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Про зміни, що надихають нас

4

Вітаємо!     Традиційно підбиваючи підсумки року хочемо зазначити, що 2021 видався роком сповненим 
випробувань на стійкість як для Офісу з розвитку підприємництва та експорту, так і для його клієнтів та 
партнерів. Це був рік змін та шалених трансформацій. У травні 2021 року було утворено Офіс з розвитку 
підприємництва та експорту — першу державну інституцію з розвитку українського підприємництва на 
внутрішньому та зовнішньому ринках.



Новим амбітним завданням новоутвореного Офісу стали розвиток та підтримка українського малого та 
середнього підприємництва на усіх етапах становлення: від вибору ідеї для бізнесу до виходу на 
міжнародні ринки.



Ми щиро пишаємось покладеною на нас місією, повноваженнями та сподіваннями, а також ставимо 
перед собою великі амбітні цілі на 2022 рік. Знаємо, що попереду ще багато викликів та перемог. Ми 
сповнені сил та бажань й надалі допомагати українським  підприємцям підкорювати ринки України та 
світу. Адже українське      – це круто, і світ має знати про це.  



А поки ділимось результатами та досягеннями за 2021 рік. Дякуємо, що були з нами. 



                                                                                                                       Ваша команда Офісу. 



Сприяння розвитку малого і середньго підприємництва, 
підтримка та просування експорту товарів, робіт та 
послуг українських виробників.

Мета: 

Україна — країна підприємців.

Візія:

Кабінет Міністрів України затвердив положення 
про створення ДУ “Офіс з розвитку 
підприємництва та експорту” (надалі Офіс) на 
базі ДУ “Офіс з просування експорту України”. 

11 травня 2021 року

Напрямки 
діяльності:

Підтримка малого і середнього 
підприємництва (МСП)


Допомога в налагодженні співробітництва 
та партнерства між українським та 
закордонним бізнесом 


Промоція українських товарів та послуг за 
кордоном


Розвиток експортних компетенцій 
українського бізнесу

Представники Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, Міністерства економіки України та 
Міністерства цифрової трансформації України.

Наглядова рада:

Проєкти, що 
лягли в основу:

трансформаційні зміни
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Національний проєкт Дія.Бізнес

business.diia.gov.ua/

Це one stop-shop для МСП, який включає:   



Веб-сайт Дія.Бізнес

Ціль проєкту:  

Побудова повноцінної, ефективної та дієвої екосистеми 
розвитку малого і середнього підприємництва в Україні.

Актуальну інформацію для бізнесу

65+ видів безкоштовних онлайн та офлайн-консультацій для 
розвитку власної справи

Освітні курси в онлайн-школі для підприємців

100+ бізнес ідей

Інтерактивний довідник

Єдиний каталог сервісів та можливостей

Кейси та новини

Карту організацій підтримки бізнесу з системою розумних 
фільтрів 

Шаблони для операційної діяльності бізнесу

Каталог виставок та подій для підприємців 

Пропозиції та можливості від партнерів Дія.Бізнес

Інтегрований Єдиний експортний веб-портал Дія.Бізнес.Експорт

28 лютого 2020 року 
Міністертво цифрової трансформації України запустило 

національний проєкт з розвитку підприємництва Дія.Бізнес. 

Проєкт Дія.Бізнес включає в себе онлайн та офлайн складову. 

Онлайн-складова - веб-сайт для підприємців Дія.Бізнес. 

Офлайн-складова - центри підтримки підприємців Дія.Бізнес у регіонах.
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Офіс з розвитку підприємництва та експорту долучився до 
реалізації проєкту Дія.Бізнес.

11 травня 2021 року

https://business.diia.gov.ua/
https://business.diia.gov.ua/consulting
https://business.diia.gov.ua/consulting
https://business.diia.gov.ua/school
https://business.diia.gov.ua/idea
https://business.diia.gov.ua/handbook
https://business.diia.gov.ua/services
https://business.diia.gov.ua/cases
https://business.diia.gov.ua/business-map
https://business.diia.gov.ua/exhibitions
https://export.gov.ua/
https://business.diia.gov.ua
https://business.diia.gov.ua/hubs


Відвідуваність ВЕБ-САЙТУ дія.бізнес: регіони 

0,08%

Харківська

Луганська

Донецька

Запорізька

Херсонська

АР Крим

м. Севастополь

Черкаська

Одеська

Хмельницька
Тернопільська

Львівська

Івано-Франківська

Волинська
Рівненська

Житомирська

Чернігівська

Сумська

Закарпатська
Чернівецька

Кіровоградська

Полтавська

Дніпропетровська

Миколаївська

Вінницька

Київ

Київська

0,20%

1,10%

2,36%

2,21%

0,87%

5,26%

4,48%

1,42%

2,45%

1,08%

42,15%

4,20%

1,49%

2,14%

0,94%

2,03%
1,81%

1,66%
1,69%

7,01%

2,70%

1,35%1,77%

1,65%

4,18%

1,67%

Жінки

Чоловіки

62,3%

37,7%

Гендерне розмежування:
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особистих кабінетів
30 800+ 

відвідувачів  
800 000+

загальна кількість 
переглядів веб-сайту 
Дія.Бізнес

1 600 000+



Консультації: підприємництво

65+ видів безкоштовних консультацій (онлайн та офлайн) 

за 14 напрямами: 

Дія для бізнесу

Масштабування 

Маркетинг Програми підтримки

Стандартизація та технічні регламенти  Продажі 

Систематизація бізнес-процесів

Психологічна підтримка Електронні аукціони Фінанси

Оподаткування

Юридична підтримкаПервинна консультація

HR

Надано понад 5 500+ консультаційза 1,5 роки
92,1%  

задоволених 

клієнтів

Топ-5 консультацій 
Оподаткування

Юридична підтримка

39%

26%

Систематизація бізнес-процесів

Маркетинг

Продажі

7,6%10,5%

9%
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https://business.diia.gov.ua/consulting


Освіта: Підприємництво

це сервіс, який поєднує всі необхідні для сучасного підприємця інструменти та знання і дозволяє дізнатися, як заснувати власне 
підприємство, правильно вести бухгалтерську звітність, складати фінансовий план та багато іншого. Все це безкоштовно у форматі 
освітніх онлайн-курсів.

