
«Санкції проти рф та рб
як вікно можливостей для 
українських експортері»

26 липня 2022 року
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ГАЛИНА ПЕРЕПЕЛИЦЯ
Сертифікована консультантка 
з питань міжнародної торгівлі

Досвід:
• Сертифікована консультантка з експорту до країн ЄС

• Сертифікована консультантка та тренерка з питань 
технічного регулювання та доведення відповідності

• Консультантка з питань експорту Програми «Train the
trainer» Естонського інституту маркетингу

• Розробниця та тренерка навчальної програми «Export
BootCamp» програми КЕУ проєкту USAID

• Тренерка Export Academy (Естонський інститут маркетингу 
та Офіс з підтримки підприємництва та експорту)

+38 099 23 791 23
Galyna.perepelytsia@gmail.com

mailto:Galyna.perepelytsia@gmail.com


ПРОГРАМА
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• Типи санкцій та ресурси для відстеження
• Заходи щодо підтримки торгівлі українських товарів
• Алгоритм аналізу санкцій та пошук нових ринків та ніш
• Ресурси для відстеження ситуації на ринках та 

швидкого аналізу
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Типи санкцій та ресурси для відстеження
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Експортні санкції

• Заборона постачання (експорт) 
товарів воєнного та подвійного  
призначення

• Заборона на експорт деяких продуктів
• Введення експортних квот
• Обмеження експорту в окремі країни 

(регіони)
• Заборона експорту послуг
• Заборона експорту товарів та послуг 

на території Донецької та Луганської 
областей, неконтрольованих урядом

Імпортні санкції

• Заборона імпорту товарів 
(ембарго)

• Скасування MFN-ставок мита 
(режим найбільшого сприяння) 

• Підвищення ставок ввізного мита
(35-50%)

• Енергетичне ембарго або 
зменшення обсягів імпорту 
(нафта, паливо, газ, вугілля, інші 
енергоносії, золото)

• Заборона входу суден до портів 
країни

Підтримка торгівлі

• Надання безмитного доступу 
та збільшення або скасування 
квот на товари з України (ЄС, 
Велика Британія, Канада)

• Зниження ставок мита 
(Австралія)

• Призупинення дії тарифів 
(США – товари 72, 73)
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Товари воєнного та 
подвійного  призначення, 
технології

Заборона на експорт – ЄС*,  
Республіка Корея, Нова Зеландія, 
Сінгапур, Велика Британія, 
Швейцарія та Ліхтенштейн, 
Японія, Сполучені Штати 

Паливо, вугілля, нафта та 
інші енергоносії 
(2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 
2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 
2711, 2712, 2713, 2714, 2715)

• Австралія - заборона імпорту
• Сполучені Штати - ембарго

Вугілля:
ЄС* (з серпня 2022)
Японія - поступове 
припинення та заборона 
імпорту

Перевезення
Заборона доступу суден 
під РФ прапором, забор-
она рф та рб авто перевіз-
никам перевозити вантажі 
в межах ЄС, у тому числі 
транзитом

Всі товари
• Канада – 35% мита
• Нова Зеландія – 35% 

мита
• Австралія - 35% мита, 

скасування FN-тарифів

• Велика Британія – скасування 
MFN-тарифів, 35% дод. мито

• Японія – скасування MFN-тарифів
• Сполучені Штати – ембарго

Лібералізація - ЄС, Велика Британія, 
Канада, Австралія скасування мита та квот 
на 1 рік

Залізо та сталь, вироби з 
них 
ЄС* (7208, 7209, 7210, 7211, 
7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 
7217, 7219, 7220, 7222, 7225, 
7226, 7227, 7228, 7301, 7302, 
7304, 7305, 7306) – заборона 
імпорту з RU

• Швейцарія, Ліхтенштейн (72, 73) 
– заборона імпорту з BY; всі 
продукти з заліза та сталі з RU

Лібералізація - Сполучені Штати -
призупинення дії 232 тарифів на 
українську сталь на рік (7206, 7207, 
7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 
7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 
7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 
7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7302, 
7304, 7305, 7306)

Деревина
• ЄС - заборона імпорту
• Швейцарія, Ліхтенштейн (44) 

– заборона імпорту з BY та 
RU

• Японія – заборона імпорту з 
RU

С/г продукція, продукти харчування
• Обмеження експорту (пшениця, олія 

рослинна, зернові, олійні культури, мука) 
– Азербайджан, Єгипет, Угорщина (1001, 
1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 120600), 
Ліван, Сербія, Туреччина (тимчасово 
припинено експорт зернових, олійних 
культур, олії та деяких інших с/г 
продукції)

