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ДІАЛОГ ЗІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Щомісячний моніторинг
сприяння торгівлі в Україні
Період моніторингу:
1 червня - 13 липня 2018 року

Випуск № 40,
липень 2018

Шановні читачі!
Перед Вами випуск щомісячного моніторингу сприяння
торгівлі в Україні, продукт проекту “Сприяння
розвитку торгівлі за рахунок сприяння діалогу між
представниками
громадянського
суспільства
і
органами державної влади (Діалог зі Сприяння
Торгівлі)”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та
найбільш актуальну інформацію стосовно процедур
спрощення торгівлі. Тому для нас дуже важлива Ваша
думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних
зв'язків та методів надання інформації на адресу:
tfd@ier.kiev.ua
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Також закон скасовує встановлений для бізнесу
максимальний термін розрахунків за експортноімпортними контрактами в межах 180 днів і санкції
за порушення у вигляді штрафу в розмірі 100% суми
операції
і
заборони
на
проведення
зовнішньоекономічної діяльності. Крім того, новий
закон скасовує валютний контроль дрібних
розрахунків, залишаючи тільки діючий фінансовий
моніторинг операцій у сумі зі 150 тис. грн.

Прийнято системний Закон про валюту
та валютні операції
Закон України “Про валюту і валютні операції” №
2473 від 21 червня 2018 року
Закон набув чинності 6 липня 2018 року та буде
введений у дію через 7 місяців від дня набрання
ним чинності, тобто 7 лютого 2019 року.
Ухвалений закон фактично є першим системним
документом у сфері валютного регулювання в
Україні з часу прийняття Декрету Кабінету Міністрів
України "Про систему валютного регулювання та
валютного контролю" у 1993 році. Його ухвалення
має велике значення.
Законом визначено, що органами валютного
нагляду є Національний банк України та
центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну податкову і митну політику. Органи
валютного нагляду в межах своєї компетенції
здійснюють нагляд за дотриманням резидентами та
нерезидентами валютного законодавства.
Законом скасовуються всі види індивідуальних
ліцензій, які видаються Національним банком
України, у т. ч. ліцензій на здійснення інвестицій за
кордон. Також скасовуються спеціальні санкції,
пов’язані з тимчасовим обмеженням на проведення
зовнішньоекономічних
операцій
українськими
суб’єктами ЗЕД у зв’язку з порушенням
законодавства у сфері
експортно-імпортної
діяльності.
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Незважаючи на прогресивний і ліберальний
характер, закон надає НБУ досить широкі
повноваження у сфері валютного регулювання. Але
відсутність у законі чітких критеріїв випадків та
порядку застосування таких обмежень регулятором
несе певні ризики їх невиправданого застосування.
Зокрема, НБУ має право запроваджувати тимчасові
заходи захисту строком до 6 місяців за умови, що
строк їхньої дії не перевищуватиме 18 місяців
протягом 2 років у таких випадках:


нестійкого стану банківської системи;



погіршення стану платіжного балансу України;



виникнення
стабільності
системи.

обставин,
банківської

що
загрожують
та/або фінансової

З одного боку, цей перелік є вичерпним і чітким,
але, з іншого боку, критерії кожного з наведених
випадків непрописані і можуть достатньо широко
тлумачитися.
Заходами, які може запроваджувати НБУ, можуть
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чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

бути такі:


обов'язковий продаж (конвертація в
частини надходжень в іноземній валюті;



встановлення граничних строків розрахунків за
експортно-імпортними операціями;



встановлення особливих вимог до операцій,
пов’язаних із рухом капіталу;



запровадження дозволів/лімітів на проведення
окремих валютних операцій;



резервування коштів за валютними операціями
тощо.

грн)

Набрання
чинності
законом
не
означає
автоматичного скасування існуючих обмежень
Національного банку України. Згідно з законом
регулятори фінансового ринку повинні привести
свої нормативні акти у відповідність до його норм і
оприлюднити їх не пізніше ніж за 30 календарних
днів до дня введення закону в дію.

