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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ICC UKRAINE    
 

 
Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC 

Ukraine)  уповноважений Світовою організацією бізнесу (WBO) представляти 

на національній території сучасні тенденції  бізнесу та сприяти розвитку 

міжнародного співробітництва. 

 

Міжнародна Торгова Палата, ICC (штаб – квартира у Парижі) – це  впливова  

всесвітня організація, яка є розробником сучасних правил, норм та 

стандартів  ведення  бізнесу.  

Міжнародна Торгова Палата представлена у 127 країнах світу та має 93 

Національних Комітети.  

У структурі ICC – Міжнародний арбітражний суд та розгалужена мережа Комісій 

та Робочих груп, які охоплюють основні напрямки діяльності міжнародного 

бізнесу та сприяють  створенню  глобальної системи торгівлі. ICC має найвищий 

дорадчий статус при ООН і виступає партнером на переговорах з ООН (у рамках 

Глобального Договору). Палата  співпрацює з іншими впливовими міжнародними 

організаціями: СОТ, Світовий Банк, МВФ, ОЕСР. 

 

ICC Ukraine встановив партнерські взаємини із Національними комітетами 

Світової організації бізнесу у 93 країнах світу з метою сприяння міжнародній 

торгівлі, опануванню нових ринків, пошуку партнерів та залученню 

інвестицій.  
Головний напрямок діяльності ICC Ukraine – міжнародне співробітництво, 

створення умов для інтеграції українського бізнесу до міжнародної бізнес – 

спільноти.  

 

ICC Ukraine надає комплексну фахову допомогу національним 

підприємствам через: 

 діалог влада-бізнес 

 участь від України у 14 Комісіях та Робочих групах ICC 

 діяльність 15 Комісій з основних напрямків діяльності бізнесу в 

опрацюванні законодавчих актів 

 представництво і головування у Громадських Радах при провідних 

міністерствах та відомствах України з метою створення сприятливих умов 

ведення  бізнесу через діалог між представниками ділових кіл та влади. 

ICC Ukraine пропонує конкретні програми та продукти для сприяння 

розвитку національного підприємництва.  
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БРЕНД ПРОГРАМИ  

«Партнерство країн» – сприяння  розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

через мережу партнерів у 93 країнах світу, проведення бізнес-форумів та бізнес 

консультацій; інформаційно-аналітична підтримка 

 

«Інвестиції в Людей» - впровадження світових практик організаційного розвитку 

та управління людьми з метою підвищення конкурентоспроможності 

національних підприємств 

«GREENERGY Initiative» - формування політики та реалізації проектів розвитку 

«зеленої економіки» в Україні 

«Єдине вікно-локальне рішення» - спрощення процедур міжнародної торгівлі. 

 

ПРОДУКТИ ТА СЕРВІСИ 
 

 Публікації ICC – професійні видання для банкірів та фахівців 

зовнішньоекономічної діяльності 

 Верифікація документів при здійсненні експортно-імпортних операцій  - 

верифікація документів на автентичність відповідно до двосторонніх угод 

 «BASCAP” – бізнес проти контрафактної продукції та піратства» - захист прав 

інтелектуальної власності 

 Бюро протидії комерційним злочинам та корупції – перевірка та 

підтвердження надійності бізнес-партнерів 

 Школа трансфертного ціноутворення – рішення при податковому плануванні 

та структуроутворенні   

 Міжнародний арбітражний суд у Парижі – захист інтересів національних 

товаровиробників у міжнародній арбітражній установі 

 Служба розв’язання спорів – система третейського судочинства на 

національній території. 

ICC Ukraine  розробив та послідовно реалізує амбіційне бачення, місію  та 

стратегічні цілі діяльності з метою ствердження своєї актуальності як 

провідної організації для  представників бізнесу та інших учасників ринку   

Бачення ICC Ukraine 

Провідна Асоціація у сегменті міжнародного співробітництва та партнер для всіх 

стейкхолдерів: бізнесу, влади та світової   спільноти 

 

Місія ICC Ukraine  

Сприяння розвитку міжнародної торгівлі та залученню інвестицій через 

впровадження кращих світових практик  

 

Стратегічні цілі ICC Ukraine 
Формування позитивного міжнародного іміджу України. 

