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Торговельний Режим

Рік Total Agro Non‐Agro

2013 4.5 9.2 3.8

2012 4.5 9.5 3.7

2011 4.5 9.5 3.7

2010 4.6 9.8 3.8
2009 4.6 9.7 3.8
2008 5.5 13.0 4.2

Simple average MFN applied – World trade profiles WTO (copyright)

www.wto.org/statistics



Експорт

http://www.ukrstat.gov.ua/



Імпорт

http://www.ukrstat.gov.ua/



Експорт/Імпорт

http://www.ukrstat.gov.ua/



Розширення доступу на ринки товарів та послуг для 
українських виробників та постачальників послуг шляхом 

переговорів з країнами, що вступають до СОТ, та укладанням 
угод про вільну торгівлю

•16 ЗВТ, у томучислі за період з 2008 р.

•Угода ВТ з державами ЄАВТ, 2010

•УВТ з Чорногорією, 2011

•УВТ СНД, 2011

•DCFTA з ЄС, 2014

•Приєднання нових держав до СОТ: Чорногорія (2012),
РФ (2012),  Таджикистан (2013), Ємен (2014)



ВИКЛИКИ

Середньо та 
довгострокові

Термінові



Термінові

• Необхідність захисту від недружніх дій та навмисного
створення бар‘єрів у торгівлі з боку РФ

• Диверсифікація ринків для постачання укр. товарів та
послуг та орієнтація на розвиток секторів послуг,
електронна економіка: доступ до інтернету, послуги у сфері
програмного забезпечення, телекоммунікаційні послуги,
електронні платежі

• Оновлення діяльності торговельних представництв, які
повинні стати форпостами міжнародної торговельної
мережі для українських товарів та послуг, надавати дієву
підтримку виробникам та постачальникам у виході на нові
ринки



Термінові

Партнерство задля покращення 
доступу до ринків 

Інтенсивні публічні консультації між державними
органами та бізнесом. Такий підхід допоможе
перевести у практичну площину результати
торговельних переговорів, орієнтує на результат та
врегулювання специфічних торговельних
проблем.



Середньо та довгострокові 
виклики

 Нетарифні та інші регуляторні бар’єри ‐ обтяжливі митні
процедури і практика, дискримінаційні податкові правила,
технічні бар’єри, необгрунтовані санітарні та фітосанітарні
заходи, слабкий захист прав інтелектуальної власності,
перешкоди для торгівлі послугами та прямих іноземних
інвестицій, обмежувальна практика у державних закупівлях,
субсидії та ін.

 Дотримання системи правил СОТ та використання їх переваг
для забезпечення просування своїх торговельних інтересів,
усунення тарифних і нетарифних бар‘єрів для українських
товарів та послуг, розширення доступу на зовнішні ринки



Середньо та довгострокові 
виклики

 ІмплементаціяDCFTA також є важливим системоформуючим
фактором для реалізації укр..торг. політики та підґрунтям
для подальшого просування на ринки, які знаходяться в колі
преференційних угод ЄС та на яких гармонізується система
правил щодо нетарифного регулювання доступу до ринку

 Подальший розвиток багатосторонніх правил та охоплення
ними нових сфер (спрощення процедур торгівлі, електронна
торгівля, екологічні товари тощо). Для України важливо
брати активну участь у цих процесах, щоб її інтереси також
були враховані.

Наприклад, TiSA (Trade in Services Agreement) – угода щодо
якої проводять переговори 23 країни СОТ, які разом
складають 70% світової торгівлі послугами



Середньо та довгострокові 
виклики

 Адаптація до нових вищих стандартів та правил активні та
вагомі Члени СОТ узгоджують регіональні домовленості
“СОТ++”, які встановлюють більш високі стандарти у
соціальній та екологічній сферах, конкуренції, діяльності
державних торговельних підприємств, державних закупівлях.

Приклади: Trans‐Pacific Partnership, Trans‐Atlantic Trade and
Investment Partnership.

В цих умовах, що стрімко змінюються, Україна має знаходити
свою “нішу”



Середньо та довгострокові 
виклики

 Нові угоди щодо інвестицій та співробітництва у сфері науки
і технології

Такі угоди закладуть основи для більш міцних комерційних
зв’язків з іншими країнами, сприятимуть інноваціям та
модернізації української економіки. Зокрема, доцільно
придивитись до таких ринків, які активно застосовують
інновації, як Китай, Японія, Індія та інші.



Дякую за увагу
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України


