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ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

 

2.1. Доповідь на тему 

 

1. Побутові товари з пластмас: поняття, особливості, 

класифікація, асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

2. Товари побутової хімії: поняття, особливості, класифікація, 

асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

3. Скляні товари: поняття, особливості, класифікація, асортимент, 

зберігання, транспортування, маркування. 

4. Керамічні товари: поняття, особливості, класифікація, 

асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

5. Металогосподарські товари: поняття, особливості, класифікація, 

асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

6. Електротовари, побутові електромашини та прилади: поняття, 

особливості, класифікація, асортимент, зберігання, транспортування, 

маркування. 

7. Меблі: поняття, особливості, класифікація, асортимент, 

зберігання, транспортування, маркування 

8. Будівельні товари: поняття, особливості, класифікація, 

асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

9. Текстильні товари: поняття, особливості, класифікація, 

асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

10. Швейні товари: поняття, особливості, класифікація, асортимент, 

зберігання, транспортування, маркування. 

11. Трикотажні товари: поняття, особливості, класифікація, 

асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

12. Взуттєві товари: поняття, особливості, класифікація, асортимент, 

зберігання, транспортування, маркування. 

13. Хутряні та смушково-шубні товари: поняття, особливості, 

класифікація, асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

14. Парфюмерно-косметичні товари: поняття, особливості, 

класифікація, асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

15. Галантерейні товари: поняття, особливості, класифікація, 

асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

16. Папір і картон: поняття, особливості, класифікація, асортимент, 

зберігання, транспортування, маркування. 

17. Канцтовари: поняття, особливості, класифікація, асортимент, 

зберігання, транспортування, маркування. 

 



Маркетинг транспортних послуг 

 

222 

18. Шкільно-письмові товари: поняття, особливості, класифікація, 

асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

19. Фото і кінотовари: поняття, особливості, класифікація, 

асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

20. Побутова радіоелектронна апаратура: поняття, особливості, 

класифікація, асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

21. Музичні товари: поняття, особливості, класифікація, асортимент, 

зберігання, транспортування, маркування. 

22. Товари для спорту й туризму: поняття, особливості, класифікація, 

асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

23. Іграшки: поняття, особливості, класифікація, асортимент, 

зберігання, транспортування, маркування. 

24. Ювелірні товари: поняття, особливості, класифікація, 

асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

25. Побутовий годинник: поняття, особливості, класифікація, 

асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

26. Інструментальні товари: поняття, особливості, класифікація, 

асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

27. Овочі, фрукти: поняття, особливості, класифікація, асортимент, 

зберігання, транспортування, маркування. 

28. Риба, м’ясо: поняття, особливості, класифікація, асортимент, 

зберігання, транспортування, маркування. 

29. Цукор і мед: поняття, особливості, класифікація, асортимент, 

зберігання, транспортування, маркування. 

30. Зерно та продукція з нього: поняття, особливості, класифікація, 

асортимент, зберігання, транспортування, маркування. 

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання 1 

 

Відповідь на питання має містити такі складові: 

– визначення товару; 

– класифікація групи товару; 

До кожної групи товарів входить низка підгруп та окремих товарів. 

Для окремого товару (підгрупи) на вибір студента здійснюється 

детальний опис за наступним планом: 

– класифікація товару; 

– основні властивості, характеристики товару; 

– способи виробництва; 

– маркування товару; 

– зберігання товару; 

– транспортування товару; 
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– Нормативні документи, що регламентують виробництво, 

складання, транспортування, маркування товарів. 

Для інших підгруп здійснюється короткий опис загальних 

відомостей. 

 

Приклад опису групи товарів: молоко та молочна продукція. 

1. Визначення, основні характеристики 

Молоко – біологічна рідина виробляється молочними залозами 

ссавців. За хімічним складом молоко містить повноцінні білки до 4 %, 

жири, що легко засвоюються, вуглеводи – лактоза, всі вітаміни, всі 

мінерали, імунні тіла. Молоко – біологічно цінний продукт. 

Питне молоко характеризується високими споживними властивостями, 

які визначаються його хімічним складом, засвоюваністю, енергетичною 

цінністю, органолептичними показниками, використанням. Вміст 

білків і цукрів у питному молоці такий, як у свіжовидоєному. Кількість 

жирів в окремих видах питного молока нормується стандартами. Жири 

питного молока засвоюються краще, ніж свіжовидоєного. Це пояснюється 

їх дрібнодисперсним станом. Енергетична цінність молока невисока. 

Вона залежить, насамперед, від умісту жиру й коливається від 30 до 

80 ккал/100 г. Біологічна цінність питного молока визначається 

вмістом повноцінних білків, поліненасичених жирних кислот, 

фосфатидів, мінеральних речовин, вітамінів. Молоко містить вітаміни 

A, D, PP, E, C, вітаміни групи В. Молоко забезпечує потребу організму 

людини в жиророзчинних вітамінах на 20-30 %, у вітамінах B2 і B6 – 

на 70 %, у вітаміні В12 – майже на 100 %. Усі речовини в молоці 

знаходяться в оптимальному співвідношенні. Молоко характеризується 

високими органолептичними властивостями: ніжним і приємним 

смаком, привабливим білим кольором з жовтуватим відтінком. Воно 

необхідне для функціонування багатьох органів людини, насамперед 

печінки. Використовують молоко в їжу безпосередньо, для приготування 

перших, других і третіх страв, у хлібопекарській, кондитерській та 

інших галузях харчової промисловості. 

Молоко є продуктом регулярного доїння вимені тварини і може 

бути перемішаним із молоком тієї ж самої або й інших однорідних 

тварин, отриманого в той самий час доїння або з різних часів. У 

харчовій промисловості найпоширенішим є коров’яче молоко, у різних 

місцевостях використовують також козяче, овече, а також кобиляче й 

осляче. В Азії видоюють буйволів, на далекій Півночі – північних 

оленів. У арабських країнах та в Середній Азії, крім молока кіз та 

овець, споживають також верблюже молоко. 

У табл. 1 подано коротку порівняльну характеристику молока. 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика складу молока, % 
 

Складові Людина Корова Вівця Коза Кобила 
Північний 

олень 

Вода 87,2 87,5 82,7 86,6 90,1 66,9 

Вуглеводи 7,0 4,8 6,3 3,9 5,9 2,8 

Жир 4,0 3,5-4,2 5,3 3,7 1,5 16,9 

Білок 1,5 3,5 4,6 4,2 2,1 16,9 

Мікроелементи 0,3 0,7 0,9 0,8 0,4 1,2 

 

2. Класифікація продуктів з молока 

Молочні продукти класифікуються так: 

– молоко;  

– вершки; 

– молочні консерви; 

– кисломолочні продукті; 

– морозиво; 

– коров’яче масло; 

– сири.  

 

3. Характеристики молока 

3.1. Нормативна база 

ГОСТ 37-91. Масло коров’яче. Технічні умови. 

ГОСТ 1349-85. Консерви молочні. Вершки сухі. Технічні умови. 

ГОСТ 2493-75. Калій фосфорнокислий двозаміщений 3-водний. 

Технічні умови. 

ГОСТ 3622-68. Молоко і молочні продукти. Відбір проб і 

підготовка їх до випробування. 

ГОСТ 3623-73. Молоко і молочні продукти. Методи визначення 

пастеризації. 

ГОСТ 3624-92. Молоко і молочні продукти. Тітриметричні методи 

визначення кислотності. 

ГОСТ 3625-84. Молоко і молочні продукти. Методи визначення 

густини. 

ГОСТ 4172-76. Натрій фосфорнокислий двозаміщений 12-водний. 

Технічні умови. 

ГОСТ 4495-87. Молоко цільне сухе. Технічні умови. 

ГОСТ 5538-78. Калій лимоннокислий 1-водний. Технічні умови. 

ГОСТ 5867-90. Молоко і молочні продукти. Методи визначення 

жиру. 

ГОСТ 8218-89. Молоко. Метод визначення чистоти. 

ГОСТ 10970-87. Молоко сухе знежирене. Технічні умови. 
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ГОСТ 14192-96. Маркіровка вантажів. 

ГОСТ 17527-86. Упаковка. Терміни і визначення. 

ГОСТ 22280-76. Натрій лимоннокислий 5,5-водний. Технічні умови 

ГОСТ 23285-78. Пакети транспортні для харчових продуктів і 

скляної тари. Технічні умови. 

ГОСТ 23327-98. Молоко і молочні продукти. Метод вимірювання 

масової частки загального азоту по Кьєльдалю і визначення масової 

частки білка. 

ГОСТ 25228-82. Молоко і вершки. Метод визначення термостійкості 

за алкогольною пробою. 

ГОСТ 26754-85. Молоко. Методи вимірювання температури. 

ГОСТ 26809-86. Молоко і молочні продукти. Правила приймання 

методи відбору і підготовка проб до аналізу. 

ГОСТ 28283-89. Молоко коров’яче. Метод органолептичної оцінки 

запаху і смаку. 

ГОСТ Р 8.579-2001. Державна система забезпечення єдності 

вимірювань. Вимоги до кількості фасованих товарів в упаковках будь-

якого вигляду при їх виробництві, розфасовці, продажу й імпорті. 

ГОСТ Р50460-92. Знаквідповідності при обов’язковій сертифікації. 

Форма, розміри і технічні вимоги. 

ГОСТ Р 51917-2002. Продукти молочні і такі, що містять молоко. 

Терміни і визначення. 

ГОСТ Р 52054-2003. Молоко натуральне коров’яче – сировина. 

Технічні умови. 

СанПіН 2.1.4.1074-2001. Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості 

води централізованих систем питного водопостачання. Контроль 

якості. 

СанПіН 2.3.2.1078-2001. Гігієнічні вимоги безпеки і харчової 

цінності харчових продуктів. 

 

3.2. Класифікація 

Продукт залежно від молочної сировини підрозділяють на: 

– з натурального молока; 

– з нормалізованого молока; 

– з відновленого молока; 

– з рекомбінованого молока; 

– з їх сумішей. 

Продукт залежно від режиму термічної обробки підрозділяють на: 

– пастеризований; 

– топлений; 

– стерилізований; 
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– УВТ-оброблений; 

– УВТ-оброблений стерилізований. 

Продукт (окрім «з натурального молока») залежно від масової 

частки жиру підрозділяється на: 

– знежирений; 

– нежирний; 

– маложирний; 

– класичний; 

– жирний; 

– високожирний. 