Створення сприятливого бізнес – середовища для сталого розвитку та процвітання  
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Запропоновані ICC Ukraine конкурентні продукти, програми  та сервіси 

інтегруються у головні національні пріоритети сприяння соціально – 

економічному розвитку та державні програми підтримки  підприємництва 

в Україні.  

 

 

 

Діяльність Комісій ICC Ukraine 
 

Комісії ICC Ukraine  - це  спеціалізовані  Робочі Групи,  які  об’єднують  бізнес – 

експертів  з різних секторів для підготовці пропозицій та законодавчих ініціатив з 

метою  створення сприятливого бізнес – середовища та поліпшення 

інвестиційного клімату в України.   Комісії також пропонують використовувати  

найкращій міжнародній досвід,   світові стандарти  та правила ведення бізнесу 
 

 

Комісія з питань міжнародного арбітражу 

 

 Mета  

Створення Київського Центру ICC з вирішення спорів для Центральної та Східної 

Європи по аналогії з Центрами в Нью-Йорку та Гонконзі. Спільно із Комісією 

МТП з питань міжнародного арбітражу взяти участь у вдосконаленні 

Арбітражного регламенту, Регламенту врегулювання спорів, експертних 

документів, а також інших правил, що врегульовують розв’язання спорів. 

 

 

 Завдання на 2014 

 Доопрацювати законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного арбітражу 

за результатами зауважень, викладених у Висновку Головного науково-

експертного  

 Розробити законопроект щодо імплементації нової редакції Типового закону 

ЮНСІТРАЛ 2006 року до законодавства  

 Створити розділ, присвячений арбітражу ICC у рамках інтернет сайту ICC 

Ukraine 

 Провести 3 міжнародні конференції 

 Розробити та узгодити критерії створення єдиної бази українських арбітрів 
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Комісія з питань банківської техніки та практики 

 

 Mета 

Комісія є платформою для формування правил у фінансовому та банківському 

секторі   з головним орієнтиром на міжнародну торгівлю, ведення зовнішньо 

економічної діяльності.  

 

 Завдання на 2014 

  Продовжити роботу стосовно впровадження нового видання МТП «Міжнародні 

стандарти банківської практики» і завершити його переклад на українську мову 

 Здійснити переклад на українську мову «Уніфікованих правил форфейтингу» та 

забезпечити їх поширення в Україні через проведення майстер-класів та 

конференцій  

 

Комісія з питань людського розвитку та управління 
 

 Mета 

Сприяння  впровадженню та  розповсюдженню  кращих світових  практик 

управління з метою  підвищення конкурентоспроможності   українських  

підприємств, міністерств,  відомств та інших організацій.   Формування нової 

культури  і цінностей у питаннях взаємодії людей та корпоративно–соціальної 

відповідальності  у суспільстві  

Завдання на 2014 

 Співпраця з Комісією ICC з питань корпоративно–соціальної відповідальності 

для здійснення внеску у розвиток визначеного напрямку для національного та 

міжнародного суспільства  

 Забезпечення та проведення семінарів - визнання (awareness seminars) для 

різних організацій в Україні з метою розповсюдження нових інноваційних 

практик організаційного розвитку та управління 

 Підготовка рекомендацій  Уряду щодо підвищення конкурентоспроможності  

підприємств  та економіки у цілому  з використанням міжнародної методології 

стосовно впливу людського капіталу на  рівень конкурентоздатності.  

Співпраця з Робочою Групою проекту  ОЄСР (OECD)  в Україні 

 Участь у підготовці  практичних рекомендацій  стосовно  імплементації 

міжнародних принципів  ефективного управління для національних 

підприємств  спільно з провідними  організаціями як ООН, ЄБРР, Інститут 

стратегічних досліджень, НДЕІ, ДЕТУТ та іншими експертними  інституціями   
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 Партнерство  у проведенні національного  Форуму соціально – відповідального 

бізнесу ( КСВ). 

  Підготовка рекомендацій до редакції «Закону про Працю» стосовно зміни 

термінології відповідно до міжнародних стандартів менеджменту, 

корпоративної  та соціальної культури 

  Публікація дайджесту  «Інвестиції в Людей»  як збірника презентації 

міжнародних практик управління  та експертних  рекомендацій  для 

впровадження  цих практик на українському ринку. 

