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Тема: ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ ТОВАРІВ 

Мета: розкрити сутність штрихового кодування товарів.  

Штрихове кодування є всесвітньо прийнятим засобом маркування 

товарів. Нанесений штриховий код дозволяє однозначно ідентифікувати товар 

та його виробника або дистриб’ютора. Наявність штрихового коду на товарах 

дозволяє автоматизувати облік, касове обслуговування і необхідне при 

автоматизації процесів транспортування та продаж. Коли товар марковано 

штриховим кодом, його конкурентоспроможність значно зростає. Кожен 

ідентифікаційний номер є унікальним.  

Штриховий код – це комбінація вертикальних смуг і цифр 

(розташування яких регламентовано певними правилами), що являє собою той 

чи інший товар у закодованому вигляді. Код дозволяє швидко і точно зчитати 

інформацію про товар за допомогою електронного пристрою – сканера 

штрихового коду.  

Історична довідка. Перша згадка про штрихове кодування припадає на 

тридцяті роки ХХ ст.: в Гарвардській школі бізнесу було захищено дисертацію 

на дану тему, а незабаром, після закінчення Другої світової війни, отримано 

патент на штрихові коди. Але на практиці їх застосували лише в 60-х роках 

американські залізничники при здійсненні чергової ідентифікації вагонів.  

Із розвитком мікропроцесорної техніки робота з кодами значно 

пришвидшилася, бо вже у 1973 році США прийняли Універсальний товарний 

код (UPC), придатний до використання як у промисловості, так і в торгівлі. У 

1977 році з ініціативи 12 європейських держав було створено Європейську 

асоціацію товарної нумерації (European Article Numbering – EAN). З травня 

2004 року організація отримала назву Міжнародна асоціація GS1.  



Організація товарознавства 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

Урок 17-18 

Міжнародна асоціація GS1 – міжнародна неприбуткова асоціація, 

членами якої є національні або багатонаціональні неурядові неприбуткові 

організації, що має на меті створення всесвітньої багатогалузевої системи 

ідентифікації та розповсюдження інформації щодо товарів і послуг, яка 

базується на міжнародно визнаних стандартах, створених на основі ділових 

інтересів.  

Країни-члени Міжнародної асоціації GS1 забезпечують застосування на 

національному рівні своїх систем товарної нумерації в межах правил, 

розроблених EAN. Завдяки цьому товари, марковані штриховим кодом EAN в 

одній країні, можуть бути однозначно ідентифіковані та скановані на 

відповідному устаткуванні в усіх країнах світу. Система EAN є універсальною 

і може бути застосована практично до будь-якого виду товару й у будь-якому 

відрізку ланцюга «виробник – оптове підприємство – підприємство роздрібної 

торгівлі».  

Рішення щодо створення стандартів та впровадження в практику 

штрихового товарного кодування в Україні прийнято постановами Кабінету 

міністрів України № 180 від 11 березня 1993 року та № 326 від 4 травня 1993 

року. 30 жовтня 1994 року Європейська Асоціація прийняла Україну в її члени, 

присвоївши їй товарну нумерацію «ЕАN – Україна», а в грудні 1994 року 

Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про Асоціацію товарної 

нумерації України «ЄАН – Україна». Ця програма включала розроблення 

необхідних державних стандартів України для системи штрихового 

кодування, технічних і програмних засобів нанесення штрихових кодів, 

науково-технічної документації тощо.  

Асоціація Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна» (назва 

Асоціація Товарної Нумерації України «ЄАН-Україна» змінилася з грудня 

2006 року) – це неурядова некомерційна неприбуткова самоврядна 

національна організація відкритого типу, що є членом міжнародної асоціації 

GS1 та обліковується в реєстрі останньої під назвою «GS1 Ukraine». Асоціація 
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«ДжіЕс1 Україна» є єдиним офіційним представником в Україні організації 

GS1.  

Згідно з ДСТУ 3144-95 «Штрихове кодування. Терміни та визначення» 

встановлено такі основні терміни й визначення:  

- Штрихове кодування – це надання даних за допомогою штрихового 

коду.  

- Штриховий код – це комбінація послідовно розміщених паралельних 

штрихів та проміжків між ними, розміри та розміщення яких встановлено 

певними правилами.  

- Символіка штрихового коду – це певний набір знаків штрихового коду 

заданої структури.  

