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ПЛАН УРОКУ № 9 

 

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

  

  Предмет «Організація 

товарознавста» 

Тема:  Класифікація і кодування товару. 

Тема уроку: Кодування товарів. 

Мета: формування знань про поняття та сутність кодування товарів, види 

кодування; формування практичних умінь та навичок, обґрунтування 

основних видів кодування в торгівлі. Розвивати логічне мислення, уяву, 

ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до 

людей, інтерес до професій регіону. 

 

3. Формування знань учнів 

Код — це знак або сукупність знаків, що використовуються для позначення 

класифікаційного угрупування об'єкта класифікації. 

Метою кодування є систематизація об'єктів шляхом їхньої ідентифікації і 

присвоєння умовного позначення (коду), завдяки якому можна знайти і 

розпізнати будь-який об'єкт серед багатьох інших. 

Необхідність в кодуванні товарів і інших об'єктів існувала давно, але 

особливо зросла значущість кодування в останні десятиріччя у зв'язку з 

впровадженням електронно-обчислювальної техніки, тому що воно 

(кодування) полегшує обробку техніко-економічної інформації, підвищує 

ефективність функціонування АСУ. 

Наявність коду на товарах або упаковці піднімає до того ж авторитет 

фірми, відіграє роль реклами товару і самого підприємства, підвищує 

конкурентоспроможність товару на міжнародному ринку. 

 

Застосування кодування об'єктів разом з ЕОМ забезпечує: 

— виробникам — автоматизований облік кількості виробленої продукції, її 

сортування і нарізне розміщення в складах; облік товарних запасів; 



автоматизоване формування замовлень і своєчасне відправлення товарів у 

торгову мережу; 

— оптовим посередникам — швидке приймання товарів за кількістю й 

асортиментом; облік і контроль товарних запасів на складах; своєчасну 

відгрузку товарів у роздрібну торгову мережу; 

— транспортним організаціям — скорочення часу на приймання та здачу 

товарів; 

— працівникам роздрібної торгівлі — швидке та якісне приймання товарів 

за кількістю й асортиментом, їх розміщення в сховищах торгового 

підприємства, автоматизований облік і контроль товарних запасів, контроль 

за збереженням товарів, ритмічне поповнення товарних запасів в міру 

реалізації окремих груп товарів. 

Присвоєння кодів об'єктам кодування повинно відбуватися на основі 

певних правил і методів. Правила кодування: 

— код повинен мати певну структуру побудови; 

- код може бути представлений за допомогою спеціально обумовлених 

знаків; 

- код повинен допомагати впорядкуванню об'єктів кодування. Структура 

коду — умовне позначення об'єкта, яке складається із послідовно 

розташованих знаків. Структура коду включає такі елементи: алфавіт, 

основу, розряд і довжину, 

Алфавіт коду - це система знаків, прийнятих для утворення коду (цифри, 

букви, їхні комбінати, штрихи). У зв'язку з цим алфавіти кодів можуть бути 

цифрові, буквені, буквено-цифрові та штрихові. 

Цифровий алфавіт коду — це алфавіт, знаками якого є цифри. Наприклад, 

відповідно до вимоги загальнодержавного класифікатора промислової і 

сільськогосподарської продукції (ЗКП/ВКУ) консерви "Молоко згущене" 

мають код 67. 

Буквений алфавіт коду — це алфавіт, знаками якого є букви алфавіту. 

Буквено-цифровий алфавіт коду - це алфавіт, знаками якого є букви і 

цифри. Наприклад, у класі сільськогосподарської продукції свіжі овочі мають 

код С4, а у класі продукції харчової промисловості карамель має код Н42. 

Штриховий алфавіт коду — це алфавіт, знаками якого є штрихи та пробіли, 

ширина яких читається за допомогою сканерів у вигляді цифр. Прикладами 



таких кодів можуть бути штрихові коди EAN та UPA, які широко 

використовуються в міжнародній практиці, а в останній час енергійно 

впроваджуються в Україні. 

Основа коду — це число знаків а алфавіті коду. 

