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Тема 46: ІНФОРМАЦІЙНІ ЗНАКИ ТА ЇХ ГРУПИ 

Мета: сформувати уявлення інформаційні знаки товарної продукції. 

Інформаційні знаки являють собою умовне легко впізнаване 

позначення, що використовується для ідентифікації товару або окремих його 

властивостей. Їм властива стислість, виразність, наочність і швидка 

впізнаваність.  

Інформаційні знаки можна поділити на такі групи: товарні знаки, знаки 

відповідності або якості, компонентні знаки, експлуатаційні знаки, 

маніпуляційні знаки, попереджувальні знаки, екологічні знаки (рис. 1). 

 

Рис. 1. Групи інформаційних знаків 

Товарні знаки – позначення, за допомогою яких можна відрізнити 

товари та послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів 

і послуг інших юридичних або фізичних осіб.  

Визначення цього терміну, а також інші правові норми та правила 

стосовно товарних знаків регламентуються Законом України «Про охорону 

прав на знаки для товарів та послуг». У цьому законі встановлено, що правова 

охорона товарного знаку здійснюється на основі його державної реєстрації.  
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На зареєстрований товарний знак видається свідоцтво, яке засвідчує 

пріоритет товарного знаку: виняткове право власника на товарний знак 

стосовно до товарів, що перелічені у свідоцтві.  

Закон передбачає виняткове право власника товарного знака 

користуватися, дозволяти і забороняти його використання іншими особами.  

Роль і значення товарного знака обумовлені його функціями:  

• забезпечення надійної гарантії якості;  

• індивідуалізація певного товару;  

• рекламування продукції підприємства.  

Товарний знак є елементом реклами, грамотно оформлений товарний 

знак викликає довіру споживача, формує краще ставлення до товару. Добре 

відомі товарні знаки Coca-Cola, Panasonic, Sony, SAAB, OPEL, VOLVO, 

NISSAN, BOSS, IBM, Microsoft та ін.  

Залежно від об’єкта, інформацію про який представляє товарний знак, 

товарні знаки поділяються на фірмові та асортиментні.  

Фірмові товарні знаки використовуються для ідентифікації виробника 

товарів. Існують три основних типи цих знаків:  

• фірмове ім’я – слово, буква, група слів чи букв, що можуть 

вимовлятися;  

• фірмовий знак – символ, малюнок, колір;  

• торговий знак – фірмове ім’я, фірмовий знак, товарний образ, що 

офіційно зареєстрований в Міжнародному реєстрі і юридично захищений, на 

що вказує знак ®. Його розміщують поряд з товарним знаком. Якщо товарний 

знак є власністю фірми, то він може мати знак ©.  

За ступенем значущості та престижності фірмові знаки можуть бути 

звичайними і престижними.  

Звичайні фірмові знаки розробляються безпосередньо фірмами, їх 

реєстрація не обов’язкова, але при цьому власник такого знака не має 

авторського права на нього.  
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Престижні знаки присвоюються фірмам за їхні особливі заслуги перед 

державою. Роль престижних фірмових знаків можуть виконувати зображення 

призів, медалей, які одержують товари фірми на міжнародних, регіональних 

та національних виставках.  

Асортиментні товарні знаки використовуються для ідентифікації 

асортиментної належності. Вони можуть бути видові (за видом товару) і 

марочні (за торговою маркою або найменуванням).  

Прикладом видового товарного знаку можуть служити словесна 

інформація про назву товару або його зображення, а також умовні літерні 

позначення певного виду продукту. Видові знаки рідко застосовуються 

самостійно, частіше у комбінації з марочним знаком (торговельна марка).  

Торговельна марка – це ім’я, знак, які присвоюються конкретному виду 

товару з певними споживними властивостями, що відрізняють його від інших 

товарів того ж виду.  

Марочний знак може бути словесної, цифрової, буквеної, образотворчої 

або комбінованої форми. Наприклад, марочний знак шоколадних батончиків – 

«Снікерс», «Марс», «Баунті» та ін. – має словесну форму, причому 

ідентифікуючі функції виконують і колірна гама, і графічне виконання 

надпису.  

Товарні знаки можуть бути двох різновидів: колективні та 

індивідуальні.  

