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

  

  Предмет «Організація 

товарознавства» 
Тема:  Класифікація і кодування товару. 

Тема уроку: системи штрихових кодів. 

Мета: формування знань про поняття та сутність штрихового кодування; 

формування практичних умінь та навичок, значення штрих кодового 

кодування в торгівлі. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. 

Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, інтерес до 

професій регіону. 

 

 

У світі нині існує і використовується понад 50 різних систем штрихового 

кодування, які умовно можна розподілити на: 

• системи, що використовуються в торгівлі; 

• системи, що використовуються в інших видах діяльності людини. 

Системи, що застосовуються в торгівлі, використовуються тільки 

для ідентифікації товарів. Це такі системи, як: 

• німецька система BAN (Bundeseinheitliche Artіkelnumber); 

• американська система UPC (Universal Produkt Code); 

• європейська система EAN (European Artikle Numbering); 

• японська система Calra Code. 

 

Система BAN була впроваджена у ФРН у 1968 р. і використовується як 

загальнодержавна система класифікації товарів з метою: 

— спростити торговим підприємствам процес класифікації товарів для 

прискорення просування товарної маси; 



— полегшити облік поставок товарної маси від виробників і розрахунки 

між підприємствами; 

— полегшити персоналу оптових складів ідентифікацію та розміщення 

товарів у складах, а також контроль виконання договорів-поставок 

виробничими підприємствами. 

Calra Code — найновіша система кодування товарів, яку впроваджено в 

Японії у 1987 р. Графічний код складається з 10 великих квадратів, кожен з 

яких поділений на менші, однакової величини. Кожному квадрату приписана 

певна, незмінно одна й та ж цифра. 

Ознаки, за якими можна відрізнити справжні штрих-коди від 

фальсифікованих: 

• розміри штрих-коду (мінімальні — 21,30 мм, максимальні — 52, 74,6 мм); 

• кольорове виконання окремих елементів штрих-коду: колір штрихів — 

чорний, синій, темно-зелений, темно-коричневий, колір пробілів — білий, 

жовтий, оранжевий, світло-коричневий. Для штрихів не допускається 

використання будь-яких відтінків червоного і жовтого кольорів тому, що 

вони не сприймаються сканерами; 

• місце розташування штрих-коду: задня стінка пакування в правому 

нижньому куту, на відстані не менше 20 мм від країв. Допускається 

розташування на боковій стінці пакування в нижньому правому куту. На 

м'яких пакованих вибирають місце, де штрихи будуть паралельні дну 

пакування; 

• штриховий код не повинен розташовуватися там, де є інші елементи 

маркування (малюнок, текст, перфорація тощо); 

• на пакування повинен наноситися тільки один штриховий код. Нанесення 

двох штрих-кодів (EAN і UPC) допускається тільки тоді, якщо 

товаровиробник зареєстрував товар у двох Асоціаціях. У цьому випадку коди 

наносяться на протилежні кінці пакування. 

Використання штрихових кодів дозволяє захистити інформацію від 

навмисного її перекручування або неправомірного використання. 

Захист інформації необхідний тому, що навіть в локальних інформаційних 

мережах і системах можуть існувати потоки інформації, які вимагають 

підвищеного захисту. В цьому випадку необхідно використовувати певну 

комбінацію методів і засобів її захисту. 



Технологія захисту інформації пов'язана з виготовленням, нанесенням і 

зчитуванням відкритих і зашифрованих символів, зображень і текстового 

матеріалу за допомогою спеціальних технологічних прийомів таким 

способом, щоб їх вільне відтворення було неможливим. Вони 

використовуються для захисту віл підробок цінних паперів, продукції 

представницького призначення та споживчих товарів. 

Зараз існує і використовується понад 400 таких технологій, що базуються 

на оптичних, хімічних, металографічних, радіоізотопних методах запису і 

відтворення інформації. Широко починають використовувати голографічний 

метод. 

Голографування — це нанесення за допомогою спеціальної техніки 

зображення у вигляді високочастотної інтерференційної структури на 

спеціальні матеріали. Таке зображення називають голограмою, і воно 

наноситься на будь-яку поверхню різної фізичної природи. Для виготовлення 

голограм використовується голографічний ламінат, етикетки, що самі 

клеяться, спеціально оброблена фольга. Товщина голографічної плівки не 

перевищує 10 мкм. Тому відділити таку плівку і перенести її на іншу 

поверхню, не зруйнувавши її, практично неможливо. 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке голографування? 

2. Опишіть, де і для чого використовується голографування 
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     « _»______  20 __р.                                                  Професія : Агент з постачання. 

                      

                                                 Предмет «Організація           

                                                       товарознавства» 

Тема: Асортимент товару. 

Тема уроку: Поняття асортименту і його роль на ринку. 

Мета:Сприяти формуванню  знань про поняття асортименту та його роль на 

ринку;формування практичних умінь та навичок обґрунтування основних ознак 



асортименту. Розвивати  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 
      Набір товарів, пропонованих підприємством-виробником на ринку, називають 

асортиментом.  