- Знак штрихового коду – це знак певної символіки штрихового коду, 

закодований сукупністю штрихів та проміжків відповідно до встановлених 

правил.  

- Структура штрихового коду – це сукупність елементів у знаках і 

знаків у штриховому коді, взаємозв’язків між ними, що встановлені певними 

правилами.  

- Штрихова позначка – це сукупність даних, наданих у вигляді 

штрихового коду та інших елементів, побудована за певними правилами для 

автоматичної ідентифікації одиниць обліку.  

- Елемент штрихового коду – це окремий штрих чи проміжок у знаку 

штрихового коду.  

- Штрих штрихового коду – це елемент штрихового коду, що є 

частиною поверхні носія, яка обмежена паралельними лініями і має 

забарвлення з меншим коефіцієнтом відбиття, ніж у всій поверхні носія.  

- Проміжок штрихового коду – це елемент штрихового коду, що є 

частиною поверхні, розміщеної між двома прилеглими штрихами.  
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- Роздільний проміжок штрихового коду – це проміжок між останнім 

штрихом знаку і першим штрихом наступного знаку дискретного штрихового 

коду.  

- Інформаційний знак штрихового коду – це знак штрихового коду 

певної символіки, який подає відповідний знак комп’ютерного алфавіту.  

- Додатковий знак штрихового коду – це знак штрихового коду, що 

використовується для обмеження або розділення знаків штрихового коду в 

штриховій позначці. У штрихових позначках розрізняють знаки: «Старт», 

«Стоп», контрольний, обмеження зліва та справа, візуальний, «штрих-носій», 

стабілізації, модуля тощо.  

Залежно від структури штрихові коди поділяють на: цифрові, буквено-

цифрові, дискретні, безперервні, двонапрямні, контролепридатні, з 

фіксованою довжиною коду, зі змінною довжиною коду, з різною 

інформативною щільністю тощо.  

Двонапрямний штриховий код – це штриховий код, який може бути 

зчитаний зліва направо та навпаки.  

Дискретним називають штриховий код, у якому знаки відокремлені 

роздільними проміжками, а безперервним – знак, у якому немає роздільних 

проміжків.  

Контролепридатним називають штриховий код, структура якого дає 

змогу виявляти помилки зчитування.  

За способом кодування інформації розрізняють лінійні (одномірні) і 

двовимірні символіки (кодування) штрих-кодів.  

Лінійними (звичайними) називаються штрих-коди, які читаються в 

одному напрямі (по горизонталі). Найпоширеніші лінійні символіки: EAN, 

UPC, Code39, Code128, Codabar, Interleaved 2 of 5. Лінійні символіки 

дозволяють кодувати невеликий обсяг інформації (до 20-30 символів – 

зазвичай цифр) за допомогою нескладних штрих-кодів, читаних недорогими 

сканерами.  
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Двовимірні штрих-коди – символіки, які розроблені для кодування 

великого обсягу інформації (до 2 кб). Такий код зчитується за допомогою 

спеціального сканера і дозволяє швидко і безпомилково вводити великий 

обсяг інформації, а його розшифровка проводиться в двох вимірах - по 

горизонталі і вертикалі. Найбільш поширені: Datamatrix, Data Glyph, Aztec, QR 

Code тощо.  

На сьогодні лінійні штрихові коди є найбільш розповсюдженими 

носіями даних, призначених для автоматизованого зчитування завдяки низькій 

вартості їх застосування, хоча набувають все більшого поширення й штрихові 

коди, в яких дані подаються за допомогою графічних елементів, розташованих 

на площині (двовимірні символіки).  

Штриховий код можна наносити при виробництві пакування 

(друкарським способом) або використовувати самоклейні етикетки, які 

друкуються з використанням спеціальних принтерів.  

Основним об’єктом штрихового кодування є товар. Конкретні одиниці 

товару мають певні характеристики (розмір, масу, ціну, якість), завдяки яким 

один товар відрізняється від іншого, і тому вони повинні мати різні коди. 

Штриховий код не класифікує товар, а ідентифікує його так, щоб будь-який 

інший товар, що реалізується на міжнародному ринку, не міг мати такий же 

код.  

У міжнародній системі товарної нумерації зараз використовуються 

лінійні штрихові коди – EAN-13, EAN-8, UPC, ІTF-14, GS1-128, штрихкодова 

символіка GS1 DataBar.  

У рамках системи EAN розроблено й активно використовується в 

багатьох країнах світу стандарт електронного обміну даними (EANCOM).  