Розряд коду — це позиція знака в коді. Кожен знак у коді характеризує 

спеціально обумовлену ознаку товару. У зв'язку з цим розряд коду несе певне 

змістовне навантаження. 

Довжина коду - це число знаків у коді (без врахування пробілів). 

Наприклад, товар має код 54 3121 1211. Основа цього коду має 12 знаків 

(десять цифр і два пробіли) а його довжина 10 знаків (пробіли в довжині коду 

не враховуються). 

Для кодування товарів і інших об'єктів використовуються декілька 

способів, які являють собою різновиди методу кодування. Це порядковий, 

серійно-порядковий, послідовний і паралельний способи. 

Порядковий метод кодування — побудова і присвоєння коду із чисел 

натурального ряду. Прикладом порядкового кодування може служити 

присвоєння чисел (коду) прізвищам студентів у журналі академічної групи. 

Це найбільш простий і розповсюджений метод кодування, який не потребує 

певних знань у цій сфері. Він дозволяє кодувати об'єкти, що класифікуються 

за однією або декількома обумовленими чи випадковими ознаками. 

Наприклад, прізвища студентів у журналі академічної групи кодуються по 

алфавіту перших букв (обумовлена ознака); інші ознаки (вік, стать, рівень 

підготовки тощо) — випадкові. 

Серійно-порядковий метод кодування — побудова і присвоєння коду із 

чисел натурального ряду, закріплення окремих серій і діапазонів цих чисел за 

об'єктами класифікації з певними ознаками. Прикладом такого кодування 

може служити присвоєння порядкових номерів певній групі товарів. 

Наприклад, консерви рибні мають індекс Р (рибна промисловість), а лосось 

далекосхідний натуральний — горбуша в цій серії має порядковий номер — 

85. 

Послідовний метод кодування — утворення і присвоєння коду 

класифікаційному групуванню і об'єкту класифікації з використанням кодів 

послідовно розташованих підпорядкованих групувань, одержаних при 

ієрархічному методі класифікації. Головною перевагою цього методу є 

високий ступінь упорядкування об'єктів кодування і можливість виявлення 

загальних та окремих ознак. 

Послідовний метод кодування можна проілюструвати на прикладі класу 25. 



25 — Продукція резовотехнічна та азбестова. 

25 5 — Рукава. 

25 54 — Рукава оплетені. 

25 543 — Рукава напірні з нитяним оплетенням. 

25 5433 — Рукава с віскозним оплетенням. 

25 5433 4 — Рукава напірні з нитяним оплетенням довгомірні, тип III; 

25 5433 41 — Рукава напірні з нитяним оплетенням довгомірні, тип III, 

рабочий тиск 0,6 МПА. 

25 543341 01 — Рукава напірні з нитяним оплетенням довгомірні, тип III, 

робочий тиск 0,6 МПА; зовнішній діаметр 9,0 мм. 

Паралельний метод кодування — побудова і присвоєння коду 

класифікаційній групі і об'єкту класифікації з використанням кодів 

незалежних групувань, одержаних при фасетному метолі класифікації. При 

достатньо високому ступені упорядкування незалежність групувань не дає 

можливості виявити повною мірою спільність і різницю ознак. Разом з тим 

для цього методу кодування доступна будь-яка попередньо обумовлена 

кількість об'єктів і позицій, що класифікуються. Прикладом паралельного 

методу кодування може служити поділ продукції на підвиди в асортиментній 

частині ДКП. 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке класифікатор? 

Наведіть переваги та недоліки різних методів класифікації 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 10 

 

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

  

  Предмет «Організація 

товарознавства» 

Тема:  Класифікація і кодування товару. 

Тема уроку: Штрихкодове кодування товару. 

Мета: формування знань про поняття та сутність штрих кодового 

кодування; формування практичних умінь та навичок, значення штрих 



кодового кодування в торгівлі. Розвивати логічне мислення, уяву, 

ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до 

людей, інтерес до професій регіону. 