• Україна призупиняє експорт соціально 
значущих продуктів харчування та 
окремих видів сировини (0102, 0202, 
021020, 1002, 1004, 1008100000, 
1008290000, 1701, 2501009100, 1001, 
1005, 020711, 020712, 020713)

Зниження імпортних мит або скасування 
• Домініканська Республіка (67 тарифів, основні 

продукти споживчого кошику)
• Сальвадор (основні продукти)
• Філіппіни (зниження тарифів та збільшення 

обсягів окремих імпортованих 
сільськогосподарських товарів)

Машини, обладнання
• Заборона імпорту з BY
• Заборона експорту з ЄС (вкл. 

квантові комп’ютери, 
напівпровідники та техніку)

• Японія – ембарго на імпорт
• Швейцарія та Ліхтенштейн –

доєдналася до санкцій ЄС

* Додатково країни, які підтримали ЄС-заходи - Албанія, Андорра, Ісландія, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія

Сектори, на які переважно розповсюджуються санкції



PIIE

REUTERS

Market Access Map

Global Trade Alert
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https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/russias-war-ukraine-sanctions-timeline
https://graphics.reuters.com/UKRAINE-CRISIS/SANCTIONS/byvrjenzmve/
https://m.macmap.org/ukraine
https://www.globaltradealert.org/


Заходи щодо підтримки торгівлі українських товарів • Скасування мита та квот
• Зняття обмежень
• Призупинення дії тарифів на деякі товари

Європейський Союз  Taric Consultation
- Скасування мит та квот на 1 рік з 04.06.2022 –

05.06.2023 (Регламент 2022/870), а також 
антидемпингового мита

Велика Британія Митний тариф Великої Британії
- Скасування мит та квот на 1 рік з 10.05.2022 –

The Customs Tariff (Preferential Trade Arrangements and 
Tariff Quotas) (Ukraine) (Amendment) Regulations 2022 
№ 525 

- The Ukraine Preferential Tariff, version 1.3
- Додаткові мита +35% на товари рф та рб

(25.03.2022, 01.06.2022 – перелік)

Австралія Тарифна схема Австралії
- Скасування мита на 1 рік для українських товарів 

(з 04.07.2022) 
- введення +35% додаткового мита на товари рф

та рб з 23.04.2022 
8

Канада  Митний тариф Канади
- Звільнення від сплати мита та мита, сплаченого або 

підлягаючого сплаті відповідно до Закону про спеціальні 
імпортні заходи (SIMA) (з 09.06.2022) - Customs Notice 22-
12: Ukraine Goods Remission Order
товари 160100 87032 870322 870323 870324 87033 870332 
87033 870390

- Введення +35% мита на товари рф та рб (скасування MFN-
тарифів)

Сполучені Штати   Митний тариф США
- Припинення дії митних тарифів (секція 232) на українську 

сталь на термін до одного року з 01.06.2022 (7206, 7207, 
7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 
7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 
7301, 7302, 7304, 7305, 7306) –
A Proclamation: Adjusting Imports of Steel Into the 
United States (Ukraine)

- Введення спеціального мита на товари з рф та рб –
PUBLIC LAW 117–110—APR. 8, 2022

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/870
https://www.trade-tariff.service.gov.uk/browse?country=UA
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/525/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/525/made
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1074126/Ukraine_Preferential_Tariff_Reference_Document_v1.3.docx
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1080013/uk-product-list-additional-duties-on-products-originating-from-russia-and-belarus.odt
https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff/schedule-3
https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2022-21.pdf
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2022/01-99/01-99-2022-2-eng.pdf
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn22-12-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn22-02-eng.html
https://hts.usitc.gov/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/05/27/a-proclamation-adjusting-imports-of-steel-into-the-united-states-ukraine/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/05/27/a-proclamation-adjusting-imports-of-steel-into-the-united-states-ukraine/
https://www.congress.gov/117/plaws/publ110/PLAW-117publ110.pdf


Приклад – паста томатна, 2002 90 91, Європейський Союз

Липень 2022
Україна

Травень 2022
Україна

Липень 2022
рф

До товарів, які експортуються з України, 
але НЕ мають українського походження, 
застосовуються ставки мита як для третіх 
країн.
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Приклад – паста томатна, 2002 90 91, Велика Британія
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Травень 2022 Україна

Липень 2022 Україна



🇺🇦

Приклад – паста томатна, 2002 90 00, Канада



Приклад – паста томатна, 2002 90 , Сполучені Штати
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Україна – позначка «А», 
застосовується режим 
генеральних преференцій 
(GSP)
«А*» – є виключення!

