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1. Загальна інформація
Тип дисципліни - вибіркова
Мова викладання - українська
Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у першому семестрі
Кількість кредитів - 5, годин – 150
Аудиторні заняття, годин:
денна
заочна
Самостійна робота, годин
Розклад занять

всього

150
150
106

лекції

практичні

20
8

24
10
132

2. Анотація навчальної дисципліни

Дисципліна "Товарна номенклатура та міжнародна система кодування товарів»
поглиблює знання здобувачів вищої освіти у сфері зовнішньоекономічної діяльності на
ринку товарів та послуг відносно принципів однозначного віднесення товарів до
класифікаційних угруповань згідно міжнародних систем кодування відповідно до
Гармонізованої системи опису та кодування товарів, Комбінованої номенклатури ЄС та
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
3. Мета навчальної дисципліни

1.1.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення курсу є забезпечення отримання студентами глибоких знань
про міжнародні системи кодування товарів. Формування у студентів системних знань та
навичок у сфері зовнішньоекономічної діяльності, засвоєння методологічних підходів
щодо розв’язання задач класифікації і кодування товарів згідно з Гармонізованою
системою опису та кодування товарів (ГС), класифікаційною номенклатурою ЄС (КН
ЄС) та Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ
ЗЕД).
В результаті вивчення курсу «Товарна номенклатура та міжнародна система
кодування товарів» студенти повинні:
знати:
- основні класифікаційні ознаки в системах кодування товарів та видів
економічної діяльності;

- характеристику та принципи кодування в товарній номенклатурі
зовнішньоекономічної діяльності;
- принципи класифікаційної системи КН ЄС та інших міжнародних систем
кодування товарів;
- ознаки, що використовуються під час класифікації товарів у міжнародних та
державних системах;
- принципи побудови ТН ЗЕД та УКТ ЗЕД;
- основні положення міжнародної Конвенції Гармонізованої системи опису та
кодування товарів.
- структуру та правила інтерпретації УКТ ЗЕД.
вміти:
- аналізувати нормативну, статистичну і економіко-технологічну інформацію у
сфері класифікації та кодування товарів;
- систематизувати інформацію стосовно різних систем кодування товарів;
- аналізувати структуру УКТ ЗЕД;
- користуватися основними правилами інтерпретації УКТЗЕД;
- визначати коди товарів відповідно до УКТЗЕД;
- аналізувати та орієнтуватися у Регламентах ЄС з питань класифікації товарів;
- ідентифікувати товар за штриховим кодом.
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною

5. Зміст навчальної дисципліни
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси
Види контролю: поточний, залік.
Нарахування балів
Інформаційні ресурси
7. Політика навчальної дисципліни
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з
урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».

Викладач

________________ І.А. Мартиросян
підпис

Завідувач кафедри ________________ Я.Г. Верхівкер
підпис

