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№
На № Від

Український союз промисловців і підприємців 
Федерація роботодавців України 
Федерація профспілок України 
Торгово-промислова палата України

Щодо забезпечення 
промислової політики

Відповідно до резолюції Секретаріату Кабінету Міністрів України від 17.10.2016 
№ 36779/1/1-16 Мінекономрозвитку розглянуло звернення Українського союзу 
промисловців і підприємців, Федерації роботодавців України, Федерації профспілок 
України, Торгово-промислової палати України, народних депутатів України 
(вх. № 07/61075 від 10.10.2016) щодо належного організаційного і кадрового 
забезпечення формування і реалізації промислової політики в Україні та повідомляє.

З метою створення високотехнологічної індустріальної моделі вітчизняної 
промисловості, нарощування виробництва товарів з високою доданою вартістю, 
конкурентоспроможних на зовнішньому ринку, створення нових робочих місць, 
забезпечення сталого промислового розвитку країни шляхом вдосконалення 
організаційно-інституційної системи управління промисловістю відповідно до 
постанови від 11.10.2016 № 711 утворено Національний комітет з промислового 
розвитку (далі -  Комітет) та експертну раду Комітету.

Згідно з пунктом 4 зазначеної постанови експертній раді Комітету доручено 
підготувати та подати в установленому порядку проект Положення про Національний 
комітет з промислового розвитку та пропозиції щодо персонального складу Комітету.
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На сьогодні розробляється проект Положення про Комітет та формується його 
персональний склад.

Також надаємо інформацію про заходи, що здійснюються для розвитку 
промисловості.

Додаток: на арк..

Заступник Міністра 
економічного розвитку 
і торгівлі України Юрій БРОВЧЕНКО

Панченко, 253-04-65



з

ЗАХОДИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Планом пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженим розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 27.05.2016 № 418-р, передбачено низку завдань 
Мінекономрозвитку, спрямованих на розвиток промислового комплексу.

Зокрема, розробити та подати проект постанови Кабінету Міністрів України 
“Про затвердження Державної програми розвитку вітчизняних промислових 
підприємств з урахуванням потреб внутрішнього споживання”; підготувати 
Стратегію розвитку промислового комплексу на період до 2025 року та план розвитку 
промислового комплексу до 2020 року; розробити законопроекти, спрямовані на 
підвищення інвестиційної привабливості галузей промисловості України, 
стимулювання розвитку екологічних та інноваційних виробництв, розвиток 
промислових кластерів.

З метою пожвавлення внутрішнього виробництва Мінекономрозвитку разом з 
іншими центральними органами виконавчої влади та облдержадміністраціями, 
представниками підприємств Східного регіону розроблено проект Державної програми 
розвитку вітчизняних промислових підприємств з урахуванням потреб внутрішнього 
споживання, який направлено до зацікавлених центральних органів виконавчої влади для 
погодження.

Головним завданням Програми є заохочення замовлення продукції у 
українських виробників, а також створення нових виробництв через проведення 
імпортозаміщення.

Ураховуючи обмежені можливості бюджету України, місія програми полягає в 
розвитку внутрішнього ринку замовлень для промислових індустріальних підприємств, в 
тому числі, які знаходяться в Східній Україні, через замовлення державних компаній (ПАТ 
“Укрзалізниця”, ДК “Укроборонпром”, енергетика) і українського приватного сектору, 
зокрема, на оновлення і модернізацію інфраструктури в цілому в країні та розвиток 
експорту промислової продукції на зовнішні ринки.

Також, розробляється масштабна Стратегія розвитку промислового комплексу на 
період до 2025 року.

Метою Стратегії є проведення реформи, яка здатна забезпечити стабільність та 
динамічний розвиток економіки -  проведення нової індустріалізації національного 
господарства України з метою розв’язання гострих проблем, які постали перед 
промисловим комплексом країни.

