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  ПЛАН УРОКУ № 45 

 

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

  

  Предмет «Організація 

товарознавства» 
Тема: Класифікація і транспортна характеристика вантажів 

    Тема уроку: Пакування. Роль збереження продукції (товарів) в ланцюзі 

товароруху 

   Мета: сприяти формуванню знань про поняття та сутність перевезення 

  вантажів; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

  основних ознак транспортування вантажів.   

3. Вивчення нового матеріалу 
Без пакувальної тари не обходиться, мабуть, жодне підприємство, що займається 

виробництвом і реалізацією товарів. Виготовивши продукцію, важливо також подбати про 

її упаковку. Грамотно розроблена, вона убезпечить вантаж під час перевезення, допоможе 

зберегти його, а також збільшить кількість продажів. 

Пакувальні вироби бувають різних видів, в залежності від їх призначення: 

 транспортні, 

 виробничі, 

 консервуючі, 

 споживчі 

Під час перевезення і зберігання товарів на них впливають різні чинники (удари, 

температура повітря, рівень вологості, наявність опадів і т.д.).  

Виходячи з цього, виділяють такі типи упаковок: 

1. Жорсткі - виготовляються з пластмаси, дерева, скла, металу та інших міцних 

матеріалів. Їх використовують для вантажів, які потрібно перевозити в особливих 

умовах для збереження їх якостей (наприклад, великі партії м'ясної продукції, молочної 

тощо). 

2. Напівтверді - виготовляються з пластмаси, щільного картону, цупкого паперу. Часто 

використовуються для перевезення побутової техніки, посуду і т.д. 

3. М'які - виготовляються з плівки або паперу. Як правило, така тара застосовується для 

транспортування невеликої кількості товарів, яким не потрібні особливі умови при 

перевезенні. 

Вибираючи тип упаковки, слід пам'ятати про те, що в ній повинно бути зручно також 

вантажити товари, розвантажувати їх, переміщати на складі. 

Завдання пакувальних виробів - не тільки зберегти всі властивості продукту, але також 

зацікавити споживачів, змусити звернути на нього увагу, надати інформацію властивості 
товару. 

Правильні упаковки відповідають деяким вимогам: 

 Міцність. Вони не повинні допустити порушення первинних властивостей продукції, 

протікання або подібних речей. 

 Нешкідливість. Пакувальний виріб не повинен бути токсичним, не повинен шкодити 

здоров'ю. Наприклад, не допускається використання харчових плівок, які при 

нагріванні виділяють токсичні речовини, якими просочуються харчові продукти 

(м'ясні, рибні, овочеві та інші). Тому відповідність технічних стандартів - обов'язкова 

умова хороших упаковок. 

 Інформативність. На упаковці повинна міститися інформація про товар. 



 Привабливість. Упаковки, які розраховані на кінцевого споживача, повинні мати 

привабливий дизайн, який зможе зацікавити покупців і вигідно піднести продукцію. 

Виробник, як правило, намагається знизити витрати на упаковку твого товару. Все 

одно за його збереження більше відповідає перевізник. Тому, готуючи вантаж до 

перевезення, відправнику рекомендується максимально передбачити ті проблеми, які 

можуть виникнути в процесі і переконатися перед відправкою в тому, що упаковка здатна 

захистити продукцію від цих проблем. 

4.  

Застосування здобутих знань 
 

Питання для контролю: 

1. Чому враховується стан упаковки при страхуванні? 

2. Яке призначення страхування? 

 

 

 

  ПЛАН УРОКУ № 46 

 

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

  

  Предмет «Організація 

товарознавства» 

Тема: Класифікація і транспортна характеристика вантажів 

    Тема уроку: Заходи щодо зниження втрат, пов’язаних з придбанням, 

доставкою та зберіганням товарів 

   Мета: сприяти формуванню знань про поняття та сутність перевезення 

  вантажів; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

  основних ознак транспортування вантажів.   

