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ЕКСПОРТНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ
Секторальні та крос-секторальні експортні стратегії
Підсумки трьох раундів національних консультацій

Експортна стратегія України
Розробка та затвердження секторальних та крос-секторальних експортних стратегій є другим етапом Експортної
стратегії України та частиною виконання плану дій Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного
розвитку торгівлі) на період 2017 - 2021 років, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2017 року.
Згідно методології Міжнародного торговельного центру1, до підготовки стратегій залучено максимальну кількість
стейкхолдерів – представники інституцій з підтримки торгівлі в Україні, зокрема галузеві та бізнес-асоціації,
торгово-промислові палати, а також профільні експерти, фахівці законодавчих та виконавчих органів влади,
науково-дослідницькі інститути та офіси реформ.
Секторальні та крос-секторальні експортні стратегії розробляються за ініціативи Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України та підтримки федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH, яка діє за дорученням уряду Німеччини, у співпраці з експертами Міжнародного торговельного центру,
та реалізовуються Громадської спілкою «Фонд підтримки реформ в Україні».
1 www.intracen.org
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Секторальні та крос-секторальні експортні стратегії

ПЕРШІ

національні консультації (червень 2018)
Формування робочих груп для кожної з дев’яти стратегій
дні

модераторів

89

72

70

69

Креативні
індустрії

Інформаційнокомунікаційні
технології

Харчова і
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28

27
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Торговельна
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та просування
експорту
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для
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Огляд сектору, аналіз виробничого ланцюга,
стратегічна сесія, розробка попереднього плану дій

Секторальні та крос-секторальні експортні стратегії

ДРУГІ

національні консультації (вересень 2018)

дні

98

83

Обговорення ключових проблем у секторах та
крос-секторах, можливості внутрішнього ринку
та оновлення напрямків розвитку, визначення
бачення кожної стратегії, стратегічних та операційних
цілей, робота з попереднім планом дій

модераторів

77

77

57

57

49

33

32

563

учасники

Креативні
індустрії

Інформаційнокомунікаційні
технології

Харчова і
переробна
промисловість

Торговельна
інформація
та просування
експорту

Інновації
для
експорту

Транспортування Машинобудування
Технічне
та спрощення
обслуговування
умов торгівлі
та ремонт
повітряних
суден

Вдосконалення
навичок

142

54

52

Результати Других національних консультацій
з розробки секторальних та крос-секторальних
експортних стратегій:

бізнес-асоціації

освітні
заклади

державні
органи

сформовано бачення та стратегічні цілі
кожного сектору та крос-сектору
плани дій опрацьовані, відповідні заходи прописані
ідентифіковано основних стейкхолдерів
і виконавців

Секторальні та крос-секторальні експортні стратегії

ТРЕТІ

національні консультації (листопад 2018)

68

5

30

днів

модераторів

61

Фіналізація плану дій, перегляд заходів для
впровадження та імплементації плану дій

51

50

47

47

35

31

Інновації
для
експорту

Транспортування
та спрощення
умов торгівлі

Інформаційнокомунікаційні
технології

Машинобудування

Вдосконалення
навичок

Технічне
обслуговування
та ремонт
повітряних
суден

390

учасників

Харчова і
переробна
промисловість

Креативні
індустрії

127

57

44

бізнес-асоціацій

державних
органів

освітні
заклади

Результати Третіх національних консультацій
з розробки секторальних та крос-секторальних
експортних стратегій:
учасники робочих груп фіналізували плани дій,
які є основою стратегій
бачення та стратегічні цілі у кожному
секторі та крос-секторі затвердженні

Перспективні сектори Експортної стратегії України у 2017 році
ТОП-3 країни-імпортери
Інформаційно-комунікаційні
технології
Експорт

$1,8

ЄС $652,2

США $535,9

млрд

збільшився на $116,7

млн
млн

Швейцарія $149,4

млн

ТОП-3 країни-імпортери
Креативні індустрії

Експорт

$1,1

млрд

збільшився на $119,2

млн

Технічне обслуговування та
ремонт повітряних суден
Експорт

ЄС $437,2

США $328,5

млн

Ізраїль $56,3

млн

ТОП-3 країни-імпортери
ЄС $19,5

$121,7 млн

зменшився на $95,0

млн

тис

млн

Росія $18,5

млн

Індія $16,7

млн

ТОП-3 країни-імпортери
Машинобудування

Експорт

ЄС $2,7

Росія $1,1

$5,1 млрд

збільшився на

млрд
млрд

Китай $215,2

$715,0 млн

млн

ТОП-3 країни-імпортери
Харчова і переробна
промисловість
Експорт

$7,4 млрд

збільшився на $1,0

млрд

Контакти
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ЄС $2,3

млрд

Індія $1,6

млрд

Китай $525,3

млн

млн

