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Шановні друзі!

2017 рік став важливим етапом у зміцненні експортного потенціалу України. Розроблено та 
презентовано Експортну стратегію України, ратифіковано Угоду про вільну торгівлю між Україною та 
Канадою, завершується процес приєднання України до Регіональної конвенції про 
пан-євро-середземноморські преференційні правила походження товарів, набрали чинності 
додаткові торговельні преференції ЄС для України, організовано вісім торгових місій закордоном, 
проведено тематичні Ради з просування експорту, а також заходи з налагодження діалогу між владою 
та бізнесом у регіонах.

Експорт є одним із джерел надходжень до бюджету і є рушієм економічного зростання. На сьогодні 
експорт складає понад 50% ВВП. У 2017 році, вперше за останні 4 роки, обсяг експорту товарів та 
послуг зростає. Спостерігається тенденція до виходу українських експортерів на нові ринки та 
зміцнення позицій на традиційних, зокрема ринку ЄС з ростом частки до 40% за дев’ять місяців 2017 
року.

Особливої уваги заслуговує Експортна стратегія України. До розробки Стратегії було залучено 
фахівців, експертів, підприємців та урядовців. Результат - спільно розроблена Експортна стратегія 
України: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі з чітким планом дій на наступних п’ять років, 
де багато завдань буде виконувати Мінекономрозвитку спільно з Офісом з просування експорту.

Перед вами річний звіт Офісу з просування експорту. Як кожен звіт – це документ з даними про 
виконану роботу, аналіз того, що вдалося зробити, які можливості реалізувано, а над якими ще слід 
попрацювати.

Офіс працює безпосередньо з експортерами і виконує огляди ринків та індустрій, здійснює заходи з 
розширення експортних можливостей та пошуку іноземних партнерів, заходи для вдосконалення 
знань і навичок, супровід щодо участі в міжнародних тендерах, підтримує жінок-підприємців та 
створює можливості для конструктивного діалогу між бізнесом, владою та експертами. Наступним 
необхідним кроком є створення інституції з підтримки та просування експорту на базі Офісу з 
просування експорту. Це забезпечить надання фахової допомоги ширшому колу експортерів та 
розширення сфери надання послуг.

Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо поліпшити експортний потенціал України та 
досягнути нових вершин у міжнародній торгівлі!

Степан Кубів
 
Перший віце-прем’єр-міністр 
України - Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України



Для держави експорт – це двигун економіки. Для бізнесу експорт – це можливість заробити для себе і 
для країни. У 2017 році український експорт впевнено росте. Звичайно, це, в першу чергу, завдяки 
постійній роботі та активності українських експортерів – моїх особистих героїв.

Нам дуже важливо, що Уряд також не просто робить свою роботу, а й створює умови для зростання 
українського бізнесу та допомагає йому ставати успішним на зовнішніх ринках. У 2017 році 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі працювало над сімома пріоритетами – від укладення 
угод про вільну торгівлю до захисту інтересів виробників на ринках інших країн.

Оскільки експорт – це командна гра, окремим і дуже важливим пріоритетом роботи 
Мінекономрозвитку було і є просування українського експорту. Ми знаємо, що нам потрібно 
перетворити наш потенціал на гроші. В Експортній стратегії України, котра є чітким планом розвитку 
українського експорту на наступних п’ять років, визначено пріоритетом побудову ефективної системи 
підтримки експортерів, важливим елементом якої є Офіс з просування експорту. І ми зараз дуже 
активно над цим працюємо.

Вже сьогодні Офіс з просування експорту, навіть будучи консультативно-дорадчим органом, 
відповідає на нагальні потреби експортерів, надаючи допомогу з освітою для експортерів, 
експортним консультуванням, налагодженням контактів на зовнішніх ринках, використовуючи дієві 
онлайн та інші наявні інструменти. Створення повноцінної інституції з просування та підтримки 
експорту є наступним кроком, над яким ми вже зараз працюємо.

Успіхи, як і невдачі українських експортерів, наші успіхи і виклики, допомога, як і критика надають 
нам сил та ентузіазму рухатися вперед і творити українську експортну амбіцію. Передусім тому, що ми 
робимо потрібну для держави справу, бо експорт – це економічна незалежність України.

Наша Команда підтримки зростає, як і кількість успішних експортерів. Продовжуємо працювати разом 
для зростання українського експорту!

#експортуй українське!
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Наталія Микольська

Торговий представник
України – заступник Міністра 
економічного розвитку і торгівлі 
України



2017 рік був для Офісу з просування експорту динамічним етапом розвитку та системного 
становлення. Після підписання наказу про створення консультативно-дорадчого органу при 
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та підписання багатостороннього Меморандуму 
між Мінекономрозвитку та проектами технічної допомоги урядів США та Канади розпочалася 
трансформація реформаторської ініціативи в ефективний інструмент підтримки експортерів. За рік 
нам вдалося системно розбудувати компетенції, функції, створити команду та запустити проекти по 
основних напрямах роботи Офісу.

Просування експорту – це тривала та послідовна діяльність, котра не лише популяризує експорт серед 
бізнесу, навчає експортувати і надає ефективні онлайн та оффлайн інструменти для експорту, а й 
створює сприятливі умови для користування наявними експортними можливостями та генерування 
нових. 

Інституції з просування експорту успішно працюють у понад 90 країнах світу вже десятки років, а 
деякі –  понад 60, до того ж необхідність такої інституції в Україні лише підтвердилася за результатами 
діяльності Офісу та системного вивчення потреб експортерів. У тісній співпраці та спілкуванні з 
експортерами ми вивчали потреби бізнесу через освітні проекти, торгові місії, виставки, індивідуальні 
та секторальні експортні консультації. Це дало можливість побудувати системну роботу Офісу за 
напрямами, що найкраще відповідають потребам бізнесу, зокрема малого та середнього.

Ми вчасно зрозуміли світовий тренд активнішого залучення жінок-підприємниць і експортерок в 
економіку країни для покращення ВВП та експортних показників, тому створили платформу 
SheExports. Також зрозуміли необхідність донесення інформації про те, над чим працює уряд та про 
проблеми, з якими стикається бізнес, і, відповідно, створили платформу B2G для ефективної 
комунікації й оперативного вирішення питань. 

У 2017 році Офіс приєднався до мережі ETPO (European Trade Promotion Organisations) – європейської 
платформи, котра об’єднує організації з просування експорту в європейських країнах. Це відкрило нам 
доступ до кращих міжнародних практик та допомогло налагодити партнерство з експортними 
інституціями за кордоном.

