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Тема: СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КОДУВАННЯ ТОВАРІВ 

Мета: розкрити сутність, мету та основні правила кодування товарів, 

розглянути елементи структури коду.  

Кодування – це утворення і присвоєння коду класифікаційному 

групуванню і/або об’єктові класифікації.  

Код – це знак або сукупність знаків, які використовуються для позначення 

класифікаційного угруповання і/або об’єкта класифікації.  

Мета кодування – 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 та інших об’єктів існувала давно, але 

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

впровадженням електронно-обчислювальної техніки, тому що кодування 

полегшує обробку техніко-економічної інформації, підвищує ефективність 

функціонування АСУ.  

Присвоєння кодів об’єктам кодування повинно відбуватися на основі 

певних правил і методів.  

Правила кодування:  

• код повинен мати певну структуру;  

• код може бути зображений за допомогою спеціально обумовлених 

знаків;  

• код повинен допомагати впорядкуванню об’єктів.  

Структура коду – умовне позначення об’єкта, яке складається з 

послідовно розташованих знаків. Структура коду включає такі елементи: 

алфавіт, основу, розряд і довжину.  
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Алфавіт коду – це система знаків, прийнятих для утворення коду (цифри, 

букви, їх комбінації, 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. Так, 

відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг під кодом 

10.11.12 зазначена «Свинина, свіжа чи охолоджена».  

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

Наприклад, відповідно до вимог Державного класифікатора продукції та 

послуг для секції під назвою «Продукція переробної промисловості» 

присвоєна буква C.  

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

цифри.  

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 (European Article 

Numbering / Європейська система кодування) та UPA (Universal product Code / 

Універсальний товарний код), які широко використовуються в міжнародній 

практиці та проваджені в Україні.  

Основа коду – це число знаків в алфавіті коду (з урахуванням пробілів).  

Розряд коду – це позиція знака в коді. Кожен знак в 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 урахування 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).  

За структурою кодового позначення та залежно від кількості ознак, 

об’єднаних одним кодом, коди можуть бути прості (однознакові) і складні 

(багатознакові). 
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Однознакові коди використовуються для кодування номенклатур, які 

мають одну ознаку, дозволяють автоматично одержувати результат лише 

одного рівня.  

Складні коди використовуються для кодування номенклатур, які мають 

кілька групувальних ознак. Вони дозволяють скоротити довжину коду, 

зменшити кількість помилок, знизити трудомісткість перфорацій, 

автоматично одержати результат кількох рівнів.  

Порядок присвоєння коду визначається методом кодування.  

Метод кодування – сукупність правил позначення об’єктів класифікації 

та класифікаційних групувань.  

Метод кодування повинен задовольняти такі вимоги:  

✓ однозначно ідентифікувати об’єкти класифікації;  

✓ враховувати кількість позицій номенклатури, що кодується, кількість 

обраних ознак класифікації;  

✓ використовувати як алфавіт коду десяткові цифри і літери алфавіту. 

При цьому алфавіт коду для всього кодування множини даної АСУ повинен 

бути однаковий;  

✓ забезпечувати мінімальну довжину коду;  

✓ забезпечувати достатній резерв вільних кодових позначень для 

збереження можливості кодування нових об’єктів без порушення структури 

класифікації;  

✓ бути орієнтованим на машинну обробку закодованої інформації;  

✓ передбачати можливість автоматичного контролю помилок у кодах;  

✓ враховувати необхідність взаємозв’язку із системою кодування 

суміжних і вищестоящих організацій;  

✓ у метод кодування повинні закладатися чинні класифікатори і вимоги 

обраної системи автоматизованої обробки даних.  
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Метод кодування може мати самостійний характер і застосовуватися без 

попередньої класифікації об’єктів (реєстраційний метод кодування) або 

базуватися на попередній класифікації об’єктів.  

Реєстраційний метод кодування повністю ідентифікує об’єкт, але не має 

інформації про нього. Він включає методи кодування двох типів: порядковий 

і серійно-порядковий.  

Порядковий метод кодування – це метод, коли кодовими позначеннями є 

числа натурального ряду. У цьому випадку кожний об’єкт кодується за 

допомогою порядкового номера.  

Серійно-порядковий метод кодування характеризується використанням 

кодових позначень чисел натурального ряду із закріпленням окремих 

діапазонів (серій) цих чисел за об’єктами класифікації з однаковими ознаками. 