Відповідно до публічного 
закону 117-110, який діє з 9 
квітня 2022 року, усі 
продукти, які дозволено 
ввозити на митну територію 
Сполучених Штатів з Росії 
та Білорусі, будуть 
обкладатися ставкою мита 
у колонці 2.

🇺🇦 🇷🇺 🇧🇾

🇺🇦

🇷🇺 🇧🇾



Можливості

- Ринкові ніші, де наявні заборони та обмеження для рф та рб товарів
- Цінова перевага (0% мито для України/ скасування MFNs-тарифів або 

введення спеціального мита для рф та рб товарів)
- Тренди підтримки українського виробника
- Неспроможність секторів рф та рб, залежних від іноземної сировини/ 

комплектуючих/ запчастин, виробляти товари
- Банки та платежі
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Алгоритм аналізу санкцій та пошук нових ринків та ніш

1. Визначаємо країни, де присутні українські виробники/ товари
2. Визначаємо країни-конкуренти, які експортують товар, а також 

частку експорту країн рб та рф
3. Аналізуємо дані по експорту потенційними країнами (обсяги, 

динаміка, попит, недоторгованість)
4. Скануємо наявність санкцій та переваг для експорту з України
5. Плануємо дії в короткостроковій та довгостроковій перспективі

Алгоритм аналізу розроблено консультантами з експорту в рамках проєкту «ІмЕкс: вихід на нові ринки» реалізований
Управлінням економіки Хмельницької міської ради і Proskuriv Business Club.
Захід відбувся в рамках програми «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно
фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Bi.Customs
https://bi.customs.gov.ua

Oec.world
https://oec.world

ITC Trade Map
https://www.trademap.org

Ресурси для відстеження ситуації на ринках та швидкого аналізу
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https://bi.customs.gov.ua/
https://oec.world/
https://www.trademap.org/


8544 49 Проводи ізольовані, експорт 
Запорізька митниця, 2021-2022
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2. Визначаємо країни-конкуренти, які експортують товар, а 
також частку експорту країн рб та рф

Огляд світового ринку,
країни експортери та 
імпортери

Сайт – https://oec.world/en

8544 49 Проводи ізольовані

https://oec.world/en


2. Визначаємо країни-конкуренти, які експортують товар, а 
також частку експорту країн рб та рф

8544 49 Проводи ізольовані
Сайт – https://oec.world/en
Tools – Tree Map
Product – Exporters

Завдання
- Перевірити, чи присутні на 

ринках країни рф та рб, їх 
частка та чи можемо ми 
зайняти ніші

- Проаналізувати на яких 
інших ринках присутні рф та 
рб та можливість розширити 
свою присутність при 
наявних торгівельних 
обмеженнях та санкціях 
проти рф та рб

🇺🇦
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https://oec.world/en




Аналізуємо дані по експорту
з потенційними країнами-
партнерами

Ресурс ITC Trade Map
https://www.trademap.org
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https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/