Я хочу подякувати усім Донорам та Партнерам за підтримку проектів, Експортерам, за те, що 
користуються нашими послугами, Команді ЕРО, яка в динамічних умовах становлення Офісу 
формувала та розвивала продукти та проекти ЕРО та всім небайдужим. Особлива подяка проектам 
технічної допомоги “Експертна підтримка врядування та економічного розвитку” (EDGE), “Western NIS 
Enterprise Fund”, який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні 
проекти, а також Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, котре довірило нам важливу 
функцію просування експорту.

Наступним стратегічним кроком є інституалізація, робота над якою розпочалася з проекту “Розбудова 
інституційного потенціалу Офісу з просування експорту”, що реалізується за підтримки Уряду Великої 
Британії в рамках програми Good Governance Fund та Уряду Канади. Успішний досвід та відтестована 
операційна модель Офісу стануть основою для інституції з підтримки та просування експорту.

Попереду ще багато роботи для того, щоб українські товари та послуги завоювали більше 
міжнародних ринків. Швидких та легких рішень не існує, є кропітка та послідовна робота, котру ми 
готові робити задля того, щоб в світі стало більше українського.

Віримо в українських експортерів!

Мар’яна Каганяк
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Керівник Офісу 
з просування експорту,
Радник Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України
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Бізнес-можливості 

Просування експорту є одним із пріоритетів роботи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в 2017 
році та частиною програми діяльності Кабінету Міністрів України до 2020 р. Ефективним елементом системи 
підтримки експорту, над якою працює Міністерство, є Офіс з просування експорту (ЕРО), що надає послуги 
українському бізнесу щодо виходу на міжнародні ринки та покращення експортних навиків та компетенцій. 

Офіс розпочав активну роботу у грудні 2016 року після підписання багатостороннього Меморандуму між 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України з проектами технічної допомоги “Експертна підтримка 
врядування та економічного розвитку” (EDGE) та “WESTERN NIS Enterprise Fund, який підтримує ініціативи з 
просування реформ в Україні та трансформаційні проекти”. Офіс є консультативно-дорадчим органом при 
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, який поставив собі за мету допомагати українському 
бізнесу досягати успіху на міжнародних ринках шляхом розвитку експортної компетенції українських компаній та 
допомоги в налагодженні співробітництва й партнерства між українським та закордонним бізнесом. 
Результатами року роботи Офісу є представлені в цьому звіті досягнення за трьома основними напрямами: 
Освіта для експортерів, Бізнес-можливості, Експортний консалтинг, а також проекти в рамках двох платформ – 
B2G, для налагодження ефективного діалогу між бізнесом та владою, та SheExports, зорієнтованої на підтримку 
жінок-підприємниць та експортерок.

За напрямом Освіта для експортерів Офіс розвинув затребувані 
бізнесом та експортерами  освітні продукти. Пріоритизація 
відбулась завдяки 34 освітнім заходам, котрі ЕРО провів за 
останні 10 місяців. Результатом системної роботи в листопаді 
2017 року став запуск дворічної дворівневої програми 
“Експортна Революція” у партнерстві з Урядом Естонії. 
Наступний крок у розвитку напряму – створення Експортної 
Академії, котра націлена на розвиток людського капіталу в 
сфері експорту.

Офіс з просування експорту провів вісім торгових місій та 
дві виставки для 112 українських компаній у країни, ринки 
яких є перспективними для експорту. Напрям 
Бізнес-можливості організував понад 1000 бізнес зустрічей 
для українських компаній закордоном та згенерував 
понад 1500 іноземних контактів для розвитку кооперації 
між українськими виробниками та іноземними 
імпортерами. Близько 500 українських компаній 
скористались експортним аналізом та прогнозами щодо 9 
іноземних ринків, що були розроблені експертами ЕРО.

с.с.
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Експортний консалтинг Напрям з міжнародних публічних 
закупівель GPAinUA

Платформа B2G 

Платформа SheExports 

265 українських компаній скористались 
консультаційною допомогою Офісу. Експерти напряму 
Експортний консалтинг розробили та відшліфували 
портфоліо послуг, яке відповідає актуальним потребам 
українських експортерів. Завдяки індивідуальним 
послугам консалтингу 43 українські підприємства 
отримали допомогу у побудові ефективної стратегії 
виходу на зовнішні ринки та покращенні експортних 
показників. Офіс налагодив мережу з 72 
висококваліфікованих іноземних та локальних 
консультантів, котрі можуть надавати послуги у 42 
країнах світу і, відповідно, забезпечувати українські 
компанії актуальною інформацією щодо кон’юнктури 
іноземних ринків. 185 українських компаній 
скористалися інструментом Enterprise Europe Network 
(EEN) для розширення експорту своєї продукції, а понад 
300 компаній пройшли тест на готовність до експорту, 
розроблений Офісом.  

Експерти напряму GPAinUA Офісу з просування 
експорту отримали першу перемогу для 
української компанії у тендері GPA. Завдяки 
підтримці на усіх етапах тендеру командою 
напряму GPAinUA державне підприємство ДГЗП 
“СпецТехноЕкспорт” підписало дворічний 
контракт з європейською компанією. Міжнародні 
публічні закупівлі відкривають українським 
компаніям доступ до 45 ринків об’ємом в 1,7 
трильйонів доларів. 

Офіс розвинув платформу B2G у ефективний 
майданчик для діалогу між владою та бізнесом. 
Одним із інструментів платформи є координація Ради 
з просування експорту при Мінекономрозвитку. За 
рік на базі платформи сформовано спільноту з понад 
1200 учасників, яка об’єднує представників бізнесу, 
ЦОВВ, органів місцевого самоврядування, асоціацій 
та ТПП для ефективної комунікації й оперативного 
реагування на потреби експортерів, зокрема в 
регіонах. 

Платформа SheExports створена Офісом для 
збільшення кількості жінок-експортерок з метою 
зростання української економіки шляхом розвитку 
компетенцій в міжнародній торгівлі та інноваційному 
підприємництві. За 9 місяців платформа SheExports 
розвинулась з ідеї у повноцінний проект, що працює 
за затребуваними серед жінок-підприємниць 
векторами розвитку. Влітку 2017 року Офіс з 
просування експорту в рамках Платформи SheExports 
отримав статус верифікатора ініціативи SheTrades 
Міжнародного торгового центру (ITC), метою якої є 
об’єднання 1 млн жінок-підприємниць у всьому світі 
до 2020 року. 

c.

c.
c.

c.

