РАДА
З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

# ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ
Сприяння координації дій міністерств, інших ЦОВВ, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у
сфері:
розвитку міжнародної торгівлі
підтримки зростання експорту
спрощення процедур міжнародної торгівлі
Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо
формування державної зовнішньоекономічної політики та розвитку міжнародної торгівлі
укладення, виконання чи денонсації міжнародних договорів України у сфері міжнародної торгівлі
визначення та впровадження механізмів стимулювання розвитку експорту
формування та реалізації основних принципів і позиції з питань, що виникають у рамках членства у СОТ,
вирішення проблемних питань співробітництва, а також участі в заходах СОТ
покращення системи забезпечення захисту, визначення шляхів та механізмів вирішення питань,
пов’язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів в торговельно-економічній сфері, у тому числі в рамках СОТ
визначення та впровадження механізмів просування експорту високотехнологічних товарів та послуг
збільшення обсягів експорту вітчизняних товарів, робіт та послуг на зовнішні ринки
сприяння імплементації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі відповідно до положень Угоди про асоціацію
визначення пріоритетних напрямів розвитку двосторонніх зовнішньоекономічних відносин, зокрема в контексті укладення угод про вільну торгівлю

реалізації положень Регіональної конвенції ПанЄвромед
Визначення шляхів та механізмів розв’язання проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері міжнародної торгівлі України
Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Ради
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# СТРУКТУРА РАДИ ТА ЇЇ РОБОЧИХ ГРУП
РАДА З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
ГОЛОВА РАДИ
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

СЕКРЕТАРІАТ
РАДИ

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
Заступник Міністра економіки, торгівлі та сільського
господарства України – Торговий представник

Мінекономіки

ЧЛЕНИ РАДИ (19 осіб)

Робоча група з питань спрощення процедур торгівлі
(Національний комітет зі спрощення процедур торгівлі)

Експортна Стратегія України

Тимчасові робочі групи

# НАВІЩО ПОТРІБНА РАДА З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
!

ПРОБЛЕМИ:
Відсутність платформи для
діалогу між державними
інституціями та бізнесом щодо
міжнародної торгівлі

РІШЕННЯ:
Рада з міжнародної торгівлі і її робочі групи
Робоча група з питань спрощення
процедур торгівлі в складі Ради

Необхідність спрощення
процедур торгівлі (Угода СОТ
про спрощення
процедур торгівлі)

Моніторинг впровадження Експортної
Стратегії: Дорожньої карти стратегічного
розвитку торгівлі України 2017-2021 рр.

Єдине бачення щодо
ефективного впровадження
Експортної стратегії України

Розробка секторальних та кроссекторальних експортних стратегій