Джерело: https://bit.ly/2NsqFCG

Своїм рішенням уряд скасував деякі власні
постанови. До цього переліку, зокрема, відносяться:
постанова Кабінету Міністрів України № 371 від
8 ервня 2016 року “Питання протидії незаконному
переміщенню товарів через державний кордон
України” та пункт 15 вичерпного переліку підстав, за
наявності яких може проводитись огляд (переогляд)
товарів, транспортних засобів комерційного
призначення органами доходів і зборів України,
затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 23 травня 2012 року № 467, який
пов’язаний зі скасуванням постанови Уряду № 371
від 8 червня 2016 року.
Таким чином, ліквідовано так звану “Чорну сотню”
або міжвідомчі групи з боротьби з контрабандою та
корупцією на митниці, що були створені рівно 2
роки тому – у червні 2016 року. "Чорна сотня"
складалася з 20 мобільних груп по чотири - п'ять
співробітників Держприкордонслужби, ДФС і
Нацполіції та займалася запобіганням і виявленням
фактів порушень на митниці.
Фактично, ліквідація Міжвідомчого центру вказує на
неефективність його роботи і водночас говорить про
відсутність системного підходу в діях уряду щодо
питання боротьби з контрабандою. Це підтверджує і
запровадження нового експерименту на митниці з
безпосереднім залученням до боротьби з
контрабандою співробітників Національної поліції.
Джерело:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/480-2018-%D0%BF

Новий експеримент Уряду заради
боротьби з контрабандою на митниці
Уряд ліквідував Міжвідомчий центр із
запобігання та виявлення порушень
законодавства з питань митної справи і
так зв. “Чорну сотню”
Постанова Кабінету Міністрів України № 480 від 20
червня 2018 року “Про визнання такими, що втратили

Постанова Кабінету Міністрів України № 479 від 20
червня
2018
року
“Про
реалізацію
експериментального проекту щодо створення
умов для унеможливлення ухилення від сплати
митних платежів”
Ліквідувавши

“Чорну

сотню”,

уряд

вирішив
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запровадити на митницях новий експеримент, який
триватиме до кінця 2018 року. Він полягатиме в
наданні дозволу працівникам Національної поліції
цілодобово перебувати в зонах митного контролю в
пунктах пропуску через державний кордон та в
інших місцях митної території України, де органи
ДФС здійснюють митні формальності з метою
виявлення фактів порушення митних правил. Також
поліції надали доступ до автоматизованої системи
оформлення “Інспектор”.
МВС має визначити перелік поліцейських, які мають
право цілодобово перебувати в зонах митного
контролю, та довести його до відома ДФС та
Держприкордонслужби.
В експертному середовищі точиться дискусія щодо
ефективності,
а
головне
законності
цього Уряд вніс зміни до Порядку видачі
експерименту.
Адже
запроваджені
заходи ветеринарних документів
порушують положення статті 332 Митного кодексу Постанова Кабінету Міністрів України № 447 від 6
України. Також є сумніви щодо ефективності таких червня 2018 року “Про внесення змін до Порядку
заходів. Приклад роботи так званої “Чорної сотні” це видачі ветеринарних документів”
вже довів.
Зміни несуть переважно технічний характер і
Джерело: https://bit.ly/2O7rfqO
спрямовані на забезпечення ефективної роботи
територіальних органів Держпродспоживслужби та
можливості оформлення ветеринарних документів
під час експорту тваринницької продукції у
відповідності до сучасних міжнародних вимог.
Прийняті зміни забезпечують безперервність
виконання Держпродспоживслужбою функцій у
сфері
безпечності
харчових
продуктів
та
ветеринарної медицини.
Зокрема, визначено, що товари, які вивозяться за
межі території України, повинні супроводжуватися
оригіналами
міжнародних
ветеринарних
сертифікатів, виданих державним інспектором
ветеринарної медицини або уповноваженим
лікарем ветеринарної медицини на підставі
звернень власника вантажу або уповноваженої ним
особи.
Джерело: https://bit.ly/2LCzZDK
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Внесено
зміни до
Митного
кодексу України

