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        Рішення Президії ТПП України 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про Раду з питань зовнішньоекономічної діяльності 

при Торгово-промисловій палаті України 

  

1. Рада з питань зовнішньоекономічної діяльності при Торгово-

промисловій палаті України (далі – Рада) – постійно діючий консультативно-

дорадчий орган, утворений з числа підприємців-фахівців у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, провідних спеціалістів комерційних 

підприємств, їх об'єднань, науково-дослідних, проектних організацій, 

міжнародних організацій.  

До роботи Ради можуть залучатись представники органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування на безоплатній основі, а також 

представники посольств іноземних держав, акредитованих в Україні. 

Рада виступає посередником в діалозі між бізнесом і владою, лобіює 

широке коло питань з метою покращення загальної правової і регуляторної 

політики й усунення перешкод для ведення бізнесу, справляє реальний вплив 

на законотворчу діяльність, опрацьовує, виходячи з реальних потреб бізнесу, 

ґрунтовні пропозиції для внесення на розгляд відповідних органів державної 

влади. 

Рада у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом 

Торгово-промислової палати України, рішеннями її керівних органів та цим 

Положенням. 

2. Відповідно до Закону України від 02 грудня 1997 р. № 671/97-ВР     

"Про торгово-промислові палати в Україні", а також постанови Кабінету 

Міністрів України від 1 квітня 1999 р. № 529 "Про підтримку діяльності 

торгово-промислових палат", основними завданнями Ради є: 

- вироблення фахових пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 

проблемних питань діяльності українських підприємств у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- налагодження діалогу у форматі "бізнес-влада", сприяння 

формуванню дієвого механізму взаємодії суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності та органів державної влади на засадах партнерства, відкритості і 

прозорості; 

- налагодження координації дій підприємств, установ та організацій, їх 

об’єднань з метою реалізації завдань та заходів у сфері активізації 

просування українських товарів, робіт та послуг на зовнішні ринки; 
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- представлення узгодженої позиції щодо інтересів українських 

підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності перед органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування у форматі "єдиний 

голос"; 

- участь в розробленні державних програм у сфері просування 

українських товарів, робіт та послуг на зовнішні ринки, спрямованих на 

підтримку підприємництва в Україні та розвиток міжнародного торговельно-

економічного співробітництва; 

- підготовка пропозицій щодо формування державної економічної, 

податкової та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту 

інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому і зовнішніх ринках, 

підвищення їх конкурентоспроможності, створення сприятливих умов для 

здійснення вітчизняними товаровиробниками експорту/імпорту товарів, 

робіт, послуг, запобігання та протидії обігу контрафактної продукції на 

внутрішньому ринку; 

- проведення незалежної експертизи проектів нормативно-правових 

актів та/або вироблення пропозицій щодо покращення законодавства України 

у сфері зовнішньоекономічної діяльності із залученням представників 

українських ділових кіл; 

- обговорення проблемних питань, що виникають у українських 

підприємств в частині перешкоджання ведення зовнішньоекономічної 

діяльності, визначення кодів товарів згідно класифікації "УКТ ЗЕД", 

правильності визначення митної вартості товарів, тощо, та формування 

відповідних експертних висновків, що матимуть рекомендаційний характер; 

- підготовка узгоджених пропозицій щодо питань укладення, виконання 

чи денонсації міжнародних договорів України у сфері міжнародної торгівлі 

для представлення органам державної влади; 

- підготовка узгоджених пропозицій щодо питань визначення                    

та впровадження механізмів стимулювання розвитку експорту для 

представлення органам державної влади; 

- підготовка узгоджених пропозицій щодо вирішення проблемних 

питань співробітництва України в рамках Світової організації торгівлі для 

представлення органам державної влади; 

- підготовка узгоджених пропозицій щодо забезпечення захисту прав  

та інтересів підприємств України в торговельно-економічній сфері,                   

в тому числі з використання механізмів Світової організації торгівлі для 

представлення органам державної влади; 

