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РАДА З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Рада з міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України (далі – Рада МТ) є тимчасовим
консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України та створена на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1017-р
«Про схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку
торгівлі) на 2017 – 2021 роки»1. Рада МТ є частиною системи державної підтримки
та просування експорту та єдиним координаційним органом для розвитку міжнародної торгівлі
України.

ЗАВДАННЯ РАДИ МТ2
1. Координація дій законодавчих та виконавчих органів влади, місцевих держадміністрацій,
органів місцевого самоврядування, установ та організацій у сфері розвитку міжнародної
торгівлі України для підтримки зростання експорту та спрощення процедур міжнародної
торгівлі.
2. Сприяння в розробленні та реалізації нормативно-правових актів для просування
українського експорту на зовнішні ринки.
3. Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо:
• формування державної зовнішньоекономічної політики та розвитку міжнародної торгівлі
України;
• 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 Української Сторони з питань,
що виникають у рамках членства у Світовій організації торгівлі (далі – СОТ), вирішення
проблемних питань співробітництва України в рамках цієї організації, а також участі
Української Сторони у роботі СОТ;
• покращення системи забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельноекономічній сфері;
• визначення шляхів та механізмів вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням захисту
прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері, у тому числі в рамках СОТ;
• визначення та впровадження механізмів просування експорту високотехнологічних товарів
та послуг;
• збільшення обсягів українського експорту на зовнішні ринки;
• сприяння імплементації Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі відповідно
до положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;
• визначення пріоритетних напрямів розвитку двосторонніх зовнішньоекономічних відносин,
зокрема в контексті укладення угод про вільну торгівлю;
• реалізації положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні
правила походження.
4. Визначення шляхів та механізмів розв’язання проблемних питань, що виникають під час
реалізації державної політики у сфері міжнародної торгівлі України.
5. Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать
до компетенції Ради МТ.
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Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1017-р «Про схвалення Експортної
стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки»
https://bit.ly/2RHQtBA
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Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 455 «Про утворення Ради з міжнародної
торгівлі» https://bit.ly/2WZfuXV

РАДА З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: СТРУКТУРА
До Ради МТ та її робочих груп входять представники органів законодавчої та виконавчої влади,
інституцій з підтримки торгівлі в Україні, зокрема, торгово-промислових палат, бізнеста галузевих асоціацій, освітніх закладів, аналітичних центрів з питань міжнародної торгівлі
та експорту.

СКЛАД РАДИ МТ3
1. Голова Ради МТ: Кубів Степан, Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі.
2. Заступник Голови Ради МТ: Перевезенцев Олексій, Державний секретар Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України.
3. Мінагрополітики: Трофімцева Ольга, Виконуючий обов’язки Міністра аграрної політики
та продовольства України.
4. Мінфін: Верланов Сергій, Заступник Міністра фінансів України.
5. ДФС: Власов Олександр, Виконувач обов’язків Голови Державної фіскальної служби
України.
6. МЗС: Зеркаль Олена, Заступник Міністра закордонних справ з питань європейської
інтеграції.
7. Мінінфраструктури: Довгань
європейської інтеграції.
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8. Міненерговугілля: Бойко Наталія, Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості
України з питань європейської інтеграції.
9. Мінрегіон: Токарський Тарас, Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України з питань європейської інтеграції.
10. Національний банк України: Бахтарі Емал, Керівник проектів та програм департаменту
відкритих ринків.
11. Адміністрація Президента України: Жовква Ігор, Керівник Головного департаменту
зовнішньої політики та європейської інтеграції.
12. Верховна Рада України:
• Іванчук Андрій, голова Комітету ВРУ з питань економічної політики.
• Галасюк Віктор, голова Комітету ВРУ з питань промислової політики та підприємництва.
• Іонова Марія, заступник Голови Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції.
• Луценко Ірина, Голова підкомітету з міжнародно-правових питань та парламентського
контролю за виконанням Україною міжнародних зобов’язань Комітету ВРУ у закордонних
справах.
• Рибалка Сергій, член Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності.
13. Рада бізнес-омбудсмена: Коротка Тетяна, Заступник бізнес-омбудсмена.
14. ДРС: Ляпіна Ксенія, Голова Державної регуляторної служби.
15. Держпродспоживслужба: Лапа Володимир, Голова Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
16. Секретар Ради МТ:
Мінекономрозвитку.
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РАДА З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ У 2018 РОЦІ
Перше засідання Ради МТ відбулось 17 квітня 2018 року під головуванням Першого віцепрем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва. Під час
установчого засідання затверджено персональний склад Ради МТ та її чотирьох робочих
груп, які мають безпосередньо реалізувати завдання Ради МТ:
• Робоча група із спрощення процедур торгівлі
• Робоча група з просування експорту
• Робоча група з формування стратегій розвитку міжнародної торгівлі та аналізу їх реалізації
• Робоча група з покращення системи митно-тарифного регулювання та торговельного
захисту
Згідно Постанови КМУ від 4 липня 2017 р. № 455 «Про утворення Ради з міжнародної торгівлі»,
у разі необхідності Рада МТ може утворювати інші робочі групи. Тому, на засіданні прийнято
рішення створити при Раді МТ спеціальну Робочу групу з моніторингу торговельних відносин з
Російською Федерацією.
На установчому засіданні члени Ради МТ обговорили пріоритети та план роботи на 2018 рік:
Робоча група із спрощення процедур торгівлі
• імплементація Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі;
• забезпечення функціонування та впровадження механізму «єдиного вікна» на кордоні;
• проблемні питання експорту української продукції до країн у фокусі.
Робоча група з просування експорту
• рекомендації щодо лібералізації у сфері валютного регулювання;
• рекомендації щодо переліку пріоритетних щорічних міжнародних виставок та забезпечення
представлення на них національних стендів України;
• рекомендації щодо створення системи державної підтримки та просування експорту
та пріоритетів її роботи.
Робоча група з формування стратегій розвитку міжнародної торгівлі та аналізу
їх реалізації
• моніторинг виконання Плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України
(«дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 - 2021 роки, яка включає
62 заходи та 121 завдання;
• розробка секторальних (харчова і переробна промисловість, технічне обслуговування
та ремонт повітряних суден, інформаційно-комунікаційні технології, машинобудування,
креативні індустрії) та крос-секторальних експортних стратегій (транспортування
та спрощення умов торгівлі, торговельна інформація та просування експорту,
вдосконалення навичок, інновації для експорту) за ініціативи Мінекономрозвитку у співпраці
з експертами Міжнародного торговельного центру4, за підтримки федеральної компанії
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH5 та Громадської спілки
«Фонд підтримки реформ в Україні»6.