За органолептичними характеристиками, продукт повинен відповідати 

вимогам табл. 2. 

Таблиця 2  

Органолептичні характеристики молока 
 

Показник Характеристика 

Зовнішній вигляд 

непрозора рідина. Для жирних і високожирних продуктів 

допускається незначний відстій жиру, що зникає при 

перемішуванні 

Консистенція 
рідка, однорідна не тягуча, злегка в’язка. Без пластівців 

білка і грудочок жиру, що збилися 

Смак і запах 

характерні для молока, без сторонніх присмаків і запахів, з 

легким присмаком кип’ятіння. Для топленого і 

стерилізованого молока – виражений присмак кип’ятіння. 

Для відновленого і рекомбінованого допускається 

солодкуватий присмак 

Колір 

білий, рівномірний по всій масі, для топленого і 

стерилізованого – з кремовим відтінком, для знежиреного – 

із злегка синюватим відтінком 

 

За фізико-хімічними показниками, продукт повинен відповідати 

нормам, зазначеним у табл. 3 і 4. 

Фактичні значення масових часток жиру продукту повинні бути не 

більш норми знежиреного» і не менше за норми «нежирного, 

«маложирного», «класичного», «жирного», «високожирного» продуктів.  
 

Таблиця 3  

Жирність молока, % 
 

Тип  Норма 

Знежирене  0,1 

Нежирне  0,3; 0,5; 1,0 

Маложирне  1,2; 1,5; 2,0; 2,5 

Класичне  2,7; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5 

Жирне  4,7; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 

Високожирне  7,2; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 
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Таблиця 4  

Норма показників молока 
 

Показник 

Норма для молока 

Знежирене Нежирне Маложирне Класичне Жирне 
Високо-

жирне 

Густина, кг/куб.м, 

не менше 
1030 1029 1028 1027 1024 1024 

Масова частка 

білка %, не менше 
2,8 2,6 

Кислотність, -Т, 

не більш 
21 20 

Температура при 

випуску з 

підприємства, С – 

для пастеризова-

ного – для 

стерилізованого 

 

 

4 +/- 2 

2-25 

Група чистоти, не 

нижче 
1 

 

Особливості: 

Вміст токсичних елементів, мікотоксинів, антибіотиків, пестицидів 

і радіонуклідів у продукті не повинне перевищувати допустимі рівні, 

встановлені СанПіН 2.3.2.1078. Мікробіологічні показники продукту 

повинні відповідати вимогам СанПіН 2.3.2.1078. Фосфатаза в пастери-

зованому, топленому і УВТ-обробленому продукті не допускається. 

Вимоги до сировини 

Для виготовлення пастеризованого, топленого продукту застосовують 

таку сировину: 

– молоко коров’яче не нижче другого сорту за ГОСТ Р 52054; 

– молоко цільне сухе вищого сорту за ГОСТ 4495; 

– молоко сухе знежирене розпилювальне за ГОСТ 10970; 

– вершки сухі за ГОСТ 1349; 

– масло вершкове несолоне за ГОСТ 37; 

– пахта солодко-вершкового масла з кислотністю не більше 17 -Т, 

густиною не менше 1024 кг/куб. м
3
, одержана на підприємстві-

виробнику питного молока; 

– вода питна по СанПіН 2.1.4.1074 (для відновленого і 

рекомбінованого молока). 

Для виготовлення стерилізованого, УВТ-обробленого та УВТ-

обробленого стерилізованого продукту застосовують сировину: 

– молоко коров’яче не нижче за перший сорт по ГОСТ Р 52054 

із вмістом соматичних кліток не більше 500 тис./куб.см, термостійкістю за 

алкогольною пробою не нижче за третю групу по ГОСТ 25228; 
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– молоко цільне сухе за ГОСТ 4495, вищого сорту, 

розпилювальної сушки, кислотністю не більше 18 -Т, термостійкістю 

за алкогольною пробою після відновлення не нижче за третю групу за 

ГОСТ 25228; 

– молоко сухе знежирене за ГОСТ 10970, розпилювальноїьної 

сушки, кислотністю не більше 19 -Т, термостійкістю за алкогольною 

пробою після відновлення не нижче за третю групу за ГОСТ 25228; 

– вершки сухі за ГОСТ 1349, вищого сорту, кислотністю від 

15 до 18 -Т, термостійкістю за алкогольною пробою після відновлення 

не нижче за третю групу за ГОСТ 25228; 

– масло вершкове несолоне по ГОСТ 37; 

– пахта солодко-вершкового масла з кислотністю не більше 17 -Т, 

густиною не менше 1024 кг/куб.м, одержувана на підприємстві-

виробнику продукту; 

– вода питна за СанПіН 2.1.4.1074 (для відновленого і 

рекомбінованого молока). 

Допускається застосовувати солі-стабілізатори: 

– натрій лимоннокислий 5,5-водний за ГОСТ 22280; 

– калій лимоннокислий трьохзаміщений 1-водний за ГОСТ 5538; 

– калій фосфорнокислий двузаміщений 3-водний за ГОСТ 2493; 

– натрій фосфорнокислий двузаміщений 12-водний за ГОСТ 4172. 

Сировина, вживана для виготовлення продукту за показниками 

безпеки, повинна відповідати вимогам СанПіН 2.3.2.1078, СанПіН 

2.1.4.1074. 

Допускається використовування імпортної сировини, за показниками 

якості та безпеки такими, що не поступаються вище переліченим 

вимогам, дозволених до вживання органами і установами 

Госсанепідслужби України, і не змінюючого природу продукту. 

 

4. Маркування 

Маркування одиниці споживацької тари повинна містити такі 

інформаційні дані про продукт: 

–  найменування продукту (повинне складатися з термінів за ГОСТ 

51917). 

Найменування продукту складається з терміну «молоко питне»; 

терміну, що характеризує режим термічної обробки; терміну, що 

характеризує масову частку жиру продукту; 

–  норму масової частки жиру (у відсотках), відповідну вимогам 

таблиці 3. 

Для продукту, виготовленого з натурального молока, масову частку 

жиру указують: «від... до...»; 
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– найменування і місцезнаходження виробника (юридична 

адреса, включаючи країну, і, при неспівпадінні з юридичною адресою, 
адреса підприємства) і організації в Україні, уповноваженій виробником 
на ухвалення претензій від споживачів на її території (за наявністю); 

– товарний знак (за наявністю); 
– об’єм нетто продукту (куб. дм або л); 
– інформацію про склад продукту. 

– харчову цінність (зміст білків, жирів, вуглеводів, калорійність) 
вказують як масу білків, жирів, вуглеводів, кілокалорій та/або 
кілоджоулів в 100 г продукту. Харчову цінність для продукту, що 
виготовляється з натурального молока, вказують: «від... до...» в 

кілокалоріях, та/або кілоджоулях що містяться в 100 г продукту; 
– умови зберігання (інформацію про умови зберігання вказують 

одним температурним режимом); 

– дату виготовлення. 
Для продукту терміном придатності менше 1 міс. наносять три 

двозначні числа, що позначають відповідно час, число і місяць 

виготовлення, після слів: «виготовлений (годину, число, місяць)...». 
Для продукту з терміном придатності більше 1 міс. наносять три 

двозначні числа, що позначають відповідно число, місяць, рік 
виготовлення, після слів: «виготовлений (число, місяць, рік)...»; 

– термін придатності. 
Для продукту з терміном придатності менше 1 міс. наносять три 

двозначні числа, що позначають час, число і місяць закінчення терміну 

придатності, після слів: «годний до (годину, число, місяць)...». 
Допускається для продукту з терміном придатності менше 100 годин 

наносити двозначне число, що позначає термін придатності в годинах, 

після слів: «годний (годин)...». 
Допускається для продукту з терміном придатності від 100 годин 

до 1 міс. наносити двозначне число, що позначає термін придатності в 
добах, після слів: «годний (діб.)...». 

Для продукту з терміном придатності більше 1 міс. наносять три 
двозначні числа, що позначають відповідно число, місяць, рік 
закінчення терміну придатності, після слів: «годний до (число, місяць, 

рік)...». 
Допускається для продукту з терміном придатності більше 1 міс. 

наносити двозначне число, що позначає термін придатності в місяцях, 

після слів: «годний (місяців)...»; 
– позначення стандарту (допускається наносити без вказівки 

року затвердження); 
– інформацію про сертифікацію продукту (наносить виробник у 

вигляді знака відповідності по ГОСТ 50460). 
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Маркування групової упаковки і транспортної тари повинна 

містити такі інформаційні дані: 

– найменування продукту; 

– найменування і місцезнаходження виробника; 

– товарний знак (за наявністю); 

– умови зберігання; 

– термін придатності; 

– об’єм продукту в одиниці споживацької тари; 

– кількість одиниць споживацької тари; 

– масу брутто; 

– позначення стандарту. 

Маркування багатооборотної тари повино містити такі 

інформаційні дані, що указуються на ярликах або листах-вкладишах: 

– найменування продукту; 

– найменування і місцезнаходження виробника; 

– товарний знак (за наявністю); 

– умови зберігання; 

– термін придатності; 

– об’єм продукту в одиниці споживацької тари; 

– кількість одиниць споживацької тари; 

– масу брутто; 

– позначення стандарту. 

Маркування транспортного пакету повинно містити такі 

інформаційні дані: 

– найменування продукту; 

– найменування і місцезнаходження виробника; 

– умови зберігання; 

– термін придатності; 

– масу брутто; 

– кількість одиниць групової упаковки або багатооборотної, або 

транспортної тари; 

– позначення справжнього стандарту. 

На транспортну тару наносять маніпуляційні знаки по ГОСТ 14192: 

«берегти від сонячного проміння», «обмеження температури» з 

указівкою мінімального і максимального значень температури. 

 

5. Упаковка 

Тара і матеріали, що використовуються для упаковки продукту, 

повинні відповідати вимогам законодавчих, нормативних та/або 

технічних документів, що встановлюють можливість їх вживання для 

упаковки молочних продуктів. 
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Транспортні пакети формують за ГОСТ 23285. 

Укладання транспортного пакету здійснюють так, щоб було видно 

маркування не менш ніж однієї одиниці споживацької тари та/або 

групової упаковки, та/або транспортної тари, та/або багатооборотної 

тари з кожної бічної сторони транспортного пакету. 

Укладання транспортного пакету здійснюють способами, що 

забезпечують збереження нижніх рядів споживацької тари та/або 

групової упаковки, та/або транспортної тари, та/або багатооборотної 

тари без їх деформації. 

