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

  

  Предмет «Організація 

товарознавства» 

Тема: Класифікація і транспортна характеристика вантажів 

    Тема уроку: Роль перевезення товарів у ланцюзі товарообігу 

   Мета: сприяти формуванню знань про поняття та сутність перевезення 

  вантажів; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

  основних ознак транспортування вантажів.   

3. Вивчення нового матеріалу 
Процес доведення товарів від підприємств-виробників через підприємства оптової і 

роздрібної торгівлі до споживачів називається рухом товару. Він включає не тільки 

фізичне переміщення товарів з місць виробництва в місця споживання, але і операції, 

пов'язані з їх зберіганням, підсортуванням і підготовкою до продажу на підприємствах 

торгівлі. 

На підприємствах торгівлі завершується процес кругообігу засобів, вкладених у 

вироблені предмети споживання, відбувається перетворення товарної форми вартості в 

грошову і створюється економічна основа для відновлення виробництва товарів. Тому 

раціональна організація процесу руху товару – одна з важливих функцій торгівлі. З цією 

метою повинні визначатися найсприятливіші потоки і напрями руху товарів, економічніші 

види транспорту для перевезення товарів з місць виробництва в місця споживання, а 

також повинна створюватися відповідна мережа складів і баз. 

Від того, наскільки раціонально організований процес руху товару, в значній мірі 

залежить якість торгового обслуговування населення, а також час обороту товарно-

матеріальних цінностей. Тому рух товару припускає створення технологічного ланцюга, 

здатного своєчасно і безперебійно доводити товари від виробництва до споживачів у 

необхідній кількості, широкому асортименті, високої якості, при мінімальних витратах 

праці, матеріальних засобів і часу. 

Основними ланками технологічного ланцюга руху товару є виробничі і 

сільськогосподарські підприємства, що виробляють товари народного споживання, оптові 

бази, магазини і інші пункти роздрібного продажу товарів. 

Виходячи з сфери виробництва в сферу споживання, товари можуть проходити через 

одне або більш складських ланок. Раціональна організація процесу руху товару 

передбачає проходження товару через мінімальне число ланок. 

На організацію процесу руху товару робить вплив ряд чинників, які можна об'єднати 

в наступні групи: 

 виробничі; 

 транспортні; 

 соціальні; 

 торгові. 



На характер процесу руху товару великий вплив роблять його форма і ланковість. 

В основу раціональної організації процесу руху товару повинне бути встановлене 

дотримання наступних основних принципів: 

 застосування найкоротших шляхів руху товарів; 

 встановлення оптимальної форми і ланковості руху товарів з широким 

застосуванням централізованої доставки товарів в роздрібну торгову мережу; 

 вибір раціональних транспортних засобів і ефективне їх використовування; 

 широке застосування тари-устаткування і засобів механізації навантажувально-

розвантажувальних і складських робіт; 

 постійне вдосконалення і оптимізація технологічного ланцюга руху товару. 

Рух товарів з районів виробництва в райони споживання повинен відбуватися 

найкоротшими шляхами, що забезпечує проходження ними якнайменшого шляху від 

виробника до споживача, прискорення процесу відтворення і якнайменші витрати по 

переміщенню товарів. У цьому повинні бути зацікавлені як виробники, так і торгові 

підприємства. 

 

 

  ПЛАН УРОКУ № 42 

 

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

  

  Предмет «Організація 

товарознавства» 
Тема: Класифікація і транспортна характеристика вантажів 

    Тема уроку: Товаросупровідна документація. Вантажне маркування 

   Мета: сприяти формуванню знань про поняття та сутність перевезення 

  вантажів; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

  основних ознак транспортування вантажів.   

4. Вивчення нового матеріалу 
Товаросупровідні документи (ТСД) — документи, які містять необхідну та достатню 

інформацію для ідентифікації партій товарів на всьому шляху товаропросування. 

ТСД залежно від характеристик товару поділяються на: кількісні, якісні, 

розрахункові і комплексні. 

Кількісні ТСД — документи, призначені для передачі і збереження інформації про 

кількісні характеристики товарів або товарних партій. До кількісних ТСД відносяться 

пакувальні листи, специфікації, акти про встановлену розбіжність у кількості товарів, 

комерційні акти. 

Акти про встановлену розбіжність у кількості товарів складають у тих випадках, 

коли фактична кількість товарів при прийманні не співпадає з кількістю, вказаною у 

документах. Будь-яка втрата, псування або пошкодження оформляються комерційним 

актом з обов'язковою присутністю представників перевізника або охорони, що дасть 

підставу для відшкодування заподіяного збитку вантажовідправнику чи 

вантажоотримувачу. Зазначені документи призначені для передачі відомостей 

постачальнику про кількісні втрати товарів при транспортуванні, виявлених під час їх 

приймання. 



ТСД якості — документи, призначені для передачі і збереження інформації про 

якість товарів. ТСД містять не тільки відомості про якісні характеристики товарів, їхні 

значення, градації якості, а також про найменування товарів, їхніх виробників 

(постачальники, відвантажувачі), дату виготовлення (відвантаження), а також інші 

необхідні відомості. 

Документи якості поділяються на обов'язкові та необов'язкові. До перших 

відносяться сертифікати відповідності товарів, які повинні проходити обов'язкову 

сертифікацію, і посвідчення якості, якщо у стандарті передбачена їх наявність. 

Обов'язковість сертифікатів відповідності для зазначеної групи товарів (продукції) 

передбачається наказом Держстандарту України "Про проведення обов'язкової 

сертифікації в Україні". Інші види сертифікатів — гігієнічний, ветеринарний, 

фітосанітарний — не є заміною сертифікату відповідності й обов'язковим ТСД. 

Розрахункові ТСД — це документи, призначені для документального оформлення 

угоди про ціни, оплату транспортних витрат, спільному (або односторонньому) покриттю 

витрат, у тому числі транспортних, інших витрат, якщо у складеному договорі купівлі-

продажу (або постачання) ці відомості не були передбачені. До розрахункових ТСД 

відносяться протокол узгодження цін, рахунки, рахунки-фактури та інші документи про 

ціни. Основним призначенням рахунків є інформація про ціну та вартість товару. У 

рахунках також є відомості про кількість товарів в упаковці, але вони не є основними. 

 

 

 

Питання для контролю: 

1. які дані має маркування? 

2. Що таке комплексні товаросупровідні документи? 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

запитання 

 

 

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