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Імпорт - це купівля  українськими 
суб'єктами ЗЕД у іноземних 
суб'єктів господарської діяльності 
товарів із ввезенням їх на 
територію України, включаючи 
купівлю товарів, призначених для 
власного споживання установами 
та організаціями України, 
розташованими за її межами

ЗУ” Про зовнішньоекономічну 
діяльнісь”

Фактори торгівлі. Імпорт

Фактори торгівлі 
1. Нерівномірність економічного розвитку 
різних країн світу. 
2. Відмінності в сировинних ресурсах. 
3. Відмінності в людських ресурсах. 
4. Нерівномірність розміщення фінансових 
ресурсів. 
5. Характер політичних відносин. 
6. Різний рівень науково-технічного розвитку. 
7. Специфіка географічного положення, 
природних та кліматичних умов. 

Джерело: Азаренкова 2018
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Процес імпорту

● Дослідження ринку

● Пошук і підбір постачальника (контрагента) і сервісних структур

● Укладання контрактів

● Організація і моніторинг процесу поставки

● Зберігання або вільний обіг

………………………………………………………………..
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Дослідження ринку 1

Ланцюг. Постачальники і 
Посередники

● Виробник
● Агрегатор
● Експортер
● Трейдер
● Брокер
● Комісіонер
● Консигнатор
● Агент
● Дистрибьютор 
● Дочірня компанія

Джерело: Наумов 2016, с. 49-51

Товар

● Якісна характеристика (біржові товари або 
сировина, продукти харчування, товари широко 
вжитку, обладнання, тощо)

● Митний (тарифний) код  - код класифікації 
товару (УКТЗЕД)

● Ціна
● Кількісна характеристика
● Пакування
● Процес (логістика, оплата, розмитнення тощо)
● Документація (вимоги до постачальника, вимоги 

до товару, вимоги до процесу)
● Сервісне обслуговування (запчастини, ремонт)
● Тощо
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Дослідження ринку 2

  Країни

https://globaltradehelpdesk.org/ 

https://www.trademap.org/ 

https://export.gov.ua/336-trademap_iak_dosliditi_mizhnarodni
i_popit_na_svii_tovar

https://export.gov.ua/

Вимоги до імпорту

https://www.macmap.org/query/regulatory-r
equirement

https://export.gov.ua/255-iak_diznatisia_tarifni_ta_netarifni_obmezhennia

https://cabinet.customs.gov.ua/

https://qdpro.com.ua

Українська класифікація товарів ЗЕД

Довідка по товару УКТЗЕД

Митний калькулятор

https://globaltradehelpdesk.org/
https://www.trademap.org/
https://export.gov.ua/336-trademap_iak_dosliditi_mizhnarodnii_popit_na_svii_tovar
https://export.gov.ua/336-trademap_iak_dosliditi_mizhnarodnii_popit_na_svii_tovar
https://export.gov.ua/
https://www.macmap.org/query/regulatory-requirement
https://www.macmap.org/query/regulatory-requirement
https://export.gov.ua/255-iak_diznatisia_tarifni_ta_netarifni_obmezhennia
https://cabinet.customs.gov.ua/
https://qdpro.com.ua/
https://qdpro.com.ua/uk/uktzed
https://qdpro.com.ua/uk/goodinfo
https://qdpro.com.ua/uk/calc
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Пошук і вибір постачальника (-ів)
         Процес пошуку і вибору

● Визначення критеріїв вибору 
постачальника товару і сам вибір

● Визначення критеріїв вибору 
постачальника послуг (логістика, 
фінанси, юрист, страхування, 
розмитнення)

● Укладання контрактів та угод на 
базі критеріїв або після 
проведення тендерів

● Організація і моніторинг процесу 
поставки

                 Пошукові ресурси

● Онлайн ресурси (Linkedin, Europages, 

Alibaba)
https://export.gov.ua/245-onlain_resursi_dlia_provedennia_dosl

idzhennia

● Онлайн виставки та ярмарки

● Оффлайн виставки та ярмарки 

(auma.de)

● Відрядження до країни постачальника

https://export.gov.ua/245-onlain_resursi_dlia_provedennia_doslidzhennia
https://export.gov.ua/245-onlain_resursi_dlia_provedennia_doslidzhennia
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Угоди і контракти
Контракт з постачальником

● Предмет. Товар
● Якість (специфікація на товар)
● Кількість (специфікація на 

поставку)
● Ціна, валюта
● Умови поставки Incoterms
● Умови оплати
● Інше

Угоди

● Банк
● Страхова компанія
● Транспортна компанія
● Митний брокер
● Дозвільні структури

Інші документи

● Інвойс
● Пакувальний
● Сертифікат походження
● Експортна декларація
● Транспортні документи
● Дозвільні документи
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Процес розмитнення

Джерело: Ганас та ін. 2019 
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SOFT SKILLS. Додаткові навички
● Мова, розуміння культурних особливостей,

● Етикет спілкування онлайн і оффлайн, тощо 

● https://www.kwintessential.co.uk/resources-types/guides 

https://www.kwintessential.co.uk/resources-types/guides
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Максим БЄЛОЗЬОРОВ
Підприємець
Консультант у сфері ЗЕД

+38 067 310 38 57, mbelosyorov@yahoo.com

 
 


