
Export Promotion 
Office 



85% 

5142  

клієнтів – малий та 
середній бізнес 

клієнти за 2019 рік 

65000 
онлайн – відвідувачів 

Еxport 

Рromotion 

Оffice 
допомагає компаніям перейти від 

разових експортних контрактів до 

системних довгострокових продажів 

Освіта для 

експортерів 

Аналітика 

та дослідження 

Експортний 

консалтинг 

Пошук 

партнерів 



 – ресурс, створений Офісом, де доступна інформація 

про зміни, пов'язані з профілактичними заходами з 

протидії поширенню Covid-19: 

 

• відстеження ситуації з переміщенням товарів 

• зміни в торгівлі 

• законодавчі нововведення 

• останні оновлення в новому світовому порядку 

Інформаційна платформа 
COVID-19 для підтримки 
бізнеса  



Онлайн послуги 
експортерам 

Освіта для експортерів 

Ринкові дослідження  

та аналітика 

Консалтинг 

Пошук партнерів 

Центр розвитку компетенцій 
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it НАША СТРАТЕГІЧНА МЕТА  

Допомагати бізнесу досягати успіху 

на міжнародних ринках: 

розвиток експортної 

компетентності українського 

бізнесу 

промоція українських товарів 

та послуг за кордоном 

допомога в налагодженні 

співробітництва між 

українським та закордонним 

бізнесом 



КРОКИ ЕКСПОРТЕРА 

ПЕРЕХІД ВІД РАЗОВИХ ЕКСПОРТНИХ КОНТРАКТІВ ДО СИСТЕМНИХ 
ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОДАЖІВ 



Освітні події та програми у сфері сприяння 

експорту, що націлені на зміцнення навичок і 

компетенцій підприємств, зокрема МСП, 

необхідних для участі в міжнародній торгівлі. 

EXPORT EVOLUTION UKRAINE: START – 

https://epo.org.ua/education/evolution-start/ 

Це освітній курс для українських підприємців, що 

бажають почати експортувати і мають на меті 

більше дізнатись про експорт. 

CREATIVE EXPORT UKRAINE: START – 

https://epo.org.ua/education/creative-start/ 

Це освітній курс для українських креативних 

підприємців, що бажають почати експортувати і 

мають на меті створити успішний та впізнаваний 

бренд. 

Освіта для 
експортерів 

Серія онлайн-заходів для представників 

пріорітетних секторів економіки  

«B2B-онлайн: від старту до продажів» 

«Expert Talks» – вебінари із залученням іноземних 

консультантів, на яких обговорюються наслідки 

впліву COVID-19 та торгівлю в ЄС та товарообіг між 

Україною та країнами Європейського Союзу 

Освітні вебінари для пріоритетних секторів щодо 

основ експортної діяльності, аналізу ринків та 

пошуку партнерів. 

https://epo.org.ua/education/evolution-start/
https://epo.org.ua/education/evolution-start/
https://epo.org.ua/education/evolution-start/
https://epo.org.ua/education/evolution-start/
https://epo.org.ua/education/evolution-start/
https://epo.org.ua/education/creative-start/
https://epo.org.ua/education/creative-start/
https://epo.org.ua/education/creative-start/
https://epo.org.ua/education/creative-start/
https://epo.org.ua/education/creative-start/
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it НАЦІОНАЛЬНІ ОСВІТНІ 
ПРОГРАМИ 

EXPORT EVOLUTION 

UKRAINE: START 

CREATIVE EXPORT  

UKRAINE: START 
секторальна онлайн-програма для 
креативних індустрій 

онлайн-програма 
для всіх секторів 

освітня платформа з відеолекціями та матеріалами 

вебінари з міжнародними експертами 
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it ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
КОМПЕТЕНЦІЙ 

Рекомендовані курси, 

посібники та можливості для 

підприємців та експортерів на 

одній сторінці 

12 онлайн-курсів 

13 посібників та гайдів 

програма підтримки 

малого та середнього 

бізнесу 

 



Ринкові дослідження  

та аналітика 

СЕКТОРАЛЬНІ ОГЛЯДИ ТА ПРОФІЛІ 

КРАЇН – дослідження країн та секторальні 

огляди, детальні статистичні та аналітичні 

дані  

ВИБІР РИНКУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ – 

практичні поради як проводити відбір та 

досліджувати закордонні ринки для 

успішного експорту. 

ГАЙДИ – корисна інформація, яка стане в 

нагоді при підготовці до експортної 

діяльності 

ХЕЛПДЕСК ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ ДО ЄС: 

• інформація про тарифи та тарифні квоти 

на продукцію на ринку ЄС 

• правила походження товару 

• вимоги для харчової та нехарчової продукції 

• методи підтвердження відповідності продукції 

вимогам законодавства ЄС 

• правила маркування продукції  

• перелік відповідного законодавства ЄС 

ОГЛЯД ВИМОГ НА РИНКУ ЄС – 

індивідуальна допомога компаніям та бізнес-

об’єднанням, які прагнуть: 

• розібратись у тарифах та квотах на свою 

продукцію 

• правилах походження регуляторних вимог 

на ринку ЄС 

• методах відповідності цим вимогам  

• розібратися у правилах маркування 

ТРЕНДИ СВІТОВОГО РИНКУ – серія 

матеріалів, в яких розкриваються різні 

аспекти впливу COVID-19 на процеси 

торгівлі та зміни поведінки споживаачів 

в світі. 

