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ПЛАН УРОКУ № 3 

«__»_______20__р.                                              Професія :  

Агент з постачання.  

 

Предмет « Організація товарознавства» 

Тема: Вступ.  Поняття товарознавства.  Поняття товару. 

Тема уроку: Поняття про товар. Найменування товару . 

Мета: сприяти формуванню знань про товар; формування 

практичних умінь та навичок обґрунтування основних видів 

найменування. Розвити логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. 

Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій 

регіону. 

3.  Формування знань учнів 

Товар - це продукт, послуга, цінні папери, ідеї та знання, які 

можуть задовольнити потребу і призначені для продажу. 

Мета класифікації товарів - для кожного типу товару виділити 

його характерні ознаки і визначити специфіку комплексу маркетингу. 

Товари поділяють на споживчі і промислові. 

1. Промислові товари: споруди та капітальне обладнання, додаткове 

обладнання, допоміжне обладнання, деталі та компоненти, матеріали та 

сировина, промислові послуги. 

2. Споживчі товари: 

 Повсякденного попиту (постійного попиту). 

 Попереднього вибору. Наприклад, меблі, одяг (на основі порівняння 

характеристики: схожі - несхожі). 

 Особливого попиту - з унікальними характеристиками (престижні 

автомобілі, стереоапаратура). 



 Імпульсивної покупки. Наприклад, шоколадний батончик біля каси. 

 Пасивного вибору - споживачу не відомо про існування товару. 

Важлива характеристика товару - цінова еластичність - це процентна 

зміна величини попиту на кожний процент зміни в ціні. Залежить від 

призначення товару. 

Для позиціонування товару на цільовому ринку дуже важливо 

правильно його описати мовою, зрозумілою споживачеві, а не розробникові. 

Опис товару - одна з основних частин бізнес-плану. 

Опис товару, зазвичай, робиться за трьома напрямами: 

 Складові об'єктивних характеристик (колір, уподобання, розмір, 

матеріал, вага, запах). Будь-яка із характеристик товару може стати цього 

конкурентною позицією; 

 Оцінка ринкових параметрів товару (ширина продуктивної лінії, 

якість пакування, характер доставки, транспортування, реклама); 

 Параметри товару в процесі вжитку (міцність, простота догляду і 

вжитку, витрати на підтримку товару в робочому стані, рівень 

пристосування). 

Вимоги до товару — сукупність якісних і кількісних 

характеристик товару, що відображають уявлення його споживачів про 

необхідну цінність товару в разі використання його за призначенням у 

встановлених умовах обігу і споживання. 

Кожний окремий вид товару можна характеризувати з точки зору 

його властивостей, якості та показників якості. 

Властивості товару — об'єктивна особливість продукції, яка 

може проявлятися при її створенні, експлуатації і споживанні. 

Властивості товару можна поділити на прості та складні. Прості 

властивості — кислотність, вологість продуктів харчування; міцність, 

стійкість до зносу тканин і т. д. 

До складних відносять надійність продукції, яка включає 

безвідмовність у роботі, довговічність, ремонтопридатність, наприклад 



побутової техніки, чи органолептичну оцінку продовольчих товарів, яка 

включає смак, запах і консистенцію. 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке якість товару? 

2. Дайте визначення споживної властивості товару 

 

 

План уроку № 4 

  

                                                                         Професія: Агент з постачання. 
«__»_______20__ р. 

       Предмет « Організація 
  Товарознавства» 

  

Тема: Вступ. Поняття товарознавства. Поняття товару. 

Тема уроку:  Тематичне оцінювання. 

Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів;формування практичних 

умінь та навичок . Розвивати логічне мислення, уяву,ініціативу, увагу. 

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

найбільш поширеніші трудові процеси, інтерес до професії.  

1. Проведення тематичної атестаційної роботи 

Тестування на тему: Вступ. Поняття товарознавство. Поняття товару. 

Оберіть правильну відповідь. 

1. Товарознавство це: 

А) наукова дисципліна 

Б) товарна дисципліна 

В) дисципліна, яка побудова на фактах. 

 

2. Об’єктами товарознавства є: 

А) товари, як продукти праці для задоволення потреб споживача та методи їх 

практичного і теоретичного пізнання. 

Б) товари,як продукти праці для відображення потреби споживача та методи 

їх практичного використання. 

В) сукупність якісних і кількісних характеристик товару. 

 

3. Предмет товарознавства це: 

А) об’єктивна особливість продукції 

Б) споживча вартість товарів 

В)сукупність характеристик товару 

 

4.Товарознавство виникло в: 



А) 11 ст. 

Б) 16 ст. 

В) 19 ст. 

 

 5. Товар  це: 

   А) об’єкт праці 

   Б) процес обробки продукту 

   В) продукт праці. 

 

6.Назвіть правильні два твердження властивості товару: 

А)задовольняти потреби людини,придатність обміну на інші товари 

   Б)товари короткострокового  користування 

   В)товари широкого попиту з наявністю певних  характеристик 

 

7.Виберіть правильний рядок  до яких відносяться  побутові послуги товарів: 

 А)харчування, житло, освіта,безпека, відпочинок 

  Б)освіта, охорона здоров’я,безпека,житло,харчування. 

 В)харчування, житло, обслуговування,відпочинок. 

 

8.Виберіть правильний рядок  до яких відносяться  виробничого призначення 

послуги товарів: 

А) освіта, охорона здоров'я, безпека, розвиток 

 Б) харчування, житло, обслуговування, відпочинок 

 В) експлуатація, ремонт, консультації 

Г)експлуатація, ремонт, освіта, житло. 

 

9.Поняття «найменування місця походження товару» є унікальним об'єктом… 

А) походження товарів 

Б) географічної вказівки 

В) інтелектуальної власності 

 

10.Основна відмінність товарного знака і найменування місця походження 

товару це  

А)достовірне місце 

Б) наявність особливих властивостей 

В)зв'язок якості товару з регіоном, де випускається товар. 

 

11.Географічні вказівки є об'єктом…  

А) географічних місць 

Б) правової охорони за умови їх використання 

      В) місцем його походження. 

 

      12.Поняття географічне вказівки можна розділити на дві групи… 

А) вказівку місць походження товарів і найменування місць походження товарів 

      Б) експортну вказівку і вказівку за призначенням 

      В) довгострокова та короткострокова. 



 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання 

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
 

mailto:anylesik@gmail.com