 

Номенклатура, чи товарний асортимент, - це вся сукупність виробів, що випускаються 

підприємством. Вона включає різні види товарів. Вид товару ділиться на асортиментні групи 

(типи) відповідно до функціональними особливостями, якістю, ціною. Кожна група 

складається з асортиментних позицій (різновидів чи марок), які утворюють нижчу щабель 

класифікації. 

Широкий асортимент дозволяє диверсифікувати продукцію; орієнтуватися на різні вимоги 

споживачів і стимулювати здійснення покупок в одному місці. Одночасно він вимагає 

вкладення ресурсів і знань у різні категорії продукції. Глибокий асортимент може 

задовольняти потреби різних купівельних сегментів по одному товару; максимізувати 

використання місця в торговельних точках; перешкоджати появі конкурентів; пропонувати 

діапазон цін і стимулювати підтримку дилерів. Однак він також збільшує витрати на 

підтримку запасів, модифікацію продукції та виконання замовлень. Крім того, можуть 

виникнути певні труднощі у диференціації між двома схожими асортиментними позиціями. 

Зазвичай порівнянним асортиментом легше керувати, ніж непорівнянним.Він дозволяє 

підприємству спеціалізуватись в сфері маркетингу і виробництва, створювати міцний образ і 

забезпечити стабільні відносини в каналах збуту. Проте надмірна концентрація може зробити 

підприємство вразливим перед погрозами з боку зовнішнього середовища, коливань у збуті, 

уповільнення росту потенціалу в силу того, що весь упор робиться на обмежений асортимент 

товарів. 

 

Асортимент продукції буквально означає підбір предметів, сукупність їх найменувань за 

якими-небудь ознаками. З цієї точки зору асортимент може бути простим або складним, 

вузьким або широким. Така класифікація передбачає виділення груп однорідної продукції або 

товарів за ознакою виду, сорту, марки і т.п. Формуються асортиментні групи, в межах яких 

предмети мають певну схожість. І також можна розрізняти асортимент продукції (нло 

виробляється підприємством) і асортимент товарів (що пропонується споживачам цього 

продавця). 

 

Груповий асортимент товарів показує перелік укрупнених товарних груп, що складають 

номенклатуру товарів. Так, у продовольчому магазині можуть продаватися гастрономічні та 

бакалійні продукти, а в магазині спорттоварів - літній і зимовий спортивний інвентар. 

Видовий асортимент товарів відбиває наявність у групі товарів ряду видів. Наприклад, у 

складі молочних продуктів можуть бути представлені кефір, вершки, сир і т.п. Чоловіче взуття 

включає такі поняття як чоботи, черевики, туфлі, босоніжки. 

 

Внутрішньовидової асортимент товарів являє різновиди продукції, членененія виду на 

частини. Так, сир може бути різного ступеня жирності, самовари - різної місткості, взуття - 

різного фасону, тканини - різного забарвлення і т.п. Внутрішньовидової асортимент товарів 

може мати різну глибину розвитку, деталізації. У цьому сенсі можна говорити про ступінь 

складності асортименту. Наприклад, лікарські препарати, що застосовуються при певному 

захворюванні людини, можуть бути представлені засобами для зовнішнього або внутрішнього 

вживання, у вигляді таблеток або рідин, мати різну фасовку, упакування і т.п. 

 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8


У відношенні промислових підприємств встановлюється виробничий асортимент продукції, 

стосовно торговельних підприємств - торговий асортимент товарів. Перших з них відображає 

спеціалізацію підприємства і служить підставою для укладення договорів поставки. У другому 

випадку складаються підстави судити про масштаби можливості торговельного підприємства 

задовольняти потреби населення і розрізняють спеціалізовані і універсальні торговельні 

підприємства. 

 

Товарний асортимент включає окремі види товарів. 

Вид товару ділиться на асортиментні групи відповідно до функціональними особливостями, 

якістю і ціною. Наприклад, книжкові видання можуть бути розділені на наступні асортиментні 

групи: наукова література, науково-популярна, виробнича і інструктивна, навчальна, 

програмна і методична, художня, дитяча, офіційно-документальна, довідкова, суспільно-

політична література. 

Кожна асортиментна група складається з асортиментних позицій, які 

є найпростішою одиницею структури. наприклад навчальна література ділиться на 

підручники і навчальні посібники. 

Товарний асортимент характеризується широтою (кількістю асортиментних груп), глибиною 

(кількістю позицій у кожній асортиментній групі) і сопоставимостью (співвідношенням між 

запропонованими асортиментними групами з погляду спільності споживачів, кінцевого 

використання, каналів розподілу і цін). 

 

 

Питання для контролю: 

1. Що передує формуванню асортименту? 

2. Що таке формування асортименту? 

3.  

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, виконати вправи та завдання, 

дати відповіді на контрольні запитання 

 

 

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