На сьогодні., розроблена орієнтовна структура стратегії проведено «Круглий стіл» в 
Торгово-промисловій палаті щодо основних засад проекту Стратегії та ведеться робота 
щодо залучення міжнародної експертної (технічної) допомоги, зокрема 
Мінекономрозвитку звернулось до Організації Об’єднаних Націй з промислового 
розвитку (ЮНІДО) та до представництва Європейського Союзу в Україні.
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Крім цього, на виконання доручення Прем’єр-міністра України В. Гройсмана 
20 липня 2016 року в Мінекономрозвитку проведено міжвідомчу нараду під головуванням 
Першого віце-прем’єр-міністра України -  Міністра економічного розвитку і торгівлі 
України С. Кубіва з питання розвитку внутрішнього ринку продукції енергетичного 
машинобудування, в якій взяли участь представники центральних органів виконавчої влади, 
установ, організацій, споживачів цієї продукції та керівники підприємств енергетичного 
машинобудування.

Під головуванням Прем’єр-міністра України В. Гройсмана 2 вересня 2016 року 
відбулася нарада з питань розвитку гірничо-металургійного комплексу України.

За результатами обговорення ухвалені відповідні урядові рішення, виконання яких в 
подальшому сприятимуть розвитку підприємств енергетичного машинобудування, гірничо- 
металургійного комплексу та суміжних галузей промисловості.

У рамках виконання Плану дій Уряду Мінекономрозвитку з метою підвищення 
економічного розвитку реалізуються відповідні реформи та вже досягнуто певних 
результатів.

У напрямі дерегуляції підприємницької діяльності, поліпшення бізнес- 
клімату:

забезпечено зменшення надмірного адміністрування та створення більш 
сприятливих умов ведення бізнесу в Україні;

врегульовано питання дерегуляції господарської діяльності; 
скасовано ліцензування робіт з оцінки земель;
затверджено План дій щодо дерегуляції господарської діяльності та 

спрощення регуляторної бази, що спрямований на усунення надмірного 
адміністративного регулювання господарської діяльності, створення сприятливих 
умов для ведення бізнесу;

розроблено План дій щодо імплементації кращих практик якісного та 
ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології 
рейтингу "Ведення бізнесу" на 2016 рік;

здійснено суттєві кроїш щодо адаптації національного законодавства про 
технічні регламенти та оцінку відповідності до законодавства Європейського Союзу;

створено нормативну базу України, гармонізовану з міжнародною та 
європейською, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності продукції 
українських виробників, створено умови для усунення технічних бар'єрів у торгівлі та 
забезпеченню виконання умов інтеграції України до ЄС і членства в СОТ;

схвалено Стратегію розвитку системи технічного регулювання на період 
до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 844) що є 
"дорожньою картою" реформування системи технічного регулювання;

затверджено найбільш пріоритетні технічні регламенти з метою адаптації 
європейських директив у сфері технічного регулювання.
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У напрямі інвестиційної діяльності.
Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на 

сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення 
дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й 
формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
економіки.

Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено:
1. На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку 

державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії 
діяльності для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державно- 
приватного партнерства в Україні.

2. На території України до іноземних інвесторів застосовується національний 
режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними 
інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.

3. Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 
16.03.2000 № 1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок 
вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.

Вирішенню проблемних питань інвесторів покликані сприяти комісії із 
сприяння досудовому врегулюванню спорів з інвесторами, які можуть створюватися 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування як тимчасові 
консультаційно-дорадчі органи з метою сприяння досудовому врегулюванню спорів 
між інвестором і органом виконавчої влади (місцевого самоврядування), відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1024 “Про заходи щодо 
вдосконалення роботи органів виконавчої влади з інвесторами”.

4. Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про 
сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу.

5. З метою спрощення порядку залучення іноземних інвестицій та 
унеможливлення прояв ознак корупції при їх державній реєстрації 31.05.2016 
прийнято Закон України № 1390-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних 
інвестицій".