Метод можна надійно використовувати для об’єктів, які мають дві або кілька 

порядкових ознак.  

Основними перевагами реєстраційних методів кодування є: найбільша 

повнота і простота ідентифікації об’єктів; простота присвоєння кодів новим 

об’єктам; мінімальна довжина кодів за даним алфавітом коду.  

До недоліків порядкового та серійно-порядкового методів кодування 

належать відсутність у коді будь-якої конкретної інформації стосовно об’єкта, 

а також складність автоматизованої обробки інформації при одержанні 

результатів групування об’єктів класифікації з подібними ознаками.  

Класифікаційний метод кодування включає два типи: послідовний і 

паралельний.  

Послідовний метод кодування – це метод, за яким у кодовому позначенні 

послідовно зазначаються залежні ознаки класифікації. Нерідко він 

використовується в ієрархічній системі класифікації, що має послідовне 

розташування ознак на кожній сходинці класифікації. Негнучка структура 

даного методу дозволяє використовувати його лише у тих випадках, коли 
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техніко-економічна інформація і показники змінюються незначною мірою або 

взагалі не змінюються протягом тривалого проміжку часу.  

Основні переваги послідовного методу такі: велика ємність; логічність 

побудови коду; можливість одержання підсумків за вищими розрядами коду.  

Послідовний метод кодування має всі недоліки ієрархічного методу 

класифікації.  

Паралельний метод кодування – це метод, за яким у кодовому позначенні 

об’єкта класифікації зазначаються незалежні ознаки класифікації. Цей метод 

найчастіше використовується при фасетному методі класифікації.  

Паралельний метод кодування використовується також при ієрархічному 

методі класифікації. У цьому випадку може бути два варіанти: підпорядковані 

ознаки, що є однотипними, розміщуються паралельно в усіх ланках 

ієрархічного ланцюга; непідпорядковані паралельні ознаки штучно 

визначаються у певній послідовності.  

Паралельний метод кодування добре пристосований до умов машинної 

обробки інформації, а також для виконання техніко-економічних завдань, 

характер яких нерідко змінюється.  

Недоліками даного методу є неповне використання ємності і велика 

порівняно з іншими методами збитковість.  

Методи класифікації і методи кодування, як правило, самостійно не 

використовують. Для побудови класифікаторів застосовують їх різні 

комбінації.  

Система кодування – сукупність правил і методів кодування 

класифікаційних угруповань і об’єктів класифікації. Певна система кодування 

покладена в основу побудови класифікаторів.  

Класифікатор – це офіційний документ, який являє собою зведення 

найменувань і кодів класифікаційних групувань і/ або об’єктів класифікації.  

Структура класифікатора передбачає його позицію та ємність.  
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Позиція класифікатора – найменування і код класифікаційної групи чи 

об’єкта класифікації.  

Ємність класифікатора – найбільша кількість позицій, яку може містити 

класифікатор. Так, при десятирозрядній будові, яку найчастіше мають 

класифікатори, усі об’єкти, що класифікуються, поділяються на десять класів, 

підкласів, груп, підгруп, видів і підвидів. У результаті ємність такого 

класифікатора складає мільйон позицій. Можливо, що не всі позиції будуть 

заповнені, і в цьому випадку утвориться резервна ємність класифікатора, що 

позначає кількість вільних позицій у класифікаторі.  

Класифікатори поділяються на категорії.  

Категорія класифікатора – це ознака, що вказує на приналежність 

класифікатора до якоїсь групи залежно від рівня його затвердження і сфери 

застосування.  

Розрізняють класифікатори загальнодержавні, галузеві та підприємств 

(локальні).  

Загальнодержавні класифікатори – класифікатори, які розробляються у 

централізованому порядку і є єдиними для всієї країни. Загальнодержавні 

класифікатори мають затверджуватися Держстандартом України та 

обов’язково застосовуватися при обміні інформацією між системами 

управління різних міністерств або відомств.  

Галузеві класифікатори є єдиними для деякої галузі діяльності і 

здебільшого розробляються у типових проектах автоматизованого оброблення 

інформації. Галузеві (відомчі) класифікатори затверджуються відповідними 

міністерствами (відомствами) країни і застосовуються при обміні 

інформацією між об'єднаннями, підприємствами та організаціями, 

підпорядкованими міністерству або відомству.  