3. Формування знань учнів 

 

ШТРИХ-КОД — номер, що наносять на товар або його упаковку у вигляді 

штрихового машинозчитуваного символу. Ш.-к. є одним із засобів 

автоматичної ідентифікації товару, до яких належать також засоби цифрової, 

магнітної, радіочастотної, звукової й візуальної ідентифікації (магнітна 

картка, радіочастотна бірка й т.п.). Ш.-к. на цей час — найпоширеніший 

і найбільш оптимальний метод предметно-кількісного обліку 

товару. Використовуються не лише в торгівлідля ідентифікації товару, а й 

на квитках, документах, авто, у дослідженнях ученими тощо. 

Слідом за харчовиками до використання штрихових кодів активно 

підключилися книговидавці, роздрібна та оптова торгівля, пакувальне, тарне 

виробництво.  

Це дало помітний позитивний ефект. Наприклад, у торгівлі різко 

підвищилась продуктивність праці касирів, знизилися витрати на розфасовку 

і підготовку товарів до продажу, зменшилися витрати на бухгалтерію. 

За оцінками фахівців, в результаті застосування цього нововведення 

прибуток  підприємств роздрібної торгівлі підвищилася в межах 50-200%, а 

загальна економія одного супермаркету оцінювалася в 1% від загальної суми 

його товарообігу.  

В останні роки штрихове кодування стало найбільш перспективним і швидко 

розвивається напрямком автоматизації процесу введення обробки інформації. 

Зараз штриховий код наноситися на 98-99% продукції, що випускається за 

кордоном. У цілому це помітно позначилося на розвитку виробництва. Різко 

підвищився рівень інформованості керівників і спеціалістів, задіяних у 

ланцюжку виробник - споживач, зменшилися товарні запаси сировини і 

напівфабрикатів (їх наявність коливається в залежності від попиту), помітно 

знизилася трудомісткість облікових операцій з одночасним зменшенням 

чисельності персоналу. Але найголовніше - виробник постійно тримає руку 

на пульсі попиту на свої товари.  

З розвитком інформаційної технології все постає питання швидкого і 

надійного введення інформації про товар в ЕОМ для подальшого швидкого 

вирішення завдань, пов'язаних з фіксацією факту його надходження, 

отримання, відвантаження, продажу, передачі на наступні етапи руху.  

Швидкість введення штрихового коду в порівнянні зі швидкістю 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80


вводи символів зростає в 1,5 - 2 рази, а достовірність даних підвищується на 

кілька порядків.  

Зараз в зарубіжних країнах товари масового попиту забезпечені штриховими 

кодами, які ідентифікують кожен товар. Штриховий код стає невід'ємним 

елементом маркування товарів. У відповідності з останніми вимогами 

проведення зовнішньоторговельних угод наявність ШК на упаковці товару є 

обов'язковою умовою його експорту. Система кодування та обробки 

інформації про товар стає економічно виправданою тільки в тому випадку, 

якщо вона охоплює не менше 85% товарів.  

Штрихове кодування - один із видів автоматичної ідентифікації об'єктів, за 

якого використовується метод оптичного зчитування інформації. На 

міжнародному рівні штрих-коди застосовують у виробництві та збуті 

продукції, торгівлі, для митного контролю, у маркетингу, статистиці тощо.  

Споживчий ринок товарів і послуг є найбільшою сферою 

високорентабельного використання технологій штрихового кодування. 

Головне функціональне призначення цих технологій полягає в 

ідентифікації товарів і використанні правдивої інформації в оперативному 

режимі. Основні технологічні операції штрихового кодування товарів 

складаються з таких дій: 

— нанесення штрихового коду на товар, тару, упаковку та супроводжуючі 

документи; 

— перифікація штрихового коду (контроль якості його нанесення); 

— зчитування штрихового коду спеціальними пристроями (оптико-

електронні зчитувачі або сканери); 

— ідентифікація товару за результатами зчитування штрихового коду (цю 

задачу виконує комп'ютер); 

— автоматизація процесів. 