Коди EAN можуть бути 8-розрядними (для товарів невеликого розміру), 

13-розрядними (для більшості товарів) і 14-розрядними (тільки для 

транспортної тари). Всі вони являють собою комбінації штрихів і пробілів 

різної ширини.  
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У табл. 1 наведено структуру штрихових кодів різних типів.  

Таблиця 1 - Структура штрихових кодів EAN 

Структурні елементи кодів 

Порядкові номери знаків 

Типи штрихових кодів 

EAN-8 EAN-13 EAN-14 

Країна, де знаходиться банк даних про 

штрихові коди  
1-2 (3*) 1-2(3*) 1-2 (3*) 

Організація-виробник або продавець  3-5 (4-5)** 3-7 (4-7)** 3-7 (4-7)** 

Інформація про товар  6-7 8-12 - 

Код упаковки товару  - - 9-13 

Контрольна цифра  8 13 14 

* Для країн, яким надано можливість деталізувати код до третього 

розряду (наприклад, Україна – 482).  

** Виробник може використовувати тільки чотири розряди.  

Для товарів, які експортуються у США і Канаду, присвоюється 

дванадцятирозрядний номер UPC.  

Штрихові коди DUN-14, ITF-14, EAN/UCC-128 використовуються для 

кодування транспортної тари, упаковки.  

Розглянемо елементи структури основного стандартного товарного коду 

ЕАN-13. На рис. 1 та 2 зображено структуру та номінальні розміри штрихової 

позначки ЕАN-13. 

 
 

Рис. 1. Структура штрихової 

позначки ЕАN-13 

Рис. 2. Номінальні розміри штрихової 

позначки ЕАN-13 

 

Штрих-код ЕАN містить таку інформацію:  
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• Перші дві або три цифри називаються префіксом і позначають країну – 

виробника продукції. Деякі країни, які вступили в ЕАN першими (Бельгія, 

Великобританія, Данія, Франція та інші), встигли одержати дворозрядні 

префікси, а коли мода на штрих-коди стала поширюватися в усьому світі, було 

вирішено економити номери і присвоювати трирозрядні префікси. Префікси 

товарної нумерації системи ЕАN різних країн наведені в табл. 2.  

• Наступні 3-5 цифр – код виробника, який видається конкретній 

організації-виробнику національним органом з ідентифікації.  

• Наступні 3-5 цифр кодів EAN-8 і EAN-13 – це інформація, що 

присвоюється товару організацією-виробником або продавцем самостійно у 

вигляді реєстраційного номера в межах свого підприємства. У даних цифрах 

виробник може закодувати необхідні для ідентифікації відомості про товар.  

Будь-які зміни, що вносяться в товар і викликають його зміну, 

вимагають перекодування і встановлення нового штрихового коду. Тільки 

зміна вартості товару не призводить до зміни штрихового коду.  

• Остання цифра штрихового коду – контрольна, яка дозволяє перевірити 

правильність зчитування штрихового коду сканером. На початку і на кінці 

штрихового коду знаходяться крайні трохи подовжені штрихи, які вказують 

на початок і кінець зчитування коду. В центрі штрихового коду є центральні 

подовжені штрихи, які полегшують візуальну перевірку повноти запису коду.  

Порядок розрахунку контрольної цифри:  

1. Складаємо цифри, що на парних позиціях коду.  

2. Результат множимо на 3.  

3. Складаємо цифри, що на непарних позиціях коду.  

4. Складаємо результати 2-ї і 3-ї дій.  

5. Визначаємо контрольне число: воно є різницею між остаточною 

сумою і найближчим до неї вищим числом, кратним 10.  

Приклад. Код: 4823102801261 (визначаємо останню цифру 1 – 

контрольне число):  
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1) 8 + 3 + 0 + 8 + 1+6 = 26;  

2) 26*3 = 78;  

3) 4 + 2 + 1 + 2+0 + 2 = 11;  

4) 78 + 11 = 89;  

5) 90 - 89 = 1 (контрольна цифра коду).  

Якщо розрахована контрольна цифра така, як і на штриховому коді, то 

штриховий код пропускається в комп’ютер, а це є гарантією того, що 

інформація про товар введена і зчитана правильно.  

Цифровий ряд не зчитується сканером та призначений для покупця. 

