ДІАЛОГ ЗІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Щомісячний моніторинг
сприяння торгівлі в Україні
Період моніторингу:
грудень 2018 року — 14 січня 2019 року

Випуск № 45,
січень 2019

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

2

Зміст
Нормативно-правові акти, що набрали чинності……………………………………………………………..……… 4
Продовжено дію заборони ввезення в Україну окремих товарів з Росії................................... 4
Розширено перелік товарів, заборонених до ввезення в Україну з Росії.................................. 4
Прийнято рішення про реорганізацію ДФС України.................................................................. 4
Спрощено внесення змін до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі................... 5
Продовжено термін дії режиму звільнення від сплати ПДВ при імпорті відходів
та брухту чорних і кольорових металів...................................................................................... 5
Затверджено товари, імпорт та експорт яких підлягає ліцензуванню в 2019 році................... 6
НБУ затвердив нову систему валютного регулювання.............................................................. 6
Проекти нормативно-правових актів………………………………………………………………………………………. 9
Пропонується лібералізація адміністративних послуг у сфері ЗЕД........................................... 9
Пропонується зменшити ставки ввізного мита на пряжу........................................................ 10
Новини……………………………………………………………………………………………………………….………………….… 10
Росія розширила перелік товарів, заборонених для імпорту з України.................................. 10

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

3

НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
розповсюджується на такі товари:

Продовжено дію заборони ввезення в
Україну окремих товарів із Росії
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018
року № 1089 “Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1147”
До 31 грудня 2019 року Уряд продовжив заборону
ввезення на митну територію України товарів, що
походять з Російської Федерації, відповідно до переліку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 року № 1147 “Про заборону ввезення на
митну територію України товарів, що походять з
Російської Федерації”.
Застосовані обмеження є економічною протидією
державі-агресору і мають запобігти виведенню з
економіки України валютних коштів, які спрямовуються в
економіку РФ.
Джерело: https://bit.ly/2CiVi9Z

Розширено
перелік
товарів,
заборонених до ввезення в Україну з
Росії
Постанова Кабінету Міністрів України № 1154 від 27
грудня 2018 року “Про внесення змін до переліку
товарів, заборонених до ввезення на митну територію
України, що походять з Російської Федерації"
Уряд розширив перелік товарів на які поширюється
заборона на ввезення в Україну (імпорт) з Російської
Федерації.
Відтепер
заборона
додатково
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крохмалепатокова
продукція
або
крохмаль
кукурудзяний (код УКТ ЗЕД 1108 12 00 00);



глюкоза та сироп з глюкози, без вмісту фруктози або
із вмістом менш як 20 мас.% фруктози в сухому стані
(код УКТ ЗЕД 1702 30);



глюкоза та сироп з глюкози, із вмістом у сухому стані
не менш як 20 мас.%, але менш як 50 мас.%
фруктози, крiм iнвертного цукру (код УКТ ЗЕД
1702 40);



мальтодекстрин і мальтодекстриновий
(код УКТ ЗЕД 1702 90 50 00).

сироп

Імпорт зазначених товарних позицій з Росії за 10 місяців
2018 року склав майже 5 млн. дол. США, що становить
менше 1% від загальних обсягів російського імпорту в
Україну . Для окремих товарних позицій Росія є основним
джерелом імпорту. Зокрема, майже 78% імпорту в
Україну кукурудзяного крохмалю здійснюється з Росії.
Наведені заходи, з одного боку, є відповіддю на
агресивні дії Російської Федерації до України, а з іншого
боку, є одним із заходів захисту українських виробників
аналогічної продукції.
Джерело: https://bit.ly/2LYrnrL

Прийнято рішення про реорганізацію
ДФС України
Постанова Кабінету Міністрів України № 1200 від 18
грудня 2018 року “Про утворення Державної податкової
служби України та Державної митної служби України”
Уряд прийняв рішення про реорганізацію Державної
фіскальної служби України (ДФС) шляхом її поділу на
Державну податкову і Державну митну служби.
Відповідно до постанови Державна податкова служба (до
складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і
Державна митна служба утворюються як окремі
центральні органи виконавчої влади, діяльність яких
спрямовуватиметься та координуватиметься Кабінетом
Міністрів через міністра фінансів України.
Конкурс на керівників Державної податкової і Державної
митної служби мають провести протягом трьох місяців
після затвердження цієї постанови.
Дещо пізніше - 27 грудня 2018 року Уряд схвалив

НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІВ
передбачають скасування необхідності обов’язкового
погодження проекту розпорядження уряду про
затвердження оновленого складу Міжвідомчої комісії з
міжнародної торгівлі зацікавленими державними
органами та отримання висновку Мін’юсту за
результатами проведення правової експертизи.
Це має пришвидшити ухвалення розпоряджень уряду
про оновлення складу Комісії та забезпечить
безперервність і ефективність її функціонування.
Довідково: Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
відповідно до законодавства функціонує на постійній
основі і приймає рішення про початок відповідних
розслідувань та застосування нових або скасування
чинних
заходів
торговельного
захисту
(антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних).
постанову про утворення міжвідомчої робочої групи з
питань реформування системи органів, що реалізують
державну податкову та митну політику. Персональний
склад робочої групи затверджуватиметься міністром
фінансів України та не перевищуватиме 50 осіб. До
складу робочої групи ввійдуть представники органів
виконавчої влади, міжнародних та громадських
організацій, народні депутати України, експерти. Також
затверджено положення про роботу цієї групи та
визначено її основні завдання. Робоча група
здійснюватиме аналіз пропозицій щодо реформування
державної податкової та митної служб та подаватиме на
розгляд Кабінету Міністрів розроблені рекомендації.
Наразі текст постанови про утворення робочої групи на
порталі уряду відсутній.
Джерела: https://bit.ly/2AOTbKZ

Джерело: https://bit.ly/2RNvD2T

Продовжено
термін
дії
режиму
звільнення від сплати ПДВ при імпорті
відходів та брухту чорних і кольорових
металів
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018
р. № 1177 “Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 15”
Уряд продовжив до 1 січня 2022 року дію тимчасового
режиму звільнення від сплати ПДВ при операціях
постачання, зокрема імпорту відходів та брухту чорних і
кольорових металів, відповідно до переліку, наведеного
в постанові уряду від 12 січня 2011 р. № 15.
Постанова реалізує пункт 23 підрозділу 2 розділу XX
Податкового кодексу України, згідно з яким тимчасово

https://bit.ly/2T6KqTq

Спрощено внесення змін до складу
Міжвідомчої комісії з міжнародної
торгівлі
Постанова Кабінету Міністрів України № 1096 від 18
грудня 2018 року “Про внесення змін до Регламенту
Кабінету Міністрів України”
З метою підвищення ефективності роботи Міжвідомчої
комісії з міжнародної торгівлі уряд вніс зміни до
Регламенту
Кабінету
Міністрів
України.
Вони
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
від оподаткування ПДВ звільняються операції з
постачання, у тому числі з імпорту відходів та брухту
чорних і кольорових металів, переліки яких
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Рішення спрямовані на підтримку вітчизняних виробників
металопродукції.
Джерело: https://bit.ly/2spkbfi

Затверджено товари, імпорт та експорт
яких підлягає ліцензуванню у 2019 році
Постанова Кабінету Міністрів України № 1136 від
27 грудня 2018 року “Про затвердження переліків
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та квот на 2019 рік”
Уряд традиційно затвердив перелік товарів, експорт та
імпорт яких підлягають ліцензуванню, та обсяг квот у
2019 році. Порівняно з 2018 роком перелік товарів,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, у 2019
році фактично не змінюється.
Зокрема, квоти на експорт необробленого золота та
срібла (крім банківських металів) та брухту дорогоцінних
металів, як і раніше, залишаються на рівні 0 грамів. Тобто,
є фактично забороненими до експорту.
Також згідно з рішенням РНБО від 16 лютого 2017
року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз
енергетичній безпеці України та посилення захисту
критичної інфраструктури» з метою попередження
неконтрольованого вивозу стратегічно важливого виду
вугілля (антрациту) з країни та забезпечення рівноваги в
енергетичній сфері у 2019 році продовжиться
ліцензування експорту антрациту. Це єдиний товар, що
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підлягає експортному ліцензуванню без кількісного
обмеження вивезення.
Крім того, згідно з Монреальським протоколом про
речовини, що руйнують озоновий шар, у 2019 році буде
ліцензуватися експорт та імпорт озоноруйнівних речовин
та товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини
(Додатках 2 і 3).
Перелік товарів, зазначених у Додатку 4, вноситься на
виконання вимог Угоди про вільну торгівлю між
Республікою Македонія та Україною від 18 січня 2001
року.
Джерело: https://bit.ly/2Ff4vnE