утворюється для започаткування роботи дорадчої
групи з питань сталого розвитку та відбору кандидатів
до групи експертів відповідно до положень Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Рада утворюється у складі голови, двох заступників
голови, секретаря та членів Ради. Очолює Раду
голова, який за посадою є заступником Міністра
економічного розвитку й торгівлі - Торговим
Закон України “Про представником України.
внесення змін до До основних завдань Ради відноситиметься
Митного
кодексу підготовка рекомендацій та пропозицій щодо відбору
України
щодо кандидатів до груп експертів Угоди про асоціацію між
уточнення деяких положень” № 2464 від 19 червня Україною та ЄС та визначення шляхів і механізмів
2018 року
вирішення проблемних питань, що виникають під час
Закон вносить зміни в чинні положення Митного
кодексу України в частині звільнення від
оподаткування ввізним митом окремих товарів.
Зокрема, мова йде про спеціальні засоби
індивідуального захисту; нитки та тканини (матеріали)
для виготовлення бронежилетів та шоломів; лікарські
засоби та медичні вироби на період здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки й
оборони, що здійснюються шляхом проведення
операції Об’єднаних сил (ООС).
Ухвалені зміни мають підвищити ефективність
надання медичної допомоги фізичним особам, які в
період проведення антитерористичної операції та/
або ООС отримали поранення, а також сприяти
підвищенню національної безпеки України.
Джерело:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-19

Уряд створив Раду з питань торгівлі та
сталого розвитку

виконання глави 13 “Торгівля та сталий розвиток”
розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею”
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4782018-%D0%BF

Національний банк України зберіг норми
обов’язкового
продажу
валютних
надходжень
Постанова Правління Національного банку України
№ 65 від 12 червня 2018 року “Про запровадження
обов'язкового продажу надходжень в іноземній
валюті та встановлення розміру обов'язкового
продажу таких надходжень”
Національний банк України зберіг вимогу щодо
обов’язкового продажу надходжень в іноземній
валюті на користь юридичних осіб на рівні 50% на
наступні 6 місяців. З огляду на стабільність валютного
ринку, регулятор залишив зазначену вимогу без змін і
вона буде діяти до 13 грудня 2018 року (включно).

Постанова Кабінету Міністрів України № 478 від 13
Традиційно текст постанови містить перелік випадків,
червня 2018 року “Про утворення Ради з питань
коли надходження в іноземній валюті не підлягають
торгівлі та сталого розвитку”
обов’язковому
продажу
на
міжбанківському
Уряд створив Раду з питань торгівлі та сталого валютному ринку України
розвитку, яка є тимчасовим консультативноДжерело: https://bit.ly/2L7Wiop
дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
організованою групою або в особливо великих
розмірах, пропонується карати позбавленням волі
на строк від 8-ми до 15-ти років із конфіскацією
майна.
На сьогодні стаття 201 КК України передбачає
кримінальну відповідальність лише за контрабанду
культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих,
вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї
або деяких боєприпасів, частин вогнепальної
нарізної зброї, а також спеціальних технічних
засобів негласного отримання інформації. При
Уряд
пропонує
запровадити цьому, за вчинення правопорушення з незаконного
переміщення товарів через митний кордон,
кримінальну
відповідальність
за
незалежно від їхніх обсягів та розміру, настає лише
контрабанду
адміністративна відповідальність згідно з Митним
Проект Закону “Про внесення змін до кодексом України.
Кримінального та Кримінального процесуального
Сучасні
реалії
вказують,
що
нелегальне
кодексів
України
щодо
криміналізації
переміщення продукції і товарів через митний
контрабанди товарів” реєстр. № 8543 від 3 липня
кордон
України
несе
вкрай
негативний
2018 року
економічний ефект, що проявляється, зокрема, у
Ініціатор: Кабінет Міністрів України
недоотриманні в повному обсязі надходжень до
Уряд запропонував зміни до Кримінального та Державного бюджету, стимулюванні ведення
Кримінального процесуального кодексів України недобросовісної конкуренції, що, у свою чергу,
щодо посилення відповідальності за контрабанду. негативно впливає на приватний сектор, розвиток
На сьогодні відповідальність за це правопорушення національної економіки та створює загрозу
передбачена Митним кодексом України і полягає у економічній і соціальній безпеці України.
сплаті штрафу. Водночас, такими змінами уряд Матеріальна відповідальність за контрабанду зараз
пропонує доповнити санкційну частину норми про часто в рази менша за отриману вигоду від цієї
контрабанду.