 

Комісія з питань конкуренції  
 

 Mета 

 Забезпечення урахування  сучасних бізнесових та ринкових  потреб при 

формуванні  та впровадженні конкурентного права та практики.  

 

 Завдання на 2014 

 Надати рекомендації до проведення 5-го Міжнародного круглого столу ICC-

ICN 

 Відповідно до окремого плану роботи провести 4 засідання Комісії ICC Ukraine 

з питань конкуренції 

 Взяти участь в обговоренні проблемних питань діяльності Комісії МТП з 

питань конкуренції та підготувати відповідні рекомендації законодавчій та 

виконавчій гілкам влади України 

 

Комісія з питань страхових та фінансових послуг 

 

 Mета 

Комісія є платформою для формування правил у страховому секторі згідно із 

міжнародними стандартами ведення страхового бізнесу 

   

 Завдання на 2014 

 Сприяння впровадженню кращих європейських практик ведення страхового 

бізнесу в Україні 

 Регулярне інформування членів ICC Ukraine про стан та перспективи розвитку 

страхового ринку України – на Правліннях ICC Ukraine, на форумах, у тому 

числі міжнародних 
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 Використання страховими компаніями – членами ICC Ukraine його регіональної 

присутності в областях України з метою посилення іміджу страхових компаній 

та просування бізнесу в регіонах 

 Лобіювання проблемних питань страхового ринку України в центральних 

органах виконавчої влади за допомогою можливостей ICC Ukraine із 

залученням інших асоціацій – партнерів  

 Використовувати виступи та презентації членів Комісії на різноманітних 

заходах за участю керівництва держави, обласного та регіонального з метою 

створення привабливого бізнес середовища та поліпшення інвестиційної 

привабливості України 

Комісія  з питань з питань електронної комерції, інформаційних технологій 

та телекомунікацій 
 

 Mета 

Сприяти глобальному розвиткові цифрової економіки та стабільному зростанню її 

інформативного наповнення та платформи комунікаційних технологій через 

активне залучення лідерів приватного сектору, удосконалення законодавчої бази 

та впровадження найкращих практик 

 Завдання на 2014  

 Сприяти поглибленню діалогу між бізнесом та урядом з питань інформаційних 

та комунікаційних технологій та міжнародної торгівлі 

 Разом із Комісією МТП з питань цифрової економіки взяти участь у розробці 

рекомендацій для бізнесу у сфері цифрової економіки та ознайомити із 

виробленою позицією національний уряд 

 

Комісія з питань  з питань розвитку «зеленої економіки» та залучення 

екологічних інвестицій 
 

 Mета 

Розробити рекомендації для уряду із внесенням пропозицій по удосконаленню 

законодавчо-нормативної бази інвестиційної привабливості «зеленої економіки» в 

Україні та винести на  обговорення ключові проблемні питання цієї сфери як на 

міжнародному, так і на національному рівнях.  

 Завдання на 2014 

 Розробка та формування концепції та дорожньої карти  «зеленої економіки» 

України (в рамках Міжвідомчої робочої групи) 
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 Покращення змістовної частини Проекту Закону України про внесення змін до 

закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва 

електроенергії з альтернативних джерел енергії  

 Зменшення кількості дозвільних процедур – впровадження підходу «єдиного 

вікна» для реалізації інвестиційних проектів зеленої енергетики (в рамках 

проекту ОЕСР - секторальна конкурентоспроможність України) 

 Запровадження процедури попереднього затвердження - кваліфікації проектів на 

отримання «зеленого» тарифу до початку будівництва об’єктів, що виробляють 

енергію з відновлюваних джерел 

 Застосування на практиці податкових пільг (податок на прибуток, ПДВ, 

звільнення від сплати митних платежів), визначених Податковим кодексом 

України 

 Підвищення інвестиційної привабливості сектору біомаси в Україні – 

впровадження рекомендацій (в рамках проекту ОЕСР- секторальна 

конкурентоспроможність України) 

 Прийнятні та реальні для виконання вимоги місцевої складової до об’єктів 

«зеленої» енергетики 

 Подальший розвиток механізмів державно-приватного партнерства як 

інструменту та його практичне застосування 

 

