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Урок 7 

Тема:  ВИДИ 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 

 

 Залежно від того, що ставиться за мету при класифікації товарів — 

зручність вивчення, раціональна організація торгівлі або статистична 

звітність, розрізняють класифікації: 

- навчальні; 

- торгові; 

- економіко-статистичні. 

  

Навчальні класифікації створюються з метою найбільш зручного, 

логічного й послідовного вивчення курсу в узагальненому вигляді з 

мінімальним витрачанням часу, тобто методично правильне вивчення 

споживчих властивостей товарів. При цьому вся увага зосереджується на 

вивченні загальних принципів формування цих властивостей. 

Усі товари медичного призначення умовно поділяють на: 

- медичні товари (реалізуються через систему «Медтехніка»); 

- фармацевтичні товари (реалізуються через аптечну мережу). 

Фармацевтичні товари розподілені на такі товарні групи: лікарські засоби; 

тара, закупорювальні засоби і пакувальні матеріали; перев'язувальні засоби і 

готові перев'язувальні матеріали; гумові вироби; предмети санітарії, гігієни і 

догляду за хворими; хімічні реактиви; дезінфекційні засоби; інші товари 

обмеженого аптечного асортименту (мінеральні води, п'явки медичні, миючі 

засоби й ін.). 

Із наведених груп видно, що в навчальних класифікаціях, мета яких — 

вивчення асортименту товарів, найважливішими ознаками є призначення і 

вихідний матеріал. 



Торгова класифікація необхідна в торгово-оперативному процесі, її 

мета — удосконалення цього процесу. Це класифікація традиційна, вона 

склалася на основі поділу товарів на групи відповідно до існуючого 

галузевого поділу промисловості і враховує особливості галузевих 

класифікацій продукції за чинними стандартами. 

Для торгової класифікації, мета якої — поліпшення організації 

торгового процесу, найпершою є ознака призначення. 

Чіткою класифікацією товарів користуються в аптеках, де викладка 

здійснюється за основною ознакою призначення, тобто за 

фармакотерапевтичною дією (наприклад, ліки від головного болю, шлункові, 

протизапальні, нейролептики, транквілізатори й інші медикаменти, 

незалежно від лікарської форми, або перев'язувальні засоби, предмети 

догляду за хворими та ін.). 

Важливим моментом у торговій класифікації є її досконалість і 

наближення до головної мети — раціоналізації та прискорення торгове-

оперативних процесів у торгівлі. 

Економіко-статистичні класифікації подаються в класифікаторах і в 

класифікації ЦСУ України, їх використовують при плануванні виробництва, 

постачання, для обліку продукції, що випускається. 

Для внутрішньої статистичної звітності та визначення питомої ваги 

медичної і фармацевтичної продукції в товарообігу аптек, як правило, 

прийнятна укрупнена класифікація одразу за кількома групами. 

 

 

Питання для контролю: 

 

1. Які правила для побудови класифікації товарів? 

2. Опишіть загальні вимоги для класифікації товарів 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 8 

 

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

  

  Предмет «Організація 

товарознавства» 



Тема:  Класифікація і кодування товару. 

Тема уроку: Кількість товару: визначення, поняття товарів. 

Мета: формування знань про поняття товарів; класифікація товару, 

обґрунтування основних видів товару в торгівлі. Розвивати логічне 

мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, інтерес до професій регіону. 

 

3. Формування знань учнів 

Під товаром розуміється все те, що може задовольнити потребу чи 

потреба і передбачається ринку з метою реалізації. 

Товар - це фізичні об'єкти, послуги, особи, місця, організації, ідеї, робоча 

сила або все те, що призначене для обміну. Однак перш ніж включиться в 

процес обміну, він повинен викликати інтерес у потенційного покупця, 

тобто мати здатність задовольняти конкретні потреби. 

У маркетингу товар є комплексом значущих для споживача властивостей 

(відповідність ціни і якості; необхідні розміри; функціональні, естетичні, 

соціальні характеристики; значимість; престиж; упаковка і багато чого 

іншого), які здатні задовольнити його потребу, у зв'язку з чим він готовий 

придбати його за ціною і в потрібній кількості. Існує кілька способів 

класифікації товарів: 

1. Експортний - товар відповідає вимогам того сегменту ринку країни 

(групи країн), де намічається його продаж: 

1) ринкової новизни (товари-піонери) - це такі товари, які здатні 

задовольняти нові потреби покупців або ж задоволення відомої потреби на 

якісно новому рівні; 

2) масовий (актуальний) - відомий товар ринку. 

2. За призначенням: список побудований не вірно. Далі має йти 

нумерація з цифрою в скобці, потім з буквою в скобці. 

А) товар індивідуального (особистого, широкого) споживання - 

придбання кінцевим споживачем товарів для особистого використання. 

У свою чергу вони поділяються на: 

1) товари короткострокового користування: придбаваються часто і 

споживаються за один або кілька разів (продукти харчування, побутова хімія, 

косметика і т. д.); 

2 ) товари довгострокового (тривалого) користування: придбаваються 

рідко і надовго (автомобіль, побутова техніка, одяг і т.д.); 



3) послуги: деякі дії, що приносять людині переваги або корисні 

результат (побутові, банківські, страхові, транспортні, фінансові, 

консалтингові та ін); 

4) товари ексклюзивного асортименту: це такі товари, поява яких 

споживач чекає на ринку, а в разі, якщо не чекає, інший не отримує; 

5) товари повсякденного попиту: такі товари купується часто, без 

роздумів і з мінімальними зусиллями на їх порівняння; 

6) товари попередньо попиту: перш ніж придбати товар, споживач 

порівнює його з наявними аналогами за різними показниками; 

7) товари особливого попиту: товари широкого попиту з наявністю 

певних характеристик, заради придбання яких витрачаються значні зусилля; 

8) товари пасивного попиту: товари, про які споживач або не знає, або 

знає, але не думає про їх придбання. Такі товари потребують для свого збуту 

певних маркетингових зусиль: стимулювання збуту, реклама, особисті 

продажі і т. д.; 

9) товари виробничого призначення (для проміжного використання) - це 

такі товари, які купуються, в основному, організаціями для подальшої 

переробки, або використання: 

10) матеріали та комплектуючі: сировина, напівфабрикати, деталі, 

заготовки, тобто повністю використовуються в процесі виробництва; 

11) капітальне майно: обладнання, споруди, тобто . ті товари, які частково 

присутні в кінцевому товарі; 

12) допоміжні товари і послуги: ділові послуги, допоміжні матеріали, 

тобто ті товари, які не присутні (навіть частково) в кінцевому товарі. 

3. Послуги: 

1) побутові: харчування, житло, обслуговування, відпочинок; 

2) ділові: технічні, інтелектуальні, фінансові; 

 

Питання для контролю: 

1. Опишіть послуги виробничого призначення 

2. Опишіть послуги соціальні 

 



 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

запитання 

 

 

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