Класифікатор підприємства – класифікатор, введений у встановленому 

порядку для застосування в АСУ підприємства. Класифікатори підприємств 



Організація товарознавства 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

Урок 15-16 

затверджуються керівництвом і застосовуються при організації інформаційної 

взаємодії всередині підприємства.  

Згідно з установленими категоріями науково-технічної документації 

загальнодержавні класифікатори за статусом їх затвердження та застосування 

прирівнюються до державних стандартів, галузеві – до галузевих стандартів, 

класифікатори підприємств – до стандартів підприємств.  

В Україні складовою частиною Державної системи класифікації і 

кодування техніко-економічної та соціальної інформації є Державний 

класифікатор продукції та послуг (ДК 016-2010), який вступив в дію з 

01.01.2012 р.  

Державний класифікатор продукції та послуг (далі – ДКПП) – 

систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування 

яких побудовано на ієрархічній системі класифікації.  

ДКПП призначено для використання органами центральної та місцевої 

державної виконавчої влади, фінансовими органами, органами статистики та 

всіма суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в 

Україні.  

ДКПП гармонізовано:  

- зі Статистичною класифікацією продукції та послуг за видами 

діяльності (Statistical classification of Products by Activity / CPA) редакції 2008 

року до рівня підкатегорій, а також з Переліком промислової продукції 

Європейського Союзу (PRODucts of the European COMmunity / PRODCOM) 

редакції 2008 року на рівні позицій; 

- узгоджено з ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»;  

- пов’язано з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (УКТЗЕД), що відображено через посилання на відповідні коди 

УКТЗЕД.  
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Ведення ДКПП здійснює Державне підприємство «Науково-дослідний 

інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» 

Держспоживстандарту України.  

Перш за все ДКПП призначений вирішувати такі основні завдання:  

✓ виконувати комплекс облікових функцій щодо продукції та послуг у 

межах робіт стосовно державної статистики;  

✓ складати міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції та 

послуг відповідно до системи національних рахунків;  

✓ забезпечувати функціонування системи оподаткування суб’єктів 

господарювання;  

✓ проводити зіставлення національних статистичних даних з даними 

країн Європейського Союзу;  

✓ використовувати коди продукції та послуг в нормативних документах і 

сертифікатах відповідності.  

Крім цього, ДКПП може бути основою для галузевих класифікацій 

(класифікаторів) продукції/послуг.  

Об’єкт класифікації в ДКПП – продукція та послуги, які є результатом 

економічної діяльності.  

Усю продукцію та всі послуги галузей економіки – сільського 

господарства, рибного господарства, добувної промисловості, переробної 

промисловості, будівництва, страхування, торгівлі тощо – згруповано в секції 

(усього 21 секція), які позначено великими літерами латинської абетки (від A 

до U).  

ДКПП складається з трьох блоків:  

Перший блок – блок ідентифікації, який побудовано за ієрархічною 

системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні 

познаки секцій не використано безпосередньо для ідентифікації продукції та 

послуг, їх наведено лише для зручності користування. Подальший розподіл 
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секцій на розділи, групи, класи, категорії, підкатегорії, позиції, типи й підтипи 

позначено цифровими кодами.  

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних 

угруповань у ДКПП відповідає такій схемі:  

ХХ – розділ  

ХХ.Х – група  

ХХ.ХХ – клас  

ХХ.ХХ.Х – категорія  

ХХ.ХХ.ХХ – підкатегорія  

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ – позиція  

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.Х – тип  

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ – підтип  

Приклад:  

32 – розділ «Вироби промислові, інші».  

32.5 – група «Інструменти та приладдя медичні та стоматологічні».  

32.50 – клас «Інструменти та приладдя медичні та стоматологічні».  

32.50.2 – категорія «Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, 

протези та ортопедичні пристрої».  

32.50.22 – підкатегорія «Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; зуби 

штучні; деталі для протезування зубів; частини тіла штучні, н. в. і. у.».  

32.50.22-39 – позиція «Пристрої ортопедичні, шини та інші пристрої для 

лікування переломів».  

32.50.22-39.1 – тип «Системи ортезів на хребет».  