Негативні відхилення вмісту нетто від номінальної кількості (не 

більше 10 л), що допускаються, – відповідно до ГОСТ 8.579. 

 

6. Правила приймання 

Правила оформлюються за ГОСТ 26809. 

Кожна партія продукту, що випускається, повинна супроводжуватися 

посвідченням якості і безпеки, в якій вказують: 

– номер посвідчення і дату його видачі; 

– найменування (номер) і адреса підприємства-виробника, 

пакувальника, експортера, імпортера, найменування країни походження, 

товарний знак виробника (за наявності); 

– найменування продукту (з урахуванням режиму термічної 

обробки і масової частки жиру); 

– номер партії; 

– кількість одиниць споживацької тари; 

– дані результатів аналізів за показниками; 

– час і дату виготовлення для продуктів з терміном придатності 

менше одного місяця; 

– дату і рік виготовлення для продуктів з терміном придатності 

більше одного місяця; 

– термін придатності продукту; 

– умови зберігання продукту; 

– позначення стандарту. 

Порядок і періодичність контролю за змістом хімічних і 

мікробіологічних забруднювачів встановлює виробник в програмі 

виробничого контролю, затвердженій в установленому порядку. 

 

7. Методи контролю 

7.1. Відбір і підготовка проб до аналізу здійснюється за ГОСТ 3622, 

ГОСТ26809. 

7.2. Визначення зовнішнього вигляду, консистенції, кольору 

проводять органолептично і характеризують відповідно до вимог. 
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7.3. Визначення смаку і запаху за ГОСТ 28283. 

7.4. Визначення температури продукту при випуску з підприємства 

і об’єм продукту – за ГОСТ 3622, ГОСТ 26754. 

7.5. Визначення масової частки жиру за ГОСТ 5867. 

7.6. Визначення масової частки білка за ГОСТ 23327. 

7.7. Визначення чистоти за ГОСТ 8218. 

7.8. Визначення густини за ГОСТ 3625. 

7.9. Визначення кислотності за ГОСТ 3624. 

7.10. Визначення фосфатази в пастеризованому, топленому і УВТ-

обробленому продукті за ГОСТ 3623. 

7.11. Визначення змісту токсичних елементів, мікротоксинів, 

антибіотиків, пестицидів проводять методами, передбаченими 

нормативними документами, і за методиками, затвердженими органами 

і установами Госсанепідслужби України. 

7.12. Визначення радіонуклідів проводять за методиками, 

затвердженими органами і установами Госсанепідслужби України. 

7.13. Визначення мікробіологічних показників проводять методами, 

передбаченими нормативними документами, і за методиками, 

затвердженими органами і установами ГоссанепідслужбиУкраїни. 

 

8. Транспортування і зберігання 

Продукт транспортують спеціалізованими транспортними засобами 

відповідно до чинних на даному виді транспорту правил перевезень 

вантажів, які швидко псуються. 

Умови зберігання і терміни придатності продукту встановлює 

виробник. 

Короткий опис товарів молочної групи: 

Молочнокислі продукти 

Молочнокислі продукти готують із заквашеного молочнокислими 

бактеріями молока. Відбувається молочно кисле бродіння, в результаті 

утворюється молочна кислота, під дією якої білок згущається – 

набухає – виходить щільний згусток. Молочнокислі продукти мають 

лікувальні і дієтичні властивості. Вони стимулюють апетит, легко 

засвоюються, мають високу біологічну цінність.  

Усі кисломолочні продукти ділять на 2 групи:  

1).  продукти, одержані в результаті молочнокислого бродіння (сир, 

сирні вироби, сметана кисле молоко, йогурти); 

2).  продукти, одержані в результаті змішаного бродіння вони 

містять невелику кількість спирту (кефір кумис).  

Сир (рос. – творог) – цінують за вміст кальцію. Його виробляють 

жирний напівжирний і не жирний. Колір білий з жовтим або 
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коричневим відтінком. Смак і запах кислий, кисломолочний. 

Консистенція – однорідні, грудочки сиру легко розламуються. Термін 

зберігання 34 год. при +2+6 С.  

Сметана – зберігання 72 години за вмістом жиру вона буває від 

10-40 % (не повинно бути води). 

Кефір – освіжаючий кисло-молочний смак, злегка гострий, є 

невелика кількість спирту, 36 годин зберігання.  

Кумис – смак кисломолочний, гострий, злегка спиртовий, 

консистенція рідка піниста, з м’якими пластівцями білка. Спирт від 

0,8-2,5 %. Містить антибіотики (48 год. зберігання).  

Йогурт – це дієтичний продукт з підвищеним вмістом сухих речовин, 

заквашується особливими мікроорганізмами. Деякі види йогуртів 

містять живі йогуртові культури, які покращують травлення, імунітет. 

Йогурти, на яких на упаковці термін зберігання від 72 годин до 30 діб, 

то вони містять живий йогурт. Йогурти з терміном зберігання 6 міс. не 

містять мікроорганізмів. Йогурти класифікують за наповнювачами, 

бувають натуральні, солодкі, фруктові, молочні, вершкові, шоколадні.  

Сири 

Сир (рос. – сыр) – висококалорійний білковий продукт. Має високі 

смакові якості. Містить вітаміни, мінеральні речовини (кальцій, фосфор). 

Асортимент відрізняються смаком, ароматом, консистенцією і формою.  

Класифікація: залежно від того, чим кваситься молоко, бувають 

сичужні і кисломолочні.  

Сичужні сири бувають: тверді, м’які. Це залежить від технологічного 

процесу. Тверді сири мають щільну еластичну консистенцію (води не 

більше 48 %). М’які сири – води до 60 %, консистенція м’яка, масляна, 

більш гострий смак.  

Асортимент: тверді і сичужні сири залежно від смаку ділять на типи:  

1. Швейцарський – смак злегка солодкуватий, тонкий аромат; до 

цієї групи належать: Радянський, Московський, Алтайський.  

2. Голландський – смак і аромат гострі, злегка кислуваті, до 

нього належать: Костромський, Естонський, Едамській, Ярославський.  

3. Сир Чеддер не має малюнка, смак кислуватий, злегка пряний.  

4. Сир Російський: кислуватий смак.  

М’які сири:  

1) сир Рокфор при дозріванні додають цвіль пеніциліум. Смак 

гострий, перцевий, усередині головки видні зелені плями цвілі і біла 

цвіль зверху типу Комембер; 

2) Рассольні сири типа Бринза (овече молоко), смак солоний, 

оскільки дозріває в розсолі; 

3) Перероблені сирі (плавлені).  
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Плавлені сири виготовляють шляхом переробки (плавлення) 

натуральних сичужних сирів з солями-плавителями (фосфорнокислий 

натрій, двовуглекислий натрій (питна сода) та ін.). Крім того, як добавки 

використовують сир (рос. – творог), вершкове масло, сироваткові 

білки, пахту, згущуюче і сухе молоко, сметану і ягідні соки, пряності, 

спеції, гриби, томат, лук та ін. 

З сирів видаляють парафін, миють, зачищають, подрібнюють, потім 

складають суміш згідно рецептурі, додають розчин солей-плавителей і 

залишають масу для дозрівання на 0,5-3 год. Плавлення проводять у 

вакуум-казанах при температурі 75-90 °С. Гарячу масу розфасовують 

на автоматах у фольгу, покриту антикорозійним лаком, стаканчики, 

полістиролові коробки, алюмінієві туби місткістю 100-200 г, охолоджують і 

упаковують в коробки або ящики.  

Плавлені сири залежно від сировини, що використовується, 

технології виробництва підрозділяють на п’ять груп: ломтєві, ковбасні, 

пастоподібні, солодкі і сирі до обіду.  

Плавлені ломтєві сири мають щільну структуру тіста і легко 

ріжуться на скибочки. До цих сирів належать Радянський, Російський, 

Костромський, Латвійський, Мінський, Оршанській, Міський, Особливий, 

а також сирі з наповнювачами (перцем, томатом, гірчицею, тмином і 

ін.). Ломтєві сири виробляють жирністю від 2 до 45 % у сухій речовині. 

Для отримання плавлених ковбасних сирів використовують оболонки 

з целофану, пергаменту. Їх заповнюють розплавленою сирною масою, 

потім піддають копченню, охолоджуванню і парафінуванню. 

Плавлені ковбасні сири характеризуються специфічним запахом і 

присмаком копчення, під пакувальною плівкою мають щільну 

скоринку золотистого кольору. Виробляють плавлені ковбасні сири 

жирністю від 20 до 40 %, вогкістю 52-57 і із змістом солі 2,5-3 %. 

Сири плавлені пастоподібні готують на основі зрілих натуральних 

сирів. Для них характерна м’яка консистенція, масова частка жиру в 

сухій речовині – 45, 50, 55 і 60 %, вогкість – 52-58 %. Розплавлену 

гарячу сирну масу фільтрують, гомогенізують і фасують. 

До цієї групи належать плавлені сири Дружба, Корал, Янтар, Літо, 

Хвиля, Кисломолочний, Цибулина, Перчинка і ін. 

Сири плавлені солодкі виробляються з сиру з додаванням вершкового 

масла, цукру і смакових наповнювачів. Суміш піддають гомогенізації. 

До солодких належать сири Шоколадний, Апельсиновий, Фруктовий, з 

горіхами, Попелюшка, Чебурашка, Ласун. 

Сири до обіду виробляють з білкової сировини, сметани, вершків, 

смакових наповнювачів – грибів, пряностей, овочів. На їх основі 

готують супи, соуси, вони служать добавкою в другі блюда. 
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Сири плавлені до обіду: Сир з грибами для супу, Сир з луком для 

супу, Сир для овочевих блюд, Сир для макаронних блюд. Жирність 

сирів до обіду – 50 і 55 %, вміст солі – 2,5-3,0 %. 

Якість сирів. Якість сиру визначається за стандартами, основні 

показники: смак і запах, зовнішній вигляд, малюнок. Зберігають в 

темному приміщенні з вогкістю 80-85 % при 0 +8 С. Сири оцінюють за 

органолептичними і фізико-хімічними показниками. Тверді сичужні 

сири, окрім Російського, Пошехонця і уніфікованих, залежно від 

органолептичних показників підрозділяються на вищий і 1-й сорти, 

приналежність до яких встановлюють за 100-балльній системі. Бали 

розподіляються таким чином: смак і запах – 45 балів, консистенція – 

25, малюнок – 10, колір – 5, зовнішній вигляд – 10, упаковка і 

маркіровка – 5 балів. 