https://epo.org.ua/category/analytics/country_profile/
https://epo.org.ua/category/analytics/country_profile/
https://epo.org.ua/choose_market/
https://epo.org.ua/category/analytics/guides/
https://helpdesk.epo.org.ua/
https://helpdesk.epo.org.ua/


ТРЕНДИ 
 

epo.org.ua/analytics 



ГАЙДИ 

epo.org.ua/category/analytics/guides/  



СЕКТОРАЛЬНІ  
ДАЙДЖЕСТИ  

Кондитерський сектор Органіка 

Щоб отримувати щомісячний дайджест сектору органіки, напишіть 
на spashchukov@epo.org.ua  

«Хочу отримувати дайджест та адреса@вашої електронної пошти» 

mailto:spashchukov@epo.org.ua


Консалтинг 

МІЖНАРОДНІ ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ GPA 

З приєднанням України у травні 2016 року 

до Угоди СОТ про державні закупівлі 

(Government Procurement Agreement – GPA) 

для українських експортерів з’явився новий 

канал продажу – міжнародні публічні 

закупівлі.  

Наразі українські компанії можуть брати 

участь у публічних закупівлях 45 країн-

учасниць на умовах недискримінації та 

рівного ставлення до місцевих й іноземних 

компаній. 

ТЕСТ НА ГОТОВНІСТЬ ДО ЕКСПОРТУ – 

оцінка готовності до 

зовнішньоекономічної діяльності.  

 

Ви зможете визначити готовність 

компанії до експорту та отримаєте 

автоматичні рекомендації відповідно до 

результатів тесту. 

ГАЙДИ – корисна інформація, яка стане 

в нагоді при підготовці до експортної 

діяльності 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОНСАЛТИНГ – 

комплексний підхід до вирішення завдань, 

пов'язаних з експортом:  

- експортна діагностика 

- експортне планування 

- підбір міжнародного консультанта  

- консультаційні послуги в рамках 

використання механізму міжнародних 

публічних закупівель GPA. 

https://epo.org.ua/gpa/
https://epo.org.ua/gpa/
https://epo.org.ua/epo_profile/readiness_assessment_page/
https://epo.org.ua/category/analytics/guides/


Sourcing platform 

– каталог українських експортерів. Дозволяє 

іноземним компаніям легко знайти свого бізнес-

партнера серед зареєстрованих локальних 

компаній і встановити прямий контакт. 

 

Щодня сорсингова платформа поповнюється 

новими українськими експортерами. 

Пошук партнерів 
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ПОСЛУГИ З ПОШУКУ ПАРТНЕРІВ: 
СОРСИНГОВА ПЛАТФОРМА 

1 
РЕЄСТРУЙТЕСЬ В 
ОСОБИСТОМУ 
КАБІНЕТІ 

2 
ОБИРАЙТЕ 
ПОСЛУГУ 
«СОРСИНГ» 

3 
ЗАПОВНЮЙТЕ 
ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ 

4 
ЧЕКАЙТЕ НА 
ПРОПОЗИЦІЇ ВІД 
ІМПОРТЕРІВ 

Тут іноземні компанії вже шукають 

українські товари і послуги 

Реєструй через сайт epo.org.ua  



Enterprise 
Europe Network 

За допомогою EEN українські виробники та науково-

дослідні організації мають доступ до:  

 

• інтернет-бази підприємств  

• інформації про В2В-зустрічі  

• можливості консультативної і інноваційної 

підтримки  

• наукового співробітництва 

66   
країн-учасниць 

Інформаційна онлайн-мережа 

27   
країн ЄС  

в консорціумі 

17   
галузей 

50 000+   
підприємців 

Пошук 
партнерів 
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ПОСЛУГИ З ПОШУКУ ПАРТНЕРІВ: 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Інформація: 

потенційні партнери  

виставки 

торгові місії 

консалтинг 

Пошук партнерів: 

65 країн світу 

товари, послуги, технології 

спільні дослідні розробки 

Реєструй через сайт epo.org.ua  
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ПОСЛУГИ З ПОШУКУ ПАРТНЕРІВ: 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДІЙ ЗАКОРДОНОМ 

Торгові місії 

• Допомога у підготовці 
до торгової місії 

• B2B зустрічі з іноземними компаніями 

• Відвідування іноземних підприємств 
для обміну досвідом  

• Форуми та семінари за участі урядових 
представників 

• Партнерські торгові місії 

Міжнародні виставки 

• Організація стендів України 
на міжнародних виставках 

• Інформаційна підтримка в організації 
колективного стенду на міжнародних 
виставках 

• Консультування щодо ефективної 
участі у виставках 



Альтернатива участі в 

міжнародних  

виставках та місіях 

Онлайн торгові місії – новий 

світовий порядок потребує нових 
рішень 

Вже відбулися 2 місії для 
представників ІТ-сфери та  

Легкої промисловості 

17-22 червня 2020 року  – ТМ для 
представників креативних 
індустрій: мода та текстиль, 
взуття, хутро та шкіра, меблі та 
прикраси для дому, аксесуари та 
ювелірні вироби. 

 

Реєстрація: https://milan-design-

week-2020.b2match.io/ 




