
1. Назва модуля: Товарна номенклатура ЗЕД
2. Код модуля: МТУБ_6_1.13_3
3. Тип модуля: вибірковий
4. Семестр: 7
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин — 90 ( кредитів ЄКТС — 3 );

аудиторні години — 44 (лекцій — 20, практичних занять - 24) 
6. Лектор: Танасійчук Юлія Вікторівна, кандидат економічних наук, викладач

кафедри маркетингу та управління бізнесом. 
7. Результати навчання:

 У результаті вивчення модуля студент повинен: 
        знати: теоретичні основи та сучасну практику класифікації товарів; принципи і 

методи визначення критеріїв віднесення товарів до класифікаційних угруповань, 
виділених на різних рівнях деталізації в ТН ЗЕД. 

        уміти: складати опис товарів для визначення класифікаційного коду відповідно 
до  ТН ЗЕД; визначити класифікаційний код товарів згідно з  ТН ЗЕД України; 
здійснювати контроль правельності визначення класифікаційного коду відповідно до 
ТН ЗЕД України. 

8. Спосіб навчання: аудиторські заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі:

 пререквізити: митні збори і тарифи. 
 кореквізити: митна логістика        
10. Зміст модуля:

       Поняття та структура товарної номенклатури зовнішньоекономічної 
діяльності. Гармонізована система опису і кодування товарів. Класифікація і 
кодування товарів. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. 
Поняття та структура товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн 
СНД. 

11. Рекомендована література:
1. Кириченко О.А. Менеджмент ЗЕД. Підручник/ О.А. Кириченко - Київ.:

Кондор, 2008.- 348с. 
2. Горін Н.В. Державне регулювання ЗЕД: Навчальний посібник/ Н.В. Горін -

К.: Знання, 2008 — 330с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна

робота. 
13. Методи та критерії оцінювання:

        -  поточний контроль (20%): письмові роботи з практичних робіт, усне 
опитування, тестування; 

       - підсумковий контроль (80 %): залік (контрольна робота, теоретичні 
питання) 

14. Мова навчання: українська



 
 
 
         1. Название модуля: Товарная номенклатура ЗЕД 
         2. Код модуля: МТУБ_6_1.11 
         3. Тип модуля: выборочный 
         4. Семестр: 7 
         5. Объем модуля: общее количество часов - 60 (кредитов ЕКТС - 2); 
аудиторные часы - 30 (лекций - 14, практических занятий - 16) 
         6. Лектор: Танасийчук Юлия Викторовна, кандидат экономических наук, 
преподаватель кафедры маркетинга и управления бизнесом. 
          7. Результаты обучения: 
          В результате изучения модуля студент должен: 
          знать: теоретические основы и современную практику классификации товаров; 
принципы и методы определения критериев отнесения товаров к 
классификационным группировкам, выделенных на различных уровнях детализации 
в ТН ВЭД. 
          уметь: составлять описание товаров для определения классификационного 
кода в соответствии с ТН ВЭД; определить классификационный код товаров по ТН 
ВЭД Украины; осуществлять контроль правельности определения 
классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД Украины. 
            8. Способ обучения: аудиторские занятия. 
            9. Необходимые предварительные и сопутствующие модули: 
           пререквизиты: таможенные пошлины и тарифы. 
           кореквизиты: менеджмент. 
            10. Содержание модуля: 
            Понятие и структура товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 
Классификация и кодирование товаров. Украинская классификация товаров 
внешнеэкономической деятельности. Понятие и структура товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности стран СНГ. 
              11. Рекомендуемая литература: 
             1. Кириченко О.А. Менеджмент ЗЭД. Учебник / О.А. Кириченко - Киев .: 
Кондор, 2008.- 348с. 
              2. Горин Н.В. Государственное регулирование ЗЭД: Учебное пособие / Н.В. 
Горин - М .: Знание, 2008 - 330С. 
               12. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. 
               13. Методы и критерии оценки: 
               - Текущий контроль (20%): письменные работы с практических работ, устный 
опрос, тестирование; 
               - Итоговый контроль (80%, зачет): контрольная работа, теоретические 
вопросы. 
               14. Язык обучения: украинский. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
         1. Name of the module: The commodity nomenclature of foreign economic activity 
         2. The unit code: МТУБ_6_1.11 
         3. Type of module: selective 
         4. Semester: 7 
         5. The volume of the module: total hours - 60 (ECTS credits - 2); 
contact hours - 30 (lectures - 14 practical lessons - 16) 
          6. Lecturer: Tanasiichuk Julia, PhD, lecturer in marketing and business 
management. 
          7. Learning outcomes: 
          Following the completion of the module the student should: 
        know the theoretical bases and modern practice of classification of goods; principles 
and methods for determining the criteria for classifying goods classification groups 
allocated to different levels of detail in HS. 
          able: inventory of goods to determine the classification code according to HS; 
determine the classification code of goods under the HS Ukraine; control pravelnosti 
determining classification code under HS Ukraine. 
            8. Mode of delivery: audit classes. 
            9. Necessary preliminary and co-requisites: 
            prerekvizyty: customs duties and tariffs. 
            korekvizyty: management. 
             10. Course contents: 
             The concept and structure of the commodity nomenclature of foreign economic 
activity. Harmonized System Commodity Description and Coding. Classification and 
Coding. Ukrainian Classification of Goods foreign trade. The concept and structure of the 
commodity nomenclature of foreign economic activity of the CIS. 
               11. Suggested Reading: 
               1. Кириченко О.А. Менеджмент ЗЕД. Підручник/ О.А. Кириченко - Київ.: 
Кондор, 2008.- 348с. 
               2. Горін Н.В. Державне регулювання ЗЕД: Навчальний посібник/ Н.В. Горін - 
К.: Знання, 2008 — 330с. 
               12. Methods of study: lectures, workshops, independent work. 
               13. Methods and criteria: 
               - Current control (20%): written work on practical work, oral examination, testing; 
               - Final assessment (80% test): test theoretical question. 
               14. Language of instruction: Ukrainian 