5. Вивчення нового матеріалу 
Фактори, які впливають на інтенсивність втрат продовольчих товарів: 

1). внутрішні – властивості товарів; 

2). зовнішні – особливості навколишнього середовища (температура, від-носна 

вологість, швидкість руху повітря, світло, ультрафіолетові промені, радіація, 

мікроорганізми, шкідники і товарні обробки – механічні ушкодження, нарізання, 

фасування, упакування, тара, пакувальні матеріали тощо. 

Кількісні втрати продовольчих товарів поділяють на природні нормовані, 

передреалізаційні нормовані і актовані. Природні втрати товарів є наслідком виявлення їх 

природних властивостей і виникають вони в цілком нормальних, оптимальних умовах 

виробництва, транспортування, зберігання, реалізації, споживання. 

До природних втрат маси призводять втрати вологи, хімічних речовин, зменшення 

маси від розпилювання (розтрушування), витікання, танення, просочування, 

розкрашування, розливання товарів. 

Втрати вологи залежать від властивостей товарів утримувати (віддавати) вологу, яка 

зумовлена хімічним складом, будовою тканин, інтенсивністю біохімічних, фізико-

хімічних процесів (свіжі плоди і овочі, зерно, крупи), агрегатним станом (товари тверді, 

сипучі, порошкоподібні, подрібнені, твердо рідкі, рідкі), сорбцією (поглинання вологи і 

інших речовин), десорбцією (перехід вологи і речовин від продукту в оточуюче 

середовище), гігроскопічністю (властивість продукту поглинати вологу з оточуючого 

середовища), відносною вологістю повітря, пакувальними матеріалами та іншими 

факторами. 

Втрати хімічних речовин продукту утворюються за рахунок біохімічних процесів – 

дихання плодів, овочів, зерна, круп і втрати хімічних речовин на окислення. 



Розпилювання (розтрушування) продуктів – це втрати маси борошна, цукру-піску, 

цукрової пудри, крохмалю та інших подрібнених і порошкоподібних продуктів під час їх 

перевезення, зберігання, фасування, відпустки покупцям товарів, зважування. 

Витікання, танення, просочування характерне для товарів рідких, жировмістких. 

Розливання характерне для рідких продуктів, які переливаються з однієї тари в іншу в 

тому числі через пристрої для перекачування. 

Розкрошування має місце під час рубки, нарізання м’яса, риби, сирів сичужних тощо. 

До природних втрат включаються маса полімерних плівок, фольги, пергаменту, що 

видаляється під час продажу сирів, упакованих в ці матеріали, кінці оболонок, шпагат і 

металеві затиски, що видаляються під час підготовки і продажу ковбасного копченого 

сиру. 

Норми природних втрат диференційовані за групами, видами товарів, термінами 

зберігання, пори року, кліматичними зонами, типами сховищ і тари, місцем знаходження 

товарів (оптові бази, склади, бази роздрібних торговельних підприємств, комори 

підприємств в громадському харчуванні, розподільні холодильники торгівлі), зонами 

(перша, друга), групами магазинів (перша, друга). 

Нормовані передреалізаційні втрати товарів виникають під час підготовки до продажу. 

До цих втрат відносять також продукти витікання через негерметичні тари. 

Відходи, що утворилися після підготовки товарів, бувають ліквідні або їстівні і 

неліквідні. До ліквідних відходів відносять кістки, голяки, рульки, м'ясо копченостей, 

крихти солоної, копченої риби, відходи баличних виробів (голова і хвостовий плавник 

охолодженої і мороженої осетрової риби, крихти сухарів, кондитерських виробів, відходи 

(штраф) від зачищення вершкового масла, що переробляються, частина молока, що 

залишилась у пакетах після їх розгерметизації і витікання та повертається на 

молокозаводи. 

 

 

 

Питання для контролю: 

1. Які витрати називають актованими? Поясніть 

2. Які відходи вважаються неліквідними? 

 

 

 

Відповіді надсилати на адресу anylesik@gmail.com 