Також, здійснюються кроки, що сприятимуть стабільному розвитку економіки 
України та активізації інвестиційної діяльності, а саме, здійснюється робота за 
наступними напрямами:

В напрямі захисту прав інвесторів:
у рамках виконання Плану дій щодо поглиблення співробітництва між 

Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Урядом України, 
розробленого з метою реалізації заходів, передбачених Меморандумом про 
взаєморозуміння між Організацією економічного співробітництва та розвитку і
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Урядом України щодо поглиблення співробітництва від 07.10.2014, здійснено заходи 
щодо приєднання України до Декларації ОЕСР про міжнародне інвестування та 
багатонаціональні підприємства (далі -  Декларація ОЕСР), а саме, проведено 
консультації з Міністерством закордонних справ України та Міністерством юстиції 
України щодо заходів, які необхідно здійснити в аспекті приєднання України до 
Декларації.

Після приєднання до Декларації, Україні надається право отримати статус:
• Асоційованого члену в Інвестиційному Комітеті ОЕСР (у роботі, 

пов’язаної з Декларацією).
• Асоційованого члену у Робочій групі ОЕСР з питань відповідальної 

бізнес-поведінки.
• Асоційованого члену у Проекті ОЕСР щодо свободи інвестування.
• Учасника у спеціальних зустрічах Робочої групи ОЕСР з питань 

міжнародної інвестиційної статистики.
Ведеться робота в напрямі розвитку державно-приватного партнерства, а

саме:
• створено більш ефективні механізми для співробітництва між державою і 

територіальними громадами (державними партнерами) та приватними партнерами в 
рамках державно-приватного партнерства (Верховною Радою України 24.11.2015 
прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо 
усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та 
стимулювання інвестицій в Україні");

• впроваджено міжнародну практику підготовки проектів державно-приватного 
партнерства в частині визначення механізмів справедливого розподілу ризиків між 
державним та приватним партнерами (постанова Кабінету Міністрів України від 
16.09.2015 № 713 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 
лютого 2011 р. № 232");

• удосконалено порядок розрахунку концесійних платежів, (постанова Кабінету 
Міністрів України від 04.02.2016 № 130 "Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 639");

• розроблено та подано до Верховної Ради України проект Закону України 
"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення можливості 
взяття довгострокових бюджетних зобов’язань у рамках державно-приватного 
партнерства" (реєстраційний номер 4565 від 04.05.2016);

З метою спрощення Порядку надання приватним партнером державному 
партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно- 
приватного партнерства, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України 
"Про внесення змін до Порядку надання приватним партнером державному партнеру 
інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного
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партнерства" (Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 02.09.2015 № 746 
"Про внесення змін до Порядку надання приватним партнером державному партнеру 
інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного 
партнерства").

Крім того, з метою приведення положень нормативно-правових актів у 
відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо 
усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та 
стимулювання інвестицій в Україні" розроблено такі нормативно-правові акти:

• проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку 
проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно- 
приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, 
які належать Автономній Республіці Крим і Порядку проведення аналізу 
ефективності здійснення державно-приватного партнерства", який надіслано на 
розгляд Кабінету Міністрів України;

• проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 
заміни приватного партнера".

Здійснюються заходи щодо удосконалення системи управління державними 
інвестиціями (капітальні інвестиції):

Прийнято зміни до Бюджетного кодексу, а саме, Закон України від 07.04.2015 
№ 288-VII “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних 
інвестиційних проектів”.

Кабінетом Міністрів України затверджено нові прозорі процедури відбору 
проектів, склад Міжвідомчої комісії, а також перелік вимог до державних 
інвестпроектів - постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 
“Деякі питання управління державними інвестиціями” (набула чинності 
12.08.2015).