Морозиво 

Морозиво – солодкий освіжаючий продукт, одержаний шляхом 

збивання і заморожування молочних або фруктово-ягідних сумішей з 

цукром і стабілізаторами, а для деяких видів – з додаванням смакових і 

ароматичних наповнювачів. Морозиво володіє високою живильною і 

біологічною цінністю. Енергетична цінність молочних і фруктових 

видів морозива складає 560,7-616,2 кДж/кг, вершкового – до 836,0, 

пломбіру – до 1010,0 кДж/г. Засвоюється організмом на 95-98 % . 

Вміст вуглеводів в морозиві складає від 14 до 25 %, жиру – 3,5-15, 

білків – 3,5-4,5, мінеральних речовин – до 0,7 %. Залежно від складу, 

морозиво випускається таких видів: 

– молочне, вершкове і пломбір на основі молочної суміші із 

змістом жиру відповідно 2,8-3,5 %, 8-10, 12-15 %; 

– плодово-ягідне і ароматичне (без додавання молочної 

сировини) з введенням в сироп есенцій, органічних і фарбувальних 

речовин; 

– любительські види виробляють в невеликій кількості з 

використанням різних наповнювачів. 

Залежно від особливостей приготування морозиво підрозділяють на 

м’яке, загартоване і домашнє. 

М’яке виходить шляхом фрезерування суміші (без гартування) і 

призначається для вживання відразу після приготування. Консистенція 

ніжна, кремоподібна.  

Загартоване підрозділяється на основні і любительські види. 

За видом фасовки морозиво буває ваговим, мелкофасованим (в 

брикетах, вафельних або паперових стаканчиках, глазуруюче та ін.) і 

крупнофасованим (торти, кекси, в коробках і поліетиленових мішечках). 
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Сировиною для виробництва морозива є молоко і молочні продукти 

(вершки, вершкове масло, згущуючі і сухі молочні продукти), цукор, 

смакові і ароматичні добавки (какао, кава, ядра горіхів, харчові 

есенції), вино, лікер, коньяк, кондитерські вироби і т. д. 

Обов’язковим компонентом у рецептурі морозива є стабілізатори – 

колоїдні, набухаючі у воді речовини, які зв’язують вільну вологу, 

покращують структуру морозива і перешкоджають його таненню. Як 

стабілізатори застосовують желатин, агар, агароїд, альгинат натрію, 

пектин і інші речовини. 

Технологія виробництва морозива складається з таких операцій: 

приготування суміші згідно рецептурі, пастеризація (при температурі 

85 °С, 20 хв), фільтрація, гомогенізація, охолоджування, дозрівання 

суміші при температурі 2-4 °С протягом 4-12 годин (в процесі 

дозрівання жирові кульки злипаються, гідратуются білки, вільна вода 

переходить в зв’язаний стан), фризерування, фасування і гартування 

морозива при температурі від -18 до -23 °С. Фрезерування, тобто 

заморожування і одночасне збивання, є однією з основних операцій при 

виробленні морозива. Суміш перетворюється в кремоподібну, частково 

заморожену і збільшену в об’ємі масу. Використовуються фрезери 

безперервної дії. Збитість досягає 70-100 %. Збивання суміші полягає в 

насиченні її повітрям, яке розподіляється у вигляді пухирців. Чим вони 

дрібніші і рівномірно розподілені, тим вища якість морозива. 

Смак і запах морозива повинні бути чистими, характерними для 

даного виду морозива, без сторонніх присмаків і запахів, консистенція – 

однорідна у всій масі, достатньо щільна; колір – однорідним. У 

морозиві не повинні міститися патогенні і токсикогенні мікроорганізми 

(сальмонели, стафілококи). Загальна кількість мікробів не повинна 

перевищувати 100 тис. в 1 мл морозива будь-якого вигляду. 

Зберігати морозиво необхідно при температурі не вище -20 °С у 

холодильних камерах без коливань температури до трьох місяців, у 

тому числі морозиво плодово-ягідне і ароматичне – 1,5 міс., вершкове – 

2 міс., пломбір без наповнювачів – 3 міс. У торговій мережі при 

температурі не вище -12 °С його мають зберігати не більше 5 діб. 
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2.2. Класифікація вантажів 

 

Визначити код за товарною номенклатурою УКТ ЗЕД для переліку 

товарів. Варіант визначається номером студента у журналі. 

 

Варіант 1 

№ Опис товару  

1. Живі омари.  

2. Свіжа коров’яча печінка.  

3. Знежирене молоко в літрових пакетах.  

4. Свіжі білі гриби.  

5. Природна мінеральна вода негазована.  

6. Азотна кислота.  

7. Листівка вітальна ілюстрована.  

8. Грейдер.  

 

Варіант 2 

№ Опис товару  

1. Свині живі домашні масою більше 50 кг.  

2. Морожений яловичий язик.   

3. Згущене молоко в банках масою 400 гр., з додаванням цукру, 

жирність 20 %. 

 

4. Солодкий Болгарський перець.  

5. Природна мінеральна вода газована.  

6. Нашатирний спирт.  

7. Дитячі підгузники «Памперс».  

8. Скрепер.  

 

Варіант 3 

№ Опис товару  

1. Гусаки живі масою не більше 185 г.  

2. Морожена коров’яча печінка для споживання в їжу.  

3. Йогурт не ароматизований, без добавок, жирність 5 % без 

цукру. 

 

4. Кріп свіжий.  

5. Пиво солодове, у пляшках 0,5 л.  

6. Діоксид марганцю.  

7. Щоденник учнівський.  

8. Зернозбиральний комбайн.  
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Варіант 4 

№ Опис товару  

1. Гусаки живі масою більше 2 кг.  

2. Заморожене коров’яче серце для харчових цілей.  

3. Ананасовий рідкий йогурт 10 % жирності.  

4. Горіхи кеш’ю, обчищені від шкаралупи, навалом.  

5. Пиво солодове, в метал. банках 0,5 л.  

6. Хлорид кальцію.  

7. Зошит у клітинку.  

8. Прес для виробництва вина.  

 

Варіант 5 

№ Опис товару  

1. Домашні кролики живі масою 5 кг.  

2. Охолоджене коров’яче серце для фармацевтичних цілей.  

3. Вершкове масло жирність 90 %.  

4. Гіркий мигдаль неочищений, розфасований в пакетики по 100 гр.  

5. Пиво солодове в бочці 100 л.  

6 Колоїдне срібло.  

7. Тлумачний словник Даля.  

8. Ткацький верстат для виробництва стрічок (уширшки до 15 см)   

 

Варіант 6 

№ Опис товару  

1. Крокодил живий, куплений для приватної колекції масою 100 кг.  

2. Свіжа печінка домашньої свині для харчових цілей.  

3. Вершкове масло жирність 65 % натуральне, в пачках 200 гр.  

4. Лісовий обчищений горіх, у мішках 25 кг.  

5. Шампанське «Французький бульвар».  

6 Зріджене повітря, під тиском.   

7. Англо-російський словник.  

8. Пральна машинка-автомат із вертикальним завантаженням, 

макс. 4 кг білизни 

 

 

Варіант 7 

№ Опис товару  

1. Крокодил живий, куплений для Миколаївського зоопарку 

масою 100 кг. 

 

2. Заморожена голова свині для виробництва ліків.  

3. Вершкове масло жирність 65 % натуральне, в пачках 2 кг.  
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4. Волоський неочищений горіх, у мішках 30 кг.  

5. Коньяк «Царський», 0,7 л.  
6 Вітамін А.  
7. Енциклопедія «Все про все» в 12 томах.  

8. Трубопрокатний стан.  
 

Варіант 8 

№ Опис товару  
1. Чистокровна племінна корова масою 100 кг.  
2. Заморожене серце домашньої свині для харчових цілей.  
3. Молочна паста жирність 70 %.  

4. Ядро волоського горіха, навалом.  
5. Віскі шотландське купажироване 0,75 л.  
6 Вітамін С.   

7. Підручник з товарознавства.  
8. Багатоцільовий горизонтальний токарний верстат з програмним 

управлінням. 
 

 

Варіант 9 
№ Опис товару  
1. Домашня корова масою 100 кг, для отримання молока.  

2. Морожена печінка коня для харчових цілей.  
3. Сирий «Російський», жирність 45 %.  
4. Фісташки навалом, у пакетах по 5 кг.  

5. Горілка «Миколаївська № 5», об. 42 %.  
6 Інсулін.  
7. Щоденна газета «Вісник Цюрюпінська».  

8. Касовий апарат.  
 

Варіант 10 
№ Опис товару  

1. Домашня корова масою 100 кг, для забою.  
2. Свіжа печінка мула для харчових цілей.  
3. Сир «Гауда жирність» 50 %.  

4. Кедрові горішки, в пакетах 100 гр.  
5. Лікер «Старий Таллін», 0,75 л.  

6. Вітамін Н.  

7. Щомісячний журнал «Порти України».  
8. Електронний калькулятор на батареях.  
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Варіант 11 

№ Опис товару  
1. Домашня корова масою 70 кг, для забою.  
2. Свіжа тушка курки з головою і лапами.  

3. Сирий «Звенигородській жирність» 38 %.  
4. Свіжі банани.  
5. Естроген (гормон).  

6 Книжка для розфарбовування.  
7. Клавіатура для комп’ютера.  
8. Парашут.  

 

Варіант 12 
№ Опис товару  
1. Живі нечистопородні ягнята віком 8 місяців.  

2. Морожена тушка курки без голови і лапок, але з внутрішніми 
органами. 

 

3. Свіжі курячі яйця.  

4. Банани сушені, в пакетах 200 гр.   
5. Винний оцет, 5 л банка.  
6 Хінін.  
7. Глобус.  

8. Вінчестер для персонального комп’ютера.  
 

Варіант 13 

№ Опис товару  
1. Живі нечистопородні ягнята віком півтора роки.  
2. Свіжа тушка курки без голови і лапок, але з внутрішніми 

органами. 

 

3. Свіжі перепелині яйця.  
4. Свіжі фініки.  
5. Оцет яблучний, 1,5 л банку.  

6. Ефедрин.  
7. Карта світу (плакат 2х5 м).  
8. Копіювальний апарат офісний.  

 

Варіант 14 
№ Опис товару  

1. Живі чистопородні ягнята віком 8 місяців.  

2. Свіжі курячі крильця з кістками.  

3. Заморожена овочева суміш.  

4. Свіжий інжир.  

5. Кухонна сіль.   
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6. Неочищений кокаїн.  