Зокрема, пропонується передбачити кримінальну
відповідальність за переміщення через митний
кордон України поза митним контролем або з
приховуванням від митного контролю товарів у
значних розмірах. Санкцію за цей кримінальний
злочин пропонується встановити у вигляді
позбавлення волі на строк від 3-х до 7-ми років.
Кваліфікаційна
частина
статті
передбачає
покарання позбавленням волі на строк від 5-ти до
12-ти років із конфіскацією майна. А ті ж дії, вчинені
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діяльності. Крім того, з урахуванням специфіки цієї речовини, які в Україні не виробляються або
діяльності відповідальності уникають особи, які виробляються в недостатніх обсягах. Зокрема, в
беруть участь у злочинній діяльності, але Україні виробляється лише 10 – 12% обсягів тканин
безпосередньо не є виконавцями злочину.
від їх потреби, а обсяги виробництва швейних ниток
З урахуванням обсягів негативного впливу взагалі незначні.
контрабанди на економіку країни, введення
кримінальної відповідальності за такі діяння може
позитивно вплинути і зменшити обсяги контрабанди.
Водночас, існують певні ризики при застосуванні цих
норм кримінального законодавства.
Джерело: https://bit.ly/2zW2xXh

Пропонується зменшити ввізне мито на
пряжу

Наразі на імпортну сировину, зокрема пряжу, діє
ставка ввізного мита в розмірі 4%. Основними
постачальниками такої пряжі в Україну є Китай, Індія
та Індонезія. Це впливає на остаточну ціну кінцевої
продукції, а також на обсяги необхідних обігових
коштів підприємств. Метою законопроекту є
забезпечення вітчизняних підприємств легкої
промисловості необхідною сировиною, створення та
розвиток в Україні підприємств поглибленої
переробки первинної сировини (пряжі) та нарощення
виробництва продукції з високою доданою вартістю
(ниток, тканин). Таким чином, з 1 січня 2019 року
пропонується знизити ставку ввізного мита з 4% до
0% на товари, що класифікуються за кодами товарної
номенклатури зовнішньоекономічної діяльності:
5509 22 00 00
пряжа
однокручена
або
багатокручена та 5509 53 00 00 - пряжа змiшана
головним чином або винятково з бавовною.
Джерело: https://bit.ly/2zILt6Y

Урядові законопроекти, спрямовані на

Проект Закону України “Про внесення змін до
спрощення митних процедур
Митного тарифу України, затвердженого Законом
Проект Закону “Про внесення змін до деяких
України “Про Митний тариф України”
законів України щодо спрощення митних процедур”
Ініціатор: Мінекономрозвитку України
реєстр. номер 8574 від 9 липня 2018 року
Дата оприлюднення: 2 липня 2017 року
Проект Закону “Про внесення змін до Митного
Законопроектом пропонується встановити нульову
кодексу України щодо спрощення митних
ставку ввізного мита на сировину для легкої
процедур” реєстр. номер 8575 від 9 липня 2018 року
промисловості, яка не виробляється в Україні,
зокрема
пряжу.
Розробники
законопроекту Ініціатор: Кабінет Міністрів України
зазначають, що робота підприємств легпрому
Метою цих законопроектів, пов’язаних між собою, є
України більш ніж на 90% залежить від імпортної
забезпечення умов для функціонування механізму
сировини і матеріалів, серед яких бавовняне
“єдиного вікна” на митниці. З цією метою
волокно, хімічні волокна й нитки, вовна, пряжа,
пропонується внести ряд точкових змін в окремі
тканини, барвники та інші текстильно-допоміжні
законодавчі акти, які сьогодні, у т. ч., регулюють
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спрощення процедур здійснення експортноімпортних операцій у зв’язку зі скасуванням
радіологічного контролю експорту та процедури
реєстрації культурних цінностей, що ввозяться в
Україну;
спрощення процедури ввезення в Україну насіння й
садівного матеріалу сортів рослин для селекційних,
дослідних робіт та експонування;

спрощення процедури підтвердження українського
походження товарів.

функціонування зазначеного механізму. Мова йде
про внесення змін до 11 законів України та Митного
кодексу. Водночас, важливим залишається також
внесення змін до низки підзаконних актів, які
забезпечують адекватне виконання норм законів.

Основним завданням запропонованих змін є
виключення існуючих на законодавчому рівні
бар’єрів
для
повноцінного
функціонування
механізму “єдиного вікна”, а саме:






Але головною проблемою цього та багатьох інших
проектів нормативних актів у цій сфері є їх
неузгодженість між собою. Зокрема, буквально
напередодні
Верховна
Рада
прийняла
законопроект № 7010 (наразі знаходиться на
підписі у Президента України), спрямований на
регулювання цієї ж проблеми. Крім того, цим
проектом пропонується внести зміни до ряду
чинних законів України, редакція яких буде змінена
іншими урядовими законопроектами, які ще
навесні цього року були подані до Верховної Ради
України.