 

 

 



 3 

 

- підготовка узгоджених пропозицій щодо збільшення обсягів експорту 

вітчизняних товарів, робіт та послуг на зовнішні ринки, а також відкриття 

нових закордонних ринків збуту для представлення органам державної 

влади; 

- підготовка узгоджених пропозицій щодо поглиблення двостороннього 

торговельно-економічного співробітництва з країнами-партнерами для 

представлення органам державної влади; 

- підготовка узгоджених пропозицій з метою ефективної реалізації 

завдань, передбачених положеннями 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" для представлення органам державної влади; 

- узагальнення пропозицій комітетів (Рад) підприємців при Торгово-

промисловій палаті України щодо розвитку міжнародної торгівлі; 

- надання комітетам (Радам) підприємців, цільовим секціям фахівців-

консультантів, що діють при регіональних палатах, методичної допомоги з 

питань, пов’язаних з організацією і проведенням консультацій з питань 

зовнішньоекономічної діяльності з представниками ділових кіл і підготовкою 

за їх результатами узгоджених пропозицій; 

- підвищення ролі та авторитету Торгово-промислової палати України 

перед органами державної влади з метою ефективного вирішення питань 

розвитку міжнародного торговельно-економічного співробітництва 

відповідно до національних інтересів; 

- розробка нових механізмів та процедур взаємодії органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та Торгово-промислової палати 

України, регіональних торгово-промислових палат, громадських організацій 

та представників ділових кіл з метою розвитку сфери зовнішньоекономічної 

діяльності; 

- розробка та впровадження ефективних інструментів підтримки 

діяльності українських підприємств з використанням та розвитком 

можливостей і переваг Торгово-промислової палати України; 

- координація зусиль членів Ради та інших суб’єктів господарської 

діяльності України в сфері міжнародної торгівлі; 

- сприяння реалізації інших статутних завдань Торгово-промислової 

палати України. 

3. Рада взаємодіє з органами державної влади, органами                

місцевого самоврядування, консультативно-дорадчими органами                        

при органах державної влади, підприємствами, установами та організаціями, 

а також їх об'єднаннями. 

 



 4 

 

4. Склад Ради затверджується на засіданні Президії Торгово-

промислової палати України. У разі потреби до нього можуть вноситись 

зміни шляхом винесення вказаного питання на розгляд та схвалення                     

на засіданнях Ради. 

5. Очолює Раду Голова, який обирається з числа її членів простою 

більшістю голосів. Голова Ради має двох заступників. 

6. Голова Ради: 

- здійснює керівництво роботою Ради; 

- може брати в установленому порядку участь у засіданнях керівних 

органів Палати, нарадах, які проводяться ТПП України або за її участі, з 

питань, що належать до компетенції Ради; 

- дає окремі доручення членам Ради. 

7. Голова Ради має посвідчення встановленого зразка. 

8. Заступники Голови Ради обираються з числа членів Ради за поданням 

його голови простою більшістю голосів. 

Заступники Голови Ради виконують обов’язки та здійснюють 

повноваження, визначені головою Ради. 

9. Координатор діяльності Ради обирається з числа членів Ради                           

за поданням її Голови простою більшістю голосів на засіданні Ради. 

Координатор діяльності Ради здійснює координацію взаємодії членів                

Ради щодо організаційного забезпечення діяльності Ради, узагальнення 

пропозицій до порядку денного засідання Ради.   

10. Рада самостійно визначає порядок своєї діяльності та регламент 

роботи. 

11. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

Підприємства, які є членами Ради, є членами торгово-промислових палат. 

12. Рішення Ради оформляються протоколами і мають рекомендаційний 

характер. 

13. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється 

відповідним структурним підрозділом Торгово-промислової палати України.                    

14. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється  

за рахунок коштів Торгово-промислової палати України, добровільних 

внесків членів Ради, а також за рахунок грантової чи технічної допомоги. 

 

__________________________ 


