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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 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 9 

 

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

  

  Предмет «Організація 

товарознавста» 
Тема:  Класифікація і кодування товару. 

Тема уроку: Кодування товарів. 

Мета: формування знань про поняття та сутність кодування товарів, види 

кодування; формування практичних умінь та навичок, обґрунтування 

основних видів кодування в торгівлі. Розвивати логічне мислення, уяву, 

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

людей, інтерес до професій регіону. 

 

3. Формування знань учнів 

Код — це знак або сукупність знаків, що використовуються для позначення 

класифікаційного угрупування об'єкта класифікації. 

Метою кодування є систематизація об'єктів шляхом їхньої ідентифікації і 

присвоєння умовного позначення (коду), завдяки якому можна знайти і 

розпізнати будь-який об'єкт серед багатьох інших. 

Необхідність в кодуванні товарів і інших об'єктів існувала давно, але 

особливо зросла значущість кодування в останні десятиріччя у зв'язку з 

впровадженням електронно-обчислювальної техніки, тому що воно 

(кодування) полегшує обробку техніко-економічної інформації, підвищує 

ефективність функціонування АСУ. 



Наявність коду на товарах або упаковці піднімає до того ж авторитет 

фірми, відіграє роль реклами товару і самого підприємства, підвищує 

конкурентоспроможність товару на міжнародному ринку. 

 

Застосування кодування об'єктів разом з ЕОМ забезпечує: 

— виробникам — автоматизований облік кількості виробленої продукції, її 

сортування і нарізне розміщення в складах; облік товарних запасів; 

автоматизоване формування замовлень і своєчасне відправлення товарів у 

торгову мережу; 

— оптовим посередникам — швидке приймання товарів за кількістю й 

асортиментом; облік і контроль товарних запасів на складах; своєчасну 

відгрузку товарів у роздрібну торгову мережу; 

— транспортним організаціям — скорочення часу на приймання та здачу 

товарів; 

— працівникам роздрібної торгівлі — швидке та якісне приймання товарів 

за кількістю й асортиментом, їх розміщення в сховищах торгового 

підприємства, автоматизований облік і контроль товарних запасів, контроль 

за збереженням товарів, ритмічне поповнення товарних запасів в міру 

реалізації окремих груп товарів. 

Присвоєння кодів об'єктам кодування повинно відбуватися на основі 

певних правил і методів. Правила кодування: 

— код повинен мати певну структуру побудови; 

- код може бути представлений за допомогою спеціально обумовлених 

знаків; 

- код повинен допомагати впорядкуванню об'єктів кодування. Структура 

коду — умовне позначення об'єкта, яке складається із послідовно 

розташованих знаків. Структура коду включає такі елементи: алфавіт, 

основу, розряд і довжину, 

Алфавіт коду - це система знаків, прийнятих для утворення коду (цифри, 

букви, їхні комбінати, штрихи). У зв'язку з цим алфавіти кодів можуть бути 

цифрові, буквені, буквено-цифрові та штрихові. 

Цифровий алфавіт коду — це алфавіт, знаками якого є цифри. Наприклад, 

відповідно до вимоги загальнодержавного класифікатора промислової і 



сільськогосподарської продукції (ЗКП/ВКУ) консерви "Молоко згущене" 

мають код 67. 

Буквений алфавіт коду — це алфавіт, знаками якого є букви алфавіту. 

Буквено-цифровий алфавіт коду - це алфавіт, знаками якого є букви і 

цифри. Наприклад, у класі сільськогосподарської продукції свіжі овочі мають 

код С4, а у класі продукції харчової промисловості карамель має код Н42. 

Штриховий алфавіт коду — це алфавіт, знаками якого є штрихи та пробіли, 

ширина яких читається за допомогою сканерів у вигляді цифр. Прикладами 

таких кодів можуть бути штрихові коди EAN та UPA, які широко 

використовуються в міжнародній практиці, а в останній час енергійно 

впроваджуються в Україні. 

Основа коду — це число знаків а алфавіті коду. 

Розряд коду — це позиція знака в коді. Кожен знак у коді характеризує 

спеціально обумовлену ознаку товару. У зв'язку з цим розряд коду несе певне 

змістовне навантаження. 

Довжина коду - це число знаків у коді (без врахування пробілів). 

Наприклад, товар має код 54 3121 1211. Основа цього коду має 12 знаків 

(десять цифр і два пробіли) а його довжина 10 знаків (пробіли в довжині коду 

не враховуються). 

Для кодування товарів і інших об'єктів використовуються декілька 

способів, які являють собою різновиди методу кодування. Це порядковий, 

серійно-порядковий, послідовний і паралельний способи. 

Порядковий метод кодування — побудова і присвоєння коду із чисел 

натурального ряду. Прикладом порядкового кодування може служити 

присвоєння чисел (коду) прізвищам студентів у журналі академічної групи. 

Це найбільш простий і розповсюджений метод кодування, який не потребує 

певних знань у цій сфері. Він дозволяє кодувати об'єкти, що класифікуються 

за однією або декількома обумовленими чи випадковими ознаками. 

Наприклад, прізвища студентів у журналі академічної групи кодуються по 

алфавіту перших букв (обумовлена ознака); інші ознаки (вік, стать, рівень 

підготовки тощо) — випадкові. 

Серійно-порядковий метод кодування — побудова і присвоєння коду із 

чисел натурального ряду, закріплення окремих серій і діапазонів цих чисел за 

об'єктами класифікації з певними ознаками. Прикладом такого кодування 

може служити присвоєння порядкових номерів певній групі товарів. 

Наприклад, консерви рибні мають індекс Р (рибна промисловість), а лосось 



далекосхідний натуральний — горбуша в цій серії має порядковий номер — 

85. 

Послідовний метод кодування — утворення і присвоєння коду 

класифікаційному групуванню і об'єкту класифікації з використанням кодів 

послідовно розташованих підпорядкованих групувань, одержаних при 

ієрархічному методі класифікації. Головною перевагою цього методу є 

високий ступінь упорядкування об'єктів кодування і можливість виявлення 

загальних та окремих ознак. 

Послідовний метод кодування можна проілюструвати на прикладі класу 25. 

25 — Продукція резовотехнічна та азбестова. 

25 5 — Рукава. 

25 54 — Рукава оплетені. 

25 543 — Рукава напірні з нитяним оплетенням. 

25 5433 — Рукава с віскозним оплетенням. 

25 5433 4 — Рукава напірні з нитяним оплетенням довгомірні, тип III; 

25 5433 41 — Рукава напірні з нитяним оплетенням довгомірні, тип III, 

рабочий тиск 0,6 МПА. 

25 543341 01 — Рукава напірні з нитяним оплетенням довгомірні, тип III, 

робочий тиск 0,6 МПА; зовнішній діаметр 9,0 мм. 

Паралельний метод кодування — побудова і присвоєння коду 

класифікаційній групі і об'єкту класифікації з використанням кодів 

незалежних групувань, одержаних при фасетному метолі класифікації. При 

достатньо високому ступені упорядкування незалежність групувань не дає 

можливості виявити повною мірою спільність і різницю ознак. Разом з тим 

для цього методу кодування доступна будь-яка попередньо обумовлена 

кількість об'єктів і позицій, що класифікуються. Прикладом паралельного 

методу кодування може служити поділ продукції на підвиди в асортиментній 

частині ДКП. 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке класифікатор? 

Наведіть переваги та недоліки різних методів 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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