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Опис дисципліни
Навчальна  дисципліна  «Товарна  номенклатура  ЗЕД»  забезпечує

професійний  розвиток  здобувача  вищої  освіти  освітньої  програми
«Товарознавство та торговельне підприємництво», спрямована на формування у
здобувачів цілісної системи знань і вмінь, що стосуються теоретичних і практичних
аспектів класифікації й кодування товарів згідно з УКТЗЕД, декларування товарів
при перетині митного кордону.

У результаті опанування дисципліни «ТНЗЕД» студенти повинні:
знати:  значення  УКТЗЕД у  митно-тарифному та  нетарифному державному

регулюванні;  місце  УКТЗЕД  в  організації  митного  контролю,  при  нарахуванні
митних  платежів,  веденні  статистики  зовнішньої  торгівлі;  принципи  побудови
УКТЗЕД; класифікаційні ознаки, що використовуються під час класифікації товарів
за  УКТЗЕД;  основні  правила  інтерпретації  УКТЗЕД;  функції  митних  органів  по
веденню УКТЗЕД; процедуру прийняття митними органами попередніх рішень про
класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД;

вміти:  користуватись  понятійним  апаратом  у  професійній  діяльності  з
класифікації  товарів;  аналізувати  нормативну,  статистичну  і  економіко-
технологічну  інформацію  у  сфері  класифікації  товарів  для  митних  цілей;
систематизувати  інформацію  про  діяльність  митних  органів  відносно  ведення
УКТЗЕД;  аналізувати  структуру  УКТЗЕД;  користуватися  основними  правилами
інтерпретації УКТЗЕД; визначати коди товарів відповідно до УКТЗЕД та надавати
професійні консультації з питань класифікації.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і
складається з двох навчальних модулів, а саме: 

– навчального модуля № 1 «Товарні номенклатури у практиці  міжнародної
торгівлі»;

–  навчального  модуля  №  2  «Практика  вирішення  складних,  спірних  і
проблемних питань класифікації товарів згідно з УКТЗЕД». 

Кожен  з  модулів  є  логічно  завершеною,  відносно  самостійною,  цілісною
частиною навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної
контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

Структура курсу
Години
(лекц. /
практ.)

Тема Результати навчання Завдання

1 2 3 4
Модуль 1 «Товарні номенклатури у практиці міжнародної торгівлі»

2 / 2 

Місце товарної 
номенклатури 
зовнішньоеконо
мічної діяльності
в системі 
класифікації 
товарів та 
послуг

Системи  розподілення  об’єктів,  процесів  та  явищ.
Загальні  поняття  про  класифікацію  та  групування
товарів.  Методи  класифікації,  їх  переваги  та
недоліки. Категорії та види класифікаторів. 
Єдина система класифікації в Україні. Правові акти,
що  використовуються  під  час  розробки  державних
класифікаторів.  Шляхи  гармонізації  міжнародних  і
державних  класифікаторів.  Поняття  та  види
номенклатур.  Сутність  товарної  номенклатури,
класифікації  та кодування товарів.  Зв'язок ТНЗЕД з
іншими видами класифікацій продукції.

Тести,
задачі,

питання



1 2 3 4

2 / 2 

Товарні 
номенклатури у 
практиці 
міжнародної 
торгівлі

Стандартна  міжнародна  торгова  класифікація.
Номенклатура  Ради  митного  співробітництва.
Комбінована тарифно-статистична номенклатура ЄС.
Міжнародна  конвенція  про  Гармонізовану  систему
опису і кодуванню товарів: історія і мета створення.
Сфера  застосування  Гармонізованої  системи  у
міжнародній  практиці.  Комітет  по  Гармонізованій
системі:  функції,  врегулювання  спорів,  процедура
внесення  поправок.  Основні  структурні  елементи
Гармонізованої  системи  та  рівні  деталізації.
Гармонізована система опису та кодування товарів,
як основа УКТ ЗЕД.

Тести,
задачі,

питання

2 / 2 

Українська 
класифікація 
товарів 
зовнішньоекономі
чної діяльності: 
призначення і 
сфера 
застосування

Товарна  номенклатура  зовнішньоекономічної
діяльності як елемент системи митного регулювання.
УКТ  ЗЕД  -  інструмент  митно-тарифних  та
нетарифних  заходів  регулювання
зовнішньоекономічної  діяльності  і  ведення  митної
статистики зовнішньоекономічної діяльності України.
Сфера застосування УКТЗЕД під час декларування
товарів.  Роль  УКТ  ЗЕД  в  уніфікації  та  спрощенні
митних технологій процедур.

