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ДЕПАРТАМЕНТ З ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

 

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ 
 

«Trade Helpdesk – ваш довідник з правил та процедур 

імпорту, питань оподаткування на ринку ЄС» 
 

в рамках реалізації проекту «Абетка експортера-2018», «Розвиток 
механізму активізації експортної діяльності підприємств в умовах 

торгівельних війн та інтеграційних процесів» 
 

6 березня 2018 року       м. Харків 
 

 

Місце проведення: 

головний корпус Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця, лабораторія № 3 Обрахункового центру, 1 поверх, 

(м. Харків, проспект Науки, 9-А) 

Дата та час проведення: 06 березня 2018 року з 1600 до 1800 

Мета заходу: 

підвищення рівня обізнаності представників бізнесу щодо: 

 електронних ресурсів, які сприяють виходу товарів на ринки країн ЄС; 

 практичних навичок користування онлайн платформою Trade Helpdesk та 

іншими інформаційними джерелами; 

 основних правил та процедур імпорту до країн ЄС; 

 вимог безпечності та маркування, визначених законодавством ЄС. 

Учасники: 

керівники підприємств, що зацікавлені в розширені ділового співробітництва, 

менеджери відділів збуту, суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи 

підприємці (орієнтовна кількість до 30 осіб) 

 

 

 



Програма семінару-практикуму 

15:30-16:00 реєстрація учасників заходу 

16:00-16:10 

вітальне слово – Кривицька Надія Володимирівна 
перший заступник директора Департаменту з підвищення 
конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної 
адміністрації 

16:10-16:20 
вітальне слово – Єрмаченко Володимир Єгорович 
проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного 
економічного університету ім. Семена Кузнеця 

16:20-17:30 

виступи спікерів семінару (модератор – Дригайло Олег Олексійович, 

начальник відділу аналітичної та презентаційної роботи проектно-
аналітичного управління Департаменту з підвищення 
конкурентоспроможності регіону ХОДА) 

Таймінг Питання Спікер 

16:20-17:15 

1. EU TRADE HELPDESK – джерело 
отримання інформації стосовно: 
особливостей оподаткування в 
державах-членах ЄС, механізмів 
митного регулювання, процедур 
підтвердження відповідності та інших 
торгівельних обмежень на риках 
країн ЄС. 

2.Практика використання відомостей 
щодо міжнародних рейтингів та звітів. 

Дехтяр Надія Анатоліївна, 
к.е.н., доцент кафедри 
туризму ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

17:15-17:30 

3. Можливості використання  
інформаційних ресурсів та відкритих 
баз даних для активізації експортної 
діяльності  та перевірки потенційних 
закордонних партнерів з метою 
унеможливлення шахрайських 
операцій. 

Серпухов Максим Юрійович, 
керівник науково-практичного 
проекту з розробки 
інструментів активізації 
експортної діяльності, к.е.н., 
доцент кафедри міжнародної 
економіки та менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

17:30-17:55 Відповіді на питання учасників практичного семінару 

17:55-18:00 Підведення підсумків семінару-практикуму 

 