За результатами відбору державних інвестиційних проектів Міжвідомчою 
комісією з питань державних інвестиційних проектів відібрано 10 проектів, які 
включено до державного бюджету на 2016 рік з відповідним їх фінансуванням. Разом 
з цим, у Мінекономрозвитку, починаючи з кінця 2015 року, проводиться робота з 
головними розпорядниками коштів державного бюджету щодо підготовки та подання 
державних інвестиційних проектів з метою забезпечення їх реалізації у 2017 році.

За підсумками І півріччя 2016 року було проведено моніторинг розробки та 
реалізації державних інвестиційних проектів. Інформацію щодо стану розробки та 
реалізації 10 державних інвестиційних проектів було розглянуто на засіданні 
Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів 14.07.2016.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до 
Закону “Про інвестиційну діяльність” (щодо державних інвестиційних проектів)» 
(реєстр. № 4547-1 від 04.05.2016), який розроблено з метою приведення положень
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Закону України “Про інвестиційну діяльність” у відповідність із Законом України 
“Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних 
проектів”, а також, удосконалення проведення оцінки, відбору і моніторингу 
інвестиційних проектів, для реалізації яких може бути надана державна підтримка.

Здійснюються заходи в напрямі розвитку інвестиційної інфраструктури, а
саме:

продовжується робота по реалізації Закону України "Про індустріальні парки", 
яким передбачено державну підтримку облаштування індустріальних парків;

проводиться робота щодо забезпечення методологічної та інформаційної 
підтримки суб’єктів індустріальних парків, сприяння в отриманні ними державної 
підтримки відповідно до законодавства, а також, в залученні інвестицій для їх 
облаштування та функціонування.

Сьогодні в Реєстр індустріальних парків вже включено 14 таких парків. 
Ще 7 індустріальних парків створено і знаходяться в процесі підготовки документів, 
необхідних для включення їх у вказаний Реєстр.

У 2016 році міськрадою м. Шостка подано та прийнято Мінрегіонбудом заявку 
на фінансування робіт щодо облаштування індустріального парку "Шостка" за 
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Також, з 2002 року в смт. Малинівка Чугуївського району Харківської області 
функціонує приватний індустріальний парк "Малинівка", а з 2010 року на території 
підприємства ПрАТ "Камвольно-суконна компанія "Чексіл" -  індустріальний парк 
"Чексіл". У м. Суми на території Сумської камвольно-прядильної фабрики (виробничі 
потужності якої збережено та використовуються одним із учасників парку) створено і 
функціонує індустріальний парк "Патріот". 17 червня 2016 року у Херсоні 
презентовано індустріальний парк "KhersonlndustrialPark" (утворений на базі 
ТОВ "Укрсільгоспмаш").

Нормами Митного кодексу України (стаття 287) передбачено звільнення від 
сплати ввізного мита товарів, які ввозяться іноземними інвесторами на строк не 
менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів 
(контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства 
з іноземними інвестиціями.

Розмитнення таких товарів здійснюється у першочерговому порядку.
Започатковано на постійній основі діалог з бізнесом для врегулювання 

проблемних питань з інвесторами -  щоквартальні робочі зустрічі за участю 
представників міністерств та бізнесу.

Крім того, з метою пошуку дієвого механізму залучення іноземних інвестицій в 
Україну, збільшення обсягу іноземних інвестицій, підтримки пріоритетних 
інвестиційних проектів, поліпшення інвестиційного клімату в державі, забезпечення 
захисту прав інвесторів, сприяння ефективній взаємодії інвесторів з державними
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органами здійснюються заходи щодо створення Офісу із залучення інвестицій і 
супроводження інвесторів (далі -  Офіс). Офіс буде створено при Кабінетові 
Міністрів України, він буде працювати як координаційний механізм.

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 року № 647 
затверджено Положення про Урядового уповноваженого з питань інвестицій, на 
якого покладається координація діяльності Офісу.