 

 

 

Комісія з питань інтелектуальної власності 

 

 Mета 

Представляти ефективну систему захисту інтелектуальної власності,  яка сприяє  

розвитку міжнародної торгівлі та  залученню інвестицій в інновації для 

подальшого сталого економічного розвитку 

 

 Завдання на 2014 

 Взяти участь у спільній розробці рекомендацій для причетної Комісії МТП 

стосовно позитивної ролі патентних та торговельних таємниць у контексті 

підтримки інновацій та розвитку технологій та розповсюдження цієї інформації 

 Виступити з ініціативою впровадження курсу лекцій у вищих навчальних 

закладах з питань законодавчої бази інтелектуальної власності та її ролі у 

новому бізнес середовищі 

 Ініціювати пропозиції до проекту захисту торгових таємниць 

 Надіслати рекомендації та пропозиції для урахування при розробці Дорожньої 

карти з питань інтелектуальної власності МТП 2014 року, та активно 

поширювати національною мовою видання 2012 року 
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Комісія з питань маркетингу та реклами 
 

 Mета 

Розповсюджувати високі етичні стандарти  у маркетингу через саморегулювання 

бізнесу  з використанням  ICC міжнародних маркетинг – кодів та презентувати 

ініціативи та  позицію світового бізнесу Уряду у контексті захисту ринкових 

прозорих умов ведення бізнесу 

  

 Завдання на  2014 

 За окремим планом 

 

Комісія з питань протидії комерційним злочинам та корупції  

 

 Mета 

Сприяти створенню прозорого бізнес середовища при веденні 

зовнішньоекономічної діяльності зарубіжним бізнесом та інвесторами 

 

 Завдання на 2014 

 За окремим планом 

 

Морська адміністративна Комісія  
 

 Mета 

 Завдання на 2014 

 За окремим планом 

 

Комісія з питань податкової та митної політики 
 

 Mета 

Сприяти розвиткові прозорого та недискримінаційного режиму щодо іноземних 

інвестицій та капіталів через усунення податкових бар’єрів у транскордонній 

торгівлі та інвестиціях  

 

 Завдання на 2014 

 Проведення щоквартальних засідань Комісії з питань правової та митної 

політики 
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 Обговорення проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення 

реалізації положень Податкового та Митного законодавства України шляхом 

проведення електронного листування, відео-конференцій 

 Участь в організації та проведенні 1-го Міжнародного Податкового форуму 

 Участь в організації та проведенні 3-го Податкового Форуму 

 Проведення на регулярній основі майстер-класів у рамках діяльності Школи 

трансфертного ціноутворення 

 

Комісія з питань правосуддя 
 

 Mета 

 Завдання на 2014 

 За окремими планом 

 

Комісія з питань торговельно–економічного співробітництва та логістики 
 

 Mета 

 Завдання на 2014 

 За окремими планом 

 

Комісія з питань з питань туризму і послуг у сфері туризму 
 

 Mета 

 Завдання на 2014 

 За окремими планом 

 

ПРОДУКТИ ТА СЕРВІСИ 
 

ICC Ukraine пропонує бізнес – суспільству в Україні спеціальні продукти та 

сервіси, що сприяють веденню та розвитку бізнесу.  Зазначені спеціальні продукти 

та сервіси  закликані посилити роботу комісій та одержати значний ефект від 

діяльності комісій та пропонованих дій.   

 

Публікації ICC 

 Mета 

Забезпечити професійні видання для банкірів та фахівців зовнішньоекономічної 

діяльності 
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Верифікація документів при здійсненні експортно-імпортних операцій 
 

 Mета 

Проведення верифікації документів на автентичність відповідно до двосторонніх 

угод 

 

BASCAP – Ініціативна Група в Україні 

 Mета 

Захист прав інтелектуальної власності. Бізнес проти контрафактної продукції та 

піратства. 