🇧🇾 рб, млн.$ 🇺🇦 Україна, млн.$ 🇷🇺 рф, млн.$
2020 2021 2020 2021 2020 2021

росія 41,98 52, 46 Австрія 5,93 19,29 Казахстан 58,78 80,22

Німеччина 21,13 34,31 Молдова 11,78 14,81 беларусь 57,40 58,68

Польща 2,76 16,32 Литва 7,40 11,52 Монголія 9,69 18,70

Литва 6,46 10,71 росія 10,03 10,65 Індія 11,50 13,74

Чехія 2,91 9,63 Польща 3,25 9,54 Бангладеш 0,131 10,74

Україна 3,40 7,71 Угорщина 3,66 8,12 Узбекистан 2,18 9,21

Латвія 3,06 5,10 Німеччина 4,27 6,98 Арменія 3,70 4,51

Фінляндія 5,46 5,08 Словенія 1,39 6,02 Україна 2,66 3,74

Словенія 1,41 3,86 Чехія 1,63 2,82 Киргизія 3,28 3,64

Бангладеш 0,042 3,39 Азербайджан 2,80 2,59 Грузія 1,09 2,51

Угорщина 0,62 2,14 Грузія 1,20 2,08 Литва 0,86 2,04

Естонія 0,63 1,93 беларусь 1,84 1,98 Молдова 1,08 1,80

Румунія 0,53 1,91 Португалія 0,72 1,30 Таджикистан 1,32 1,68

Данія 0,0 1,40 Велика Британія 0,47 1,07 Угорщина 0,80 1,47

Ізраїль 0,23 1,03 Туркменістан 0,18 1,03 Азербайджан 1,34 1,05

Азербайджан 1,15 0,92 Хорватія 0,46 0,71 Латвія 0,60 0,75

Велика Британія 0 0,73 Нідерланди 0,011 0,66 Туркменістан 0,37 0,55

Таджикистан 0,67 0,70 Ізраїль 0,25 0,48 Кипр 0,66 0,53
22



Підсумки

цікавими ринками для заміщення можуть бути:
- Молдова, Литва, Польща, Угорщина, Німеччина 

(переважно рб, менше – рф)
- Словаччина, Чехія, Латвія, Фінляндія, Естонія, 

Румунія (переважно рб), Україна не присутня або 
в дуже малих обсягах

- Велика Британія – потенційний ринок, але 
потребує часу для виходу

- Країни СНД – можливо, але тиск з боку рі та рб
- Аналіз ринку Бангладеш – чому обраний рф та рб
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Скануємо наявність санкцій та 
переваг для експорту з України

Ресурси
PIIE
REUTERS
Market Access Map

Global Trade Alert

🇧🇾 рб 🇷🇺 рф 🇺🇦 Україна

Країни ЄС

Taric Consultation
Access2Markets

Timeline - EU restrictive 
measures against Russia 
over Ukraine

Повне мито 3,7%
5-й пакет санкцій, заборона на:
- заборона надання доступу до портів ЄС 

судам, зареєстрованим під прапором Росії.
- заборона будь-яким російським та білоруським 

автотранспортним підприємствам перевозити 
вантажі автомобільним транспортом в 
межах ЄС, у тому числі транзитом.

Є обмеження з боку рф та рб по товарах 8544 20 –
8544 70 (експорт товарів подвійного призначення)

0% мито

Перевезення 
- Транспортний безвіз - скасовує 

необхідність отримання українськими 
перевізниками дозволів для в'їзду в 
ЄС
підписано 29.06.2022, строк дії – 1 
рік.
На постійній основі Угода запрацює
після завершення усіх
ратифікаційних процедур.

Велика Британія
UK Integrated Online Tariff

35% 35% 0% мито

Молдова Готовність підтримати санкції ЄС
Молдова ввела всі основні заборони проти РФ, але 
зробила це неофіційно: фінансові санкції 
виконуються; введено ембарго на торгівлю з РФ, 
хоча на папері його немає (єдине, Молдова й 
надалі закуповує газ у Росії); закриття 
авіапростору для рейсів (в ручному режимі); у 
взаємодії з підсанкціонними компаніями - ручне 
управління

немає
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https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/russias-war-ukraine-sanctions-timeline
https://graphics.reuters.com/UKRAINE-CRISIS/SANCTIONS/byvrjenzmve/
https://m.macmap.org/ukraine
https://www.globaltradealert.org/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/08/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine/
https://www.trade-tariff.service.gov.uk/
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Плануємо дії в 
короткостроковій та 
довгостроковій перспективі

Короткострокова стратегія
1. Розвиток обсягів на існуючих ринках країн ЄС в наступному порядку

- Молдова, Литва, Польща, Угорщина, Німеччина, заміщуючи обсяги 
рб (значні), рф (менші)

- Словаччина, Чехія, Латвія, Фінляндія, Естонія, Румунія – розвиток 
експорту, підвищення присутності, заміщення рб (переважно), 

- Велика Британія – потенційний ринок, але потребує часу для виходу
2. Використання переваг тарифного регулювання, транспортних обмежень з 
боку ЄС для товарів рф та рб

Довгострокова стратегія
- Розвиток ринків інших країн (Азія), але після вирішення логістичних 

питань
- Вихід на ринки країн СНД (Казахстан – значна частка рф, великі обсяги), 

відстеження політичної ситуації
- Бангладеш – проведення досліджень щодо значних обсягів торгівлі 

країнами рф та рб



Дякую за увагу!
ГАЛИНА ПЕРЕПЕЛИЦЯ

Сертифікована консультантка 
з питань міжнародної торгівлі

+38 099 23 791 23
Galyna.perepelytsia@gmail.com

ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ
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