Таким чином, незважаючи на необхідність
зазначених законопроектів, вони є черговим
прикладом безсистемності та неузгодженості в діях
органів державної влади при реалізації їхніх
повноважень. Діяльність державних інститутів та
законодавчий процес нагадують описану в дитячій
скасування
необґрунтованих
контрольних літературі
тваринку
“тягни-штовхай”,
яка
процедур, пов’язаних із зовнішньоекономічною намагалася кудись іти, але кожна голова на одному
діяльністю;
тулубі тягнула в різні боки.
спрощення
проходження
контрольних Подібна безсистемність у прийнятті законодавчих
процедур, пов’язаних із зовнішньоекономічною актів негативно впливає не тільки на якість цих
діяльністю.
документів, а й на їх сприйняття та розуміння тими,
скасування положень, що прямо або
опосередковано вказують на необхідність
подання суб’єктом господарювання паперового
документу, виданого одним державним
органом іншому державному органу;

Унаслідок прийняття законопроектів очікується:

хто має їх застосовувати.

забезпечення повноцінного електронного обміну Джерелa: https://bit.ly/2JENcK7
інформацією щодо виданих дозвільних документів https://bit.ly/2zSec9F
та наданих адміністративних послуг між ДФС
України та іншими органами державної влади;
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уповноваженого
економічного
оператора
та
спрощень митних формальностей” (реєстр. номер
4777 від 03.06.2016 року). Але вже 20 березня 2018
року зазначений проект було повернуто на
доопрацювання ініціатору внесення, тобто Кабінету
Міністрів України. Фактично, очікуване ухвалення
законопроекту № 4777 закінчилося внесенням нового
проекту з цієї ж теми. Наразі невідомо, скільки ще
знадобиться часу для ухвалення цього законопроекту.

Черговий урядовий законопроект про
авторизованого
(уповноваженого)
економічного оператора
Проект Закону “Про внесення змін до Митного
кодексу України (щодо деяких питань виконання
Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони” реєстр. номер 7473 від 29 грудня 2017 року
Ініціатор: Кабінет Міністрів України

Таким чином уряд розробив новий законопроект,
який визначає принципи та порядок діяльності
авторизованих економічних операторів (АЕО). Його
ухвалення має спростити проходження експортноімпортних операцій для великих компаній, які мають
прозору репутацію, не мають порушень у сфері ЗЕД та
податкової заборгованості. Статус АЕО - це найвищий
ступінь довіри митниці до компанії і, як наслідок,
найбільший перелік пільг і спрощень митних
формальностей
для
підприємства.
Проектом
пропонується запровадити дієвий механізм інституту
АЕО аналогічний тому, що функціонує в ЄС, із
перспективою подальшого взаємного визнання, що
передбачено статтею 80 Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, та є одним із основних базисів
митного співробітництва між сторонами. Майбутнє
визнання статусу АЕО митними органами країн ЄС
забезпечить участь українських АЕО у формуванні так
званих безпечних ланцюгів постачання товарів та
підвищить
їхню
конкурентоспроможність
на
зовнішньому та внутрішньому ринках.

Наприкінці грудня 2017 року Кабінет Міністрів України
подав до Верховної Ради України проект Закону про
внесення змін до Митного кодексу. Крім окремих
норм, основний зміст проекту присвячений інституту
Авторизованого економічного оператора, який у главі
2 чинного Митного кодексу України називається
Уповноваженим економічним оператором. Фактично,
Відповідно до норм законопроекту для надання
уряд подав новий проект закону, який стосується
впровадження в Україні уповноважених економічних
операторів, яких у новому законопроекті назвали
авторизованими економічними операторами.
Слід нагадати, що ще у 2016 році Міністерство
фінансів України із залученням широкого кола
експертів, фахівців різноманітних НУО розробило та
представило проект Закону України “Про внесення
змін
до
Митного
кодексу
України
щодо
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статусу
АЕО
мають
застосовуватися
такі
критерії: дотримання положень законодавства
України, у тому числі з питань митної справи;
задовільна система ведення комерційної та
транспортної документації; платоспроможність;
забезпечення практичних стандартів компетенції або
професійної кваліфікації (тільки для сертифіката на
спрощення
митних
процедур);
дотримання
стандартів безпеки та надійності (тільки для
сертифіката про безпеку та надійність).