Також, Указом Президента України від 29 серпня 2016 року № 365/2016 
затверджено положення про Національну інвестиційну раду. Основними 
завданнями Ради є: розроблення пропозицій щодо стимулювання та розвитку 
інвестиційної діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу 
України, у тому числі з урахуванням найкращої міжнародної практики; сприяння 
формуванню основних напрямів державної політики щодо поліпшення 
інвестиційного клімату в Україні; напрацювання пропозицій щодо стратегічних 
напрямів розвитку інвестиційного потенціалу України, стимулювання іноземних та 
національних інвестицій в розвиток економіки держави; вивчення ініціатив та 
потенційних пропозицій щодо інвестиційних проектів, а також практики взаємодії 
суб'єктів інвестиційної діяльності з державними органами; аналіз та узагальнення 
проблем, які перешкоджають інвестуванню в економіку України, підготовка 
пропозицій щодо шляхів їх вирішення, зокрема щодо заходів зі сприяння захисту 
прав інвесторів; участь в опрацюванні проектів актів законодавства з питань 
інвестиційної діяльності.

У напрямі розвитку інновацій:
1. За участю Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного 

розвитку і торгівля України Кубіва С. І. 27 липня 2016 року відбулося офіційне 
відкриття Офісу високих технологій (High Tech Office), засновниками якого 
виступили українські та міжнародні компанії.

Діяльністю High Tech Office передбачається надання фінансування та 
необхідної експертної і технічної допомоги на всіх стадіях розвитку інновацій від ідеї 
до кінцевого продукту. Зокрема, очікується фінансування інноваційних проектів на 
ранніх ризикованих стадіях та зростання кількості інноваційних компаній в Україні, 
створення "мануфактури" стартапів та підсилення індустрії венчурного капіталу, а 
також посилення співпраці з місцевою владою та бізнесом для підтримки інновацій, 
мотивування інноваторів та підприємців створювати і вести бізнес в Україні, 
зростання наукової та дослідницької активності у великих містах з подальшим 
розповсюдженням на всю територію країни.

2. З метою формування нової моделі економічного розвитку держави 
Мінекономпрозвитку розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України 
проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку



високотехнологічних виробництв та затвердження плану заходів щодо її 
реалізації” .

Унаслідок розробки та реалізації заходів державної політики будуть закладені 
передумови для:

суттєвого і постійного зростання рівня інноваційності економіки та її 
наукоємність;

зростання конкурентоздатності економіки; системного поєднання науки з 
виробництвом;

оперативного впровадження, використання та комерціалізацію результатів 
наукової діяльності;

скорочення технологічного відставання від розвинених країн; підвищення 
технологічності;

підвищення ефективності існуючого виробництва. Ключовими напрямками 
реалізації проекту акта є: створення Офісу високих технологій (High Tech Office); 
розвиток експортно-орієнтованої інноваційної екосистеми;

програма заохочення та залучення світових високотехнологічних лідерів до 
розвитку виробництва та НДДКР в Україні (Welcome MNC);

розробка та впровадження Цифрового порядку денного для України (Digital 
Agenda);

програма популяризації високих технологій, науки та техніки серед молоді.
У напрямі підвищення ефективності управління державним сектором 

економіки та його оптимізації:
змінено підходи конкурсного відбору керівників державних підприємств 
затверджено перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне 

значення для економіки і безпеки держави
затверджено переліки об'єктів державної власності, які планується 

приватизувати у 2015-2016 роках та затверджено відповідні переліки об’єктів та план- 
графіки підготовки об'єктів до продажу та виставлення їх на продаж.

забезпечено умови для проведення якісного і незалежного аудиту 
найбільших держкомпаній;

схвалено Стратегію підвищення ефективності діяльності суб'єктів 
господарювання державного сектора економіки та затверджено план заходів з 
реалізації зазначеної стратегії.