 

 

Школа трансфертного ціноутворення 

 

 Mета 

Рішення при податковому плануванні та структуроутворенні  

 

VIP Бізнес Клуб  

 Mета 

Створення надійної платформи для неформального спілкування керівників 

підприємств 

 

 

 

БРЕНД ПРОГРАМИ  ICC Ukraine 
 

Партнерство Країн 
 

 Mета 

Cприяти розвитку зовнішньоекономічної діяльності, залученню інвестицій та 

міжнародному співробітництву через проведення бізнес – самітів та форумів в 

Україні та за кордоном з використанням мережі ICC партнерів у 93 країнах світу. 

Формування позитивного міжнародного іміджу України.  

 Завдання на  2014 

 

 Здійснювати аналіз економічних процесів  в державах -  основних  партнерах  

України та  їхнього  впливу  на розвиток    двостороннього    торговельного    та   
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інвестиційного співробітництва через участь у роботі двосторонніх Комісій та 

підготовку пропозицій  

 Забезпечувати   моніторинг   світових   економічних  процесів,   основних   

тенденцій   на  світовому  ринку та міжнародної практики регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

 Організувати проведення  щорічно 4 – х міжнародних ділових місій за кордоном 

 Організувати  3  міжнародні ділові місії в Україну спільно з міжнародними 

партнерами та експертами  

 Забезпечувати пошук ділових партнерів та інформаційно-аналітичну підтримку 

підприємствам – учасникам ICC Ukraine 

 

Інвестиції в Людей 

 Mета 

Трансфер та сприяння у впровадженні кращих  світових практик організаційного 

розвитку та управління людьми з метою підвищення конкурентоспроможності 

національних підприємств 

 Завдання на  2014 

 Реалізація пілотних проектів  «Інвестиції в Людей» у визначених регіонах  

України згідно Плану дій проекту (протягом року)  

 Участь у Міжнародної Конференції “Investors in People” партнерів  з 76 країн 

(Велика Британія) з метою імплементації міжнародного досвіду реалізації 

проекту для використання на українському ринку 

 Проведення соціального форуму компаній « Інвесторів в Людей» спільно з 

партнерськими організаціями   

 

GREENERGY Initiative 

 Mета 

Підвищення інвестиційної привабливості та сприяння в реалізації проектів 

«зеленої економіки» в Україні 

 Завдання на  2014 

 Акумулювання ефективних «зелених» проектів з регіонів України для 

подальшого сприяння в їх реалізації    

 Встановлення ділових зв’язків з потенційними інвесторами та компаніями-

учасниками ринку «зеленої» енергетики  

 Проведення та участь у 4-х міжнародних та 2-х національних 

форумах/конференціях в Україні для обговорення актуальних питань сфери 

«зеленої економіки»  
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Єдине вікно-локальне рішення 

 Mета 

Підвищення транзитного потенціалу та конкурентоспроможності, покращення 

інвестиційного клімату України, інтеграція країни до більш об’ємних 

міжнародних ринків. Створення дієвих механізмів спрощення процедур торгівлі і 

транспорту. 

  Завдання на  2014 

 Завершення тестової експлуатації Інформаційної Системи Портового 

Співтовариства для контролю та оформлення всіх видів товарів, що 

переміщуються всіма видами транспорту в усіх напрямках в Одеському 

порту та поширення проекту на інші порти, що відносяться до компетенції 

Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 

 Розробка уніфікованої технології впровадження «єдиного вікна», прийнятної 

для застосування на різних об’єктах у різних галузях економіки, 

господарювання і державного управління  

 Розробка та впровадження Національної стратегії спрощення процедур 

міжнародної торгівлі і транспорту 

 Розробка рекомендацій щодо форм та учасників державно-приватного 

партнерства у контексті впровадження Національної стратегії спрощення 

процедур міжнародної торгівлі і транспорту 

 Створення (згідно з рекомендацією ЄЕК ООН № 4 та з умовами прийнятої 

Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі) національного органу зі 

спрощення процедур торгівлі (Комітету ПРО) 

 Проведення 4-го міжнародного семінару зі спрощення процедур торгівлі 

 

 

Проект сприяння реалізації створення транзитного водного шляху 

Даугава-Дніпро 

 

 Мета 

Міжнародний проект, спрямований на сприяння щодо реалізації та створення 

внутрішнього транзитного водного шляху Балтійське море – Чорне море 

 

 Завдання на 2014 

 

