
Заходи, проведені ICC Ukraine протягом січня-серпня 2015 року

Дата Захід Результат 

27 січня Участь у роботі Конгресу 
українського бізнесу

Обговорено стан розвитку економіки та 
вироблено консолідовану позицію українського 
бізнесу щодо ключових соціально-економічних 
питань 

8-12 
лютого

Робочий візит делегації ділових 
кіл ICC Ukraine на чолі з 
Президентом ICC Ukraine В. І. 
Щелкуновим до Держави Кувейт 
та Держави Катар

Розширення співробітництва та взаємовигідної 
торгівлі України з країнами Близького Сходу.  
В рамках візиту учасники делегації України 
провели бізнес-консультації з діловими колами 
Держави Кувейт та Держави Катар, а також 
переговори з кувейтською групою компаній «Аль-
Сайєр».  
Представники 6 українських компаній 
презентували виробничі та експортні можливості 
у сільськогосподарській, нафтогазовій, 
будівельній, хімічній галузях, а також у сфері 
медичного страхування. 

10 лютого Участь в українсько-іспанському 
бізнес-форумі у рамках 
офіційного візиту в Україну 
Міністра закордонних справ 
Іспанії

Розвиток торговельних зв’язків та інвестиційного 
співробітництва України та Іспанії, зокрема у 
ключових секторах економіки обох країн - 
енергетичному, транспортному та 
інфраструктурному 

25 лютого Сприяння в організації та  
проведенні бізнес-семінару 
професора Олександра 
Кендюхова  
«Бізнес в умовах економічної 
кризи: антикризові інструменти 
та можливості розвитку» 

Методична допомога підприємцям  з питань 
ведення бізнесу в умовах кризи 

25 лютого Участь у роботі практичної 
конференції «Як вести бізнес з 
Китаєм»

Просування вітчизняних товарів та послуг на 
ринку Китаю 



26 лютого Організація та проведення 
Міжнародної науково-
практичної конференції «Україна 
– енергонезалежна держава»

Презентація проекту концепції “Енергетична 
платформа України”, обговорення та внесення 
пропозицій до неї. Представлення інвестиційних 
проектів в сфері енергоефективності, 
альтернативних видів палива та відновлювальних 
джерел енергії та визначення ролі недержавних 
інвесторів у розвитку зазначеної сфери.  
За підсумками Конференції вироблено пропозиції 
Уряду щодо шляхів зниження залежності 
національної економіки від імпорту 
енергоресурсів та скорочення їх частки в паливно-
енергетичному балансі України. 

12 
березня 

Організація та проведення 
тренінгу-практикуму «Три 
складові успіху в організації 
експорту продукції до 
Європейського Союзу» 

Методична та практична допомога вітчизняним 
підприємцям у пошуку партнерів на ринках ЄС та 
в організації експорту продукції до Європейського 
Союзу

25 
березня 

Організація та проведення 
семінару-практикуму 
“Просування товарів на ринки 
ЄС та адаптація до вимог 
Договору про Асоціацію”

Методична та практична допомога представникам 
вітчизняного бізнесу у просуванні товарів на 
ринки ЄС та адаптація до вимог Договору про 
Асоціацію

27-28 
березня

Сприяння в організації та 
проведенні Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Економічна теорія: еволюція 
парадигми та революційні 
гіпотези»

Підтримка вітчизняного наукового потенціалу 
щодо розвитку економічної теорії. 

16 квітня участь у роботі 1-го 
національного форуму з 
підтримки експорту

Надання системної підтримки вітчизняним 
експортерам 

14-16 
квітня

Туристична виставка 
COTTM-2015 (КНР)

Просування національного тур продукту на 
туристичному ринку КНР, встановлення прямих 
ділових контактів з партнерами  



17 квітня участь у конференції-вебінарі 
«Асоціація України та ЄС: 
виклики та можливості бізнесу», 
що відбудеться в Івано-
Франківську.  

Захід організовано регіональним представництвом 
ICC Ukraine в Івано-Франківській області спільно 
з Прикарпатським національним університетом 
ім. В. Стефаника. 
Під час Конференції разом із представниками 
виконавчої та законодавчої влади держави, 
Представництва Європейського Союзу в Україні, а 
також керівниками бізнесу та науковцями області 
обговорюватимуться питання майбутніх 
законодавчих змін, можливості, що відкриваються 
із приєднанням України до Зони вільної торгівлі, 
рамкової програми ЄС «Горизонт 2020», наданням 
фінансування Європейському інвестиційному 
банку та інші питання.  