НБУ затвердив нову систему валютного
регулювання
4 cічня 2019 року Національний банк України затвердив і
оприлюднив нормативно-правові акти, які стануть
основою для нової лібералізованої системи валютного
регулювання, передбаченої Законом України "Про
валюту і валютні операції". Нова система складається з
восьми основних постанов Правління Національного
банку, які замінили попередню базу з 56 нормативноправових актів у сфері валютного регулювання і були
прийняті регулятором 2 січня 2019 року:



постанова № 1 "Про затвердження Положення про
структуру валютного ринку України, умови та
порядок
торгівлі
іноземною
валютою
та
банківськими металами на валютному ринку
України";



постанова № 2 "Про затвердження Положення про
здійснення операцій із валютними цінностями";

НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ


постанова № 3 "Про затвердження Положення про
транскордонне переміщення валютних цінностей";



постанова № 8 "Про затвердження Положення про
порядок здійснення уповноваженими установами
аналізу та перевірки документів (інформації) про
валютні операції".



постанова № 4 "Про затвердження Положення про
перелік заходів захисту, порядок та критерії їх
запровадження,
подовження
та
дострокового
Стисло про зміст зазначених постанов НБУ.
припинення";



постанова № 5 "Про затвердження Положення про Постанови № 1–3 є нормативно-правовими актами, що
заходи захисту та визначення порядку здійснення діють постійно, але в повному обсязі вони діятимуть тоді,
коли Національний банк не матиме потреби застосовувати
окремих операцій в іноземній валюті";
заходи захисту на валютному ринку для попередження
постанова № 6 "Про затвердження Положення про
обставин, що загрожують макрофінансовій стабільності.
порядок надання банками Національному банку
України інформації щодо договорів, які передбачають Постанови № 4 та № 6 також є актами, що діють постійно.
виконання резидентами боргових зобов’язань перед Вони визначають загальний перелік можливих заходів
нерезидентами-кредиторами
за
залученими захисту та критеріїв їх застосування на валютному ринку, а
також запроваджують повідомну процедуру щодо
резидентами кредитами, позиками";
кредитних договорів з нерезидентами.
постанова № 7 "Про затвердження Інструкції про
порядок валютного нагляду банків за дотриманням Постанова № 5 має тимчасовий характер і визначає
резидентами граничних строків розрахунків за конкретні заходи захисту, запроваджені Національним
банком. Ці заходи скасовуватимуться відповідно до темпів
операціями з експорту та імпорту товарів";





*Інформація використана із сайту Національного банку України https://bank.gov.ua
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поліпшення макрофінансової ситуації.

Постанова № 7 також тимчасово визначає порядок
здійснення банками валютного нагляду за дотриманням
граничних строків розрахунків за операціями з експорту та
імпорту товарів до скасування такої вимоги.
Постанова № 8 є одним із ключових документів у
впровадженні ризик-орієнтованого підходу у валютному
нагляді.

Також Правління НБУ затвердило ще два технічні
документи з метою реалізації вимог нового валютного
законодавства. Це, зокрема, постанова №10 від 2 січня
2019 року "Про затвердження Правил функціонування
Системи підтвердження угод на валютному ринку
України". Документ зберігає гнучкі підходи щодо
використання банками засобів Системи підтвердження
угод ВалКлі. Нацбанк також подовжує час роботи
Системи з 17-30 до 19-00 для зручності банків, які
матимуть більше часу для подання Національному банку
інформації про наявну суму коштів у гривнях рахунку 2900
(рахунок для резервування коштів клієнтів для купівлі
іноземної валюти) та про запланований на наступний день
обсяг обов’язкового продажу валютних надходжень.
І затверджена постанова №16 від 4 січня 2019 року "Про
документ для обліку та реєстрації валютно-обмінних
операцій", яка встановлює форму і зміст розрахункових
документів для проведення валютно-обмінних операцій.
Прийняття всіх зазначених нормативно-правових актів є
черговим важливим етапом лібералізації валютного
ринку. Норми цих документів спрямовані на дерегуляцію
інвестицій,
спрощення
проведення транскордонних операцій
із
валютними
цінностями і розширення переліку доступних валютних
операцій. Нова система валютного регулювання запрацює
з 7 лютого 2019 року разом із введенням у дію Закону
України "Про валюту і валютні операції". Які обмеження
будуть скасовані з 7 лютого? Нове регулювання
передбачає низку послаблень на валютному ринку,
які полегшать ведення бізнесу та покращать інвестиційну
привабливість України.
Загалом із 7 лютого будуть введені в дію більше 20
послаблень. Назвемо деякі з них.
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Удвічі збільшується граничний строк здійснення

