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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  

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. 

  

 МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ: 

 Основні принципи класифікації — це визначення мети і вибір 

класифікаційних ознак. 

Метою класифікації в товарознавстві є сприяння вивченню 

споживчих властивостей, якості, асортименту товарів і управління ними. 

Очевидно, що кількість ознак, які обираються, і порядок їх використання (за 

ступенем важливості або істотності) визначаються метою класифікації. 

У торгівлі класифікація слугує раціоналізації та прискоренню торгово-

оперативних процесів, її застосовують при плануванні товарообігу по групах 

(підгрупах) товарів, при впорядкуванні заявок-замовлень та вивченні попиту. 

  

Призначення класифікації полягає в тому, що вона дозволяє: 

— дослідити споживчі властивості однорідних груп (підгруп) товарів; 

— установити оптимальний рівень властивостей товарів; 

— розробити групові методи дослідження й оцінки рівня якості товарів 

(наприклад, для груп інструментів, приладів, перев'язувальних засобів, 

гумових виробів тощо.) 

  

Класифікація дає можливість оцінювати асортимент конкретних груп 

(підгруп) товарів і його відповідність потребам, розробляти напрями 

розвитку асортименту. 

Групування товарів за спільністю властивостей є підставою для 

розробки умов зберігання, прийомів пакування товарів і необхідне при 

встановленні оптимальних режимів їх експлуатації. 

Відповідно до встановленої Центральним статистичним управлінням 

України класифікації ведуться облік і звітність про надходження та 

реалізацію товарів. 

Класифікацію покладено в основу впорядкування каталогів, її 

враховують при визначенні типів складів, баз і торгових підприємств 

(наприклад, магазинів «Медтехніка», «Оптика», МЛА, ЦРА й ін.). 



Розміщення на складах, на прилавках аптек, у магазинах «Медтехніка» 

також здійснюється за певною системою, групуванням товарів за рядом ознак 

(наприклад, за умовами зберігання, за фармакотерапевтичною дією, 

лікарською формою й т. п.). 

Комп'ютеризація, створення автоматизованих систем управління (АСУ) 

висувають підвищені вимоги до класифікації та кодування товарів. 

  

 ОЗНАКИ І ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КЛАСИФІКАЦІЇ: 

 Розподіл товарів по категоріях класифікації здійснюється за 

характерними спільними ознаками. 

 При класифікації медичних і фармацевтичних товарів враховуються 

такі ознаки: призначення, сфера застосування, вихідний матеріал, спосіб 

виробництва, особливості конструкції, розміри, кратність обертання.    

 Найбільш загальними ознаками, характерними для багатьох товарів, є 

призначення, застосування, вид вихідної сировини. 

Ознака призначення використовується як у вищих, так і в нижчих 

щаблях класифікації. 

Так, залежно від призначення товари можуть виділятися в окремі 

товарні групи. 

Наприклад, група «Ножі та скальпелі»: 

за призначенням — для розсікання м'яких і щільних тканин; 

за сферою застосування — загальна хірургія, нейрохірургія, 

офтальмологія тощо; 

за вихідним матеріалом — різні марки сталей (вуглецеві В10А, В12А; 

неіржавіючі — 40X13,10X13 та ін.); 

за способом виробництва — цільноштамповані, зварні; 

за конструкцією — брюшисті, шпичасті, радіусні, серповидні, лінійні, 

списоподібні; 

за розмірами — за довжиною леза або інструмента; 

за кратністю обертання — багаторазового використання, одноразові. 

Такі фармацевтичні товари, як лікарські засоби, крім того, можуть 

класифікуватися за лікарською формою, за специфічними умовами 

зберігання (наприклад, такі, що потребують захисту від світла; такі, що 

потребують захисту від вологи). 

Хімічні реактиви класифікуються за хімічним складом, фасуванням й 

ін. 

Парфумерні товари — за характером запаху класифікуються на 

квіткові й фантазійні. 

  

 



  

Питання для контролю: 

1. Якими можуть бути ознаки класифікації? 

2. Опишіть характеристику нижчого ступеню класифікації 

 

 

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 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

запитання 

 

 



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