До колективних товарних знаків належать знаки союзів, господарських 

асоціацій, інших добровільних об’єднань підприємств. На відміну від 

індивідуального колективний знак та право на його використання не можуть 

бути передані іншим користувачам.  

Знаки найменування місць походження товару. Найменування місць 

походження товару – це назва країни, населеного пункту, місцевості або 

іншого географічного об’єкта, використовуване для позначення товару, 

особливі властивості якого винятково або головним чином визначаються 
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характерними для даного географічного об’єднання природними умовами та / 

або людськими факторами. Прикладом можуть слугувати назви вершкового 

масла: «Вологодське», «Яготинське» тощо. Знаки країни походження 

поділяються на міжнародні та національні і можуть включатися в склад інших 

інформаційних знаків і товаросупровідної документації (сертифікати якості, 

штрих-коди тощо). Національним є знак «Made in Ukraine» («Зроблено в 

Україні»). Національний знак може включати зображення національного 

прапора.  

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ урок 46 

Знайдіть відповідності 

1) товарні знаки,  

2) знаки відповідності або якості,  

3) компонентні знаки,  

4) експлуатаційні знаки,  

5) маніпуляційні знаки,  

6) попереджувальні знаки,  

7) екологічні знаки 

а) б) 

 

 

д) 

 

 г) 

 

 

 

200ml 
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Тема 47: ВИКОНАННЯ РОЗШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ЗНАКІВ 

Мета: навчитися читати інформаційні знаки 

Знак відповідності або якості (в галузі сертифікації та оцінки 

відповідності) – захищений законодавством знак, що використовується 

відповідно до правил системи сертифікації й оцінки відповідності та показує, 

що забезпечується необхідна впевненість в тому, що дана продукція, процес 

або послуга відповідає конкретному стандартові або іншому нормативному 

документу.  

Знак відповідності технічним регламентам – маркування, за допомогою 

якого виробник вказує, що продукція відповідає застосовним вимогам, 

визначеним у технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього 

маркування. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися 

лише виробником або його уповноваженим представником та лише на 

продукцію, для якої його нанесення передбачене конкретними технічними 

регламентами.  

Залежно від сфери дії знаки відповідності бувають національними і 

транснаціональними.  

Національний знак відповідності означає, що даний товар/послуга 

відповідає вимогам національних стандартів або інших нормативних 

документів. Він розробляється, затверджується і реєструється національним 

органом зі стандартизації та сертифікації. Знак відповідності дозволяється 

використовувати тільки для сертифікованих товарів.  

Транснаціональні (регіональні) знаки відповідності означають, що даний 
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товар/послуга відповідає вимогам регіональних стандартів. Вони 

використовуються в країнах певного регіону на основі гармонізованих 

стандартів і взаємного визнання результатів сертифікації. 

Поряд зі знаками відповідності в деяких країнах використовують і знаки 

якості. Ці знаки можуть присвоюватися не тільки органами із сертифікації, але 

й іншими організаціями, які не входять в національну систему сертифікації.  

Компонентні знаки – це знаки, що використовуються для інформації 

про харчові добавки або інші компоненти, властиві (або невластиві) для 

товару.  

На багатьох закордонних, а інколи й на вітчизняних, товарах 

зустрічаються компонентні знаки, що позначаються буквою Е з цифровим 

кодом, який складається з трьох або чотирьох цифр.  

Е-компонентні знаки використовують як альтернативну позначку 

частіше за все складної хімічної назви харчових добавок. Наприклад, добавка 

Е464, що використовується в харчовій промисловості як згущувач, 

стабілізатор та емульгатор, називається гідрооксипропілметилцелюлоза. Така 

складна назва багатьом споживачам незрозуміла, потребує багато місця на 

маркуванні, ускладнює сприйняття іншої інформації. Для усунення цих 

недоліків Європейською Радою була розроблена система цифрового 

кодування харчових добавок, яка була пізніше прийнята як Міжнародна 

цифрова система кодифікації харчових добавок — INS (International 

Numbering System).  

Усі харчові добавки були поділені на функціональні класи залежно від 

технологічних функцій:  

• Е100-Е182 – барвники;  

• Е200-Е299 – консерванти;  

• Е300-Е399 – антиокислювачі;  

• Е400-Е499 – стабілізатори;  

• Е500-Е599 – емульгатори;  
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• Е600-Е699 – посилювачі смаку та аромату;  

• Е700 і далі – запасні індекси;  

• Е 800 і далі – антифламінги (знижують пінистість харчових продуктів);  

• Е1000 … – формована група: агенти, що глазурують, підсолоджувачі, 

що уповільнюють черствіння та ін.  

