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м. Харків 

 

У 2007 році наказом Державного департаменту страхового фонду 

документації від 29.11.2007 № 178 введено в дію Класифікатор документів 

страхового фонду документації, який розроблено на основі ДК 009:1996. Проте 

на цей час діє нова редакція ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної 

діяльності» (КВЕД), гармонізованого з базовою міжнародною Статистичною 

класифікацією видів економічної діяльності Європейського Союзу – NACE 

(Rev. 2) (Statistical Classification of Economic Activities in the European 

Community). 

Об’єктами класифікації у Статистичній класифікації видів економічної 

діяльності Європейського Союзу − NACE є види економічної діяльності.NACE 

призначена для опису юридичних одиниць (юридичних та фізичних осіб) за 

їхньою основною класифікаційною ознакою – видом економічної діяльності. 

NACE здійснює деталізацію кодових позицій ISIC на рівні третього та 

четвертого знаків десяткового цифрового коду. 

NACE – це європейська стандартна класифікація видів економічної 

діяльності. NACE являє собою сукупність видів економічної діяльності, яка 

розподілена таким чином, що статистичній одиниці, яка здійснює відповідну 

діяльність, може бути надано код NACE. 

Економічна діяльність має місце, коли для виробництва конкретних 

товарів і послуг відбувається об’єднання ресурсів, таких, як матеріальні засоби 

(обладнання), робоча сила, технології виробництва або проміжні продукти. 

Таким чином, для економічної діяльності характерним єзалучення ресурсів, 

виробничий процес і випуск продукції (товарів або послуг). 

Зміни, які сталися в політичній, економічній та соціальній сферах життя 

України, її інтеграція в європейське співтовариство та переведення економіки 

на інноваційний шлях розвитку ставлять на порядок денний необхідність 

гармонізації нормативних документів до європейських стандартів, у тому числі 

й вирішення проблем класифікаційної сумісності та внесення відповідних змін 

до класифікації документів страхового фонду документації. 

Беручи до уваги наведене та практику застосування діючого 

класифікатора документів страхового фонду документації, постала потреба в 

розробленні нового уніфікованого класифікатора документів страхового фонду 

документації України, який буде гармонізовано з NACE (Rev. 2) та 

КВЕД (2010). 


