
Економічний фронт: серія освітніх тренінгів щодо 
перспектив експорту в умовах війни 

 

 За попередніми даними Україна у 2022 році експортувала товарів на майже 
100 млн тонн або 44,1 млрд доларів США. Це на 35% менше, ніж у 2021, але 
більше, ніж очікувалось на початку повномасштабного вторгнення. Українські 
компанії, стикнувшись з падінням купівельної спроможності та попиту на 
внутрішньому ринку постали перед проблемою зі збутом своєї продукції. За 
результатами нещодавнього опитування, 45% бізнесу розглядають експорту як 
важливий напрямок свого розвитку. 
 ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» та національний проєкт 
Дія.Бізнес у партнерстві з Шевченківською районною державною 
адміністрацією в місті Київ запускають проєкт «Економічний фронт», який буде 
складатись з серії офлайн-заходів для таких секторів: 

• харчова промисловість; 
• агротехніка; 
• меблева промисловість; 
• машинобудування; 
• легка промисловість; 
• фармацевтична промисловість. 

Участь в заходах проєкту «Економічний фронт» допоможе дізнатися про: 
• тренди на зовнішніх ринках; 
• участь у торговельних місіях та міжнародних виставках як ефективний 

інструмент пошуку партнерів; 
• джерела фінансування для здійснення експорту. 

Економічний фронт: перспективи експорту харчової продукції в умовах війни 

Перший захід проєкту «Економічний фронт» буде присвячений експорту 
харчової продукції. До участі в заході запрошуються представники МСБ із 
сектору харчової промисловості. 

Під час заходу учасники дізнаються про: 
• тренди в ритейлі ЄС та світу з впливом війни в Україні, ковіду та глобальної 

рецесії; 
• огляд ніш, які відкривають для українських виробників для заміни продукції з 

росії/ білорусі; 
• вимоги до харчової продукції на ринку ЄС; 
• як торговельні місії та міжнародні виставки можуть стати інструментом 

пошуку потенційних партнерів; 

https://business.diia.gov.ua/cases/novini/stan-ta-potrebi-biznesu-v-umovah-vijni-rezultati-opituvanna-v-listopadi-2022-roku


• грантові програми та донорські організації; 
• онлайн-інструменти для дослідження закордонних ринків; 

 

 Деталі 

Дата:9 лютого 2023 року 11:00 - 13:15 

Тривалість: 2 години 15 хвилин 

Формат: офлайн 

 Локація: VCENTRI HUB, вулиця Володимирська, 51Б, Київ. Приміщення 
знаходиться на нульовому поверсі, а також на відстані 300 метрів від 
коворкінгу знаходяться 2 станції метро, які можуть слугувати укриттям у разі 
масованих обстрілів. 
Кількість учасників обмежена до 50 осіб. 

 Реєстрація: 

Якщо форма відображається некоректно або не відображається взагалі, будь 
ласка, перейдіть за посиланням. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecMdfgcaj7SEorS8fHPoNcvqhrFAOdQTcSLcSIUWG0oQJZhQ/viewform
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