розрахунків за експортно-імпортними контрактами –
до 365 днів.


Скасовується валютний нагляд за
імпортними операціями до 150 тис. грн.



Дозволяється
вільне
використання
рахунків
юридичних осіб за кордоном (крім операцій із
переказів коштів з України на такі рахунки).



Скасовуються індивідуальні ліцензії на валютні
операції – їх замінить система е-лімітів (2 млн. євро/
рік для юридичних осіб, 50 тис. євро/рік для фізичних
осіб).



Скасовуються санкції у вигляді припинення
зовнішньоекономічної діяльності за порушення
строків розрахунків.



Дозволяється здійснення операцій за рахунками
юридичних осіб-нерезидентів у банках України.
Скасовується
процедура
реєстрації
зовнішніх
запозичень.



Дозволяється оnline-купівля
іноземної
валюти
фізичними особами (у межах ліміту купівлі готівкової
валюти – до 150 тис. грн/день в еквіваленті).



Скасовується подвійний контроль за операціями з
експорту продукції – валютний нагляд здійснюватиме
лише той банк, який отримав інформацію про
відповідну
митну
декларацію.
Уніфіковано
переміщення валютних цінностей через кордон.

експортно-

У рамках нової системи валютного регулювання
Національний банк також здійснює перехід від системи
тотального валютного контролю за кожною операцією до
валютного нагляду, побудованого за принципом "більше
ризиків – більше уваги, менше ризиків – менше уваги".

Разом із виведенням з-під нагляду дрібних операцій на
суми до 150 тис. грн впровадження такого ризикорієнтованого нагляду зменшить часові та адміністративні
витрати бізнесу, а також полегшить навантаження на блок
фінансового моніторингу в банках.

ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
документів, що подаються суб’єктами господарювання
для отримання зазначених адміністративних послуг,
оплатність та розмір оплати, строк надання, виключний
перелік підстав для відмови, переоформлення,
анулювання та видачі дублікатів виданих документів
тощо.

Запропоновано
лібералізацію
адміністративних послуг у сфері ЗЕД
Проект Закону України реєстраційний номер 9388 від 10
грудня 2018 року “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо дерегуляції та
лібералізації адміністративних послуг у сфері
зовнішньоекономічної діяльності”
Ініціатор: Кабінет Міністрів України
Законопроектом
пропонується
більш
детально
регламентувати процедури надання адміністративних
послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема,
уточнюється порядок:


ліцензування експорту, імпорту товарів згідно зі
статтею
16
Закону
України
“Про
зовнішньоекономічну діяльність”;



спеціального ліцензування імпорту товарів, у рамках
застосування спеціальних заходів щодо імпорту
товару в Україну;



ліцензування здійснення резидентами майнових
інвестицій за межами України згідно з Указом
Президента України від 13.09.1995 № 839 “Про
інвестування майнових цінностей резидентами за
межами України”.

