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   ПЛАН УРОКУ № 1 

«__»_______20__р.                                              Професія :  

Агент з постачання. 

 

Предмет « Організація товарознавства» 

Тема: Вступ.  Поняття товарознавства.  Поняття товару. 

Тема уроку: Предмет та завдання курсу. 

Мета: сприяти формуванню знань про поняття товарознавства та 

поняття товару; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

основних ознак товарознавства. Розвити логічне мислення, уяву, ініціативу, 

увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

1. Формування знань учнів 

Товарознавство – наукова дисципліна, яка системно вивчає товари на 

всіх етапах життєвого циклу, методи пізнання їх споживчої вартості 

(цінності), закономірності формування асортименту, обігу та споживання. В 

сучасних умовах дослідження в галузі товарознавства і високої професійної 

підготовки товарознавців зі знанням маркетингу дозволяють вирішувати 

проблеми, пов’язані з постачанням населення високоякісними товарами. 

Вимоги до товарознавства як навчальної дисципліни – формування у 

студентів міцних знань з питань класифікації, асортименту, стандартизації 

непродовольчих товарів, їх корисних властивостей, якості, оптимальних 

умов, способів і режимів збереження (тара, пакувальні матеріали), 

вироблення уміння і навичок з оцінки якості товарів. 

Об’єкт товарознавства – товари як продукти праці для задоволення 

потреб споживача та методи їх теоретичного і практичного пізнання. Товар - 

це продукт праці, який володіє здатністю задовольняти конкретні потреби 



людини, що розподіляється в суспільстві шляхом купівлі-продажу. Товар як 

продукт праці має подвійний характер. З одного боку, він є вартістю, з 

іншого боку - споживною вартістю. Вартість товару характеризується 

витратами суспільно необхідної праці на його проектування, виробництво і 

розподіл. 

Споживча вартість товару - це благо для людей, елемент багатства. 

Щоб стати споживчою вартістю, товар має володіти корисністю. 

Корисність товару - це його здатність задовольняти певні потреби 

людини. Корисність речі (продукту) робить її носієм споживчої вартості. 

 

Питання для контролю: 

1. Дайте визначення, що є метою товарознавства? 

2. Що є предметом товарознавства? 

3. Що таке методи товарознавства? 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 2 

«__»_______20__р.                                              Професія : 

Агент з постачання. 

 

Предмет « Організація товарознавства» 

Тема: Вступ.  Поняття товарознавства.  Поняття товару. 

Тема уроку: Історія розвитку теорії товарознавства. 

Мета: сприяти формуванню знань про історії розвитку теорії 

товарознавства; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

основних ознак розвитку. Розвити логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. 

Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують 

найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

 Формування знань учнів 

Товарознавство виникло й формувалося разом із розвитком 

товарного виробництва і торгівлі. Перша кафедра товарознавства була 



заснована 1549 року в Падуанському університеті (Італія) і мала назву 

Кафедра рослинних і тваринних фармацевтичних матеріалів. На Русі 

виникнення товарознавства відносять до середини ХVІ століття, що 

пов’язано зі збільшенням кількості товарів та розширенням їх 

асортименту та пожвавленням міжнародної торгівлі. З’явилися 

керівництва з описом товарів і рекомендаціями щодо їх використання. 

Так, у 1575 році було видано «Торгову книгу», в якій «...описані всяких 

земель товари різноманітні». 

Подальший розвиток товарознавства розділяють на 3 періоди. 

Перший товарознавчоописовий період (початку ХVІ — середини ХVІІІ 

століть). 

Другий період товарознавчотехнологічний (ХVІІІ-ХІХ століття) 

пов’язаний з розвитком виробництва, природничих наук і створенню 

нових технологій виробництва. 

Третій період розвитку товарознавства (від початку ХІХ століття 

до сих пір) називають товарознавчоформуючим і характеризується він 

формуванням асортименту і створенням якості товарів. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке товарознавство? 

2. Чому, на вашу думку, почало розвиватися товарознавство як наука? 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні питання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 



 

 

 

 