Тести,
задачі,

питання

4/4

Структура 
Української 
класифікації 
товарів 
зовнішньоекономі
чної діяльності

Основні  принципи  побудови  УКТЗЕД.  Система
класифікації  УКТЗЕД:  характеристика  рівнів
класифікації  (розділи,  групи,  товарні  позиції,
субпозиції,  підпозиції)  та  їх  формування в УКТЗЕД.
Призначення,  побудова  і  характеристика
десятизначного  коду  товару  за  УКТЗЕД.  Частини,
приладдя (пристрої) та «кошикові» товарні позиції в
Українській  класифікації  товарів
зовнішньоекономічної діяльності.

Тести,
задачі,

питання

4/4
Основні підходи 
до класифікації 
товарів

Основні класифікаційні ознаки, що використовуються
під  час  класифікації  товарів  за  УКТЗЕД  (матеріал
виготовлення,  функціональне  призначення  товарів,
хімічний  склад,  ступінь  обробки  товару,
комплектність  та  інше).  Характеристика  приміток,  у
яких  визначена  номенклатура  товарів,  що
класифікуються.  Значення  розділових  знаків  в
Українській  класифікації  товарів
зовнішньоекономічної  діяльності.  Основні  правила
інтерпретації  УКТЗЕД:  мета  створення  та
призначення. Алгоритм визначення коду товару.

Тести,
задачі,

питання

2 / 2

Порядок ведення 
Української 
класифікації 
товарів 
зовнішньоекономі
чної діяльності

Функції  митних  органів  по  веденню  УКТЗЕД.
Відстежування  змін  та  доповнень  до  міжнародної
основи  УКТЗЕД,  пояснень  та  інших  рішень  по
тлумаченню  цієї  основи,  що  приймаються
Всесвітньою  митною  організацією.  Деталізація
УКТЗЕД  на  національному  рівні  та  введення
додаткових  одиниць  виміру.  Розроблення  пояснень
та  рекомендацій  з  метою забезпечення  однакового
тлумачення і застосування УКТЗЕД.

Тести,
задачі,

питання



1 2 3 4

Змістовий модуль 2. Практика вирішення складних, спірних і
проблемних питань класифікації товарів згідно з УКТЗЕД

4/4

Взаємодія 
декларантів та 
митних органів у 
процесі 
класифікації 
товарів для митних
цілей

Кодування  за  УКТЗЕД  як  складова  декларування
зовнішньоекономічних  товарів  та  транспортних
засобів.  Процедура  прийняття  митними  органами
попередніх  рішень  про  класифікацію  та  кодування
товарів  згідно  з  Українською класифікацією товарів
зовнішньоекономічної  діяльності.  Декларування
товарів та подання вантажної митної декларації (МД)
для митного контролю та митного оформлення.

Тести,
задачі,

питання

8/8

Особливості 
класифікації 
товарів згідно з 
УКТЗЕД

Класифікація в УКТЗЕД різних товарних груп (97 груп
товарів). Тести,

задачі,
питання

2/2

Удосконалення та 
оптимізація 
класифікаційної 
роботи

Накопичення, узагальнення й аналіз даних з питань
класифікації  та  кодування  товарів.  Формування
митними органами  переліку  товарів  «групи ризику»
та розроблення заходів для посилення контролю при
митному оформленні таких товарів. Ведення реєстру
рішень Держмитслужби про визначення коду товару
згідно з УКТЗЕД.

Тести,
задачі,

питання
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нормативних актів щодо якості товарів 

Політика оцінювання
– Політика щодо дедлайнів та перескладання:
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин,

оцінюються  на  нижчу  оцінку  (-20  балів).  Перескладання  модулів
відбувається  із  дозволу  деканату  за  наявності  поважних  причин
(наприклад, лікарняний).

– Політика щодо академічної доброчесності:
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в

т. ч. із використанням мобільних пристроїв).
– Політика щодо відвідування:
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі
(змішана форма навчання) за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином:

Види оцінювання % від остаточної оцінки
Опитування під час занять – усно 40
Модуль 1 (теми 1-6) – модульна 
контрольна робота 

30

Модуль 2 (теми 7-10) – модульна 
контрольна робота 

30

Екзамен (теми 1-10) – теоретичні 
питання, тести, завдання 

60

http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.codexalimentarius.org/


Шкала оцінювання студентів

ECTS Бали Зміст
A 90-100 відмінно
B 82-89 добре
C 74-81 добре
D 64-73 задовільно
E 60-63 достатньо
FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання
F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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