7



ОСВІТА ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ

Донори: Партнери:

Експорт одягу та взуття до ЄС: 
презентація посібника 

презентація посібника

Export Upgradе: Як підготувати 
свій сайт для експорту 

Семінар: 
Бізнес у сучасному світі

Export Day: ЖитомирExport Day: Маріуполь 

Export Upgradе: Як знайти 
бізнес-партнера на 
іноземному ринку

Export Talks: Індія

Export Talks: Китай

 

 

 

З лютого 2017 року Офіс з просування експорту почав роботу над напрямом Освіта для 
експортерів, в рамках якого розпочалося вивчення потреб та прогалин у знаннях та експортних 
компетенціях бізнесу. Завдяки цій діяльності вдалося пріоритизувати освітні теми та проекти, які 
необхідні українським експортерам. Також серед основних цілей та завдань напряму були 
промоція та поширення актуальних освітніх матеріалів, організація подій із локальними й 
міжнародними експертами та створення експортноорієнтованого контенту. 

ЕРО створив низку освітніх програм для українських експортерів, зокрема малого й середнього 
бізнесу (МСБ). За 10 місяців роботи 2 000 компаній з 6-ти регіонів України стали учасниками 
навчальних програм Офісу. Потенційні експортери отримали необхідну інформацію для 
ефективного виходу на нові ринки.
 
У листопаді 2017 року у партнерстві з Інститутом маркетингу Естонії та за підтримки Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України Офіс запустив дворічну навчальну програму “Експортна 
революція”. Скористатися нею можуть 1200 українських експортерів. Програма поєднує 
онлайн-вебінари, групові онлайн та оффлайн-тренінги з розглядом конкретних кейсів 
компаній-учасниць та навчальний візит до Естонії. Мета програми – збільшення кількості 
компаній, що займаються експортною діяльністю в Україні, впровадження нових та ефективних 
інструментів для виходу на нові ринки, менторство від провідних фахівців з експорту, що мають 
глибокий міжнародний досвід та експертизу.
 
На постійній основі напрям Освіти для експортерів ЕРО впроваджує серію заходів: 
 
Export Upgrade. Основне завдання – розвиток експортних компетенцій;
Business Upgrade. Присвячений оптимізації бізнес-процесів та управлінню компанією;
Communication Upgrade. Розвиває навички маркетингу та комунікацій; 
Skills Upgrade. Присвячений розвитку бізнес-навичок soft skills;
Export Talks. Дискусійні панелі щодо експорту до країн, які передують торговим місіям. Серед 
учасників панелі – представники країни, що приймає бізнес-делегацію, українських посольств, 
уряду, а також експортери.
 
У 2018 році Офіс планує запустити Експортну академію, мета якої – створення системної освіти для 
експортерів в Україні. Виробники товарів та послуг зможуть отримувати актуальну інформацію від 
профільних фахівців про особливості експорту продуктів на світові ринки, ділитися власним 
досвідом, розвивати навички й компетенції персоналу та дізнаватися про найцікавіші кейси з 
ведення бізнесу і просування товарів/бренду як на локальному, так і на міжнародному рівнях.
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ОСВІТА ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ

8315
УЧАСНИКІВ

87%
КИЇВ

13%
РЕГІОНИ

24%
ОФФЛАЙН

76%
ОНЛАЙН

34
заходи

Communication 
Upgrade

EXPORT

3

5

5

5

7

2

7

Освітніх 
семінарів

Skills
Upgrade

Smart 
Exports

Export
Upgrade

Export
Talks

Регіональних 
Export days 

Регіональне 
охоплення

Житомир

Черкаси
Запоріжжя

Маріуполь

Харків

Київ

EXPORT TALKS
як експортувати до:

ІндіїКитаю Канади ПольщіШвеції

ОСНОВНІ
ЕКСПОРТНІ

ТЕМИ

Міжнародні 
договори

Фінанси

Управління 
ризиками

Логістика

Інтелектуальні 
права

Визначення країни 
походження

Сертифікація Корпоративна 
соціальна відповідальність

Інвестиції задля збільшення 
експортного потенціалу

1000
Базовий рівень Просунутий рівень 

200
2 РОКИ

400+ КОМПАНІЙ ВЖЕ ДОЛУЧИЛИСЬ 

ЗАПУЩЕНА ВЕБ-ПЛАТФОРМА 

ЯК:
обрати ринок, цільову групу та правильний продукт 
для експорту, встановити правильну ціну      обрати 
стратегію виходу на ринок та створити експортний 

та маркетинговий план продажів      розрахувати ROI

EXPORT
REVOLUTION

U K R A I N E

Пакування

*

* з листопада 2017 року
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БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ

Донор: Партнери:

Виставка Gulfood Dubai Торгова місія до Ізраїлю 

Торгова місія до 
Нідерландів Торгова місія до Швеції 

Торгова місія до Канади Торгова місія до Індії 

Зустріч за результатами торгової 
місії до Кенії та Танзанії

Торгова місія до Канади 

Напрям допомагає українським підприємствам, зокрема малим та середнім, скористатися 
чинними та створити нові експортні можливості у відповідних країнах. Упродовж року 
команда напряму Бізнес-можливостей надавала українським виробникам практичні та 
ефективні інструменти шляхом залучення до торгових місій, виставок, а також приймаючи 
торгові місії з-за кордону.

Участь у місіях та виставках дала можливість компаніям знайти потенційних партнерів та 
створити власну мережу ділових контактів.  Окрім цього, торгові місії та виставки допомагали 
експортерам наочно дослідити особливості ведення бізнесу в цих країнах, торгові бар'єри, 
юридичні особливості тощо. 

Відбір країн для торгових місій формувався з урахуванням побажань бізнесу та проекту 
Експортної стратегії України. Під час таких поїздок українські експортери мали можливість 
поспілкуватися з представниками профільних асоціацій, торгових палат, провести 
перемовини у форматі B2B та ознайомитися із досвідом іноземних підприємств. 

Офіс з просування експорту налагоджував тісні ділові відносини з кожною 
компанією-учасницею торгових місій та виставок для того, щоб забезпечити їх відповідними 
інструментами на початку експортної діяльності або ж допомогти їм покращити експортні 
показники, а також підготувати до участі в ділових заходах.
 
За рік 112 українських компаній взяли участь у восьми торгових місіях на трьох континентах. 
Це, зокрема, такі країни, як Кенія, Танзанія, Канада, Ізраїль, Швеція, Німеччина, Нідерланди, 
Індія, Китай. Для кожної торгової місії спеціально був розроблений торговий профіль країни, 
що включає аналітику ринку. 

Понад 1000 В2В зустрічей організував Офіс для українських компаній. Близько 500 виробників 
скористалися аналізом та прогнозами іноземних ринків для визначення перспективності 
експорту своєї продукції. За рік було згенеровано понад 1500 іноземних контактів для 
розвитку співпраці між українськими компаніями та іноземними імпортерами. 