4

ITC to support development of export strategy for Ukraine https://bit.ly/2oCf35w

5

https://www.giz.de/en/html/index.html
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https://fsr.org.ua

РАДА З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ У 2018 РОЦІ
Робоча група з покращення системи митно-тарифного регулювання та торговельного
захисту
• аналіз системи митно-тарифного регулювання та торговельного захисту з подальшою
розробкою пропозицій щодо їх вдосконалення;
• проведення оцінки інституційної спроможності та ефективності процедур захисту інтересів
українських товаровиробників на зовнішніх ринках;
• пропозиції щодо підзаконних актів на виконання законопроектів для вдосконалення
механізму використання інструментів торговельного захисту;
• вдосконалення митно-тарифного регулювання стосовно ввезення на митну територію
України сировинних товарів, які не виробляються на внутрішньому ринку
та використовуються для виготовлення кінцевої продукції.
Друге засідання Ради МТ відбулось 3 вересня 2018 року та було присвячене відзначенню
річниці Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, а також відкриттю Других
національних консультацій з розробки секторальних та крос-секторальних експортних
стратегій.7
У засіданні взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук,
представники організацій, які є виконавцями міжнародної технічної допомоги з імплементації
Експортної стратегії України (Канадсько-український проект підтримки торгівлі та інвестицій
(CUTIS), Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE), Проект
«Підтримка рамкових умов для торгівлі» Німецького товариства міжнародного співробітництва
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), Державної установи
«Офіс з просування експорту України», а також члени чотирьох робочих груп Ради МТ.
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Степан Кубів провів засідання Ради з міжнародної торгівлі https://bit.ly/2GF7028

Під час засідання учасникам було наголошено на необхідності імплементації положень
Експортної стратегії України, реалізація якої відбувається у два етапи. Перший – Дорожня
карта стратегічного розвитку торгівлі на 2017 - 2021 роки, яка визначає стратегічні цілі
розвитку торгівлі України. Серед них: створення умов для розвитку сфер торгівлі та інновацій
задля диверсифікації експорту українських товарів та послуг, підтримка експорту з боку
держави, а також вдосконалення навичок та компетенцій, необхідних компаніям для здійснення
міжнародної торгівлі.
Другий – розробка секторальних та крос-секторальних експортних стратегій,
що сприятимуть розвитку перспективних для експорту секторів економіки, інноваціям,
створенню високої доданої вартості, поліпшенню іміджу України.
До другого засідання Ради МТ проведено Перші національні консультації з розробки
секторальних та крос-секторальних експортних стратегій (5-8 червня 2018 року)8
та розпочато Другі національні консультації (3-7 вересня 2018 року)9. Кожна з дев’яти
стратегій представлена Національними координаторами Міжнародного торговельного центру
в Україні та робочою групою.
Під час Перших національних консультацій учасники обговорили ланцюжки доданої вартості,
поточний стан та основні проблеми, що стримують процес росту конкурентоспроможності
у кожному секторі та крос-секторі. Стратегічні бачення та цілі, а також заходи для вирішення
наявних перешкод у секторах та крос-секторах, було напрацьовано та узагальнено на Других
національних консультаціях. Учасники консультацій прописали відповідні заходи у планах дій
та ідентифікували основних стейкхолдерів та виконавців.
Також, членів Ради МТ та усіх запрошених на друге засідання Ради МТ ознайомили
з оновленим колективним стендом України на третій за розміром у світі виставці продуктів
харчування на Близькому Сході – «Gulfood 2018» в Дубаї, та з національним стендом країни,
який представлено у листопаді 2018 року на міжнародній виставці у Китаї «China International
Import Expo 2018».
На завершення другого засідання Ради МТ експерти Міжнародного торговельного центру
презентували перші результати опитування щодо конкурентоспроможності українських малих
та середніх підприємств, яке проводилось у рамках Експортної стратегії України. Дослідження
визначило сильні та слабкі сторони українських малих та середніх підприємств, а також
оцінило показники їхніх можливостей та бізнес-середовища.
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Мінекономрозвитку розпочало Перші національні консультації з розробки секторальних та кроссекторальних експортних стратегій https://bit.ly/2T4Rno8