 Проведення ділових зустрічей та консультацій і переговорів з керівництвом 

Національних комітетів МТП під час участі делегації ICC Ukraine у 

черговому засіданні Світової Ради МТП (Париж, 17 лютого) 

 Підготовка проектної документації та пропозицій до порядку денного 

засідання голів Європейських національних комітетів МТП (Прага, 7 травня) 

 Проведення зустрічей та переговорів з міжнародними установами щодо 

шляхів реалізації проекту та їх можливої участі 
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International Maritime Academy International Chamber of Commerce 

 

 Мета 

Міжнародний проект, спрямований на удосконалення морської філософії, 

стратегії напрямку розвитку морської освіти, створення альтернативного 

органу дипломування плавскладу згідно положень Міжнародної конвенції з 

підготовки й дипломування моряків і несення вахти 1978 із змінами. Розробка 

положення щодо визначальних принципів видачі альтернативних дипломів 

згідно Міжнародної конвенції ПДМНВ 1978 із змінами. 

 

 Завдання на 2014 

 

 Проведення ділових зустрічей та консультацій і переговорів з керівництвом 

Національних комітетів МТП під час участі делегації ICC Ukraine у 

черговому засіданні Світової Ради МТП (Париж, 17 лютого) 

 Підготовка проектної документації та пропозицій до порядку денного 

засідання голів Європейських національних комітетів МТП (Прага, 7 травня) 

 Проведення зустрічей та переговорів з міжнародними установами щодо 

шляхів реалізації проекту та їх можливої участі 
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ЄДИНИЙ ПЛАН ДІЙ ICC UKRAINE НА  2014 РІК  
 

ПЕРШИЙ КВАРТАЛ  

Дата Категорія/Назва заходу Організатори/партнери 

Січень 

Реалізація пілотного проекту «Інвестиції в 

Людей» у Сумській області згідно Плану дій 

проекту  

Регіональний департамент 

ICC Ukraine, РП, Сумська 

Обласна держадміністрація 

21-25 січня 
Візит керівництва ICC Lithuania 

ICC Ukraine, ПАТ «Пласке» 

14-15 січня 

Участь у роботі Комісії МТП з питань 

цифрової економіки 

Голова Комісії ICC Ukraine з 

питань інформаційних 

технологій та електронної 

торгівлі 

23-24 січня 
Участь у роботі Комісії МТП з питань 

маркетингу і реклами 

Голова Комісії ICC Ukraine з 

питань маркетингу і реклами 

6-7 лютого 
1-й Міжнародний готельний форум у рамках 

ABC форуму (Київ) 

Комісія з питань туризму і 

послуг у сфері туризму 

17 лютого  
Засідання Світової Ради ICC (Париж) Керівництво ICC Ukraine, 

міжнародний департамент  

ICC Ukraine 

Лютий 

Засідання Комісії із «зеленої економіки» та 

екологічних інвестицій Greenergy Initiative 

24-27 лютого 

5-й Український Енергетичний День Інституту 

Адама Сміта Greenergy Initiative – 

інформаційний партнер 

25 лютого 
Майстер клас Гаррі Кольєра Міжнародний департамент  

ICC Ukraine 

Лютий 
Міжнародна Конференція “Investors in People” 

партнерів (Велика Британія)  

Міжнародний департамент  

ICC Ukraine 

Лютий 
Діловий брифінг «Інвестиції в Людей» у 

Миколаївський області  

Регіональний департамент 

ICC Ukraine, 

Миколаївська 

облдержадміністрація 

 

27 лютого – 1 

березня 

Регіональне засідання Київського 

міжнародного туристичного форуму (KITF), 

Ялта 

Комісія з питань туризму і 

послуг у сфері туризму 

5-9 березня 
Міжнародна туристична біржа “ITB-2014” 

(Німеччина, Берлін) 

Комісія з питань туризму і 

послуг у сфері туризму 

Березень 

Участь у роботі проекту  ОЄСР «Стратегія 

секторної конкурентоспроможності для 

України» та засіданні Координаційної Ради   

 

Міжнародний департамент  

ICC Ukraine, 

Міністерство економічного 

розвитку та торгівлі України, 

ОЄСР    
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Березень  Засідання Правління ICC Ukraine   