Нанесений на супроводжуючу документацію штриховий код вводиться у 

комп'ютерну базу даних і зберігається там під спеціальним ідентифікаційним 

номером, який і є символом штрихового коду. За цим номером комп'ютер 

виведе на екран, друкуючий пристрій або в інформаційну мережу 

інформацію про товар, що була занесена у супроводжуючі документи. 

У світі нині існує і використовується понад 50 різних систем штрихового 

кодування, які умовно можна розподілити на: 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0


• системи, що використовуються в торгівлі; 

• системи, що використовуються в інших видах діяльності людини. 

Системи, що застосовуються в торгівлі, використовуються тільки 

для ідентифікації товарів. Це такі системи, як: 

• німецька система BAN (Bundeseinheitliche Artіkelnumber); 

• американська система UPC (Universal Produkt Code); 

• європейська система EAN (European Artikle Numbering); 

• японська система Calra Code. 

 

Система BAN була впроваджена у ФРН у 1968 р. і використовується як 

загальнодержавна система класифікації товарів з метою: 

— спростити торговим підприємствам процес класифікації товарів для 

прискорення просування товарної маси; 

— полегшити облік поставок товарної маси від виробників і розрахунки 

між підприємствами; 

— полегшити персоналу оптових складів ідентифікацію та розміщення 

товарів у складах, а також контроль виконання договорів-поставок 

виробничими підприємствами. 

Calra Code — найновіша система кодування товарів, яку впроваджено в 

Японії у 1987 р. Графічний код складається з 10 великих квадратів, кожен з 

яких поділений на менші, однакової величини. Кожному квадрату приписана 

певна, незмінно одна й та ж цифра. 

Ознаки, за якими можна відрізнити справжні штрих-коди від 

фальсифікованих: 

• розміри штрих-коду (мінімальні — 21,30 мм, максимальні — 52, 74,6 мм); 

• кольорове виконання окремих елементів штрих-коду: колір штрихів — 

чорний, синій, темно-зелений, темно-коричневий, колір пробілів — білий, 

жовтий, оранжевий, світло-коричневий. Для штрихів не допускається 

використання будь-яких відтінків червоного і жовтого кольорів тому, що 

вони не сприймаються сканерами; 



• місце розташування штрих-коду: задня стінка пакування в правому 

нижньому куту, на відстані не менше 20 мм від країв. Допускається 

розташування на боковій стінці пакування в нижньому правому куту. На 

м'яких пакованих вибирають місце, де штрихи будуть паралельні дну 

пакування; 

• штриховий код не повинен розташовуватися там, де є інші елементи 

маркування (малюнок, текст, перфорація тощо); 

• на пакування повинен наноситися тільки один штриховий код. Нанесення 

двох штрих-кодів (EAN і UPC) допускається тільки тоді, якщо 

товаровиробник зареєстрував товар у двох Асоціаціях. У цьому випадку коди 

наносяться на протилежні кінці пакування. 

Використання штрихових кодів дозволяє захистити інформацію від 

навмисного її перекручування або неправомірного використання. 

Захист інформації необхідний тому, що навіть в локальних інформаційних 

мережах і системах можуть існувати потоки інформації, які вимагають 

підвищеного захисту. В цьому випадку необхідно використовувати певну 

комбінацію методів і засобів її захисту. 

Технологія захисту інформації пов'язана з виготовленням, нанесенням і 

зчитуванням відкритих і зашифрованих символів, зображень і текстового 

матеріалу за допомогою спеціальних технологічних прийомів таким 

способом, щоб їх вільне відтворення було неможливим. Вони 

використовуються для захисту віл підробок цінних паперів, продукції 

представницького призначення та споживчих товарів. 

Зараз існує і використовується понад 400 таких технологій, що базуються 

на оптичних, хімічних, металографічних, радіоізотопних методах запису і 

відтворення інформації. Широко починають використовувати голографічний 

метод. 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке голографування? 
2. Де, як і для чого використовується голографування? 

 

 

 



Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

запитання 

 

 

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

 

mailto:anylesik@gmail.com