У листопаді-грудні 2017-го року відбулося відкрите голосування серед українського бізнесу 
щодо відбору 5 пріоритетних країн для проведення торгових місій у 2018 році.
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Ізраїль
5-8 березня 2017 
  7 компаній

Ізраїль
5-8 березня 2017 
  7 компаній

БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ

1000+ B2B
зустрічей 

1500+ контактів з 
іноземними 
компаніями

Кенія та 
Танзанія

3-10 грудня 2016 
9 компаній

Швеція
  20-21 березня 2017 

25 компаній

Німеччина
24-26 квітня 2017
13 компаній

Канада
29-31 травня 2017

16 компаній

Індія
10-15 вересня 2017 
11 компаній + 

асоціація

10-15 вересня 2017 
10 компаній + UGA

Канада
30-31 жовтня 2017 
12 компаній

Нідерланди
30-31 жовтня 2017 
7 компаній 

Торгові 
місії 

Учасники 
за секторами Агро 

(в тому числі їжа + напої) 

46 %

IT
19%

Меблі
10% Легпром

9%

Фармацев-
тика
4%

Машино-
будування
4%

Виробництво
4%

Інші
4%

Китай
13-16 листопада 2017 

12 компаній

Виставка

112  9 
українських 
компаній 

відкрили

іноземних 
ринків
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ЕКСПОРТНИЙ КОНСАЛТИНГ
Офіс з просування експорту надає консультації національним експортерам щодо 
забезпечення побудови ефективної стратегії виходу на зовнішні ринки. За 9 місяців роботи 
напряму 265 компаній скористалися консультаційною допомогою Офісу. 

Фахівці напряму Експортний консалтинг розробили портфоліо послуг, що відповідає 
актуальним потребам українських експортерів. Завдяки індивідуальним послугам 
консалтингу 43 національні підприємства отримали наступну допомогу:

        визначення необхідних компетенцій для втілення експортного потенціалу;
        отримання аналітичного підґрунтя для визначення цільового ринку/країни для                        
        експорту;
        розробка плану дій щодо втілення експортних ідей на визначених ринках;
        отримання доступу до мережі висококваліфікованих консультантів на цільових ринках  
        світу.

Для забезпечення професійного рівня експортного консалтингу, Офіс збудував мережу з 72 
висококваліфікованих іноземних та локальних консультантів, котрі можуть надавати 
послуги у 42 країнах світу.

Також ЕРО допомагає українським компаніям знаходити партнерів за кордоном. Завдяки 
доступу до платформи Enterprise Europe Network (EЕN), наші виробники можуть шукати 
ділових партнерів у 65 країнах світу. 185 компаній вже скористалися цим інструментом та 
почали переговори з 260 потенційними партнерами. 

Офіс з просування експорту регулярно отримує запити від іноземних імпортерів, 
зацікавлених у придбанні продукції або послуг українських підприємств. Протягом 2017 
року 166 національних виробників надали свої пропозиції іноземним імпортерам, 6 з них 
повідомили про перші контракти.

Окрім індивідуального консалтингу, фахівці Офісу розробили низку аналітичних 
інструментів, які допомагають виробникам упевнено підійти до реалізації своїх експортних 
ідей. На веб-сайті ЕРО розміщені гайди, завдяки яким компанії можуть легко знайти 
інформацію про тарифні та нетарифні обмеження щодо своєї продукції в усьому світі. Також 
Офіс регулярно публікує аналітичні профілі країн із загальним оглядом макроекономічної 
ситуації, торгівлі та потенційно цікавих товарів для імпорту. Ефективним інструментом є 
розроблений експертами ЕРО “Тест на готовність до експорту”, що вже допоміг понад 300 
компаніям оцінити власні можливості у виході на зовнішні ринки.

Наступного року силами консультантів та аналітиків Офісу планується реалізація концепції 
груп експортного партнерства. Таке партнерство передбачає створення синергічних 
об’єднань експортерів (представників певної галузі) для реалізації експортного потенціалу з 
допомогою фахівців Офісу.
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ЕКСПОРТНИЙ КОНСАЛТИНГ

Розвинути експортну 
компетенцію Зрозуміти ринок

Стати постачальником 

300+
13 

40

43

166

6 

265
компаній пройшли тест 
на готовність до експорту

компаній скористались 
інструментами ЕРО

компанії отримали 
поглиблені експортні 
консультаційні послуги

Мережа з 72 авторизованих консультантів у 42 країнах

аналітичних профілів 
щодо пріоритетних ринків

2 посібники щодо тарифного 
та нетарифного 
регулювання

Знайти партнерів 
закордоном 
185 
260 

24

компаній на 
платформі EEN

B2B-запитів через 
платформу EEN

компанії отримали 
списки потенційних 
партнерів

запитів від 
іноземних 
компаній 
оброблено

українських 
постачальників 
отримали 
пропозиції

контрактів
підписано

E

ЯК МИ ДОПОМАГАЄМО КОМПАНІЯМ ЯК МИ ДОПОМАГАЄМО КОМПАНІЯМ ЯК МИ ДОПОМАГАЄМО КОМПАНІЯМ ЯК МИ ДОПОМАГАЄМО КОМПАНІЯМ ЯК МИ ДОПОМАГАЄМО КОМПАНІЯМ ЯК МИ ДОПОМАГАЄМО КОМПАНІЯМ ЯК МИ ДОПОМАГАЄМО КОМПАНІЯМ ЯК МИ ДОПОМАГАЄМО КОМПАНІЯМ ЯК МИ ДОПОМАГАЄМО КОМПАНІЯМ 
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МІЖНАРОДНІ ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ  GPA

За фінансової підтримки:

Весняний бізнес-форум, 
Львів

Семінар "Можливості доступу 
українських компаній до австрійського 
ринку публічних закупівель”.

Спільний проект CUTIS, МЕРТ та GPAinUA 
EPO “I can export: старт 
експорту до Канади”

Презентація посібника "Публічні 
закупівлі в Канаді: з чого почати?" 

Конференція з питань тенденцій 
у закупівлях 

Лекція-дискусія в Національному 
університеті Львівської Політехніки

Форум PROCUREMENT HUB III: “Стратегії 
управління закупівлями. Лідерський 
досвід”

У травні 2016 року Україна приєдналася до Угоди СОТ про державні закупівлі  (WTO GPA). Це 
відкрило українським компаніям доступ до ринків міжнародних публічних закупівель 45 країн 
світу з річним обсягом 1,7 трильйонів доларів США.

Міжнародні публічні закупівлі є ефективним інструментом  зростання експорту та, у 
порівнянні із традиційними шляхами виходу на нові експортні ринки, простішою формою 
доступу до них.
 
