ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТОВАРНА НОМЕНКЛАТУРА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Активізація
зовнішньої
торгівлі
України,
опосередкована
зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання – виробничих і
підприємницьких структур, представників малого та середнього бізнесу
зумовлює актуальність введення дисципліни «Товарна номенклатура
зовнішньоекономічної діяльності» до навчальних планів підготовки
бакалаврів, що навчаються за напрямом 6.0305.10 «Товарознавство і
торговельне підприємництво».
Зростання обсягів і значення міжнародної торгівлі, тенденція до
уніфікації і стандартизації зовнішньоторговельної документації, потреби
обміну статистичними даними стали передумовою розробки Товарної
номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) - єдиного
міжнародного документа, який встановив більш чіткі і деталізовані правила
класифікації товарів, що знаходяться у міжнародному обігу. ТНЗЕД, розроблена
на базі Гармонізованої системи опису й кодування товарів (ГС) і Комбінованої
тарифно-статистичної
номенклатури
Європейського
економічного
співтовариства (КН ЄЕС), є основою системи заходів державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності. В Україні цю функцію виконує Українська
класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), яка є
предметом вивчення курсу «Товарна номенклатура ЗЕД».
Знання принципів класифікації товарів у зовнішньоекономічній
діяльності дозволить товарознавцям-комерсантам розширити традиційні
підходи до формування асортиментної політики, сприятиме створенню
конкурентних переваг торговельного підприємства, зниженню ризиків
господарської діяльності і формуватиме потенціал подальшого розвитку
бізнесу.
Об’єкт класифікації в УКТЗЕД – товари, що переміщуються через
митний кордон України, зазначаються у митних деклараціях та в значній мірі
переважають на внутрішньому ринку України.
Мета вивчення дисципліни: формування у студентів цілісної системи
знань і вмінь, що стосуються теоретичних і практичних аспектів класифікації й
кодування товарів згідно УКТЗЕД.
Завдання дисципліни:
- розкрити поняття товарної номенклатури;
- визначити роль товарної номенклатури у митно-тарифному й
нетарифному регулюванні ЗЕД;
- з’ясувати місце УКТЗЕД як нормативного документа у організації
митного контролю, при нарахуванні митних платежів, веденні статистики
зовнішньої торгівлі;
- вивчити принципи побудови УКТЗЕД;
- розглянути теоретичні й практичні аспекти класифікації й кодування
товарів;

- отримати навички правильного визначення коду товару відповідно до
УКТЗЕД;
- визначити напрямки вдосконалення УКТЗЕД.
У результаті опанування дисципліни «ТНЗЕД» студенти повинні
знати:
- основні класифікаційні системи, що застосовуються у практиці
міжнародної торгівлі;
- 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.