Міжнародний департамент, 

Регіональний департамент 

ICC Ukraine 

15-18 березня 

Міжнародна туристична виставка 

«Інтурмаркет» (ITM) 2014 (Російська 

Федерація, Москва)  

Комісія з питань туризму і 

послуг у сфері туризму 

20-21 березня 
Австрійсько-український бізнес-форум, Грац, 

Австрія 

Greenergy Initiative, ICC 

Austria 

Березень 

Подія для учасників: 

Асамблея ICC Ukraine з запрошенням  спікерів 

з актуальних питань розвитку ділової 

спільноти  

 

Міжнародний департамент, 

Регіональний департамент 

ICC Ukraine, 

МЗС України 

Березень 
Щорічний Рейтинг – конкурс «Людина Року» 

м. Київ, Україна 

Дирекція конкурсу «Людина 

Року», ICC Ukraine 

ДРУГИЙ КВАРТАЛ 

Дата Категорія/Назва заходу Організатори/партнери 

3-5 квітня 

Семінар (workshop) з питань обміну досвідом 

туристичного супроводу організації 

масштабних спортивних та інших заходів, у 

т.ч. Євробаскет 2015 року (Литва, Вільнюс) 

Комісія з питань туризму і 

послуг у сфері туризму 

6-7 квітня 
4-й щорічний інвестиційний форум (ОАЕ, 

Дубай) 

Міжнародний департамент 

ICC Ukraine 

Квітень (перша 

декада) 

Майстер клас «Основні аспекти застосування 

правил «Інкотермс 2010» 

Міжнародний департамент  

ICC Ukraine 

Квітень 

Реалізація пілотного проекту «Інвестиції в 

Людей» у Сумській області згідно Плану дій 

проекту 

Регіональний департамент 

ICC Ukraine, РП, Сумська 

Обласна держадміністрація 

10-13 квітня 

ХVIII Міжнародний весняний ярмарок 

туристичних послуг «Відпочинок – 2014» 

(Республіка Білорусь, Мінськ) 
Комісія з питань туризму і 

послуг у сфері туризму 

17-18 квітня 

1-а міжнародна конференція з 

енергоефективності в промисловості Асоціація ЕЕ та ICC 

Greenergy Initiative 

Квітень  
Українсько-російський форум Міжнародний департамент, 

Громадська Рада при МЗС 

України 

Квітень (дати 

уточнюються) 

Офіційний візит делегації ділових кіл до країн 

Латинської Америки (Мексика, Еквадор та 

Перу) у рамках робочої поїздки Заступника 

Міністра закордонних справ України 

Керівництво ICC Ukraine, 

віце-президенти, 

міжнародний департамент, 

МЗС України, Громадська 

Рада при МЗС України, Рада 

експортерів та інвесторів при 

МЗС України 
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23-25 квітня 

“KITF” XIV – Казахстанська міжнародна 

туристична виставка (Казахстан, Алмати) Комісія з питань туризму і 

послуг у сфері туризму 

Квітень 
Міжнародна ділова місія за кордоном Міжнародний департамент  

ICC Ukraine  

6-7 травня 

Міжрегіональна конференція європейських 

Національних комітетів МТП (Прага) 
Керівництво ICC Ukraine, 

Віце-президенти, 

Міжнародний департамент 

Травень 
Міжнародна ділова місія в Україну (Катар, 

Кувейт) 

Міжнародний департамент  

ICC Ukraine 

Травень 
Двосторонні бізнес-консультації з 

Посольством Туреччини в Україні 

Міжнародний департамент, 

Greenergy Initiative 

27 травня 
4-й міжнародний семінар зі спрощення 

процедур торгівлі (Одеса) 

Комісія з питань 

торговельно-економічного 

співробітництва та логістики 

ICC Ukraine 

Травень 

Реалізація пілотного проекту «Інвестиції в 

Людей» у Миколаївській  області згідно Плану 

дій проекту 

Регіональний департамент 

ICC Ukraine, 

Миколаївська 

облдержадміністрація 

22-24 травня 

Регіональне засідання Київського 

міжнародного туристичного форуму - KITF 

(Одеса) 