Проект передбачає подання суб’єктами ЗЕД відповідних
документів у паперовій та в електронній формі (через
Єдиний державний портал адміністративних послуг) і
видачу ліцензій у паперовій та електронній формі. Також
передбачається функціонування міжвідомчого обміну
інформацією
в
електронній
формі
між
Мінекономрозвитку
(регіональними
органами
ліцензування відповідно до наданих повноважень) та
ДФС, оприлюднення інформації щодо отримувачів
ліцензій на офіційному веб-сайті органів, що видають
зазначені документи.
Оскільки особливості та цілі ліцензування у сфері ЗЕД
концептуально та за своєю суттю відмінні від
ліцензування видів господарської діяльності, яке
здійснюється відповідно до Закону України “Про
ліцензування видів господарської діяльності”, проектом
пропонується вивести ліцензування у сфері ЗЕД з-під дії
Закону України “Про ліцензування видів господарської
діяльності”.
Також пропонується скасування ліцензування імпорту/
експорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів згідно зі статтями 14, 15 Закону України “Про
державне регулювання виробництва й обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів” як таке, що втратило позитивний
регулюючий ефект і є кроком із дерегуляції у сфері обігу
зазначеної продукції. Відповідно, скасовуються фінансові
санкції
та
адміністративна
відповідальність
за
підприємницьку діяльність без зазначених ліцензій.
Джерело: https://bit.ly/2HhjOxU

Законопроект спрямований на уточнення, лібералізацію
та спрощення процедур надання адміністративних послуг
у сфері ЗЕД.
Зокрема, він уточнює та змінює найменування
відповідних адміністративних послуг, підстави для їх
одержання, суб’єктів надання, перелік та вимоги до

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
промисловості України більш ніж на 90% залежить від
імпортної сировини і матеріалів, серед яких бавовняне
волокно, хімічні волокна й нитки, вовна, пряжа, тканини,
барвники та інші текстильно-допоміжні речовини, які в
Україні не виробляються або виробляються в недостатніх
обсягах. Зокрема, в Україні виробляється лише 10 – 12%
обсягів тканин від їх потреби, а обсяги виробництва
швейних ниток взагалі незначні.

Запропоновано
зменшити
ввізного мита на пряжу

ставки

Проект Закону України реєстр. номер 9458 від 28 грудня
2018 року “Про внесення змін до Митного тарифу
України, встановленого Законом України "Про Митний
тариф України", щодо ставок мита на пряжу”
Ініціатор: Кабінет Міністрів України
Законопроектом пропонується встановити нульову ставку
ввізного мита на сировину для легкої промисловості, яка
не виробляється в Україні, зокрема пряжу. Розробник
законопроекту зазначає, що робота підприємств легкої

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, пропонується знизити ставку ввізного мита з
4% до 0% на товари, що класифікуються за кодами
УКТ ЗЕД: 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/2AOLrZx

НОВИНИ
Росія розширила перелік товарів,
заборонених для імпорту з України
Уряд Російської Федерації ухвалив постанову №1716-83
від 29 грудня2018 року “О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г.
№ 592”, якою розширив перелік товарів походження з
України, заборонених для ввезення на територію РФ.
Повний перелік товарів, заборонених для імпорту з
України, виглядає так: пшениця та меслин (суміш пшениці
та жита), соняшникова та лляна олія, м’ясна та рибна
продукція, кондитерські вироби та шоколад, хліб і вироби
з борошна, консервовані та свіжі овочі та фрукти, джеми,
солодове пиво, виноградні вина, етиловий спирт, галька,
гравій і щебінь, вапняк, доломіт та інше вапнякове
каміння, мийні засоби та поверхнево-активні органічні
речовини (окрім мила), грілки та комбіновані грілки,
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деревостружкові плити, папір і картон, шпалери та
настінне покриття, водяні, парові та газові турбіни,
частини рідинних насосів, меблі, сільськогосподарські
пристрої: сіялки, саджалки, завантажувальні пристрої,
обладнання для обробки та переробки молока, машини
для приготування кормів для тварин; обладнання для
хлібобулочної та цукрової промисловості, машини для
змішування мінеральних добрив, трансмісійні вали,
коробки передач, варіатори швидкості, електротрансформатори, генератори, обмотувальні дроти та електричні
провідники, деякі типи тракторів, причепи та напівпричепи.
Загалом, у Російській Федерації діяв досить значний обсяг
обмежень на імпорт та транзит товарів походженням з
України, і тому суттєвого впливу на експорт з України
наведені заходи не матимуть.
Джерело: https://bit.ly/2SI3EPc

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 та співфінансування Міжнародного фонду
“Відродження”
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 та та співфінансування МФ “Відродження”, 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.
WWW.TFD.IER.COM.UA
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