Відповідно до норм вітчизняного законодавства, харчова добавка – 

речовина, яка зазвичай не вважається харчовим продуктом або його 

складником, але додається до харчового продукту з технологічною метою в 

процесі виробництва та у результаті стає невід’ємною частиною продукту 

(термін не включає забруднюючі речовини, пестициди або речовини, додані 

до харчових продуктів для поліпшення їх поживних властивостей).  

Крім Е-компонентних знаків на маркуванні деяких непродовольчих 

товарів є компонентні знаки, що дозволяють розпізнавати склад цих товарів. 

Зокрема, це часто зустрічається на лако-фарбових товарах та мийних засобах. 

Наприклад, знак М-11 на фарбі означає, що це олійна фарба (М), для зовнішніх 

робіт (І), на натуральній оліфі (1), М-15 – олійна фарба для зовнішніх робіт, 

але на комбінованій оліфі (5).  

Експлуатаційні знаки – це знаки, що знайомлять споживачів з 

правилами експлуатації, методами догляду та налагодження споживчих 

товарів. Такі знаки наносять на етикетки, ярлики, бирки, упаковку або 

безпосередньо на товар. Найбільшого поширення набули міжнародні символи, 

прийняті для текстильних виробів. Багато експлуатаційних знаків для 

текстильних виробів настільки наочні, що не потребують особливих пояснень 

(тазик для прання з покажчиком температури води, праска із покажчиком 

температури прасування).  

Різновидами експлуатаційних знаків можна вважати знаки управління 

на складних технічних товарах, а також в експлуатаційних документах. 

Маніпуляційні знаки – це знаки, що інформують про правила 

поводження з товаром.  
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До цього часу маніпуляційні знаки вважалися покажчиками способів 

поводження з вантажами і наносилися в основному на транспортну тару. 

Проте останнім часом маніпуляційні знаки з’явилися і на споживчій упаковці. 

Так, знак «Відчиняти тут» можна побачити на коробках із молоком, пральними 

порошками та ін. Все це свідчить про розширення сфери застосування 

маніпуляційних знаків.  

Як правило, маніпуляційні знаки повинні бути чорного кольору, але 

допускається нанесення знаків «Крихке. Обережно» та «Тропічне пакування» 

– червоним кольором, «Вантаж, що швидко псується» – блакитним кольором 

на світлому фоні.  

Маркування експортних вантажів необхідно наносити латинським 

шрифтом, або за погодженням з клієнтом, на мові, яка вказується ним у 

документації. Крім того в додатку англійською та німецькою мовами наводити 

найбільш вживані скорочення, які використовуються у комерційній практиці.  

Попереджувальні знаки – це знаки, що використовуються для 

гарантування безпеки споживачів і навколишнього середовища під час 

експлуатації потенційно небезпечних товарів.  

Попереджувальні знаки поділяються на два види:  

• ті, що попереджують про небезпеку;  

• ті, що попереджують про дії для безпечного використання.  

Відповідно до міжнародних вимог щодо класифікації і маркування 

небезпечних речовин і матеріалів, які розроблені органами ООН і 

Міжнародною організацією праці (МОП), кожен вид попереджувальних знаків 

має певний символ, що складається з літери «R» – для знаків першого виду, 

або літери «S» – для знаків другого виду і двозначного номера-коду, який 

вказує на конкретну небезпеку. Наприклад, R-12 – дуже небезпечно, R-34 – 

викликає опіки.  

Попереджувальне маркування може супроводжуватися інформацією 

про заходи першої допомоги при небажаних контактах з небезпечним товаром. 
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Виробництво і реалізація небезпечних товарів без відповідного маркування 

забороняється.  

До небезпечних товарів належать: вибухові, вогненебезпечні, отруйні, 

їдкі, інфекційні, радіоактивні речовини, а також речовини, що мають 

канцерогенну, мутагенну, тератогенну дію і впливають на репродуктивну 

функцію організму. Для небезпечних товарів попереджувальне маркування 

обов’язкове.  

