.01.2016  № 13. 

3. «Порядок  реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових 

операцій». Затверджено  наказом  Міністерства фінансів України  від  14.06.2016  № 547. 

4. Обладнання підприємств торгівлі. Частина 2. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Уклад.: 

Дісяк М.Я. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2017. – 122 с. 

5. РРО різних моделей. 

6. «Керівництво користувача з експлуатації РРО». 

7. Витяг з книги ОРО 

8. Інструкція з охорони праці при роботі на реєстраторах розрахункових операцій  

Завдання 1. Оформити  необхідні  розділи у "Книзі обліку розрахункових операцій". 

1.Підклейте звітні чеки у відповідному розділі книги ОРО. ________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

2. Використовуючи дані щоденного звіту з обнуління оперативної пам’яті , заповніть витяг з 

книги ОРО.  

                            Розділ 2. Облік руху готівки та сум розрахунків   
(грн, коп.) 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно ознайомитися із запропонованою літературою 

Висновок:____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                Оцінка____________________________________  

                                                          (цифрою і прописом)   

                                                     Підпис викладача ___________________________ 
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Практичне заняття 66 

Дата ________________ 

Тема . Ознайомлення із порядком здачі виручки.   

Мета:    ознайомитися з порядком здачі виручки.  
                                Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. «Положення про форму та зміст розрахункових документів». Затверджено  

наказом  Міністерства фінансів України 21.01.2016  № 13. 

2. «Порядок  реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових 
операцій». Затверджено  наказом  Міністерства фінансів України  від  14.06.2016  № 547. 

3. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. 

Затверджено постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637. 

4. Обладнання підприємств торгівлі. Частина 2. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /Уклад.: 

Дісяк М.Я. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2017.  – 122 с. 

5. РРО різних моделей. 

6. «Керівництво користувача з експлуатації РРО». 

7. Інструкція з охорони праці при роботі на реєстраторах розрахункових операцій  

Завдання 1. Ознайомитися з порядком визначення результатів роботи касира 

операціоніста, в магазині, де Ви проходите практику. 

1. З’ясуйте, в який період роботи контролера – касира, визначається результат його 

роботи  за зміну?__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Наведіть формулу, за якої визначається сума готівки, яка повинна бути в ящику для 

грошей? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3. За якої формули визначається результат роботи касира? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4. Поясніть дії касира, якщо сума залишку в касі, виявиться зі знаком  «-» (мінус)_________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5. Поясніть дії касира, якщо сума залишку в касі, виявиться зі знаком «+» 

(плюс)____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________                                         

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно скористатися запропонованою літературою. 

 

Завдання 2. Ознайомитися з порядком здачі виручки в торговельному підприємстві, де Ви 

проходите практику 

1. Визначте, який  нормативний документ регулює порядок ведення касових операцій в 

магазині?_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Ознайомтеся з порядком здачі виручки касиром-операціоністом до головної каси 

магазину._______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно скористатися запропонованою літературою [3]. 

Завдання 3. Вирішити задачі.  

Задача 1. Визначте результати роботи касира за день, якщо: 
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а) показники суми проданих за день товарів за фінансовим звітом з обнулінням  - 2470 грн.50 

коп; 

б) залишок грошей у касі з минулого дня на початок поточного робочого дня – 15 грн.40 коп.; 

 в)  інкасація (сума грошей, зданих до каси магазину) 2300 – 00 грн; 

 г) сума (згідно акту) повернутих покупцям грошей за браковані товари – 164 грн.95     коп. 

 д)  фактичний залишок грошей у касі на кінець робочого дня – 19 грн.48 коп.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання необхідно скористатися запропонованою літературою. 

Висновок: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________     
 

                                      Оцінка____________________________________  

                                                                                      (цифрою і прописом)   