7. Поштова марка.  

8. Автомат з кавою.  

 

Варіант 15 

№ Опис товару  

1. Живі чистопородні ягнята віком півтора року.  

2. Свіжі курячі крильця без кісток.  

3. Страусині яйця для інкубації.  

4. Сушений інжир.  

5. Сира сірка.  

6. Лізергінова кислота.  

7. Відривний календар.  

8. Пилосос потужністю 120 В.  

 

Варіант 16 

№ Опис товару  

1. Племінні кози масою 60 кг.  

2. Охолоджені курячі грудинки.  

3. Мед «травневий».  

4. Свіжі ананаси.  

5. Кварцовий пісок.  

6. Ампіцилін.  

7. Тюбетейка.  

8. Міксер.  

 

Варіант 17 

№ Опис товару  

1. Кози змішаної породи для отримання удою.  

2. Охолоджені курячі грудинки без кісток.  

3. Кінський волос.  

4. Манго свіжі.  

5. Порошок графітний.  

6. Кров людська, для переливання.  

7. Берет.  

8. Електрокавомолка.  

 

Варіант 18 

№ Опис товару  

1. Курка яєчної породи масою 300 г.  

2. Свіжі курячі ніжки.  
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3. Гусяче необроблене перо для набивання подушок.  

4. Лимони свіжі.  

5. Каолін в чистому вигляді.   

6. «Колдфлю» (антибіотик, упаковка 10 табл.).  

7. Складана парасолька.  

8. Електром’ясорубки.  

 

Варіант 19 

№ Опис товару  

1. Курка жива яєчної породи масою 160 г.  

2. Охолоджена куряча печінка.  

3. Необроблена слоняча кістка.  

4. Лайми свіжі.  

5. Кальцинована каолінова глина.  

6. Лейкопластир.  

7. Парик з синтетичних матеріалів.  

8. Електробритва.  

 

Варіант 20 

№ Опис товару  

1. Курка жива яєчної породи масою 2,5 кг.  

2. Охолоджене куряче серце.  

3. Китовий вус.  

4. Виноград свіжий, столових сортів.   

5. Крейда.  

6. Вата медична.  

7. Керамічна черепиця для крівлі.   

8. Машинка для стрижки волосся.  

 

Варіант 21 

№ Опис товару  

1. Живі голуби масою 300 гр.  

2. Морожені курячі крила.  

3. Необроблені корали.  

4. Кавун свіжий.  

5. Пемзовий гравій.  

6. Марля для перев’язки.  

7. Шерстяне пальто чоловіче, трикотаж.  

8. Епіляційний апарат.  
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Варіант 22 
№ Опис товару  
1. Цільна охолоджена тушка корови.  
2. Морожені курячі крила без кісток.  
3. Раковини молюсків.  
4. Диня свіжа.  
5. Наждак.  
6. Стоматологічний цемент.  
7. Шерстяне жіноче півпальта трикотаж.  
8. Електричний ліхтарик.  

 
Варіант 23 

№ Опис товару  
1. Цільна свіжа тушка корови.  
2. Морожена куряча грудинка.  
3. Ембріон корови.  
4. Папайя свіжа.  
5. Сланець в блоках.  
6. Набір першої допомоги.  
7. Чоловіча сорочка (хлопок, трикотаж).  
8. Хлібопекарська піч.  

 
Варіант 24 

№ Опис товару  
1. Цільна заморожена тушка корови.  
2. Морожена куряча грудинка без кісток.  
3. Цукрова кукурудза морожена.  
4. Яблука сорту Голден.  
5. Мармур необроблений.  
6. Сульфат амонію (добриво).  
7. Жіноча шовкова блуза, трикотаж.  
8. Праска з функцією паротворення.   

 
Варіант 25 

№ Опис товару  
1. Заморожена необроблена передня частина тушки корови.  
2. Морожені курячі ніжки.  
3. Цибулини тюльпанів в стані вегетативного спокою.  
4. Груша свіжа.  
5. Мармурові блоки 3х2х5 м.  
6. Хна промислова (для фарбування).  
7. Чоловічий махровий халат, трикотаж.  

8. Мікрохвильова піч.  
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Варіант 26 

№ Опис товару  

1. Свіжа оброблена передня частина тушки корови.  

2. Морожені курячі ніжки без кісток.  

3. Цибулини гладіолусів в стані вегетативного спокою.  

4. Айва свіжа.  

5. Алебастр.  

6. Акрилова фарба.   

7. Бавовняна майка, трикотаж.  

8. Радіотелефон.  

 

Варіант 27 

№ Опис товару  

1. Охолоджена необроблена передня частина тушки корови.  

2. Морожена куряча печінка.  

3. Цибулини нарцисів в стані вегетативного спокою.  

4. Абрикоси свіжі.  

5. Гранітні блоки 3х2х5 м.  

6. Фарба гуаш (набір з 6 банок).  

7. Фарфоровий умивальник.  

8. Апарат факсиміле.  

 

Варіант 28 

№ Опис товару  

1. Охолоджена необроблена задня частина тушки корови, 

відокремлена від кісток. 

 

2. Морожене куряче серце.  

3. Саджанці цикорію.  

4. Вишня свіжа.  

5. Щебінь.  

6. Спортивний костюм (синтетика).  

7. Набір фарфорового посуду (6 персон).  

8. Автовідповідач.  

 

Варіант 29 

№ Опис товару  

1. Свіжа оброблена задня частина тушки корови, відокремлена 

від кісток. 

 

2. Свіжі тушки індиків без голови і лапок, але з внутрішніми 

органами. 

 

3. Відводок винограду сорту «Резомат».  
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4. Черешня свіжа.  

5. Галька.  

6. Туш для креслення.  

7. Колготки жіночі (синтетична нитка, 50 ден.), трикотаж.  

8. Компакт-диск (CD-R).  

 

 

Варіант 30 

№ Опис товару  

1. Заморожена необроблена передня частина тушки корови, 

відокремлена від кісток. 

 

2. Морожені тушки індиків без голови і лапок, але з 

внутрішніми органами. 

 

3. Азалія в горщику.  

4. Персики свіжі.  

5. Гравій.  

6. Духи «Конвалія».  

7. Шерстяні рукавички, трикотаж.  

8. DVD- диск.  

 

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання 2 

 

Номенклатура УКТ ЗЕД є основою для Митного Кодексу України, 

міститься на сайті Верховної Ради України (у новій редакції від 

31.05.2007) [20].  

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 

(УКТЗЕД) є складовою частиною державної системи класифікації і 

кодування техніко-економічної та соціальної інформації. 

УКТЗЕД призначено для збору статистичних даних про зовнішньо-

економічну діяльність, а також із метою проведення митного 

контролю, виконання робіт під час декларування, ліцензування та 

квотування, регулювання експорту та імпорту товарів державного 

значення, вивчення кон’юнктури ринку.  

Об’єктом класифікації у УКТЗЕД є всі товари, що мають обіг у 

міжнародній торгівлі.  

За структурою УКТЗЕД складається з двох блоків: ідентифікації та 

назви. Блок ідентифікації має ієрархічну систему класифікації, який 

містить вісім рівнів класифікації: розділ, група, підгрупа, позиція, 

співпозиція, ігідпозиція, категорія та підкатегорія. Для позначення 

розділів та підгруп використовуються римські цифри, а для груп, 
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позицій, підпозицій, категорій та підкатегорій – арабські. Для 

співпозицій не передбачено цифрового коду, вони позначаються 

знаком дефіс «–», який ставиться перед їхньою назвою.  

Співпозиції розташовуються, у разі необхідності, вище товарних 

підпозицій, категорій або підкатегорій. Кількість співпозицій та 

кількість дефісів перед ними залежить від рівня вкладу інформації. 

Крім того, рівень вкладу інформації зумовлюється відповідною 

кількістю дефісів перед назвами підпозицій, категорій та підкатегорій.  

Загальна кодова структура УКТЗЕД має такий вигляд:  

y1 XX Y2 XXXX Zі XX Zj XX Zk XX,  

де Y1 – розділ (I - XXI),  

XX – група (01 - 97),  

Y2 – підгрупа [є у групах: 28 (I - VI), 29 (I - ХIII), 39 (I - II), 63 (I - III), 

69 (I - II), 71 (I - III), 72 (I - IV)]  

ХХХХ – товарна позиція  

Zі – і співпозицій (і = 1 -·- n)  

ХХХХ XX – товарна підпозиція  

Z – j співпозицій (j = 1 -·- m)  

ХХХХ XX XX – товарна категорія  

Zk – k співпозицій (k = 1 -·- l)  

ХХХХ XX XX XX – товарна підкатегорія,  

де n, m, l – відповідна кількість дефісів «–» перед назвами співпозицій.  

Специфіка класифікації товарів на національному рівні у УКТЗЕД 

відображена у дев’ятому та десятому розрядах коду. Для встановлення 

єдиної структури розрядності цифрового коду класифікаційні угруповання, 

які у подальшому не деталізуються, доповнюються двома нулями «00» 

до десяти знаків. Доповнення будь-якого класифікаційного угруповання 

нулями не змінює її класифікаційної назви. Однак нулями доповнюються 

лише ті коди, які на сьомому та восьмому розрядах мають дві значущі 

цифри.  

Для відображення одиниць вимірювання та обліку товарів у 

класифікації за групами введено поняття основної та додаткової 

одиниці вимірювання та обліку, які наводяться на початку Української 

Класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Для означення 

додаткових одиниць вимірювання та обліку для окремих 

класифікаційних угруповань введено графу «Додаткові одиниці 

вимірювання та обліку».  

Розподіл класифікаційної множини товарів до окремого виду 

товарів (чай, рис) або до угруповань товарів (мідні руди і концентрати, 

машини та механізми) здійснюється таким чином: з угруповання 

товарів виділяється один або декілька видів продукції, що найбільше 
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поширені у світовій торгівлі, а для інших видів визначається загальне 

класифікаційне угруповання – «інші». «Інші» угруповання УКТЗЕД 

можуть бути на всіх рівнях класифікації, але основна їх кількість 

припадає на останній рівень.  

УКТЗЕД має дуже детальну систему опису та правил кодування 

товарів. В основу утворення класифікаційних угруповань УКТЗЕД 

закладено різні ознаки товарів. Під час формування розділів 

використовуються такі ознаки: походження матеріалу, з якого 

вироблено товар, призначення, хімічний склад.  

