Попередня практика забезпечення реалізації державної
політики у сфері зовнішніх зносин та ЗЕД в Україні
 Досвід функціонування системи торговельно-економічних місій (ТЕМ) протягом 1995-2010 рр. у складі ЗДУ
продемонстрував неефективність такої системи (дублювання функцій ТЕМ та ЗДУ, виникнення конфліктних
ситуацій та погіршення якості виконання завдань).

 8 квітня 2010 року ухвалено Указ Президента України від № 522 «Про деякі питання представництва
економічних інтересів України за кордоном», яким були ліквідовані ТЕМ у складі ЗДУ та утворені відділи з
економічних питань у складі ЗДУ (ВЕП).
 Реалізація зазначеного Указу в цілому дозволила забезпечити цілісність зовнішньополітичного курсу
України та посилити економічну складову зовнішньої політики нашої держави.
 Наразі постає потреба у подальшому удосконаленні існуючого механізму забезпечення економічних
інтересів держави за кордоном, насамперед, у тому, що стосується надання ефективної практичної підтримки
національним виробникам у виході на зовнішні ринки.
 Така система забезпечення інтересів національних товаровиробників за кордоном має ґрунтуватися на
засадах клієнтоорієнтованості, мотивованості, ефективності та повинна відповідати сучасним вимогам до
ведення зовнішньоторговельної діяльності.

Особливості забезпечення реалізації державної політики
у сфері зовнішніх зносин та ЗЕД в окремих країнах світу
Great Britain

 Британське відомство з
питань торгівлі та
інвестицій (UKTI), діє 162
секції у 96 державах

 Інститут Послів бізнесу
 Проект Catalyst UK
(глобальна мережа
«адвокатів Британії»)

Canada

 Служба торгових
комісарів:

- International Business

Development Policy (група
перспективного планування)
- Operations and Services Bureau
(методичне керівництво
іноземними установами)
- Market Development Bureau
(центр ринкових досліджень)

Netherlands

 Агентство розвитку
підприємництва
Нідерландів
 Інформаційний ресурс
Hollandtrade.com
(налагодження контактів
між голландськими та
іноземними компаніями)

France

Дворівнева система

(забезпечення макроекономічної
політики та безпосереднє
сприяння бізнесу)

 Інститут галузевих
радників у ВЕП при
Посольствах
 Представництва держ.
агенції «BusinessFrance»

(супровід МСП на зовнішніх ринках)

Особливості забезпечення реалізації державної політики
у сфері зовнішніх зносин та ЗЕД в окремих країнах світу
Denmark

 Торговельна рада при
МЗС
Механізми та програми
підтримки:
1.
«The Tool Box»
2. Субсидування
3. Спільне просування
проекту

Lithuania

 Державне агентство
«Enterprise Lithuania»

(консультаційна підтримка
експортерів)

 Інститут спеціальних
галузевих аташе

(від Мінекономіки, Мінсіль-госп,
Мінтранс, Міненерго)

Slovak Republic

Hungary

 Мережа
 Рада Уряду з питань
зовнішньоекономічних
стимулювання
аташе
експорту та інвестицій
 Мережа закордонних
 Ради стратегічного
торгових домів
управління,
 «Центральноєвропейська
координації та
мережа розвитку торгівлі»
контролю діяльності
(розбудова іноземної мережі
SARIO
представництв та управління
ними)

Cтворення сучасної дворівневої системи забезпечення
зовнішньоекономічних інтересів України
ВЕП у складі ЗДУ – стратегічні напрями економічного співробітництва, торговельна політика,
лібералізація торговельних режимів та економічна проблематика з політичною складовою
Торговельні представництва – просування інтересів конкретних національних
товаровиробників на зовнішніх ринках, безпосереднє сприяння діловим колам (у тому числі на
платній основі).
• засновуються поза межами дипломатичної служби з використанням дієвих інструментів,
недоступних ВЕП ЗДУ;
• із залученням представники різних ЦОВВ, державних підприємств та громадських асоціацій
бізнесу з можливістю використання позабюджетних коштів.
Основні завдання:
 надання практичного сприяння українським компаніям у налагодженні контактів, проведенні
переговорів, укладенні контрактів тощо;
 проведення інформаційно-аналітичної роботи (здійснення маркетингових досліджень,
надання консультативної та правової допомоги тощо);
 організація презентацій, бізнес-форумів, конференцій;
 супроводження досягнутих домовленостей та укладених контрактів.

