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Урок 5. 

Тема: Поняття класифікації товарів 

Мета: сприяти формуванню знань про методи класифікації та правила 

класифікації; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

основних методів і правил класифікації. . Розвивати логічне мислення, уяву, 

ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до 

людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до 

професій регіону. 

 

Матеріал уроку 

 

Класифікація товарів є важливою складовою товарознавства, 

надзвичайно велике її значення в управлінні асортиментом і якістю 

товарів. Вона дозволяє вивчати безліч різноманітних товарів і раціонально 

організовувати торгівлю ними. 

Об'єктом виступає елемент класифікованого загалу. У товарознавстві 

таким елементом є товар. З-поміж великої кількості товарів за ознакою 

призначення виділяються: споживчі товари, товари промислового 

призначення та ін. 

Класифікація (від лат. classic — розряд, група) — розподіл 

численних об'єктів (предметів і явищ) на класи, групи й інші підрозділи 

залежно від загальних ознак. 

Інакше кажучи, класифікація — це система упорядкованого роз-

поділу товарів за розділами і дрібнішими підрозділами в логічній 

послідовності, зі супідрядністю за певними ознаками. 

Вона узагальнює й упорядковує результати досліджень і сприяє 

подальшому науковому пошуку. 

Вперше питаннями систематизації (класифікації) стали займатися 

зоологи і ботаніки. Так, 1735 року з'явилася робота шведського вченого 

Карла Ліннея «Система природи», в якій були викладені основи 

систематизації рослинного і тваринного світу. Ця робота вплинула на 

систематизацію в інших дисциплінах. 



Класичним прикладом природничої наукової класифікації є розподіл 

хімічних елементів на групи в періодичній системі Д. І. Менделєєва, що 

відображає закономірний зв'язок між їхньою будовою та властивостями. 

Ця класифікація дозволила не тільки розподілити всі відомі хімічні еле-

менти на окремі групи за властивостями, але й передбачити невідомі на 

той час елементи, що були відкриті пізніше. 

  

 

Питання для контролю: 

1. Ким і де були зроблені перші спроби класифікації товарів? 

2. Яке значення має класифікація товарів? 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 6 

 

«__»______ 20__ р. Професія : Агент з 

постачання.  

  

  Предмет «Організація          

товарознавства» 

Тема№2:Класифікація і кодування товару . 

Тема уроку: Методи класифікації. Правила класифікації. 

Мета: сприяти формуванню знань про методи класифікації та правила 

класифікації; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

основних методів і правил класифікації. . Розвивати 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 

ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТОВАРІВ ТА її  КАТЕГОРІЇ: 

 Класифікація товарів є важливою складовою товарознавства, 

надзвичайно велике її значення в управлінні асортиментом і якістю 

товарів. Вона дозволяє вивчати безліч різноманітних товарів і раціонально 

організовувати торгівлю ними. 

Об'єктом виступає елемент класифікованого загалу. У товарознавстві 

таким елементом є товар. З-поміж великої кількості товарів за ознакою 

призначення виділяються: споживчі товари, товари промислового 

призначення та ін. 



Класифікація (від лат. classic — розряд, група) — розподіл 

численних об'єктів (предметів і явищ) на класи, групи й інші підрозділи 

залежно від загальних ознак. 

Інакше кажучи, класифікація — це система упорядкованого роз-

поділу товарів за розділами і дрібнішими підрозділами в логічній 

послідовності, зі супідрядністю за певними ознаками. 

Вона узагальнює й упорядковує результати досліджень і сприяє 

подальшому науковому пошуку. 

Вперше питаннями систематизації (класифікації) стали займатися 

зоологи і ботаніки. Так, 1735 року з'явилася робота шведського вченого 

Карла Ліннея «Система природи», в якій були викладені основи 

систематизації рослинного і тваринного світу. Ця робота вплинула на 

систематизацію в інших дисциплінах. 

Класичним прикладом природничої наукової класифікації є розподіл 

хімічних елементів на групи в періодичній системі Д. І. Менделєєва, що 

відображає закономірний зв'язок між їхньою будовою та властивостями. 

Ця класифікація дозволила не тільки розподілити всі відомі хімічні еле-

менти на окремі групи за властивостями, але й передбачити невідомі на 

той час елементи, що були відкриті пізніше. 

  

КЛАСИФІКАЦІЯ  ТОВАРІВ: 

 Класифікація товарів, об'єднуючи їх за спільними ознаками, дає 

можливість вивчати окремі види й різновиди, яким властиві ці ознаки. 

Вона створює передумови для автоматизованого обліку, планування, 

прогнозування асортименту, побудови прейскурантів, вивчення попиту й 

упорядкування заявок-замовлень. 

  

Розрізняють категорії класифікації: 

- вищі; 

- середні; 

- нижчі. 

  

Вищі категорії класифікації позначають термінами «розділ», 

«підрозділ» або «клас», «підклас». 

Середні категорії — «група», «підгрупа», «вид». 

Нижчі категорії — «підвид». 

  

Розподіл загалу об'єктів (товарів) на групи тільки за однією ознакою 

називається групуванням. 

  



Вид у класифікації — дуже важлива категорія, що являє собою 

кінцевий продукт виробництва та має конкретне призначення і власну 

назву. Наприклад, вата гігроскопічна, банка скляна з трикутним вінцем, 

стіл аналітичний відносять до категорії виду товару, а перев'язувальні 

засоби, тару, аптечні меблі, що містять ці види,— до більш високого щабля 

класифікації — групи. 

Вид може розділятися на різновиди (підвиди), тобто нижчі категорії 

класифікації. Приміром, вата гігроскопічна як вид має декілька різновидів: 

хірургічна, очна, гігієнічна. 

  

Питання для контролю: 

1. Яка мета класифікації? 

2. В чому полягає призначення класифікації? 

  

 

 

 
Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

запитання 

 

 

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