Під час формування груп закладено принцип послідовного 

оброблення товарів від сировини, напівфабрикатів до готових виробів, 

що створює умови для застосування УКТЗЕД у митних тарифах.  

Під час формування товарних позицій і підпозицій у кожній групі 

часто застосовується своя послідовність ознак. Але в усій сукупності 

можна виділити чотири основних: ступінь оброблення, призначення, 

вид матеріалу, з якого вироблено товар, значення товару у світовій 

торгівлі.  

В УКТЗЕД дотримано принцип однозначного віднесення товарів до 

класифікаційних угруповань, що дозволяє віднести кожний товар 

тільки до одного класифікаційного угруповання. Це досягається 

завдяки основним правилам інтерпретації класифікації товарів, 

приміткам до розділів, груп і товарних позицій. Шість основних 

правил містять основоположні принципи побудови класифікаційної 

системи і передбачають послідовне занесення конкретного товару до 

визначеної групи, а потім до відповідної позиції.  

Примітки, розроблені до всіх розділів та груп, є невід’ємною 

частиною УКТЗЕД та мають юридичну силу. Примітки визначають 

межі угруповань, наводять списки товарів, що вилучаються з розділу, 

групи, товарної позиції, підпозиції, категорії чи підкатегорії.  

УКТЗЕД на рівні шести знаків повністю відповідає Гармонізованій 

Системі опису та кодування товарів, а на рівні восьми знаків – 

Комбінованій номенклатурі Європейського Союзу.  

Ведення УКТЗЕД здійснює Науково-дослідний інститут статистики 

Державного комітету статистики України.  

Структура УКТ ЗЕД 

 

УКТ ЗЕД складається з 21 розділу, 97 груп. Для зручності пошуку 

нижче подано структуру УКТ ЗЕД. 
 

Розділ I Живі тварини; продукти тваринного походження 

Група 01 Живі тварини 

Група 02 М’ясо та харчові нутрощі (субпродукти) 
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Група 03  Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні  

Група 04 

 
Молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; 

харчові продукти тваринного походження, в іншому місці не 

пойменовані  
Група 05   

 

Інші продукти тваринного походження, не включені до інших 

угруповань  

Розділ II Продукти рослинного походження 
Група 06  Живі рослини та продукти квітництва 
Група 07 Овочі, рослини, корені та харчові коренеплоди 

Група 08 Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь 
Група 09 Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощі 
Група 10 Зернові культури 
Група 11 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; 

крохмаль; інулін; пшенична клейковина 
Група 12 
 

Насіння і плоди олійних рослин; насіння інше, плоди і зерна; 

технічні або лікарські рослини; солома і корми  
Група 13 Камеді, смоли та інші рослинні соки та екстракти 
Група 14 Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші 

продукти рослинного походження, не включені до інших угруповань 

Розділ III  

 
Жири та олії тваринного або рослинного походження; 

продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски 

тваринного або рослинного походження 
Група 15 

 
Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти 

їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або 

рослинного походження 

Розділ IV 

 
Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 

оцет; тютюн та його замінники 
Група 16 

 
Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, 

молюсків або інших водяних безхребетних 
Група 17 Цукор і кондитерські вироби з цукру 

Група 18 Какао та продукти з нього 
Група 19 Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю 

або молока; борошняні кондитерські вироби 
Група 20 Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин 
Група 21 Різні харчові продукти 
Група 22 Алкогольні і безалкогольні напої та оцет 

Група 23 Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для 

тварин  
Група 24 Тютюн та промислові замінники тютюну 

Розділ V Мінеральні продукти 
Група 25 Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та 

цемент 

Група 26 Руди, шлаки та зола 
Група 27 

 
Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; 

бітумінозні речовини; воски мінеральні 
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Розділ VI Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 

Група 28 

 

Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні 
дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних 
елементів або ізотопів 

Група 29 Органічні хімічні сполуки 

Група 30 Фармацевтична продукція 

Група 31 Добрива 

Група 32  

 

Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні, 
пігменти та інші барвники, фарби і лаки; мастики, чорнила ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Група 33 Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні 
препарати 

Група 34  Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, 
мастильні матеріали, штучний віск, готовий віск, суміші для 
чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для 
ліплення, пластилін, «зуболікарський віск» і суміші на основі 
гіпсу для стоматологічних цілей 

Група 35 Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти 

Група 36   Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; 
пірофорні сплави; деякі речовини, що загоряються 

Група 37 Фотографічні або кінематографічні товари  

Група 38  Інші продукти хімічної промисловості 

Розділ VII Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, 
гума та вироби з них  

Група 39 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 

Група 40 Каучук, гума та вироби з них 

Розділ VIII Шкура та шкіра необроблені, шкіра, натуральне хутро та 
вироби з них; шорно-сідельні спорядження та упряж; дорожні 
речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин 

(крім кетгуту з натурального шовку) 
Група 41  Шкури та шкіра необроблені (крім натурального хутра) та шкіра  

Група 42  Вироби із шкіри; шорно-сідельні спорядження або упряж; 
дорожні речі, жіночі сумки та аналогічні товари; вироби з кишок 
тварин (крім кетгуту з натурального шовку) 

Група 43  Натуральне хутро та штучне; вироби з них 

Розділ IX Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; пробка та 
вироби з неї; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для 

плетення; кошикові та інші плетені вироби 
Група 44  Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля 

Група 45  Пробка та вироби з неї 

Група 46  Вироби із соломи та інших матеріалів, які використовуються для 
плетіння; плетені вироби 

Розділ X Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних 
матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та 
макулатури; папір, картон та вироби з них 

Група 47  Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; 
папір або картон з повторно перероблених відходів і макулатури 

Група 48  Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону 
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Група 49 Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція 
поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти 
та плани 

Розділ XI Текстиль та вироби з текстилю  

Група 50  Шовк 

Група 51  Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з 
кінського волосу 

Група 52  Бавовна 

Група 53 Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з 
паперової пряжі  

Група 54 Нитки синтетичні або штучні 

Група 55  Хімічні штапельні волокна 

Група 56  Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, 
мотузки, троси та канати і вироби з них  

Група 57  Килими та інші текстильні покриття для підлоги  

Група 58  Спеціальні тканини; тканини з прошивним ворсом; мережива; 
гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка 

Група 59 Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; 
технічні вироби з текстильних матеріалів  

Група 60 Трикотажні полотна 

Група 61  Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні 

Група 62  Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних 

Група 63  Інші готові текстильні вироби; комплекти; мотлох та ганчір’я 

Розділ XII Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, 
стеки, батоги та їх частини; пір’я оброблене і вироби з нього; 

вироби з волосся людини 

Група 64  Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини  

Група 65  Головні убори та їх частини 

Група 66 Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, 
батоги, хлисти та їх частини 

Група 67   Оброблені пір’я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з 
волосся людини 

Розділ XIII Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних 
матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із скла  

Група 68  Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних 
матеріалів 

Група 69  Керамічні вироби 

Група 70  Скло та вироби із скла 

Розділ XIV Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне  або 

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, 
плаковані чи дубльовані дорогоцінними металами, та вироби 

з них; біжутерія; монети 

Група 71 Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напів-
дорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані чи 
дубльовані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; 
монети 
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Розділ XV Недорогоцінні метали та вироби з них  

Група 72  Чорні метали 

Група 73  Вироби з чорних металів 

Група 74  Мідь і вироби з міді 

Група 75  Нікель і вироби з нікелю 

Група 76  Алюміній і вироби з алюмінію 

Група 78  Свинець і вироби із свинцю 

Група 79  Цинк і вироби із цинку  

Група 80  Олово і вироби із олова 
Група 81  Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Група 82   Інструменти, ножові вироби і столові прибори з недорогоцінних 

металів; частини цих виробів з недорогоцінних металів 

Група 83  Інші вироби з недорогоцінних металів 

Розділ XVI Механічне обладнання; машини та механізми, електро-

обладнання та їх частини; пристрої для записування або 

відтворення звуку, прилади для записування або відтворення 

зображення і звуку по телебаченню та частини і приладдя до 

них  

Група 84 Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх 

частини 
Група 85 Електричні машини і устаткування та їх частини; апаратура для 

записування або відтворення звуку; апаратура для записування або 

відтворення зображення і звуку по телебаченню та частини і 

приладдя до них 

Розділ ХVII Транспортні засоби, устаткування та пристрої, пов’язані з 

транспортом 

Група 86  Залiзничнi або трамвайні локомотиви, засоби пересування по 

залізниці або аналогічних коліях та їх частини; шляхове 
обладнання та пристрої для залiзничної та трамвайної мережі та 

їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) 

обладнання сигналізації для шляхів сполучення 

Група 87 Автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні транспортні 
засоби, їх частини та пристрої 

Група 88  Аеронавігаційні або космічні апарати; їх частини 

Група 89  Плавучі засоби морські або річкові 

Розділ ХVIII Прилади та апарати оптичні, для фотографування або 

кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання 

точності; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні 

інструменти; їх частини та приладдя 

Група 90 Прилади та апарати оптичні, для фотографування або 
кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання  

точності; апарати медико-хірургічні; їх частини та приладдя ........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Група 91 Годинники та частини до них 

Група 92 Музичні інструменти; частини та приладдя до них 

Розділ XIX Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя 

Група 93  Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя 
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Розділ XX Різні товари і вироби 

Група 94 Меблі; медико-хірургічні меблі; постільні речі та аналогічні 

товари, освітлювальні прилади, в іншому місці непойменовані; 

лампи-реклами, світлові покажчики, табло та аналогічні вироби; 
збірні будівельні конструкції 

Група 95  Іграшки, ігри, предмети для розваг або спорту; їх частини і 

приладдя 

Група 96  Різні готові вироби 

Розділ XXІ Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат 

Група 97 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат 

 

 

Принципи визначення кодів: 

 

Для визначенні товарного коду товару необхідно мати чітку 

інформацію:  

1. Що собою представляє даний товар, власне, що це?  

2. З чого він виготовлений?  

3. Для чого він використовується?  

4. В якому вигляді (якості) він використовується?  

5. Чи єдине це можливе місце в класифікаторі? 

 

Класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності слід 

здійснювати відповідно до викладених нижче правил.  

