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 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Механічне та немеханічне устаткування, тара і ваговимірювальне 

обладнання. 

Тема уроку: Роль тари та упаковки в торгово-технологічному процесі. 

Мета: сприяти формуванню знань про тару та упаковку. Сформувати практичні 

знання та вміння значення тари та упаковки. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, 

увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують 

найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів. Перевезення більшості торговельних вантажів від 

виробників до оптових торговельних підприємств і далі — до роздрібної торгівлі — є 

можливими лише за умови забезпечення якісного пакування товарів, тобто процесу 

підготовки виробу (товару) до транспортування, зберігання і продажу. Пакування є 

складовою частиною процесу виробництва, необхідною для того, щоб виріб (товар) був 

доставлений споживачу в належному вигляді. Пакування товарів здійснюється за 

допомогою упаковки і/або тари. 

Упаковка — це засіб або комплекс засобів, які забезпечують захист товарів від 

пошкоджень та втрат, а довкілля — від забруднень, і полегшують процес обігу товарів. 

Тара — це промисловий виріб, призначений для упакування, зберігання, 

транспортування і реалізації товарів у сфері обігу, який запобігає їх пошкодженням та 

псуванню лід час перевезення, виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, 

складування та зберігання. 

Тара є елементом або різновидом упаковки. Упакування деяких видів товарів може 

здійснюватись як у тару, так і без неї, за допомогою використання допоміжних 

пакувальних засобів або пакувальних матеріалів, які виконують функції упаковки. 

У процесі товарообігу основними функціями тари й упаковки товарів є: 

> охорона товару від шкідливого впливу зовнішнього середовища і забезпечення 

умов для збереження кількості і якості товарів на всьому шляху їх руку від виробника до 

споживача; 

> охорона зовнішнього середовища від впливу упакованої продукції (товару); 

> надання товарам (вантажам) необхідної мобільності і створення умов для 

раціональної організації торгово-технологічних процесів та застосування засобів 

механізації; 

> створення необхідних умов для полегшення кількісного обліку товарів завдяки 

формуванню товарних одиниць за габаритами і масою; 

> виконання ролі носія реклами та комерційної інформації, призначеної для 

спеціалістів торгівлі, працівників транспорту, безпосередніх споживачів товарів; 



> створення зручностей споживачам щодо придбання та використання придбаних 

упакованих товарів; 

> забезпечення зручностей для виконання навантажувально-розвантажувальних 

робіт, пакетування, маркування, складування, зберігання і транспортування товарів 

(вантажів); 

> виконання ролі транспортного і немеханічного обладнання оптових і роздрібних 

торговельних підприємств; 

> запобігання крадіжкам товарів. 

Крім того, вдалий дизайн тари (упаковки) сприяє реалізації товарів; завдяки 

застосуванню тари суттєво подовжуються терміни зберігання та реалізації товарів, 

знижуються ціни на товари завдяки зменшенню втрат під час їх транспортування, 

зберігання і реалізації, економляться пакувальні матеріали в роздрібній торгівлі тощо. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Для чого необхідна упаковка товару? 

2. Чи може бути упаковка одночасно і тарою? Наведіть приклади 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

запитання 

 

 

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