
 
ПЛАН РОБОТИ 

Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та 

логістики в Україні на 2017-2018 роки* 
 

(*згідно з рішенням 22-го засідання МРГ звітний період установлено з 1 липня поточного року до 30 червня наступного)  

 
Засідання Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної 

торгівлі та логістики в Україні (МРГ) 
 
1. 27-е засідання МРГ 
Питання для обговорення:  
вплив Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі на розвиток малого 

та середнього бізнесу в Україні; 
підтримка держави і міжнародних донорів у сфері забезпечення 

готовності малого та середнього бізнесу до діяльності за міжнародними 

стандартами. 
   
Учасники: учасники МРГ, Секретаріат МРГ, запрошені.  
Термін проведення: вересень 2017 року. 
Відповідальний: Секретаріат МРГ. 
 
2. 28-е засідання МРГ 
Питання для обговорення:  
сфери діяльності МРГ та можливості її трансформації у Національний 

орган зі спрощення міжнародної торгівлі та логістики в Україні; 
використання оновлених рекомендацій ЄЕК ООН щодо діяльності 

національних органів зі спрощення процедур торгівлі. 
 
Учасники: учасники МРГ, Секретаріат МРГ, запрошені.  
Термін проведення: листопад 2017 року. 
Відповідальний: Секретаріат МРГ. 
 
3. 29-е засідання МРГ 
Питання для обговорення:  
цифрові транспортні коридори: поширені концепції, вигоди та  

пріоритетні напрямки; 
можливості створення в Україні національних сегментів міжнародних 

цифрових транспортних коридорів. 
 
Учасники: члени МРГ, Секретаріат МРГ, запрошені.  
Термін проведення: лютий 2018 року. 
Відповідальний: Секретаріат МРГ. 
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4. 30-е засідання МРГ 
Питання для обговорення: 
імплементація в Україні Угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі – 

дослідження недержавних організацій та висновки незалежних експертів; 
взаємозв’язок Угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі та Угоди про 

асоціацію Україна – ЄС: спільні заходи щодо виконання зобов’язань України за 

обома міжнародними угодами; 
звіт про результати роботи МРГ за звітний період. 
 
Учасники: члени МРГ, Секретаріат МРГ, запрошені  
Термін проведення: червень 2018 року. 
Відповідальний Секретаріат МРГ. 
 

Семінари 
 
1.  Третій семінар з електронної торгівлі EU4Digital в рамках 

Східного партнерства 
Питання для обговорення:  
презентація та затвердження основних результатів дослідження з 

електронної торгівлі та електронної логістики в країнах-членах Східного 

партнерства; 
пропозиції щодо багатосторонніх проектів, які будуть включені до 

програм Східного партнерства на період 2018-2020 рр. 
 
Учасники: експерти країн-членів Східного партнерства, міжнародні 

експерти  МРГ, Секретаріат МРГ, запрошені.  
Термін проведення: вересень 2017 року. 
Відповідальний: Секретаріат МРГ. 
 
2. Міжнародний семінар ЄЕК ООН/ ОЧЕС «Інтероперабельність 

механізмів «єдиного вікна» у Чорноморському регіоні»  
Питання для обговорення:  
приклади світової практики впровадження інформаційних систем на 

принципах «єдиного вікна»; 
використання ключових компонентів СЕФАКТ ООН (Core Components 

Library) як елементів створення бази для інтероперабельних систем. Стандарти 

та моделі даних (DataElements); 
національний досвід побудови систем на принципах «єдиного вікна»: 

Інформаційна система портового співтовариства (ІСПС). 
 
Учасники: учасники МРГ, представники державних органів, ділового 

співтовариства, Секретаріат МРГ, міжнародні експерти, запрошені.  
Термін проведення: вересень 2017 року. 
Відповідальний: МЗС, Секретаріат МРГ. 
 



3 
 
3. VIII міжнародний семінар ЄЕК ООН з питань «єдиного вікна» та 

спрощення процедур торгівлі 
Питання для обговорення: тема підлягає уточненню 
 
Учасники: учасники МРГ, представники державних органів, Секретаріат 

МРГ, міжнародні експерти, запрошені.  
Термін проведення: травень 2018 року. 
Відповідальний: Секретаріат МРГ. 
 


