
Сприяння торгівлі: доступ до інформації

(робота з джерелами інформації)

С. Зайцева

zaitseva@ier.kiev.ua

тел.: + 38 044 278-63-422

mailto:zaitseva@ier.kiev.ua


Сприяння торгівлі: доступ та робота з 

джерелами інформації

Для ефективної роботи потрібно визначитись:

 що, коли і хто буде збирати та аналізувати (рівень 

заглиблення, термін виконання)? 

 яка інформація Вам потрібна (офіційна, 

неформальна, довідкова, тощо)?

 з яких джерел  Ви збиратимете інформацію 

(національні та/чи міжнародні)?

 як формуватиметься результат Вашого аналізу?  

(доповідна, повідомлення на сайт,  пропозиція щодо 

політики, відповідь на запит від бізнесу, тощо)  
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джерелами інформації

Забезпечення адекватного та вчасного доступу 

до якісної інформації - міжнародне

зобов’язання України та її торговельних

партнерів

Держави (уряди), 

блоки –

торговельні 

партнери

Представники бізнесу, 

інші зацікавлені 

учасники: національний 

та міжнародний рівень
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Обміну між сторонами підлягає вся інформація, яка 

має пряме чи опосередковане відношення до 

торговельної  політики та практики:

 Нотифікації/повідомлення

 Пункти запитів ( СОТ та ПВЗВТ з ЄС)

 Огляд торговельної політики країн- членів СОТ 
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 Офіційний вісник України http://ovu.com.ua/

 ВР  http://rada.gov.ua/

 КМУ http://www.kmu.gov.ua/

 Урядовий кур”єр http://ukurier.gov.ua/uk/articles/category/oficijno/

 Сайти ЦОВВ, Ради експортерів ( при МЗС http://rei.mfa.gov.ua/ua), МЕРТ 
(http://www.me.gov.ua/ +телефонна лінія, http://ukrexport.gov.ua/

 ДП «Держзовнішінформ»  https://dzi.gov.ua/

 ДП «Укрпромзовнішекспертиза» http://www.expert.kiev.ua/ua/

 ДФС у Тернопільській обл http://tr.sfs.gov.ua/

 Тернопільська ТПП  http://tcci.te.ua/tcci/ua#

http://ovu.com.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/category/oficijno/
http://rei.mfa.gov.ua/ua
http://www.me.gov.ua/
http://ukrexport.gov.ua/
https://dzi.gov.ua/
http://www.expert.kiev.ua/ua/
http://tr.sfs.gov.ua/
http://tcci.te.ua/tcci/ua
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http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm

Торгівля з ЄС 



Торгівля з  ЄС

 Підручник “ Условия  экспорта в ЕС. Беспоатная 

база данных” :

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/AR_RU_pdf/DGTrade

_EH_main_document_RU.pdf

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/AR_RU_pdf/DGTrade_EH_main_document_RU.pdf
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Послуги для українського бізнесу – ТПП України

http://www.ucci.org.ua/ua/about.shtml
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Енциклопедія екпортування в ЄС на засадах ПВЗВТ

 http://tfd.ier.com.ua/wordpress/uk/

 https://play.google.com/store/books/details?id=nO-

cDAAAQBAJ

 http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?ar

t_id=249120330&cat_id=248757655

http://tfd.ier.com.ua/wordpress/uk/
http://tfd.ier.com.ua/wordpress/uk/
https://play.google.com/store/books/details?id=nO-cDAAAQBAJ
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=249120330&cat_id=248757655




Енциклопедія з експортування в ЄС на 

засадах ПВ ЗВТ
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 72 сфери контролю та вимог до українського експорту

 Розділ III Мікоропедії надає повний перелік таких вимог
(сертіфикати, стандарти, регламенти, маркування, забо-
рони, обмеження) 

 + перелік і реквізити всіх відповідних офіційних
документів ЄС (можливий виклик – переклад!)
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Макропедія організовна по групам товарів (97груп; 4, 6, 8 
знаків) та надає інформацію про:

 тарифи, квоти, перехідні періоди,правила походження та 
винятки ( якщо є), нормативні вимоги, основні галузеві
асоціації, виставки та ярмарки.
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