Напрям GPAinUA став частиною Офісу з просування експорту у грудні 2016-го з метою 
допомоги українським експортерам. GPAinUA відкриває доступ до ринків публічних 
закупівель та надає послуги згідно зі специфікою тендерних вимог кожної з 45 держав-членів 
GPA.
 
Завдяки консультаційній підтримці Офісу з просування експорту на усіх етапах тендерного 
процесу Україна отримала перший контракт за тендером GPA. ДП ДГЗП “СпецТехноЕкспорт” 
підписав дворічний контракт із компанією з країни Європейського Союзу.
 
За рік роботи 130 компаній отримали від Офісу інформаційно-консультаційну підтримку під 
час участі у міжнародних тендерах на загальну суму 153 млн євро. Водночас, ЕРО організував 
43 освітні семінари та конференції з метою роз’яснення та популяризації інструменту GPA для 
більш ніж 2700 представників бізнесу. Окрім цього, Офіс впровадив інформаційний та 
навчальний модулі GPA у бізнес-школах та університетах, розробив покроковий посібник 
щодо участі у публічних закупівлях країн-учасниць GPA, провів аналіз ринків публічних 
закупівель країн ЄС.
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МІЖНАРОДНІ ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ GPA

Загальна вартість тендерних пропозицій, 
за якими компанії отримали підтримку  

€153млн+

5 Гайдів щодо участі в 
публічних закупівлях

8 Оглядів щодо міжнародних 
публічних закупівель 

3000+ Компаній отримали 
інформацію 

130 Компаній отримали 
консультації  

29 Індивідуальних запитів 
оброблено

11 Компаній взяли участь 
у державних закупівлях 
через GPA 

43

Освітні заклади включили 
курс GPA до навчального плану 2 

Представників 
бізнесу2700+
Семінари та 
конференції 

10

+18

+8

+7

28 36 43

10
30

40
20

зима
2016 - 
2017

весна
2017

літо 
2017

осінь
2017

Семінари та робочі зустрічі

ПЕРША 
ПЕРЕМОГА 
української компанії у GPA тендері

ДП ДГЗП “СпецТехноЕкспорт”,
дворічний контракт 
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ПЛАТФОРМА B2G 

Донори: Партнери:

Регіональний семінар 

Регіональна Рада: 
Маріуполь

Засідання Ради щодо 
Швеції

Регіональна Рада: Одеса

Регіональна Рада: Запоріжжя

Робоча група: заборона 
транзиту через РФ (ембарго)

Засідання Ради щодо 
Китаю

Регіональна Рада: 
Івано-Франківськ

Семінар Open Trade 
Gate Sweden

Засідання Ради щодо 
Аргентини

B2G платформа Офісу з просування експорту створена з метою налагодження ефективного 
діалогу між бізнесом та владою. 
 
B2G платформа Офісу від імені Мінекономрозвитку координує діяльність Ради з просування 
експорту, яка у рамках своєї діяльності організовує спільні зустрічі представників бізнесу та 
держави для обговорення й вирішення актуальних проблем експортерів. 

Діяльність Ради також спрямована на розвиток діалогу між бізнесом, владою, партнерами, 
донорами, посольствами та іншими учасниками експортної діяльності. Для цього напрям 
B2G реалізував низку активностей щодо популяризації серед бізнесу найактуальніших 
державних інструментів, які спрямовані на розвиток експорту: угод про зони вільної 
торгівлі, преференційних режимів торгівлі з іншими країнами тощо. Також було 
проінформовано про найновіші державні реформи, нововведення та інноваційні 
інструменти. За результатом такої роботи було сформовано спільноту з понад 1200 
учасників.
 
Окрім цього, платформа B2G проводить регіональні й галузеві зустрічі для того, щоб 
визначити й сформувати основні проблеми бізнесу та донести їх до представників 
Мінекономрозвитку та інших органів державної влади й місцевого самоврядування.
 
За 2017 рік напрям провів 21 B2G зустріч, в якій взяли участь не лише представники 
Мінекономрозвитку, а й інших ЦОВВ та органів місцевого самоврядування. У 8 областях 
України платформа провела “польові” дослідження, застосувавши, 
регіонально-орієнтований підхід щоб визначити актуальні проблеми компаній, 
опрацювати їхні запити щодо внутрішніх і зовнішніх бар’єрів стосовно виходу на нові 
ринки.
 
Цьогоріч команда платформи B2G встигла налагодити роботу гарячої лінії та організувати 
робочу групу з питань заборони (ембарго) транзиту територією РФ. У результаті, вдалось 
опрацювати 135 запитів та фасилітувати вирішення конкретних проблем за кожним із них. 
Також B2G організувала зустрічі українських компаній з офіційними делегаціями Японії, 
Швеції та Китаю під час їхніх візитів в Україну.
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ПЛАТФОРМА B2G 

21 B2G 
зустріч

1245 Учасників  

Японія

Виставка 25 
українських виробників

15.03.2017

Швеція

8 B2B зустрічей, освітніх семінарів, 
презентовано сервіс Open Trade 

Gate Sweden 

15.06.2017

Китай

Робоча зустріч, 
B2B зустріч

27.07.2017

За країнами-
регіонами

ЄС

Японія

КанадаАргентина

Швеція Китай

10 
галузей та 

промисловостей
 

Легка

Харчова

Машинобудівна

Меблева

КондитерськаФармацевтична

Приладобудівна

IT Креативні 
індустрії

Аграрна

Регіональне 
охоплення:
Західний регіон України 
Центральний регіон України  
Південний регіон України  
Північно-Східний регіон України 

33%
Секторальні 
зустрічі в рамках 
діяльності робочої
групи Ради з 
просування 
експорту 

19%19%

14%

10%
5%

Освітні семінари в 
рамках робочої групи 
Ради з просування 
експорту 

Виїзні регіональні 
засідання Ради з 
просування експорту 

Панельні дискусії 
в рамках Ради з 
просування 
експорту 

Засідання Ради 
з просування 
експорту 

Зустрічі робочої групи в 
рамках Ради з просування 
експорту 

Поділ за
форматом

Вхідні торгові бізнес-місії

135 Опрацьованих 
запитів 

НЕВІДКЛАДНЕ 
ПИТАННЯ

ЗАБОРОНА ТРАНЗИТУ ЧЕРЕЗ РОСІЮ 
(ЕМБАРГО)

Робоча група у співпраці з 
Мінінфраструктури та 

Мінекономрозвитку

Київ

Черкаси
Львів

Івано-
Франківськ

Одеса

Харків

Запоріжжя

Маріуполь
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SheTalks з Ванессою 
Ерогбогбо

ПЛАТФОРМА SHEEXPORTS 
Платформу SheExports створено для збільшення кількості експортерок та 
жінок-підприємниць з метою зростання української економіки шляхом розвитку 
компетенцій в міжнародній торгівлі та інноваційному підприємництві. Створення цього 
напряму, передусім, сприятиме додатковому збільшенню експортного потенціалу України. 

