
Спільна заява Українсько-Американської ради з торгівлі та інвестицій 

  

28 травня 2015 року 

  

Київ, Україна – Сьогодні Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус і 

Заступник торговельного представника США Л. Деніел Маллейні оголосили наступну Спільну 

заяву після завершення п’ятого засідання Українсько-Американської ради з торгівлі та інвестицій, 

яке відбулося в Києві, Україна: 

  

«Протягом сьогоднішнього засідання Ради з торгівлі та інвестицій ми обговорювали кроки, 

необхідні для поглиблення нашої двосторонньої торгівлі та інвестиційної співпраці. Україна 

вживає важливих заходів із покращення свого ділового й інвестиційного клімату в часі великих 

викликів, і ми й надалі працюватимемо разом задля відновлення та розквіту української 

економіки. Ми маємо досить амбітні плани на поточний рік. 

  

Ми переглянули перешкоди на шляху зростання двосторонньої торгівлі та інвестицій і обговорили 

кроки, які сприятимуть розширенню можливостей співпраці на користь обох країн. Кожен із 

партнерів запропонував конкретні ідеї стосовно того, як ми могли б прибрати торгові бар’єри й 

покращити нашу двосторонню торгівлю у сільськогосподарській та промисловій галузях. Україна 

та Сполучені Штати Америки визнали позитивний ефект на торгівлю між нашими країнами, що 

справить Генеральна система преференцій (ГСП) у разі відновлення, а також потенціал до 

зростання торгівлі від впровадження ГСП. 

  

Окрім того, ми обговорили переваги використання багатосторонніх механізмів для зростання 

експортного потенціалу України, зокрема таких як ухвалення Угоди СОТ «Про сприяння торгівлі» 

та приєднання до Угоди СОТ «Про державні закупівлі». Уряд України з вдячністю відзначив роль 

технічної допомоги Сполучених Штатів Америки у прискоренні розвитку торговельних стосунків 

України. 

  

У другій частині засідання сторони зосередилися на обговоренні шляхів покращення ділового й 

інвестиційного клімату в Україні. Ми обговорили всебічний план українських реформ, включаючи 

амбітні й нагальні зусилля, спрямовані на посилення верховенства права, боротьбу з корупцією та 

створення сприятливого бізнес-клімату. Сполучені Штати відзначили суттєві реформи, які вже 

зробила і продовжує робити Україна задля посилення передбачуваності й прозорості в економіці 

на користь вітчизняним та іноземним інвесторам. Сполучені Штати привітали зусилля України, 

направлені на скорочення регуляторного тягаря та покращення системи відшкодування ПДВ. 

Україна й Сполучені Штати обговорили переваги впровадження електронної системи 

відшкодування ПДВ і той факт, що прозора, ефективна та справедлива система ПДВ стане 

потужним сигналом світовому бізнесу про бажання України створити бізнес-середовище, що 

заохочуватиме всі інвестиції. 

  

Ми також обговорили важливість для обох країн подальшого прогресу у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності та правозастосування. Сполучені Штати відзначили бажання України 

створити в країні прозору, функціональну і виправдану систему збору й розподілу роялті між 



правовласниками. Ми також налаштовані на спільну роботу з припинення використання 

неліцензійного програмного забезпечення урядовими органами України та започаткування 

механізмів переходу до використання ліцензійного програмного забезпечення. До того ж 

сподіваємося продовжити співпрацю в наступному році з метою припинення поширення 

порушень авторського й суміжних прав у мережі Інтернет в Україні. Належний захист 

інтелектуальної власності принесе користь як українським, так і американським винахідникам, 

творцям і митцям. 

  

Аби забезпечити досягнення прогресу на шляху торговельної та інвестиційної співпраці, 

українська й американська сторони планують посилити контакти на технічному рівні. Обидві 

сторони прагнуть досягти конкретного та практичного прогресу з низки обговорюваних нині 

питань. Учасники сьогоднішньої дискусії впевнені у можливостях та потенціалі української 

економіки. Ми сподіваємось провести наступне засідання Ради з торгівлі та інвестицій у 2016 році 

у Вашингтоні, де прозвітуємо про доcягнутий прогрес на той час. 

  

Додаткова інформація:   

Після вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2008 році, Україна і США того ж 

року підписали Угоду про співпрацю у сфері торгівлі та інвестицій (ТІСА). ТІСА встановила Раду 

з торгівлі та інвестицій (ТІС) як основний механізм співпраці двох країн задля підсилення й 

розширення відносин у сфері торгівлі та інвестицій. Ця рада є основним форумом для дискусій з 

питань торгівлі та інвестицій обох країн. 