Попереджувальне маркування має включати:  

• найменування небезпечної речовини, її торгову марку та 

загальновизнаний синонім;  

• серійний номер ООН і класифікаційний шифр речовини;  

• символи небезпеки;  

• сигнальне слово, що виділяється жирним шрифтом: «НЕБЕЗПЕЧНО» 

– для привернення уваги до великого ступеня ризику, який може 

супроводжуватися великою імовірністю смерті або тяжкого каліцтва;  

• «ОБЕРЕЖНО» – для привернення уваги до середнього ступеня ризику 

і потенційної загрози заподіяння шкоди здоров'ю людини та навколишнього 

середовища. 

Символи небезпеки повинні супроводжуватися написами, що 

характеризують вид небезпеки. Вони виконуються чорним кольором на 

помаранчевому або жовтому фоні.  

Екологічні знаки – інформують споживачів про екологічну чистоту 

споживчих товарів і екологічно безпечні способи їх експлуатації, 

використання або утилізації.  

Екологічні знаки поділяють на три підгрупи.  

1 підгрупа – це знаки, що інформують про екологічну чистоту товару або 

безпечність для навколишнього середовища («Білий лебідь» в скандинавських 

країнах, «Блакитний ангел» в Німеччині).  
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2 підгрупа – це знаки, що інформують про екологічно чисті способи 

виробництва або утилізації виробів чи упаковки. Це можуть бути вказівки на 

те, що дані товари або упаковка отримані з вторинної сировини.  

 

Рис. 2. Знак «Білий лебідь» та «Блакитний ангел» 

Екознаки цієї підгрупи можуть містити заклики не забруднювати 

навколишнє середовище упаковкою, здавати її на вторинну переробку або 

складати в спеціальні сміттєзбірники.  

Одним з найбільш поширених Екознаків, які набувають у останнім 

часом характер транснаціональних, є німецький знак «Зелена крапка». Вперше 

цей знак почали застосовувати в Німеччині після прийняття нового 

законодавства про утилізацію і вторинне використання упаковки. 

«Зелена крапка» розміщується на упаковці і позначає, що:  

- на неї поширюється гарантія повернення, прийому та вторинної 

переробки маркованого пакувального матеріалу;  

- виробник або продавець маркованого товару підписали з фірмою DSD, 

що розробила цей знак, контракт на використання знаку «Зелена крапка» і 

вносять відповідну ліцензійну плату;  

- після використання маркована знаком упаковка є власністю однієї з 

організацій, що діють в рамках DSD.  

3 підгрупа – це знаки, що інформують про небезпечність продукції для 

навколишнього середовища. До них відносяться деякі попереджувальні 

символи. Наприклад, у Фінляндії прийняті в 1991 р. правила, відповідно до 

яких небезпечні для морської флори і фауни речовини, перевезені морським 

транспортом, повинні бути марковані спеціальним знаком.  
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ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ урок 47 

1. Визначте відповідність (мах 6 балів) 

Поняття Визначення 

1. Екологічні знаки a) знаки, що використовуються для гарантування безпеки 

споживачів і навколишнього середовища під час 

експлуатації потенційно небезпечних товарів 

2. Попереджувальні 

знаки 

b) знаки, що інформують про правила поводження з 

товаром 

3. Маніпуляційні знаки c) знаки, що знайомлять споживачів з правилами 

експлуатації, методами догляду та налагодження 

споживчих товарів 

4. Експлуатаційні знаки d) знаки, що використовуються для інформації про харчові 

добавки або інші компоненти, властиві (або невластиві) 

для товару 

5. Компонентні знаки e) маркування, за допомогою якого виробник вказує, що 

продукція відповідає застосовним вимогам, визначеним 

у технічних регламентах, якими передбачене нанесення 

цього маркування 

6. Знак відповідності 

технічним 

регламентам 

f) інформують споживачів про екологічну чистоту 

споживчих товарів і екологічно безпечні способи їх 

експлуатації, використання або утилізації 

 

2. За таблицею оберіть (мах 6 балів) безпечні і небезпечні продукти 

https://uk.dobavkam.net/additives 
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Безпечні Небезпечні 

  

 

a) склад: Е123, Е700, Е234  

b) склад: Е124, Е100,  

c) склад: Е320, Е 102 

d) склад:Е330, Е170 

e) склад:Е100, Е500 

f) склад: Е120, Е290, Е417 

 