За висновками Європейської комісії, посилення економічної активності жінок до 2025 року 
може збільшити глобальний ВВП на 28 трильйонів доларів США. Тому, Україна має 
можливість покращити економічні показники завдяки активнішій участі жінок в економічній 
діяльності, зокрема в експорті. 

За 9 місяців роботи платформа стала повноцінним проектом, що працює за трьома 
затребуваними серед жінок-підприємниць напрямами:
 
ІНФОРМАЦІЯ: Платформа підтримує економічне розширення можливостей жінок в Україні 
через розвиток міжнародної торгової компетенції та інноваційне підприємництво;
 
НАТХНЕННЯ: Платформа сприяє активізації економічного розвитку через популяризацію 
історій успіху українських жінок-підприємниць та експортерів;
 
ДІЯ: Платформа допомагає українським жінкам-експортерам успішно виходити на  
міжнародні ринки та розвивати бізнес-мережі на національному та міжнародному рівнях.
 
З березня по грудень 2017 року платформа SheExports реалізувала 15 проектів із залученням 
12 міжнародних і 7 національних експертів та експерток й сформувала спільноту 
жінок-підприємниць, об’єднавши понад 900 учасниць. В рамках платформи було 
реалізовано іміджевий проект «Україна: ІТ надихає на зміни», за участі шести жінок з 
української ІТ-спільноти. Проект вперше було представлено під час Branham300 Launch 
Event у Канаді.
 
Влітку 2017 року Офіс з просування експорту в рамках SheExports отримав офіційний статус 
верифікатора ініціативи SheTrades Міжнародного торгового центру (ITC), який має мету до 
2020 року об’єднати 1 млн жінок-підприємниць із різних країн. Залучення у мережу 
SheTrades відкриває доступ до міжнародної спільноти підприємців та до освітніх матеріалів.

SheTalks з Вірджинією Літлджон 
та Деборою Юден

SheTalks з Даян Френсіс

Форум “Going Global: Ізраїльсько-
Український День Інновацій”

Міжнародний Форум ‘'Women and Trade’'
(Брюсель, Бельгія), організований 
Міжнародним торговим центром (ITC)

Панельна дискусія на S/HE Congress
 2017 (Київ, Україна) 

Захід із мережування жінок-
підприємниць та жінок-
експортерів

Прес-клуб та медіа-майстерня 
‘’Жінки у бізнесі та експорті’’

Партнери:Донори:
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ПЛАТФОРМА SHEEXPORTS 

15 
Подій 

Міжнародних 
експертів 12
Національних 
експертів 7

Учасників915 

Надихаючі 
події3

1

1

Креативні 
брейнсторми3

Конференції/
Форуми 

2

Вебінари
2

Лекції та 
робочі 
зустрічі 3

Тренінг 
для медіа

Захід з бізнес-
мережування

13  
(87%) 
Оффлайн

2  
(13%) 
Онлайн

10(75%) 
в Києві

3 (25%) 
в Регіональних
центрах

Ін
ф

ор
м

ац
ія

 9
 Н

атхнення 5

   Дія 1
Захід із мережування жінок-
підприємниць та жінок-експортерів

Панельна дискусія SheExports 
на базі S/HE Congress 2017 
(Київ, Україна)

SheTalks з Вірджинією 
Літлджон та Деборою Юден

Форум “Going Global: 
Ізраїльсько-Український 
День Інновацій”

SheTalks з 
Даян Френсіс

SheTalks з 
Ванессою Ерогбогбо

Світове бізнес-кафе Харків

Серія інтерактивних лекцій “Digital-інтенсив:
все про цифрові методи просування бізнесу 
та e-commercе"

Світове бізнес-кафе "Жіноче  
підприємництво: вихід на 
зовнішні ринки“

Вебінар GroYourBiz

Вебінар “Доступ МСБ, 
зокрема, яким володіють 
жінки, до фінансування: 
експертні поради“

Інтерактивна лекція 
“Креативне мислення 
в бізнесі“

Прес-клуб та медіа-
майстерня “Жінки у 
бізнесі та експорті“

Інтерактивна лекція 
“Емоційний інтелект 
у бізнесі“

Зустріч-брейнсторм з 
жінками підприємницями 
та жінками-експортерами

Офіційний верифікатор глобальної 
ініціативи SheTrades  

Міжнародного торгового центру (ITC)
6 українських компаній зареєстровано на SheTrades  
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КОМУНІКАЦІЇ ЕРО
Враховуючи мету роботи Офісу з просування експорту, наступні завдання для 
комунікацій було визначено основними:
       популяризація експорту як інструменту розширення збуту;
       побудова довіри до EPO як до нового інструменту просування українського  
       експорту;
       забезпечення впізнаваності Офісу з просування експорту та створення    
       репутації як надійного партнера;
   
       поширення інформації про Офіс та його інструменти;
       посилення активної діяльності Офісу шляхом постійної комунікації зі       
       стейкхолдерами ЕРО щодо нових можливостей в експорті.
  
Для досягнення цих місій результати діяльності ЕРО активно оприлюднювалися у 
провідних ЗМІ та на власних інформаційних каналах Офісу. Опубліковано низку 
інтерв’ю, коментарів, статей, зокрема про діяльність та послуги ЕРО, які може 
отримати український виробник, про зміни в економічних відносинах з іншими 
країнами, підписання угод, які полегшують умови для українського експорту. 
Також було поширено історії українських виробників як моделі успішного 
експорту. Публікувалися відгуки компаній, які користувалися послугами Офісу.
Для розповсюдження інформації про інструменти Офісу та можливості експорту, 
команда ЕРО 74 рази була спікером на бізнесових та галузевих подіях, 
учасниками яких були українські компанії. Окрім цього, керівники напрямів 
Офісу з просування експорту виступали спікерами в проектах, які організовували 
провідні медіа країни. А спільно з виданням «Бізнес» ЕРО створив проект «Топ 
100 найбільш перспективних для експорту компаній». Наступного, 2018-го року, 
цей проект відбудеться знову, однак відбиратимуться вже «Топ 300 найбільш 
перспективних для експорту компаній».

Для того, щоб краще налагодити комунікацію та розуміти потреби стейкхолдерів, 
команда напряму провела дослідження серед цільових груп, а саме: були 
визначені канали комунікації та сформульовані ключові повідомлення, які чітко 
відображають можливості Офісу і формують правильні очікування 
стейкхолдерів. 