1. Назви розділів, груп та підгруп наводяться лише для зручності 

користування. Для юридичних цілей класифікація товарів проводиться 

виходячи з найменувань товарних позицій і відповідних приміток до 

розділів чи груп і, якщо такі тексти найменування та примітки не 

вимагають іншого, відповідно до таких положень:  

2. а) будь-яке посилання у найменуванні товарної позиції на будь-

який товар стосується також некомплектних чи незавершених товарів, 

за умови, що вони мають основні характеристики комплектних чи 

завершених товарів. Це Правило застосовується при посиланні на 

комплектний чи завершений товар (чи такий, що класифікується як 

комплектний чи завершений згідно з цим Правилом), поданий 

незібраним чи розібраним;  

б) будь-яке посилання у найменуванні товарної позиції на будь-

який матеріал чи сировину стосується також сумішей або сполучень 

цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. 

Будь-яке посилання на товар із певного матеріалу чи сировини 

розглядається як посилання на товари, які повністю або частково 

складаються з цього матеріалу чи речовини. Класифікація товарів, які 



Н. М. Іщенко 

 

253 

складаються більше ніж з одного матеріалу чи речовини, проводиться 

відповідно до Правила 3.  

3. У разі коли, згідно з Правилом 2б, або з будь-яких інших причин, 

товари на перший погляд можна віднести до двох або більше товарних 

позицій, класифікація таких товарів проводиться таким чином:  

а) перевага надається тій товарній позиції, яка більш конкретно 

описує товар у порівнянні з найменуваннями товарних позицій, що 

дають більш загальний опис. Однак, коли кожна з двох або більше 

товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, які 

входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише до 

окремих частин товарів, що надходять у продаж у наборі, 

призначеному для роздрібної торгівлі, тоді ці товарні позиції 

розглядаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо одна з 

них має повніший або більш точний опис товару;  

б) суміші, багатокомпонентні вироби, які складаються з різних 

матеріалів або вироблені з різних компонентів, і товари, що надходять 

у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може 

проводитися відповідно до Правила 3а, класифікуються відповідно до 

матеріалу чи складових, які визначають основний характер цих 

товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати;  

в) товари, класифікацію яких не можна провести відповідно до 

Правила 3а або 3б, класифікуються у товарній позиції з найбільшим 

порядковим номером серед товарних позицій, які розглядаються.  

4. Товари, які не можуть бути класифіковані згідно з наведеними 

вище правилами, класифікуються у товарній позиції, яка відповідає 

найбільш подібним товарам, що розглядаються.  

5. а) футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, 

креслярського приладдя, прикрас, а також подібна тара (упаковка), яка 

має особливу форму і призначена для зберігання відповідних виробів 

або наборів виробів, придатних для довготермінового використання, і 

подана разом з виробами, для яких вона призначена, класифікуються 

разом з упакованими у них виробами. Однак ця вимога не 

поширюється на тару (упаковку), яка становить разом з виробами одне 

ціле і надає останньому істотно інший характер;  

б) відповідно до зазначеного вище Правила 5а, пакувальний 

матеріал та пакувальні контейнери, що поставляються разом з 

товарами, слід класифікувати разом, якщо вони відносяться до такого 

типу упаковки, яка використовується для упакування цих товарів. 

Однак це положення є необов’язковим у разі, коли ці пакувальні 

матеріали або контейнери придатні для повторного використання.  
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6. Для юридичних цілей класифікація товарів у підпозиціях будь-

якої товарної позиції проводиться відповідно до назви підпозицій і 
приміток, які стосуються підпозицій, а також зазначених вище Правил, 
за умови, що порівнювати можна лише підпозиції одного рівня. У 

цілях цього Правила також можуть застосовуватися відповідні 
примітки до розділів та груп, якщо не обумовлено інше. 

 

Приклад: Визначити код на товар «консервовані в оцту огірки, 3-х 

літрова банка» 
Огірки є продуктом харчування в готовому вигляді, найбільше 

відповідає розділу 4. Структура розділу така: 
 

Розділ IV 
 

Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; 
тютюн та його замінники 

Група 16 
 

Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків 
або інших водяних безхребетних 

Група 17 Цукор і кондитерські вироби з цукру 
Група 18 Какао та продукти з нього 
Група 19 Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або 

молока; борошняні кондитерські вироби 
Група 20 Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин 

Група 21 Різні харчові продукти 
Група 22 Алкогольні і безалкогольні напої та оцет 
Група 23 Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин  
Група 24 Тютюн та промислові замінники тютюну 

 

Мариновані огірки є продуктом переробки овочів – відповідно 
досліджуємо 20 групу. Товарна позиція 2001 «Овочі, плоди ті інші 
їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з додаванням 

оцту чи оцтової кислоти». Інші товарні позиції, що пов’язані із 
овочами, містять назві «без додавання оцту», відповідно товар 
відноситься до 2001. 

Структура товарної позиції (перший рівень деталізації): 
– огірки, корнішони; 
– інші. 
Субпозиція «огірки, корнішони» не має подальшої деталізації, 

відповідно товар має код: 2001 10 00 00. 

 

2.3. Складання маршруту доставки вантажів 

 
Індивідуальне завдання 3 – ділова гра, присвячена питанням 

управління транспортом у процесі продажу товарів. Реалізація функцій 

товаропостачання вимагає значних інвестицій капіталу в ресурси, до 
яких відносяться складські приміщення, запаси, технологічне 
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обладнання, персонал, а також транспортні засоби для поставки товару 

споживачеві. До функції логістики входить пошук шляхів досягнення 
максимального прибутку від використання ресурсів.  

Розподіл – це поняття, що узагальнює кілька функцій. 

Зусилля щодо поліпшення використання ресурсів і зниження 
витрат у процесі реалізації будь-якої з цих функцій повинні 
розглядатися в контексті впливу на весь процес розподілу. Планування 

ж в області розподілу має здійснюватися з урахуванням характеру 
впливу окремих рішень на весь процес товаропостачання. 

У рамках цієї гри операції з транспортним парком розглядаються як 
приклад реалізації однієї з функцій усередині загального процесу 

розподілу. Досягнення компромісу між прийнятним рівнем послуг із 
товарозабезпеченням споживачів і лімітом транспортних витрат 
належить до розряду повсякденних проблем торгових фірм і вимагає 

навичок оперативного планування. 

Умови ділової гри 
1. Учасник ділової гри виступає в ролі фахівця з питань транспорту 

оптової фірми, що поставляє різні товари в 30 магазинів. Карта-схема 
району являє собою зошит у клітинку, на якому нанесені координатні 
осі. Вертикальні та горизонтальні лінії сітки являють собою дороги, які 
можуть бути використані для поїздок. Рух здійснюється тільки по 

горизонтальних і вертикальних лініях. Масштаб карти: 
одна клітина – 1 км ², тобто довжина клітини – 1 км (табл. 4.7). 
2. Товари, що доставляються в магазини. 

Зі складу компанії в магазини доставляються 3 види товарів: 
продукти (П), напої (Н), мийні засоби (М). Продукти і мийні засоби 
сильно не упаковуються. Усі товари упаковані в однакові за розміром 

коробки. 
3. Замовлення магазинів (табл. 4.8). 
4. Характеристика транспортних засобів. 
У фірми є 6 автомобілів. Цих автомобілів може бути недостатньо, 

відповідно, можна залучати найманий транспорт. Причому наймані 
транспортні засоби дозволяється залучати в тому випадку, якщо всі 
власні автомобілі вже задіяні. Вантажопідйомність автомобіля – 

120 коробок. 
5. Розрахунок часу роботи транспорту. 
Оборот транспортного засобу включає в себе: 

– Час на завантаження на складі; 
– Час проїзду за маршрутом; 
– Час на розвантаження в магазині; 

– Додатковий час, необхідний для перерв у роботі водія. 

Ці періоди часу розраховуються таким чином. 
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5.1. Час на завантаження на складі. 

Усі намічені до поїздки автомобілі виїжджають зі складу о 8:00. Час 

першого завантаження транспорту не входить до робочого часу водія. 

Можливо, що протягом дня транспортний засіб буде використано для 

виконання більш ніж одного маршруту. У цьому випадку кожній 

наступній поїздці буде передувати тридцятихвилинне завантаження. 

5.2. Час проїзду за маршрутом. 

Середня швидкість на маршруті приймається рівною 20 км/год., 

тобто один кілометр машина проїжджає за 3 хвилини (це означає, що 

сторону однієї клітини па карті машина долає за 3 хв.). 

5.3. Час розвантаження. 

Час розвантаження приймається з розрахунку 0,5 хв. на одну 

одиницю вантажу (наприклад, 76 коробок буде розвантажено за 38 хв.). 

Крім того, необхідно врахувати час на операції, пов’язані з 

оформленням прибуття вантажу в магазин, а також на операції з 

підготовки та оформлення розвантаження автомобіля. Норма часу на 

ці операції становить 15 хв. на один магазин. 

5.4. Перерва в роботі водія. 

Якщо довжина маршруту вимагає, щоб водій провів за кермом 

автомобіля понад 5,5 год., тобто проїхав понад 110 км, то до його 

робочого часу слід додати 30 хв. для перерви. 

5.5. Загальний час роботи. 

Максимально допустимий денний робочий час для кожного 

транспортного засобу і водія 11 год. Ні за яких обставин графік 

доставки вантажів не повинен передбачати перевищення цього 

максимуму. Основна тривалість робочого дня водія – 8 год., після чого 

його робочий час оплачується за системою понаднормової оплати до 

11 годин на день. 

6. Витрати з утримання та експлуатації транспортних засобів. 

Кожна фірма, що володіє транспортом, несе умовно постійні та 

умовно змінні витрати на його утримання. Умовно постійні витрати з 

утримання одного власного транспортного засобу становлять 300 рублів 

на день. Умовно змінні витрати визначаються питомою вартістю одного 

кілометра пробігу, яка для власного транспорту становить 15 руб./км. 

У витратах з використання найманої транспорту також присутня 

постійна і змінна складові. Отримавши найманий автомобіль, фірма 

оплачує за нього 1500 рублів у день, незалежно від ступеня його 

використання. Пробіг найманого транспорту оплачується за ціною 

30 рублів за кілометр. Ці розцінки включають в себе оформлення 

замовлення, експедирування та страхування вантажу. Вибір із двох 

варіантів – мати або свої власні транспортні засоби, або брати їх в 
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оренду – є важливим елементом стратегічного планування логістики 

фірми. При цьому, другий варіант дозволяє зберегти капітал, але 

змушує мати більш високі транспортні витрати. 

7. Витрати наднормативного праці. 

Основний робочий день водіїв – 8 годин, включаючи можливий 

перерву в дорозі. Понад цей період часу до максимально дозволеної 

кількості годин (11 год.) наднормативна робота розраховується з 

точністю до хвилини і оплачується за розцінками 300 рублів на годину 

(тобто 5 рублів хвилина). 

