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РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ 

МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ 

Ведення товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності 
(далі — ЗЕД) виступає важливим складовим елементом системи 
митного регулювання будь-якої сучасної країни. Вказана позиція 
пояснюється тим, що правильна класифікація товарів 
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згідно з правилами ведення товарної номенклатури прямо впливає на 
ефективність застосування засобів митного регулювання ЗЕД 
(тарифних та нетарифних), на об’єктивне здійснення митної статистики, 
що використовується для з’ясування оптимальних напрямків митної 
політики держави. Слід зазначити, що під товарною номенклатурою 
розуміється детальний перелік товарів, розподілених по відповідній 
системі класифікації [1, с. 6]. 

В Україні діє національна товарна номенклатура — Українська 
класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТ 
ЗЕД). УКТ ЗЕД використовується для цілей тарифного та інших видів 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ведення статистики 
зовнішньої торгівлі та здійснення митного оформлення товарів [2]. 
Міжнародною основою УКТ ЗЕД є Гармонізована система опису та 
кодування товарів (перші 6 знаків товарного коду) і Комбінована 
номенклатура Європейського Союзу (7 і 8 знаки товарного коду). 

В УКТ ЗЕД товари класифікуються десятизнаковими цифровими 
кодами, які включають: код групи (перші два знаки), товарної позиції 
(перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), 
товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять 
знаків) [3, ст. 67]. Таким чином, визначення коду товару в УКТ ЗЕД 
представляє собою послідовний перехід з більш високого рівня 
деталізації на більш низький. 

Специфіка класифікації товарів на національному рівні в УКТ ЗЕД 
відображена у дев’ятому та десятому знаках коду [4, с. 317]. Деталізація 
товарів в УКТ ЗЕД на національному рівні здійснюється з метою 
забезпечення захисту національного товаровиробника шляхом вжиття 
заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності та вдосконалення статистичного обліку. 

Невід’ємною складовою частиною УКТ ЗЕД є Примітки до розділів 
та груп УКТ ЗЕД та шість основних правил інтерпретації класифікації 
товарів, які служать комплексним керівництвом для віднесення товару 
до певного класифікаційного угруповання. 

Таким чином, класифікація товарів відповідно до УКТ ЗЕД займає 
важливе місце в системі митного регулювання України. Це пояснюється 
наступним: 

- ведення національної товарної номенклатури виступає одним з 
актуальних шляхів приєднання до світової спільноти; 
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-  УКТ ЗЕД — це основа Митного тарифу України, від пра-
вильної класифікації товару залежить розмір мита та податків, якими 
обкладаються товари при переміщенні через митний кордон України; 

-  правильне визначення коду згідно з УКТ ЗЕД визначає 
необхідність та об’єм засобів нетарифного регулювання ЗЕД; 

-  УКТ ЗЕД використовується для ведення митної статистики, що 
дозволяє розробляти перспективні та актуальні напрямки митної 
політики держави; 

-  заявления в митній декларації з метою неправомірного 
звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру 
неправдивих відомостей, необхідних для визначення коду товару згідно 
з УКТ ЗЕД, розглядається митними органами як порушення митних 
правил, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним 
законодавством; 

-  будь-яка помилка в процесі класифікації товару тягне за собою 
невідповідність всіх митних процедур. 

Виходячи з вищевикладеного можна констатувати, що фактично 
УКТ ЗЕД є систематизованим переліком товарів, що підлягають 
класифікації, за допомогою якої товару присвоюється відповідний 
товарний код. Правильне визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД 
має вирішальне значення при митному оподаткуванні та дозволяє 
надалі вірно визначити, які режими державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності будуть застосовані до товарів, що 
переміщуються через митний кордон України. 

Актуальні потреби сучасного міжнародного ринку товарів та 
технології їх виробництва потребують постійного удосконалення 
товарних номенклатур держав. У цьому сенсі удосконалення УКТ ЗЕД 
має здійснюватися за наступними напрямками: внесення поправок до 
УКТ ЗЕД відповідно до останньої версії Гармонізованої системи опису 
та кодування товарів; розробка деталізації товарів на національному 
рівні; розробка допоміжного матеріалу, що забезпечить єдине 
тлумачення і застосування УКТ ЗЕД — пояснення до УКТ ЗЕД, 
методичні рекомендації щодо класифікації окремих товарів згідно з 
вимогами УКТ ЗЕД тощо. 
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