Серед поточної роботи напряму комунікацій – поширення інформації про освітні 
програми, запити сорсингу, можливості EEN, зустрічі Рад з просування експорту, 
торгові місії, виставки, інформаційні матеріали ЕРО (гайди та дослідження ринків 
для експорту), SheExports та інші проекти з поточної діяльності Офісу, які 
спрямовані на підтримку експортерів.
Офіс активно розвиває власні канали комунікації та збільшує базу прямих 
контактів. За рік на сторінку Офісу в Facebook підписалося майже 5000 осіб, 
опубліковано понад 450 постів з анонсами та новинами і проведено понад 20 
прямих трансляцій з подій.
 
7500 підписників отримують Дайджест ЕРО з останніми експортними новинами 
та можливостями для експортерів.

Популяризація експорту 
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Дослідження та аналітика стейкхолдерів 

КОМУНІКАЦІЇ ЕРО
Промоція інструментів ЕРО 
та заохочення до експорту. 
7 500 підписників 

Популяризація ринків 
для експорту 

4.5K Facebook 
community  

400+ Facebook 
posts

500+ Tweeter 
Followers

230 Tweets 

20+ Live 
streams

Онлайн покриття

15k Webpage
users
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Враховуючи мету роботи Офісу з просування експорту, наступні завдання для 
комунікацій було визначено основними:
       популяризація експорту як інструменту розширення збуту;
       побудова довіри до EPO як до нового інструменту просування українського  
       експорту;
       забезпечення впізнаваності Офісу з просування експорту та створення    
       репутації як надійного партнера;
   
       поширення інформації про Офіс та його інструменти;
       посилення активної діяльності Офісу шляхом постійної комунікації зі       
       стейкхолдерами ЕРО щодо нових можливостей в експорті.
  
Для досягнення цих місій результати діяльності ЕРО активно оприлюднювалися у 
провідних ЗМІ та на власних інформаційних каналах Офісу. Опубліковано низку 
інтерв’ю, коментарів, статей, зокрема про діяльність та послуги ЕРО, які може 
отримати український виробник, про зміни в економічних відносинах з іншими 
країнами, підписання угод, які полегшують умови для українського експорту. 
Також було поширено історії українських виробників як моделі успішного 
експорту. Публікувалися відгуки компаній, які користувалися послугами Офісу.
Для розповсюдження інформації про інструменти Офісу та можливості експорту, 
команда ЕРО 74 рази була спікером на бізнесових та галузевих подіях, 
учасниками яких були українські компанії. Окрім цього, керівники напрямів 
Офісу з просування експорту виступали спікерами в проектах, які організовували 
провідні медіа країни. А спільно з виданням «Бізнес» ЕРО створив проект «Топ 
100 найбільш перспективних для експорту компаній». Наступного, 2018-го року, 
цей проект відбудеться знову, однак відбиратимуться вже «Топ 300 найбільш 
перспективних для експорту компаній».

Для того, щоб краще налагодити комунікацію та розуміти потреби стейкхолдерів, 
команда напряму провела дослідження серед цільових груп, а саме: були 
визначені канали комунікації та сформульовані ключові повідомлення, які чітко 
відображають можливості Офісу і формують правильні очікування 
стейкхолдерів. 

Серед поточної роботи напряму комунікацій – поширення інформації про освітні 
програми, запити сорсингу, можливості EEN, зустрічі Рад з просування експорту, 
торгові місії, виставки, інформаційні матеріали ЕРО (гайди та дослідження ринків 
для експорту), SheExports та інші проекти з поточної діяльності Офісу, які 
спрямовані на підтримку експортерів.
Офіс активно розвиває власні канали комунікації та збільшує базу прямих 
контактів. За рік на сторінку Офісу в Facebook підписалося майже 5000 осіб, 
опубліковано понад 450 постів з анонсами та новинами і проведено понад 20 
прямих трансляцій з подій.
 
7500 підписників отримують Дайджест ЕРО з останніми експортними новинами 
та можливостями для експортерів.

ВІДГУКИ ПРО НАС

Андрій Козлов, R&S Quantum: 

“Під час торгової місії до Індії ми провели 15 
зустрічей із попередньо 12 запланованих! Деякі 

компанії прилетіли до Делі з інших міст та 
регіонів. Зі слів наших індійських 

консультантів, це показує трендовість 
українських інженерних рішень та 

інновативність наших швидких зарядок для 
електромобілів. Дуже вдячні Офісу з 

просування експорту, Western NIS Enterprise 
Fund та Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі України за реальну підтримку 
українського експортера.”

Галина Лебезун, керівник з розвитку 
компанії "Акрополіс":

“Вдячні проекту GPAinUA Офісу з просування 
експорту за надання консультацій та корисної 

інформації нашій компанії. Чудово, що ви 
розвиваєтесь, зростаєте і проводите ефективні 

заходи. Дякую за допомогу і небайдужість.”

Ірина Паламар, партнер та директор 
департаменту стратегічного плану- 
вання та розвитку групи компаній 
Avatlantic (ТД Feedlance):

“Для українських компаній торгова місія є 
можливістю укласти нові контракти, вийти на 
ринок Канади чи розширити свою 
присутність.”

Олексій Золотарьов
Генеральний директор Київського 
годинникового заводу

"Для нас, як і для більшості представників 
українського бізнесу,  пошук нових ринків 
необхідний як повітря. І форуми та торгові 
місії, які організовує  Офіс з просування 
експорту, нам у цьому помітно допомагають. 
Вони створюють зручний майданчик для 
проведення ефективних робочих В2В 

зустрічей та налагодження конструктивного діалогу між українським 
урядом і бізнесом. Я вдячний Офісу за ініціативи. Ми 
продовжуватимемо працювати всі разом, адже у нас одна ціль – 
процвітаюча та заможна країна. Я переконаний, що вже дуже скоро ми 
побачимо конкретні результати нашої спільної роботи." 

Тарас Кутко, представник компанії Delta 
Food:

“Навіть не розраховували на таку насиченість в 
сенсі В2В cесій! Провели 16 зустрічей, серед 

учасників яких є компанії, які готові 
імпортувати наші продукти, тому результати 

будуть. Партнери налаштовані на довготривалу 
співпрацю."