Комісія з питань туризму і 

послуг у сфері туризму 

29-30 травня 
5-й Європейсько-український Енергетичний 

день 

Greenergy Initiative – 

інформаційний партнер 

Червень 

Участь у роботі проекту  ОЄСР «Стратегія 

секторної конкурентоспроможності для 

України» та засіданні Координаційної Ради   

Міжнародний департамент  

ICC Ukraine, 

Міністерство економічного 

розвитку та торгівлі України, 

ОЄСР    

Червень  

Міжнародна продовольча виставка в Ель-

Кувейті  

Міжнародний департамент  

ICC Ukraine 

Червень 
День сталої енергетики Q-club та Greenergy Initiative 

Червень Засідання Правління ICC Ukraine   

Міжнародний департамент, 

Регіональний департамент 

ICC Ukraine 

ТРЕТІЙ  КВАРТАЛ 

Дата Категорія/Назва заходу Організатори/партнери 

Липень  
Міжнародна ділова місія за кордоном Міжнародний департамент  

ICC Ukraine  

Липень 

Засідання Комісії із «зеленої економіки» та 

екологічних інвестицій Greenergy Initiative 
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Липень 

Двосторонні консультації з Посольством КНР 

в Україні  Міжнародний департамент, 

Greenergy Initiative 

23-26 липня 

Семінар з питань розвитку транскордонного 

родієвого туризму в країнах-членах ОЧЕС 

(одночасно з проведенням чемпіонату світу 

«Супер Бот Інтернешнл» (Севастополь) 

Комісія з питань туризму і 

послуг у сфері туризму 

Серпень 
Міжнародна ділова місія в Україну Міжнародний департамент  

ICC Ukraine 

Серпень 

Засідання Комісії із «зеленої економіки» та 

екологічних інвестицій Greenergy Initiative 

Серпень 

Міжнародний пост – аудит на підтвердження 

статусу “Investor in People”  

(Київ,  Україна) 

 Investors in People 

International, 

ICC Ukraine 

23-24 серпня 

Круглий стіл з питань розвитку спортивного 

туризму (одночасно із проведенням 

чемпіонату з водно-моторного спорту), 

Тернопіль 

Комісія з питань туризму і 

послуг у сфері туризму 

Вересень 
12-й Міжнародний Форум «Паливно-

енергетичний комплекс України» 

Greenergy Initiative – 

інформаційний партнер 

Вересень   Засідання Правління ICC Ukraine   

Міжнародний департамент, 

Регіональний департамент 

ICC Ukraine 

Вересень   Національний Форум ICC Ukraine 
ICC Ukraine, 

ГР МЗС України 

ЧЕТВЕРТИЙ  КВАРТАЛ 

Дата Категорія/Назва заходу Організатори/партнери 

Жовтень 
Міжнародна ділова місія за кордоном Міжнародний департамент  

ICC Ukraine та партнери  

14-15 жовтня 

Міжнародний Форум відновлювальної 

енергетики Greenergy Initiative – 

інформаційний партнер 

16-18 жовтня 

Міжнародна туристична виставка «Tour Salon 

2014» (Республіка Польща, Познань) Комісія з питань туризму і 

послуг у сфері туризму 

Жовтень 
Міжнародний Форум Green Mind Greenergy Initiative – 

інформаційний партнер 

4-11 листопада 

6-й Міжнародний форум з енергоефективності 

та відновлювальних джерел енергії Greenergy Initiative – 

інформаційний партнер 

Листопад Міжнародна ділова місія  в Україну 

Міжнародний департамент, 

Регіональний департамент 

ICC Ukraine 
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Листопад 
Всесвітня туристична виставка «WTM. World 

Travel Market 2014» (Велика Британія) 

Комісія з питань туризму і 

послуг у сфері туризму 

Грудень Засідання Правління ICC Ukraine   

Міжнародний департамент, 

Регіональний департамент 

ICC Ukraine 

Грудень 
Засідання Комісії із «зеленої економіки» та 

екологічних інвестицій 

Greenergy Initiative 

Грудень Спільна Подія  ICC Ukraine та Trade Club  

ICC Ukraine, 

Trade Club, 

ГР МЗС України 

Грудень 
Робочий візит делегації ICC Ukraine до 

Парижу 

Міжнародний департамент  

ICC Ukraine 

 