У напрямі реформи державних закупівель;
встановлено особливості застосування електронних засобів під час 

відбору учасника у разі застосування Міноборони переговорної процедури закупівлі з 
метою забезпечення додаткової прозорості під час здійснення державних закупівель 
Міноборони;
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забезпечено реалізацію пілотного проекту у сфері державних закупівель 
щодо впровадження електронних закупівель;

забезпечено запровадження системи електронних закупівель та 
електронної системи оскарження, підвищення рівня конкуренції у сфері державних 
закупівель та зниження рівня корупції;

Україна приєдналася до Угоди СОТ про державні закупівлі.
З метою підвищення ефективності та посилення експортної політики держави, 

а також створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного експорту 
Мінекономрозвитку як головний орган виконавчої влади, відповідальний за 
зовнішньоекономічну політику, здійснює наступні заходи:

-  розробка Національної експортної стратегії.
Мінекономрозвитку за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund 

(WNISEF) та за участю міжнародних експертів -  Міжнародного торгового центру -  
ведеться робота щодо розробки Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі 
України в рамках розробки Національної експортної стратегії, реалізація якої 
забезпечить створення необхідних умов для оптимізації інтеграції України в 
міжнародні потоки товарів та послуг (в частині експорту).

5-6.09.2016 року проведено Першу національну консультацію та Стратегічну 
сесію за участі Першого віце-прем’єр-міністра України -  Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України Кубіва С. І. із залученням представників органів влади, 
наукових установ, бізнес-асоціацій та представників підприємств, за участі більш ніж 
100 експертів.

-  створення системи державної фінансової підтримки експорту.
Міністерством ведеться робота над підготовкою нормативно-правової бази для

створення в Україні фінансової установи з підтримки експорту.
Враховуючи рекомендації німецьких експертів та існуючі економічні умови, 

зокрема дефіцит державного бюджету для створення експортно-кредитного агентства 
(ЕКА) наразі Міністерство розробляє законопроект, який забезпечить утворення 
експортно-страхового агентства (ЕСА).

Законопроект передбачатиме засади державної підтримки експорту шляхом 
страхування та спрямований на створення сприятливих умов для розширення 
експортного потенціалу вітчизняних суб’єктів господарювання, покращення 
структури експорту, забезпечення захисту українських експортерів від ризику 
неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності товарів (робіт, 
послуг) українського походження на світових ринках.

-утворення торгових представництв у  складі закордонних дипломатичних 
установ.

Враховуючи важливість представлення економічних інтересів держави і 
бізнесу за кордоном Мінекономрозвитку разом з МЗС ведуть процес щодо посилення
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роботи відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України 
за кордоном за рахунок відповідних фахівців Мінекономрозвитку. Тому прийнято 
рішення розробити пілотний проект постанови Кабінету Міністрів України щодо 
посилення захисту економічних інтересів України за кордоном.

забезпечення діяльності Ради з просування експорту при 
Мінекономрозвитку.

Ведеться активна діяльність Ради з просування експорту при 
Мінекономрозвитку, робота якої спрямована на координацію державних органів по 
просуванню експорту української продукції та розроблення пропозицій по усуненню 
системних, адміністративних і бюрократичних бар'єрів, що перешкоджають розвитку 
експортної діяльності в Україні. У 2016 році було проведено 13 засідань з різних 
тематик, на яких розглядались такі питання:

експорт українських послуг у галузі IT технологій; 
торговельне співробітництво України та Королівства Нідерланди; 
експорт українських товарів легкої промисловості; 
проблеми експорту українських товарів до Російської Федерації та 

пошук альтернативних рішень щодо транзиту експортних товарів через територію 
Російської Федерації і використання міжнародних транспортних коридорів, у тому 
числі «Шовкового шляху»;

стимулювання експорту і безпеки перевезень продукції промислових 
підприємств-експортерів гірничо-металургійного комплексу;

стимулювання експорту фармацевтичної продукції; 
переміщення товарів через митний кордон України за принципом 

«єдиного вікна»;
торгівля України з Республікою Молдова;
експортні можливості українських товаровиробників Дніпропетровської 

області (виїзне Ради у м. Дніпропетровськ);
експортні можливості українських товаровиробників Херсонської 