Ігор Осьмачко, Agroprosperis Group:

"Зустрічі в рамках торгової місії були дуже 
якісними та корисними. Вже бачимо, що вони 
приведуть до продажів. Втомились, це 
правда, але від душі дякуємо Офісу з 
просування експорту за організацію!"
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ВІДГУКИ ПРО НАС

Сергій Пінігін, менеджер з розвитку 
[bvblogic]:

“Український Офіс з просування експорту 
експериментує з форматами, щоб знайти 

найбільш ефективну форму підтримки 
українських експортерів. В той час, як перша 

місія до Канади була зосереджена на 
технологічних компаніях, цього разу вона 

була міжгалузевою, включала учасників, які 
представляють підприємства дуже різного 

профілю. Також в рамках місії було організовано відвідування декількох 
канадських підприємств. Хоча даний формат передбачав меншу 
кількість організованих зустрічей з представниками канадських 

компаній, проте в цілому два дні місії створили зручну можливість як для 
спілкування з канадськими компаніями, так і для живих дискусій між 

представниками українських бізнесів.”

Неллі Возна,  компанія VOZNA:

“В першу чергу, хочу подякувати ЕРО за 
просування експорту в Україні, а так само 
Embassy of the Netherlands in Ukraine за 
організацію Торгової місії до Нідерландів, яка 
стане початком активної і плідної співпраці 
між двома країнами. Дуже корисно було 
ознайомитися з професійним підходом до 
статистики, глибокого аналізу європейського 
ринку, аналізу попиту споживачів, аналізу 

руху і розподілу фінансів за групами товарів. Цікаво було отримати 
цінну інформацію про просування в інтернеті, а також в ритейлі. Для 
себе визначила напрямок до розширення розвитку в бізнесі.”

Олексій Іванюта, начальник 
департаменту продажів продукції для 
суднобудування і напівфабрикатів ПАТ 
‘’ЕМСС’’:

“Результати зустрічей будуть, адже, 
по-перше, такого унікального продукту за 
тонажністю та габаритністю, який ми 
пропонуємо, індійський ринок не має. 
По-друге, компанії, які прийшли на В2В 
зустрічі, шукали саме нас і нашу продукцію, 

тому в 80% випадках зустрічі були релевантними. Подяка Офісу та 
Western NIS Enterprise Fund за організацію такої продуктивної місії, 
ми готові приймати участь в наступних місіях EPO!“

Тетяна Абрамова, Директор Дому моди 
РІТО

"RITO – компанія, яка створює дизайнерський 
трикотаж та є яскравим представником 

українського середнього бізнесу. Завдяки 
підтримці та можливостям, які нам надав Офіс з 

просування експорту, ми остаточно позбулися 
‘’експортного переляку’’, який гальмує багато 

малих та середніх підприємств на шляху до 
нових ринків. Кожний, здавалось, банальний 

запит було почуто та вирішено! Освітня 
програма з низкою семінарів та онлайн розсилкою –  це  справжній 

буквар експортера. Торгові місії – реальний шанс знайти бізнес партнера, 
протестувати свої експортні можливості та познайомитись з бізнесом 
інших країн особисто. Словом та ділом! Щиро дякуємо! Так тримати!"

Леонід Співаков, Співвласник меблевої 
компанії “Родинне Дерево”

"Торгова місія до Швеції , організована 
Офісом з просування експорту, допомогла 
нам здійснити розвідку на ринку.  Ми 
отримали зворотній зв’язок щодо 
актуальності нашого продукту на ринку 
Швеції, зрозуміли свої сильні та слабкі 
сторони. Це безцінний досвід, що дає 
розуміння, з чого розпочати вихід на 

європейський ринок. І, звісно, цей візит приніс цікаві особисті 
знайомства і контакти потенційних партнерів."
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ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Брошури 
КЕНІЯ і ТАНЗАНІЯ 
ІЗРАЇЛЬ
ШВЕЦІЯ
НІМЕЧЧИНА
ІНДІЯ
КАНАДА
НІДЕРЛАНДИ 
КИТАЙ

Торгові профілі країн. 
Огляд ринків
КЕНІЯ і ТАНЗАНІЯ 
ІЗРАЇЛЬ
ШВЕЦІЯ
АРГЕНТИНА 
ЯПОНІЯ
НІГЕРІЯ 
ГАНА
ІНДІЯ
КИТАЙ
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
КАНАДА 
ПОЛЬЩА
БЕЛЬГІЯ
НІМЕЧЧИНА

Звітні матеріали

Гайд з публічних 
закупівель Канади

Бізнес-посібник з 
експорту одягу 
та взуття до ЄС

Історії 
успіху

Веб-сайт ЕРО

Тест на 
готовність 
до експорту

Онлайн-
база даних 

Q&A для 
експортерів

Профілі 
країн 

Довідники 
EЕN

Календар 
подій
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https://issuu.com/epoukr/stacks/7386ed112fa64ac49fb3421e74a041b0
https://epo.org.ua/poslugy-eksporteram/informatsiya-ta-analityka/
https://issuu.com/epoukr/docs/canada_publicprocurement_final_fina
https://issuu.com/epoukr/docs/export_guide_ukr_5b8ac89682ff6d
https://epo.org.ua/category/statti/istoriyi-uspihu/
https://epo.org.ua


КОМАНДА ОФІСУ 
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ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ:

Проект ‘’Експертна підтримка врядування та економічного розвитку’’ (EDGE що 
фінансується урядом Канади) допомагає Україні рухатися в напрямку демократичного і 
процвітаючого суспільства через просування демократії, центром якої є громадяни, та сприяння 
сталому економічному розвитку. EDGE реагує на критичні потреби українського уряду на 
національному та регіональному рівні в плануванні, реалізації та комунікації реформ щодо 
врядування та економічного розвитку.

Western NIS Enterprise Fund,  який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та 
трансформаційні проекти.
 
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих 
інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID). Він має понад 20 років досвіду успішного інвестування у 
підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом, фонд проінвестував 168 млн. доларів США у 118 
компаній із приблизно 25 000 працівників та зробив можливим залучення 1,4 млрд доларів в компанії 
України та Молдови.
 
З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму $35 
млн, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне 
інвестування та економічне лідерство. WNISEF забезпечує фінансування інноваційних, 
високоефективних програм, що спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя звичайних 
людей в Україні та Молдові.
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ПАРТНЕРИ

Канадсько-український проект 
підтримки торгівлі та інвестицій

Інститут Маркетингу Естонії

Канадсько-українська торгова палата

Посольство Королівства Нідерландів в 
Україні

Посольство Швеції в Україні

Міністерство економіки та 
промисловості Ізраїлю

Міністерство закордонних справ 
України

Німецьке товариство міжнародного 
співробітництва (GIZ) 

Ізраїльське агентство міжнародного 
співробітництва в галузі розвитку 

MASHAV

Open Trade Gate Sweden

Міністерство закордонних справ 
Естонії

Посольство Ізраїлю в Україні

Ініціатива SheTrades

Міжнародний торговельний центр 
(ITC)

Київська торгово-промислова палата

Міністерство аграрної політики 
та продовольства Украхни
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