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  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.   

3. 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? 

 

 

 

  ПЛАН УРОКУ № 43 

 

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

  

  Предмет «Організація 

товарознавства» 

Тема: Класифікація і транспортна характеристика вантажів 

    Тема уроку: Тара і упаковка. Стандартизація тари 

   Мета: сприяти формуванню знань про поняття та сутність перевезення 

  вантажів; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

  основних ознак транспортування вантажів.   

4. Вивчення нового матеріалу 
Постійний розвиток виробництва тари нерозривно пов'язаний із заходами по її уніфікації. 

Уніфікація тари – процес приведення всього різноманіття видів, форм і розмірів тари до 

обмеженого числа типорозмірів і закріплення їх за певними товарними групами. Вона 

здійснюється на базі єдиного модуля для тари, транспортних засобів, засобів механізації 

навантажувально-розвантажувальних робіт і устаткування для зберігання. 

Стандартизація тари передбачає встановлення найраціональніших типів тари з погляду 

матеріалів виготовлення, конструктивних особливостей, розмірів, форми і ваги. Однією із задач 

стандартизації є встановлення загальних технічних вимог до тари, правил її приймання, 

маркіровки, транспортування і зберігання. 

Розрізняють дві групи стандартів на тару. 

До першої групи відносяться нормативні стандарти, в яких сформульовані загальні 

технічні вимоги до тари, визначені її типи і основні параметри, методи випробувань. Так, в 

стандарті «Ящики дерев'яні. Номенклатура показників» приведені номенклатура показників 

якості і класифікаційні угрупування дерев'яних ящиків. У спеціальному розділі цього 

важливого документа регламентоване застосування показників якості дерев'яних ящиків. 

Існують стандарти, в яких приведені загальні і основні поняття, пов'язані з тарою, найважливіші 

терміни і дані їх визначення. 

Друга група Якість конкретних видів нової (після її виготовлення) тари визначається за 

відповідними стандартами з урахуванням вимог, які висловлені в розділах «Типи і розміри», 

«Технологічні вимоги», «Правила приймання», «Методи контролю». 

Якість тари, що знаходиться в обігу, визначається відповідно до вимог діючих Правил 

застосування, обігу і повернення багатооборотних коштів упаковки і Правил обігу поворотної 

дерев'яної і картонної тари. Так, мішки сітчасті з-під картоплі і овочів за якістю 

підрозділяються на дві категорії: 

 I категорія – мішки нові, а також вживані, сухі, непрілі, без латок, штопок і дір; 



 II категорія – мішки сухі, що непрілі, мають або вимагають не більш три латки або 

штопки. 

При цьому площа однієї латки не повинна перевищувати трьох осередків або трьох 

квадратних сантиметрів для сітчастих мішків або що виробляються з гардинового полотна. 

 включає наочні стандарти на тару для конкретних видів продукції (товару). У них 

приведені найменування і призначення тари, типи і особливості її конструкції, технічні вимоги і 

т.д. Наочні стандарти розробляються на підставі нормативних. 

Система стандартизації тари ґрунтується на принципах максимальної економії 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Вона встановлює оптимальну масу конкретних 

видів тари і раціональні габарити з урахуванням вживаних транспортних засобів. 

Ефективність використовування тари багато в чому залежить від її якості. 

До показників призначення відносяться: початкові матеріали; розміри; гранична маса 

упаковуваного вантажу; місткість; опір стисненню; опір ударам; стійкість до дії дощу; вогкість і 

ін. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Що включають в себе показники надійності? 

2. Що таке показники транспортабельності тари? 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання 

 

 

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