                                                       Підпис викладача ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Тема.  Вивчення правил охорони та безпеки праці на робочому місці продавця.
	Тема.  Вивчення правил охорони та безпеки праці на робочому місці контролера-касира.
	Зробіть висновки та внесіть пропозиції  щодо покращення організації охорони та безпеки праці на робочому місці контролера-касира. _______________________________________________
	_______________________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Практичне заняття 3
	Дата _________________
	Тема.  Вивчення правил охорони та безпеки праці на робочому місці фасувальника.
	Тема.  Вивчення правил гігієни праці та виробничої санітарії.
	1. Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі (СанПиН 5781-91)   від 23.01.2006
	2. Виробнича санітарія: навч.посібн. /К.Н. Ткачук, С.Ф. Каштанов, В.В. Зацарний, К.К. Ткачук. – Київ: НУУ «КПУ» 2009. – 323 с.
	Завдання 1. Вивчити правила виробничої санітарії та особистої гігієни в торговельному підприємстві, де Ви проходите практику:
	1.Визначте температуру повітря у торговельному залі, порівняйте її з нормативними  показниками. __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________...
	2. Визначте відносну вологість повітря, порівняйте з нормативними показниками _________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	3. Охарактеризуйте  систему вентиляції в магазині. ___________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	4. Охарактеризуйте вид освітлення. Чи достатньо освітлені робочі зони  магазину? _______ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	5. Охарактеризуйте санітарний стан торговельного залу. Як часто відбувається вологе прибирання? ___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________...
	6. Визначте наявність кімнат для відпочинку, роздягальнь, душових, місць для паління. _____ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	7. З’ясуйте, чи своєчасно працівники магазину проходять медичний огляд. ________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	8. Які заходи для запобігання професійних захворювань здійснюються в магазині?_____________________________________________________________________________
	Тема.  Ознайомлення зі штатом працівників магазину
	Тема.  Ознайомлення з порядком відкриття та закриття, здавання магазину під охорону, зберігання ключів.
	Практичне заняття 7
	Дата ____________
	Дата _________________
	Дата _________________ (1)
	Тема.  Ознайомлення із матеріально-технічною базою магазину та формулювання висновків стосовно його технічного оснащення .
	Дата _________________ (2)
	Тема.  Ознайомлення із матеріально-технічною базою магазину та формулювання висновків стосовно його технічного оснащення . Розрахунок потреб у торговельних меблях
	Тема.   Ознайомлення із матеріально-технічною базою магазину та формулювання висновків стосовно його технічного оснащення. Визначення потреби торговельного підприємства у ваговимірювальному обладнанні.
	Дата _________________ (3)
	Тема. Ознайомлення з класифікацією асортименту товарів в магазині.
	Дата _________________ (4)
	Тема . Ознайомлення з асортиментом товарів в магазині.
	Дата _________________ (5)
	Тема .  Вивчення регулювання та контролю асортименту товарів у торговельній мережі

	Оцінка асортименту товарів підприємства
	Таблиця 1
	Дата _________________
	Тема.  Вивчення джерел товаропостачання магазину
	Дата _________________ (1)
	Тема .  Ознайомлення з Книгою відгуків і пропозицій
	Мета:  ознайомитися з порядком оформлення і ведення Книги відгуків і пропозицій
	Дата ________________
	Тема.  Ознайомлення з контрольним та санітарними журналами магазину
	Мета   ознайомитися з порядком ведення контрольного та санітарного журналів в магазині
	Дата _________________ (2)
	Тема  Ознайомлення з організацією контролю магазину
	Мета:  ознайомитися з організацією контролю магазину
	Тема .    Організація робочого місця фасувальника.
	Мета:  ознайомитися з організацією робочого місця фасувальника
	Практичне заняття 20
	Дата _________________ (3)
	Практичне заняття 21
	Дата _________________ (4)
	Дата _________________ (5)
	Дата _________________ (6)
	Практичне заняття 24
	Дата _________________ (7)
	Практичне заняття 25
	Дата _________________ (8)
	Практичне заняття 26
	Дата _________________ (9)
	Дата _________________ (10)
	Практичне заняття 28
	Дата _________________ (11)
	Дата _________________ (12)
	Дата _________________ (13)
	Дата _________________ (14)
	Практичне заняття 37
	Дата _________________ (15)
	Тема .  Оформлення цінників.
	Дата _________________ (16)
	Практичне заняття 40
	Практичне заняття 53
	Дата _________________ (17)
	Тема.  Аналіз дотримання в магазині правил продажу продовольчих товарів.
	Мета: проаналізувати дотримання в магазині правил продажу  продовольчих товарів.
	Практичне заняття 54
	Дата _________________

	Тема.  Аналіз дотримання в магазині правил продажу непродовольчих товарів.
	Мета: проаналізувати дотримання в магазині правил продажу  непродовольчих товарів.
	Практичне заняття 55
	Дата ______________
	Тема. Аналіз дотримання в магазині правил торговельного обслуговування.
	Мета:  проаналізувати дотримання правил торговельного обслуговування в магазині.
	Практичне заняття 56
	Дата _________________

	Тема. Аналіз інформації Куточка покупця в магазині, відповідно до встановлених вимог.
	Мета: навчитися аналізувати вимоги та   повноту  інформації в Куточку покупця магазину
	Практичне заняття 57
	Дата ________________
	Практичне заняття 58
	Дата ________________ (1)
	Практичне заняття 59
	Дата ________________ (2)
	Підпис викладача ___________________________
	Практичне заняття 60
	Дата ________________ (3)

	Методичні рекомендації
	Висновок: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Підпис викладача ___________________________
	Практичне заняття 61
	Дата ________________
	Підпис викладача ___________________________ (1)
	Дата ________________ (1)
	Практичне заняття 63
	Дата ________________ (2)
	Підпис викладача ___________________________ (2)
	Дата ________________ (3)
	Практичне заняття 65
	Практичне заняття 66
	Дата ________________ (4)