32.50.22-90.11 - підтип «Ортези на крижово-клубовий відділ хребта».  

Літерні познаки та цифрові коди ДКПП на рівні шести знаків цілком 

відповідають позначкам і кодам СРА.  

Другий блок – блок назв класифікаційних угруповань. Цей блок на рівні 

до шести знаків включно складається з назв, які є тотожним перекладом 

відповідних назв класифікаційних угруповань СРА.  
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Сьомий і восьмий знак десятизначного коду для секцій B і C відповідають 

кодам продукції за переліком PRODCOM. Для інших секцій ДКПП на місці 

сьомого та восьмого знаку проставлено нулі.  

Блок назв класифікаційних угруповань на рівні восьми знаків для секцій 

B і C складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв 

класифікаційних угруповань PRODCOM.  

Цифрові коди на рівні десяти знаків призначено для докладності видів 

продукції та послуг з урахуванням особливостей економічної діяльності в 

Україні.  

Третій блок – блок перехідних ключів, який складається з кодів 

класифікації УКТЗЕД, згармонізованої з Harmonized Commodity Description 

and Coding System (HS) (З гармонізованою системою опису та кодування 

товарів) та Combined Nomenclature (CN) (Скомбінованою номенклатурою). У 

блоці відображено відповідність класифікації продукції ДКПП класифікації 

товарів в УКТЗЕД.  

Літерні позначення та цифрові коди ДКПП, що охоплюють 

класифікаційні угруповання «секція – підкатегорія», повністю відповідають 

позначенням та кодам Європейської класифікації продукції та послуг за 

видами діяльності (СРА).  

Кодування продукції та послуг на нижчому класифікаційному рівні – тип 

– здійснюється за фасетною схемою, в якій самі фасети також структуризовані. 

Це забезпечує більшу стійкість структури ДКПП у процесі його ведення за 

рахунок того, що основні оперативні зміни об’єктів класифікації відбуваються 

на цьому рівні.  

Складання класифікаторів виконують у два етапи: спочатку проводять 

класифікацію інформації, а потім – кодування. Під час проведення 

класифікації виявляють номенклатури, після чого за кожною номенклатурою 

складають повний перелік усіх позицій, які підлягають кодуванню. У кожній 
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номенклатурі передбачається деяка кількість резервних позицій на випадок 

появи нових об’єктів. 

 

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

Питання Відповідь 

1. Кодування це а) позиція знаку в коді 

2. Код  це б) число знаків у коді (без урахування пробілів) 

3. Мета кодування 

це  

в) утворення і присвоєння коду класифікаційному групуванню 

і/або об’єктові класифікації 

4. Структура коду це г) знак або сукупність знаків, які використовуються для 

позначення класифікаційного угруповання і/або об’єкта 

класифікації 

5. Алфавіт коду це д) систематизація об’єктів шляхом їхньої ідентифікації і 

присвоєння умовного позначення (коду), завдяки якому можна 

знайти і розпізнати будь-який об’єкт серед багатьох інших 

6. Цифровий алфавіт 

коду це 

е) умовне позначення об’єкта, яке складається з послідовно 

розташованих знаків 

7. Довжина коду  це  ж) система знаків, прийнятих для утворення коду (цифри, 

букви, їх комбінації, штрихи) 

8. Буквений алфавіт 

коду це 

з) алфавіт, знаками якого є цифри 

9. Буквено-

цифровий алфавіт 

коду  це 

и) алфавіт, знаками якого є букви алфавіту 

10. Штриховий 

алфавіт коду  це 

к) алфавіт, знаками якого є букви і цифри 

11. Основа коду це л) алфавіт, знаками якого є штрихи та пробіли, ширина яких 

читається за допомогою сканерів у вигляді цифр 

12. Розряд коду це м) число знаків в алфавіті коду (з урахуванням пробілів) 

 

Практичне завдання (12 балів) 

За допомогою https://dkpp.rv.ua/  розшифруйте продукцію:   

85.32.11-00.00 

10.61.12-30.00 

14.31.10-35.00 

26.40.60-00.00 

19.20.21-00.00 

19.20.24-00.00 

26.30.21-00.00 

31.01.11-40.00 

21.20.11-80.00 

13.20.11-00.00 

https://dkpp.rv.ua/
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26.20.12-00.00 10.51.11-33.00 

 

 

 