24 квітня участь у роботі Міжнародної 
конференції по боротьбі з 
підробками та піратством під 
патронатом Уряду України

Формування в Україні умов захисту авторських 
прав, боротьба з поширенням піратства 

28 квітня участь у Міжнародній 
конференції зі спрощення 
процедур торгівлі та логістики 
за участі заступника 
генерального секретаря ООН 
Крістіана Баха та керівників 
причетних підрозділів ООН, 
Всесвітньої Митної Організації 
та СОТ

В раках заходу відбулась презентація та 
обговорення попередньої доповіді ЄЕК ООН 
щодо виконання Україною умов СОТ

29 квітня Міжнародна конференція 
«Перспективні ринки 
економічного співробітництва 
для розвитку національної 
економіки України – спільний 
захід ICC Ukraine та Громадської 
ради при МЗС України 

Конференцію проведено з метою диверсифікації 
ринків збуту продукції вітчизняних 
товаровиробників. В рамках заходу відбулась 
презентація проекту Концепції експортного 
потенціалу України 

13 травня у Комітеті Верховної Ради 
України у закордонних справах 
відбувся Круглий стіл на тему: 
«Стан та перспективи 
торгівельно-економічного 
співробітництва: міжнародний 
вимір»

Обговорення перспективних напрямків співпраці 
України на зовнішніх ринках 



28-29 
травня

Діловий візит в Україну 
директора департаменту 
Конфедерації промисловців 
Литви пана О. Ізгородіна

робоча зустріч з українськими суб’єктами 
господарської діяльності, під час якої відбулось 
обговорення питань щодо поглиблення 
торговельно-економічного співробітництва між 
Україною та Литвою. 

27-29 
травня

Міжнародний інноваційний 
форум «Наука і 
бізнес:партнерство заради 
розвитку».

обмін ідеями, реалізації бізнес-можливостей та 
створення спільних проектів у сферах 
технологічного трансферу та інновацій 

1-3 
червня

Міжнародний транспортний 
тиждень (м. Одеса)

14-й міжнародний транспортний тиждень 
розпочався роботою Форуму "Реалізація 
глобальних логістичних стратегій в системі 
міжнародних перевезень".  
Серед його учасників, зокрема, Генеральний 
Секретар ТРАСЕКА Мірча Чопрагу, делегації  з 
Литви, Молдови, Азербайджану, Грузії, Румунії та 
інших країн близького та дальнього зарубіжжя.  
Міжнародний транспортний тиждень проходив 
під девізом «Діалог. Довіра. Дія».  

8-11 
червня

Візит делегації ICC Ukraine до 
Туріна (Італія)  

Участь і засіданні Світової Ради МТП та робочій 
нараді керівників Європейських національних 
комітетів МТП 

12-15 
червня

Візит делегації ICC Ukraine до 
Об’єднаних Арабських Еміратів, 
відкриття міжнародного центру 
ділового співробітництва ICC 
Ukraine та проведення бізнес-
консультацій і переговорів із 
представниками еміратського 
бізнесу

Мета створення центру ділового співробітництва - 
надання консультаційної підтримки українським 
підприємствам, захист їх інтересів, проведення 
заходів для розвитку ділового співробітництва, 
надання інформаційних, юридичних, 
маркетингових, рекламних та інших послуг.  

18 червня Семінар-тренінг «Механізми 
торгівельного фінансування»

Під час семінару були розглянуті практичні 
питання та надані консультації щодо роботи з 
документарними інструментами, а саме: 
документарний переказ, документарне інкасо, 
документарний акредитив, банківська гарантія та 
резервний акредитив. Надана інформація дозволяє 
ефективніше використовувати банківські 
інструменти суб’єктами господарської діяльності. 



Робочі заходи з посольствами іноземних держав щодо сприяння пошуку нових 
ринків збуту для вітчизняного бізнесу 

13 серпня Відкритий круглий стіл "Правові 
принципи при застосуванні 
штрафів Антимонопольним 
комітетом"  

обговорення проекту Рекомендаційних роз'яснень 
Антимонопольного комітету України щодо 
застосування положень частин другої та п’ятої 
 статті 52 Закону України "Про захист економічної 
конкуренції", частин першої та другої статті 21 
Закону України "Про захист від недобросовісної 
конкуренції». 

Дата Захід

Січень-серпень Робочі зустрічі керівництва ICC Ukraine з послами в Україні наступних 
країн:  
Туркменістану, В’єтнаму, Португалії, ПАР, Узбекистану, Турецької 
Республіки, Держави Кувейт, Канади, Бразилії, Марокко, Італії, Мексики 

23 січня Спільна зустріч українських підприємств-членів ICC Ukraine із Послом 
Румунії в Україні Корнелом Іонеску  

13 лютого Спільна зустріч українських підприємств - членів ICC Ukraine із Послом 
Республіки Узбекистан в Україні Абдуалієвим Алішером Хабібуллаєвичем 

23 березня Робоча зустріч з Послом ПАР в Україні для обговорення формату 
наступного візиту в Україну керівництва державної агенції WESGRO та 
участі українських підприємств у міжнародній продовольчій виставці в 
Йоханнесбурзі 

15 квітня робоча зустріч з представниками Українсько-Аргентинської торгової палати

27 квітня робоча зустріч із керівниками підрозділів ООН та СОТ 

30 квітня- 
8 травня

робочий візит Президента ICC Ukraine до Турецької Республіки та 
Республіки Кіпр 

4 червня Робоча зустріч із керівником торгової канцелярії Посольства КНР в Україні 
паном Лю Дзюнь та директором «Хуавей Україна» паном Мяо Сяоян 

19 червня Підписання Угоди про співробітництво та партнерство між ICC Ukraine та 
Українською Асоціацією зовнішньої політики 



24 червня Робоча зустріч із президентом «Transcontinental Transit» паном Мадіор Буна 
Ніангом (Республіка Сенегал). Підписання Угоди про співробітництво та 
партнерство. 