Планується, що АЕО буде впроваджуватися
поступово.
Зокрема,
у
перший
рік
це
стосуватиметься спрощення для тільки для
імпортерів та експортерів, які на сьогодні є
виробниками. Також протягом перших років
плануються обмежити максимальну кількість
виданих сертифікатів АЕО.
Також законопроектом пропонується дещо змінити
порядок визначення країни походження товару.
Зокрема, для підтвердження країни походження
товару митні органи отримають право вимагати та
отримувати саме оригінали документів про
походження. Водночас, у разі переміщення товарів
через митний кордон країна походження товару
заявляється (декларується) в обов’язковому порядку
лише в разі необхідності для застосування митнотарифних та інших заходів.

Сертифікат авторизованого економічного оператора
буде діяти безстроково. Пропонується, що у
визначених випадках дія сертифіката може бути
зупинена або сертифікат може бути анульований.
Сертифікат видаватиметься безоплатно на підставі
відповідного наказу центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову та митну
політику.
Джерело: https://bit.ly/2ecLMbt
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й національних інтересів Російської Федерації при
здійсненні міжнародних транзитних перевезень
вантажів з території України на територію республіки
Казахстан або Киргизької республіки через територію
Російської Федерації ". Дію Указу продовжено до 1
січня 2019 року".
Джерела: http://kremlin.ru/acts/bank/43257
http://kremlin.ru/acts/bank/40394

Україна та Сербія домовились про обмін
митними даними
У Росії продовжили заборону на транзит
ряду українських товарів

У рамках офіційного візиту Президента України до
Сербії було підписано Протокол між ДФС України та
Митною адміністрацією Міністерства фінансів Сербії
про співпрацю у сфері обміну статистичною інформацією. Протокол передбачає обмін даними митної
статистики і показниками зовнішньої торгівлі. Це
сприятиме підвищенню ефективності боротьби з
контрабандою та корупцією на кордоні.

29 червня 2018 року Президент РФ підписав указ,
яким продовжив чинну заборону на перевезення
ряду товарів транзитом із території України через
Росію в Казахстан і Киргизію. Фактично було внесено
зміни до чинного Указу від 1 січня 2016 року № 1 Джерело: http://www.unn.com.ua/
"Про заходи щодо забезпечення економічної безпеки

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 13

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлено в рамках проекту “Діалог зі
сприяння торгівлі”, який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за
фінансової підтримки Європейського Союзу.
Номер проекту: ENPI/2013/ 333-433.
Проект спрямований на зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення і сприяння
реалізації заходів політики зі сприяння розвитку торгівлі, створюючи цим самим підґрунтя для
успішної інтеграції України в світову економіку взагалі і подальшу інтеграцію в ЄС зокрема.
Завдання Проекту:


Покращення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних
заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки прогресу
їхнього виконання, а також пропагування змін, що створюють комфортні для ведення бізнесу
умови;



Сприяння політичному діалогу між бізнес-асоціаціями / НУО і органами державної влади,
спрямованому на реалізацію заходів політики сприяння розвитку торгівлі;



Зменшення торгових витрат в Україні.

Основні результати проекту:


Зміцнений потенціал бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних
заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки процесу
їхнього виконання, а також інформаційно-пропагандистська робота щодо змін (вимірюються за
кількістю інформаційно-пропагандистських кампаній, переваг політики, осіб, що пройшли
навчання);



Розроблений стандартизований інструмент МіО ходу виконання заходів з сприяння розвитку
торгівлі; проведено чотири етапи МіО, включаючи опитування 1200 фірм в рамках одного етапу;



Більше залучення бізнес-асоціацій, НУО до діалогу з органами державної влади стосовно заходів з
сприяння розвитку торгівлі (визначається за перевагами політики, охопленням дебатів / слухань,
участю в роботі громадських рад);



Зменшення торгових витрат, що стимулює розвиток міжнародної торгівлі (оцінюється за
субіндексом “Doing Business”, Індексом логістичної ефективності).

Термін виконання: Квітень 2014 р. – грудень 2018 р.
Застереження
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні, підготовлений Інститутом економічних
досліджень та політичних консультацій в рамках проекту “Діалог зі Сприяння Торгівлі” за фінансової підтримки Європейського Союзу, має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали самих ґрунтовних зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної
відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації.
В разі використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій.
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