Інформація для кінцевого покупця обмежується тільки вказівкою держави, 

оскільки коди держав публікують у різних спеціалізованих та довідкових 

виданнях або в банках даних. Повний штриховий код дозволяє закупівельним 

торговим або зовнішньоторговим організаціям мати чіткі реквізити 

походження товару та адресу на подання претензії з якості, безпеки та інших 

параметрів, які не відповідають умовам контракту (договору).  

Використання штрихового коду разом з ЕОМ забезпечує оптимізацію 

таких процесів:  

✓ виробникам – облік кількості виробленої продукції, її сортування і 

розміщення в складах за видами, найменуваннями, сортами; облік товарних 

запасів; формування товарних партій при виконанні замовлень;  

✓ оптовим посередникам – приймання товарів за кількістю й 

асортиментом; облік і контроль товарних запасів на складах; відвантаження в 

роздрібну торговельну мережу;  

✓ транспортним організаціям – швидке і безпомилкове приймання та 

відвантаження товарів;  

✓ роздрібній торгівлі – приймання товарів за кількістю й асортиментом; 

оптимальне розміщення товарів у складі; облік і контроль товарних запасів у 
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магазинах; контроль за збереженням товарів; забезпечення ритмічного 

поповнення запасів товарів у міру їх реалізації.  

Штриховий код наноситься на транспортну або споживчу тару 

(упаковку) друкарським способом або за допомогою етикеток і ярликів, що 

наклеюються на упаковку чи тару.  

Існують певні правила розміщення штрихових кодів на упаковках 

товарів:  

• кожен товар має тільки один код EAN, який повинен знаходитися на 

зворотній стороні упаковки (лицьовою стороною вважається та сторона, де 

розміщено назву товару) в правому нижньому куті. Якщо цього зробити не 

можна, то штриховий код може розміщатися на лицьовій стороні;  

• код повинен розміщатися тільки вертикально;  

• код повинен мати темний колір;  

• розміщатися код повинен тільки на світлому фоні;  

• штриховий код не повинен розміщатися там, де вже є інші елементи 

маркування;  

• штриховий код має певні розміри (мінімально допустимі – 21 х 30 мм, 

максимально допустимі – 52,5 х 74,6 мм).  

Використання штрихового коду не збільшує витрати часу на 

виробництво товару і не підвищує його вартість. 

 

Питання для контролю (знайти відповідність, дорівнює 1 бал): 

Питання Відповідь 

1. Штриховий код це а) знак штрихового коду, що використовується для 

обмеження або розділення знаків штрихового коду в 

штриховій позначці 

2. Додатковий знак 

штрихового коду це  

б) знак штрихового коду певної символіки, який подає 

відповідний знак комп’ютерного алфавіту 

3. Інформаційний знак 

штрихового коду це  

в) проміжок між останнім штрихом знаку і першим 

штрихом наступного знаку дискретного штрихового коду 
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4. Роздільний проміжок 

штрихового коду це  

г) елемент штрихового коду, що є частиною поверхні, 

розміщеної між двома прилеглими штрихами 

5. Проміжок 

штрихового коду це  

д) елемент штрихового коду, що є частиною поверхні носія, 

яка обмежена паралельними лініями і має забарвлення з 

меншим коефіцієнтом відбиття, ніж у всій поверхні носія 

6. Штрих штрихового 

коду це  

е) окремий штрих чи проміжок у знаку штрихового коду 

7. Елемент штрихового 

коду  це  

ж) сукупність даних, наданих у вигляді штрихового коду та 

інших елементів, побудована за певними правилами для 

автоматичної ідентифікації одиниць обліку 

8. Штрихова позначка 

це 

з) сукупність елементів у знаках і знаків у штриховому 

коді, взаємозв’язків між ними, що встановлені певними 

правилами 

9. Структура 

штрихового коду це 

и) знак певної символіки штрихового коду, закодований 

сукупністю штрихів та проміжків відповідно до 

встановлених правил 

10. Знак штрихового коду 

це 

к) певний набір знаків штрихового коду заданої структури 

11. Символіка 

штрихового коду це 

л) надання даних за допомогою штрихового коду 

12. Штрихове кодування 

це 

м) комбінація вертикальних смуг і цифр (розташування 

яких регламентовано певними правилами), що являє собою 

той чи інший товар у закодованому вигляді 

 

  



Організація товарознавства 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

Урок 17-18 

Таблиця 2 - Національні префікси країн-виробників  

 

 

* – Спеціальні символи, які не відображають країни  

 

 