У Києві завершились
https://bit.ly/2oWhArG
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РАДА З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: РОБОЧІ ГРУПИ
У червні - вересні 2018 року відбулись перші засідання Робочих груп Ради МТ (далі – Робочі
групи РМТ), на яких обрано керівників та заступників керівників робочих груп, а також
визначено принципи та плани діяльності на рік, які в подальшому були затверджені Радою МТ.
Основними завданнями Робочих груп РМТ є безпосередня реалізація завдань Ради МТ
за відповідними напрямами, проведення експертної оцінки питань, що належать до компетенції
Ради МТ, а також розроблення пропозицій та рекомендацій щодо найбільш ефективних
способів їх вирішення. Відповідні пропозиції та рекомендації, прийняті на засіданнях Робочих
груп РМТ, подаються керівниками зазначених робочих груп для розгляду на засіданні Ради МТ
з метою їх затвердження.

Робоча група РМТ з формування стратегій розвитку міжнародної торгівлі та аналізу
їх реалізації під час другого засідання (19 жовтня 2018 року) розглянула хід виконання
Експортної стратегії України, у тому числі стан підготовки секторальних та крос-секторальних
експортних стратегій, а також презентації Національних координаторів Міжнародного
торговельного центру з розробки експортних стратегій в секторах «Інформаційно-комунікаційні
технології» і «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден».
Слід зазначити, що робота над попередніми планами дій усіх секторальних та кроссекторальних стратегій тривала постійно, між консультаціями також. Фіналізація планів дій,
які є основою стратегій для кожного сектору та крос-сектору, відбулась у ході Третіх
національних консультацій (6-14 листопада 2018 року)10.

Робоча група РМТ із спрощення процедур торгівлі 25 жовтня 2018 року розглянула проект
Плану заходів з імплементації Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі, за результатами
якого Мінекономрозвитку надані відповідні пропозиції та зауваження. Також, розглянуто
питання стану імплементації Україною положень зазначеної Угоди, визначених за категоріями
А, В і С, а також функціонування “єдиного вікна” на кордоні.
В рамках вказаного засідання за підтримки Європейської економічної комісії ООН (UNECE) та
Програми розвитку комерційного права Міністерства торгівлі США (CLDP) для членів робочої
групи та інших представників установ та організацій, причетних до процесу впровадження
Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі, проведено семінар з технічної співпраці з питань
імплементації окремих положень згаданої Угоди.

Мінекономрозвитку проводить Треті національні консультації з розробки експортних стратегій
https://bit.ly/2sGhSVB
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На другому засіданні Робочої групи РМТ з просування експорту 27 грудня 2018 року,
учасниками підведено підсумки її діяльності за поточний рік та схвалено Принципи та плани
діяльності на 2019 рік.
Представник Мінекономрозвитку проінформував членів робочої групи про ТОП-5 завдань
Міністерства на 2019 рік у сфері розвитку експорту, до виконання яких залучатиметься робоча
група:
• запуск повноцінної роботи Експортно-кредитного агентства;
• імплементація
положень
Експортної
стратегії
України,
зокрема
розроблення
та затвердження експортних стратегій у секторах «Машинобудування», «Інформаційнокомунікаційні технології», «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден»;
• створення цілісної мережі інституцій з підтримки торгівлі, починаючи з Державної установи
«Офіс з просування експорту України»;
• підготовка участі України у Всесвітній виставці «ЕКСПО-2020», що надасть значний
поштовх для розвитку високотехнологічних галузей, залучення інвестицій та зміцнення
міжурядових зв’язків;
Робоча група РМТ з покращення системи митно-тарифного
та торговельного захисту на засіданні 28 січня 2019 року:

регулювання

• схвалила Рекомендації щодо покращення інституційної спроможності відділу захисту
інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішніх ринках департаменту торговельного
захисту Мінекономрозвитку, які будуть подані на затвердження Ради МТ;
• визнала за необхідне продовжити роботу з розробки рекомендацій щодо вдосконалення
механізму використання інструментів торговельного захисту, зокрема підготовка пропозицій
до проектів наказів Мінекономрозвитку щодо порядку захисту конфіденційної інформації під
час проведення розслідувань та судових процесів, щодо порядку ознайомлення
з матеріалами справи у рамках проведення розслідувань та методичних посібників
щодо підготовки скарг;
• підвела підсумки своєї роботи у 2018 році та затвердила Принципи та план діяльності
на 2019 рік.
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