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Довідка

Проект “Торговельна політика і практика в 
Україні” виконується Інститутом економічних 
досліджень та політичних консультацій (ІЕД) у 
співпраці з Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України та Національною 
радою торгівлі Швеції за фінансової підтримки 
Уряду Швеції.

Мета проекту: покращення дотримання 
принципу прозорості торговельної політики і 
практики України у відносинах з СОТ та ЄС
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Пріоритети проекту

• Сприяння розширенню співробітництва між 
українськими міністерствами з метою 
підвищення обізнаності представників 
міністерств та відомств щодо зобов'язань 
України відповідно до принципу прозорості СОТ

• Зміцнення потенціалу Відділу обробки запитів 
та нотифікацій Департаменту співробітництва з 
СОТ

• Розширення співпраці з діловими колами щодо 
підвищення обізнаності та зв'язку між Відділом 
обробки запитів та нотифікацій та 
представниками бізнесу
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Основні інструменти 

• Інформаційні матеріали:

– Регулярні публікації

– Серія статей “Розуміємо ключові питання 
торговельної політики”

• Аналітичні звіти

• Публічні заходи:

– Для державних службовців

– Для бізнесу в Києві та в обласних центрах 
України



5Інформаційний бюлетень 
“Відомості країн членів СОТ”
• Бюлетень готується на 
основі матеріалів 
офіційних повідомлень 
(нотифікацій) країн 
СОТ щодо фактичних 
та запланованих змін у 
торговельних режимах, 
зокрема, у сферах ТБТ 
та СФЗ

• Вийшло 50 випусків
• База розсилки: близько 

1000 адресатів



6Огляд новин торговельного 
законодавства України

• Огляд містить 
інформацію про проекти 
нормативно-правових 
актів України, які 
стосуються ТБТ, СФЗ та 
інших питань 
торговельної політики, у 
тому числі про етап їх 
розгляду (громадське 
обговорення, читання у 
ВР тощо)

• Вийшло 10 випусків
• База розсилки: близько 

1000 адресатів
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Огляд засідань комітетів СОТ
• Огляд містить 
інформацію про основні 
результати роботи 
Комітетів СОТ з ТБТ та з 
питань СФЗ, а також 
Ради з торгівлі 
товарами. Акцент 
зроблено на питаннях, 
які є важливими для 
торговельної політики і 
практики України.

• Вийшло 8 випусків
• База розсилки: близько 

1000 адресатів
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Регіональні семінари
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Трохи статистики

• В заходах проекту взяло участь понад 600 
представників бізнесу та бізнес-асоціацій

• За результатами опитувань представників 
бізнесу та бізнес-асоціацій:
• 93% повідомили про покращення розуміння 
питань торговельної політики країни в рамках СОТ

• Лише 20% знали про нотифікації та запити в 
рамках СОТ до заходу та 5% користувались цими 
інструментами

• Близько 40% повідомили, що будуть звертатись до 
Відділу обробки запитів та нотифікацій у 
майбутньому  



10Які питання найбільше 
цікавлять бізнес у сфері 
торговельної політики?

• Потенційні ризики, пов'язані з 
лібералізацією торгівлі, та механізми захисту 
інтересів бізнесу в умовах членства в СОТ та 
створення ЗВТ з ЄС 

• Умови і характер співпраці держави і бізнесу 
у сфері торговельної політики

• Питання виходу на ринок ЄС та 
урегулювання ситуації з Російською 
Федерацією та країнами Митного Союзу за 
умови підписання Угоди про асоціацію 
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Пропозиції бізнесу

Посилення державної інформаційної політики, 
зокрема надання більш адресної та  
регулярної інформації через публікації, 
створення порталів, використання 
інформаційних мереж тощо

Участь у семінарах і тренінгах, зокрема щодо
питань гармонізації законодавства, 
порівняння норм ТБТ ЄС та Росії, виходу на 
зовнішні ринки тощо

Включення питань, які пов'язані з 
дотриманням принципу прозорості в рамках 
СОТ, в навчальні програми, наприклад, в 
бізнес-школах
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ДЯКУЮ!

Контактна інформація

Інститут економічної 
політики та політичних 

консультацій
www.ier.com.ua

movchan@ier.kiev.ua
Вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна 

Тел. +38-044-278-6360 
Факс +38-044-278-6336