8. Інші види витрат. 

Якщо графік передбачає використання найманої транспорту, що 

перевозить напої, то з метою безпеки слід взяти працівника для 

охорони. Додаткова вартість такої послуги дорівнює 600 рублів на 

людину на одну машину в день. Іншими словами, якщо в один день 

використовуються два найманих засоби для перевезення напоїв, 

витрата в цей день складе 1200 рублів (незалежно від того, по скільки 

поїздок зроблять наймані машини). Власний транспорт фірми обладнаний 

засобами безпеки, що виключає необхідність використання додаткової 

охорони. 

9. Штрафні санкції. 

9.1. Неповне використання місткості транспортного засобу. 

Якщо транспортний засіб (власне або наймане) відправлено в поїздку з 

меншим від встановленого мінімуму кількістю вантажу (90 вантажних 

одиниць), то слід врахувати суму штрафу у розмірі 50 рублів за кожну 

недовантажену одиницю (незалежно від приналежності транспортного 

засобу). Якщо власний транспортний засіб фірми зовсім не вико-

ристовувалася протягом дня, до розрахунку транспортних витрат слід 

включити сталу вартість його денного утримання – 1500 рублів. 

9.2. Неповне використання транспорту за часом. 

Основна тривалість робочого дня водія, як зазначалося, становить 8 год. 

Мінімальний робочий день – 6 год. Штраф за транспортні засоби, що 

працюють менше ніж 6 год., становить: за власні машини – 300 руб./день, 

за наймані – 500 руб./день. Витрати на штраф у цій грі навмисно 

включені в суму витрат, щоб показати її учасникам, наскільки дорого 

обходиться фірмі утримання транспорту і водіїв. 

9.3 Неповне виконання замовлення магазину. 

Учасники гри повинні вживати всіх заходів до того, щоб здійснити 

доставку за заявкою у встановлений день. Проте якщо з якої-небудь 

причини поставка буде зроблена в наступні дні, то за кожен простро-

чений день поставки з гравця стягується штраф у розмірі 100 рублів за 

кожну недопоставлену коробку в день. 
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Завдання до ділової гри 

Користуючись наведеними вихідними даними, учасникам ділової 

гри пропонується: 

1) розробити маршрути і скласти графіки доставки замовлених 

товарів у магазини району; 

2) розрахувати розмір витрат, пов’язаних із доставкою товарів у 

магазини; 

3) виконати аналіз розробленої схеми доставки. 

Таблиця 5 

Координати магазинів* 
 

№ магазину 
Координати магазину  

Х Y 

1 19 9 

2 25 6 

3 28 4 

4 27 2 

5 20 5 

6 18 2 

7 16 7 

8 13 3 

9 9 2 

10 11 7 

11 4 4 

12 6 7 

13 2 8 

14 12 9 

15 4 11 

16 8 12 

17 2 14 

18 8 15 

19 13 12 

20 12 15 

21 15 14 

22 16 17 

23 18 12 

24 20 16 

25 23 17 

26 23 14 

27 27 16 

28 30 15 

29 24 10 

30 28 8 
 

* координати оптових складів, де обсяг продукції вважайте необмеженим  

Х-1; Y-10; 

Х-16; Y-10; 

Х-25; Y-15; 
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Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання 3 

 

Команди планують перший кільцевий маршрут, виконують за ним 

розрахунки пробігу, часу і завантаження. Пояснимо розрахунки, 

виконані на замовлення низки магазинів на понеділок. Рішення про 

використання тієї чи іншої машини на черговому розрахованому 

маршруті приймається на підставі зіставлення фактично відпрацьованого 

машиною часу і часової тривалості цього маршруту. Нагадаємо, що за 

встановленими тарифами оплачуються лише ті машини, які відпрацю-

вали від 6 до 8 годин на день (менше 6 годин штраф, більше 8 годин – 

понаднормова оплата). Складання графіка дозволяє сформувати 

цілісне бачення процесу доставки (у тимчасовому розрізі). При цьому 

можливе повернення до попереднього етапу ділової гри та коригування 

деяких маршрутів з метою оптимізації всього графіка. Після складання 

графіка за формою додатка 6 розраховуються загальні витрати з 

доставки товарів. Розрахунок витрат також може супроводжуватися 

коригуванням маршрутів, графіка і розподілу обсягів перевезень між 

власним і найманим транспортом. На завершення ділової гри команди 

складають план виконання замовлень (табл. 4.12) і проводять аналіз 

результатів планування процесу доставки. Форма аналізу дана в 

таблиця 4.13. 

Конспект основних умов ділової гри 

1. Товар: 

– продукти (П), напої (Н), мийні засоби (М); 

– продукти і мийні засоби не можна перевозити в одній машині. 

2. Транспорт: 

– власний – 6 машин, найманий – необхідна кількість; 

– вантажомісткість – 120 коробок. 

3. Тимчасові умови: 

– швидкість 20 км/год., тобто одну клітку на схемі (км) 

автомобіль проїжджає за 3 хв; 

– виїзд усіх автомобілів зі складу в перший рейс о 8:00, автомобілі 

навантажені, час першої навантаження не входить у робочий час водія; 

– норма часу на розвантаження – 0,5 хв на одну коробку; 

– норма часу на операції підготовки та завершення розвантаження 

в магазинах – 15 хв. на один магазин; 

– навантаження автомобіля на складі – 30 хв; 

– робочий день водія – 8 год., потім – понаднормова оплата; 

– мінімальний робочий час роботи автомобіля – 6 год.; 

– максимальне – 11 год. 
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4. Вартісні умови: 

– власні автомобілі (умовно постійні витрати – 300 руб. на день 

за автомобіль, умовно змінні витрати – 15 руб. за 1 км пробігу); 

– наймані автомобілі: (умовно постійні витрати – 1500 руб. на 

день за автомобіль, умовно змінні витрати – 30 руб. за 1 км пробігу); 

– оплата за понаднормову працю водія (з 8 до 11 год.) – 5 руб. за 

хвилину. 

5. Штрафи: 

– у разі завантаження у машину менше 90 коробок – 50 руб. за 

кожну недовантажену коробку (останній маршрут не штрафується); 

– у разі роботи автомобіля менше 6 годин: власний автомобіль – 

300 руб. на день; найманий автомобіль – 500 руб. на день (за 

недопрацювання власної машини штраф не стягується за умови 

відсутності найманого транспорту і понаднормової роботи). 
 

Таблиця 6 

Зразок розрахунку параметрів першого маршруту 
 

№ 

маршруту 

№  

магазина 

Розмір замовлення, 

кількість коробок 

Розрахунки по 

маршрутам 

П М Н 

1 29 

30 

1 

2 

16 

24 

– 

20 

– 

– 

– 

– 

 

12 

20 

8 

18 

М:0-29-30-2-1-0  

P = 118 коробок  

L = 32 км  

T = 32 * 3 + 118 * 0,5 +  

+ 15 * 4 = 215 хв.. 

 

Час автомобіля на маршруті складається з декількох складових: час 

руху автомобіля:  

32 * 3 хв./км = 96 хв;  

час на розвантаження автомобіля в магазинах:  

118 * 0,5 = 59 хв;  

час на операції підготовки та завершення розвантаження у 

магазинах:  

4 маг. * 15 хв./маг. = 60 хв.  

Т = 32 * 3 + 118 * 0,5 + 15 * 4 = 215 хв.  

Діючи таким чином, намічають необхідну кількість маршрутів, що 

дозволяє виконати всі замовлення магазинів.  

Потім, користуючись отриманими значеннями часу роботи автомобіля 

на маршруті, складають графік роботи транспорту (табл. 7). 
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Таблиця 7 

Графік роботи транспорту 
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  8:00          

  8:00          

Тощо            
 

Таблиця 8 

Відомість замовлень магазинів 
 

№ Понеділок  Вівторок  Середа Четвер П’ятниця 

маг. П М Н П М Н И М Н ГТ М Н П М Н 

1 – 10 8 – – 16 20 10 – 4 – 32 40 – 12 

2 20 26 18 24 16 – 48 – 20 20 8 – – 8 24 

3 44 24 26 48 16 38 40 20 30 20 10 10 20 22 30 

4 10 10 18  – 16 16 8 12 50 8 12 16 – 34 

5 26 34 20 40 24 20 34 – 16 50 10 30 50 – 10 

6 32 20  30 10 50 21 12 10 35 10 22 10 10 36 

7 20 8 – 34 8 10 12 4 30 26 16 14 12 8 20 

8 20 14 24 20  – 40 – 12 10 4 10 44 – – 

9 28 10 6 – – 20 28 12 18 40 10 12 28 12 12 

10 40 20 12 40 – 16 20 14 30 – –  8 6 16 

11 44 20 20 28 12 24 50 10 20 – – – 18 10 10 

12 24 8 6 20 – 5 40 – 32 20 12 10 50 – 22 

13 30 20 36 18 10 14 – 10 16 16 10 28 20 8 12 

14 20 10 – – 10 20 30 12 20 – – – 30 12 20 

15 16 6 10 12 12 15 20 – 10 35 18 32 16 – – 

16 10 4 6 20 – 10 16 12 16 – – – – 20 – 

17 46 – 32 18 16 – 22 – 10 44 32 32 30 10 24 

18 14 6 20 28 5 32 20 24 40 – – – 40 – 10 

19 12 8 – 10 8 16 14 – – 36 – 14 30 16 – 

20 24 8 – – 10 12 30 10 14 30 – 16 48 7 16 

21 – – 40 24 20 – 50 8 30 40 20 50 16 10 – 

22 20 8 12 12 8 14 20 – – 12  26 22 – – 

23 10 – – 20 16 24 14 16 20 24 – 10 10 10 44 

24 10 – – 50 20 32 10 20 – 10 – 16 32 – – 

25 14 4 16 14 10 16 – – – 14 10 20 – – 16 

26 34 24 20 20 5 12 40 – 20 _ – – 40 40 40 

27 30 – 14 46 32 42 – – 24 41 – 42 – – 26 

28 20 16 20 20 16 – 20 – – 40 40 45 20 4 5 

29 16 32 12 16 12 6 20 – – 32 8 – 30 24 24 

30 24 16 20 26 6 12 24 16 20 44 – 16 24 16 20 
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Таблиця 9 

Розрахунок основних параметрів маршруту 
 

 

 
 

Таблиця 10 

Розрахунок загальних витрат на доставку товару 
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Усього          
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Таблиця 11 

План виконання завдання 

 


