
Фахівці ДП «Черкасистандартметрологія» 
взяли участь у форумі-практикумі для бізнесу 

 
Навчальний форум-практикум «Експортно-імпортна діяльність в умовах 

нових викликів і пріоритетів» зібрав у Черкасах більше двохсот учасників.  
Захід, організований Торгово-промисловою палатою України спільно з       

АТ «УкрСиббанк», став важливою подією для місцевої бізнес-спільноти.  
За словами керівника Черкаського регіонального управління                           

АТ «УкрСиббанк» Володимира Середи, аналогічні форуми вже пройшли в кількох 
обласних центрах України. Втім, Черкаси стали першим з міст-«немільйонників», 
де проводять такий захід. – Це тому, що ми переконані: Черкащина має потужний 
експортний потенціал і можливості для його реалізації, - зазначив банкір. 

Президент Черкаської ТПП Сергій Першин зауважив, що форум має не лише 
інформаційну та навчальну складову, а ще й комунікативну, тобто є майданчиком 
для спілкування та налагодження співпраці між підприємцями регіону. – І мета 
заходу – допомогти підприємцям відшукати ті шляхи та механізми, які дозволять 
їм вийти на новий рівень розвитку зовнішньоекономічної діяльності та 
міжнародних зв’язків, - пояснив він. 

Своїми знаннями та досвідом з аудиторією ділилися спеціально запрошені 
експерти: віце-президент ТПП України Сергій Свистіль, керівник Китайської 
Торгової Асоціації Руслан Осипенко, а також експерт офісу GPA Департаменту 
регулювання державних закупівель Мінекономрозвитку Тарас Шимко. 

У заході взяли участь і представники ДП «Черкасистандартметрологія». І це 
не випадково, адже тематика заходу тісно пов’язана з діяльністю підприємства, а 
серед численної аудиторії форуму були підприємства-партнери                              
ДП «Черкасистандртметрологія». Це і досвідчені експортери та ті, хто лише вивчає 
перспективи нових ринків збуту. Виробники, для виходу на закордонні ринки, 
наразі мають провести значну роботу, аби довести що їх продукція безпечна та 
якісна. І не лише на папері, а на кожному з етапів виробництва. Тільки тоді їх 
продукція зможе перетинати кордони. Помічником у цій справі для підприємств 
регіону є ДП «Черкасистандртметрологія». Його фахівці допомагають 
промисловцям адаптувати виробництво до європейських вимог та стандартів, 
запроваджувати системи управління якістю та безпечністю продукції, а також 
здійснювати постійний контроль за їх дотриманням.  

Загалом форум мав практичне спрямування. Учасникам розповіли про нові 
ринки, що відкрилися перед виробниками, а також пояснили, як мінімізувати 
ризики експортної діяльності та знайти зарубіжних контрагентів. 

 

 
 