області (виїзне Ради у м. Херсон);
економічне співробітництва з країнами азійсько-тихоокеанського 

регіону, зокрема, Сінгапуром, Індонезією, Малайзією, В’єтнамом;
економічне співробітництво з Республікою Польща; 
пошук альтернативних шляхів постачання товарів в обхід РФ (у тому 

числі «Шовковий Шлях»).
-  створення Ради з просування експорту при Кабінеті Міністрів України.
З метою формування іміджу надійного партнера в особі Уряду та ефективної 

координації заходів щодо надання підтримки вітчизняним експортерам у просуванні 
товарів і послуг на зовнішні ринки Мінекономрозвитку ведеться робота щодо
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розробки концепції та проекту постанови Кабінету Міністрів “Про утворення Ради з 
міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України” з відповідним положенням.

-  створення Офісу з просування експорту.
Принагідно інформуємо, що при Мінекономрозвитку створено проектну 

команду, яка реалізовує системний підхід до просування українського експорту, а 
саме Офіс з просування експорту при Мінекономрозвитку (далі -  Офіс). Завданнями 
Офісу є організація спеціалізованих бізнес-заходів для українських експортерів за 
кордоном, створення майданчику для безпосередньої комунікації між експортерами 
та урядом, формування позитивного іміджу України через створення якісних 
промоційних відео та друкованих матеріалів і надання професійних послуг 
експортерам.

Довідково: Протягом 2016 року Офісом організовано:
-  6 бізнес-форумів, які відвідали 2000 бізнесменів (у т.ч. 250 українських);
-  24 засідання Ради з просування експорту;
-  сформовано бази даних 3000 компаній експортерів;
-  знято 7 галузевих промо відео;
-  розроблено та перекладено (ENG, GER, FR, RUS, СРІ) промоційні 

матеріали;
-  розроблено концепцію бренду українських продуктів та сервісів 

#followukraine.
Концепцію щодо створення Офісу з просування експорту при 

Мінекономрозвитку 31.08.2016 було презентовано Прем’єр-міністру України 
В. Гройсману.

Контакти для співпраці:
-  exportcouncil@me.gov.ua -  з питань роботи Ради з просування експорту 

при Мінекономрозвитку;
-  forum@me.gov.ua -  з питань бізнес-заходів для експортерів;
-  change.trade@me.gov.ua -  з питань аналітики та ринкових досліджень;
-  trademission@me.gov.ua -  з питань торговельних місій для експортерів
Також, надсилаємо для використання в роботі посилання на презентаційні

промо-відео України:
-  Uopen4U: https://www.youtube.com/watch?v=jdSQuanI8Z8
-  Agro: https://www.youtube.com/watch?v=IbOKyIkU610
-  Tourism: https://www.youtube.com/watch?v=qZMMJo7jOTQ
-  Transport: https://vvww.youtobe.com/watch7vHGWHsoQhEUU
-  Energy: https://www.youtube.com/watch7vHToDP047GDn8
-  забезпечення функціонування експортного веб-порталу.
З метою спрощення та надання інформації українським експортерам та 

іноземним компаніям за принципом «єдиного вікна» планується створити єдиний веб-
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mailto:trademission@me.gov.ua
https://www.youtube.com/watch?v=jdSQuanI8Z8
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https://vvww.youtobe.com/watch7vHGWHsoQhEUU
https://www.youtube.com/watch7vHToDP047GDn8
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ресурс для інформаційної підтримки, який буде мультифункціональною 
інформаційною платформою, сфокусованою на потребах цільової аудиторії 
(українських експортерів та іноземних компаній, зацікавлених в імпорті українських 
товарів та послуг).

Наразі розроблено проект спільного наказу «Щодо порядку взаємодії 
Мінекономрозвитку та МЗС стосовно інформаційного наповнення веб-порталу 
“Комплексна система інформаційно-консультаційної підтримки та розвитку 
експорту” (www.ukrexport.gov.ua”).