Національна онлайн-школа для підприємців на Дія.Бізнес —

Почати бізнес. Виробництво кераміки

Почати бізнес. Креативна індустрія Марафон «Гра в довгу»

Бізнес: сталий розвиток

Курс з просування в соціальних мережах «Boost with Facebook Bootcamp»

Фінансова грамотність для підприємців

Переведення бізнес-процесів в онлайн

Почати бізнес. Сфера технологій

Почати бізнес. Виробництво текстилю

Бізнес в аграрній сфері Grow up: Agro

10 кроків для початку власної справи Почати бізнес. Харчова промисловість

Електронний документообіг для підприємців 

Онлайн-школа включає 13 освітніх курсів:

12 500+ підприємців навчаються в онлайн-школі
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https://business.diia.gov.ua/school


Буча

Київ

Черкаси

Миколаїв

Кривий Ріг

Одеса

Кременчук

Полтава
Харків

Тернопіль

Ужгород

Отримати безоплатні консультації

Протестувати свій продукт на 
спеціальній pop-up-локації

Орендувати простір для івентів 


Відвідати освітні заходи 

Мережа центрів підтримки підприємців Дія.бізнес

Тут підприємці можуть:  Центри підтримки підприємців 
Дія.Бізнес, які було відкрито у 2021 році

Центри підтримки підприємців 
Дія.Бізнес, які було відкрито у 2020 році

25 000+ відвідувачів 

1600+ проведених заходів у центрах

3800+ надано консультацій консультантами центрів

Центри підтримки підприємців відкриваються за ініціативи Мінцифри та за підтримки партнерів

Загальна кількість відкритих центрів: 11 
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Напрям експорту

Житомирська

Гендерне розмежування:

Підприємства:

Сектори:

Розподіл наданих послуг за регіонами:

Жінки

Чоловіки

39%

61%

Харчовий

37%
Послуги

13%

Середні підприємства

Великі підприємства

20,3%

10,1%

Мікро-підприємства

Малі підприємства

34,8%

34,8%

10

ІТ

10%
Креативні індустрії

8%

Машинобудування

6%
Меблі

4%

14 500 000 грн

державне фінансування 

23 000 000+ грн

фінансування від донорів

$50 000 000+ NDA 
сума підписаних контрактів 

клієнтів Офісу 

загальна кількість 
наданих послуг 

3 992



23 грудня 2020 року — запуск Єдиного експортного 
веб-порталу Дія.Бізнес.Експорт  


Портал створений у рамках виконання Експортної стратегії 
України на 2017–2021 рр. 
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Консолідація усієї доступної інформації для експортерів, 
експортоорієнтованих компаній та імпортерів української продукції 
за принципом «єдиного вікна» 

Розкриття експортного потенціалу українських експортоорієнтованих 
МСП

Мета: 

Результати: 
Проведено масштабне оновлення функціональних 

можливостей веб-порталу Дія.Бізнес.Експорт


Опубліковано 430+ новин, 130+ подій, 320+ запитів на 

партнерство від іноземних компаній, 15 оглядів індустрій,   


3 гайди, 9 оглядів вимог до продукції,  4 профілі країн 


Додано 5 освітніх програм, 2 Хелпдески, 4 історії успіху,  


1 онлайн-гру 


Оновлено 48 профілів країн, розділ «Covid-19», особистий 
кабінет, Каталог українських експортерів, календар подій 


140+ українських компаній долучилсиь до Каталогу 
українських експортерів


240+ українських компаній пройшли Тест на готовність до 
експорту

єдиний експортний веб-портал дія.бізнес.експорт

https://export.gov.ua/


Відвідуваність Єдиного експрортного веб-порталу дія.бізнес.ЕКспорт: регіони

0,01%

Харківська

Луганська

Донецька

Запорізька

Херсонська

АР Крим

м. Севастополь

Черкаська

Одеська

Хмельницька
Тернопільська

Львівська

Івано-Франківська

Волинська

Рівненська
Житомирська

Чернігівська

Сумська

Закарпатська
Чернівецька

Кіровоградська

Полтавська

Дніпропетровська

Миколаївська

Вінницька

Київ

Київська

0,02%

0,99%

2,2%

1,85%

0,6%

5,06% 

5,07% 

1,37%

2,08%

1,34%

4,56%

1,46%

2,37%

0,88%

1,62%
1,62%

1,37%
1,87%

7,73% 

2,29%

0,99%1,39%

1,17%

4,09%

1,75%

Гендерне розмежування:

загальна кількість 
переглядів веб-порталу

Дія.Бізнес.Експорт

368 000+

Жінки

Чоловіки

31,1%

64,9%

44,27%
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Англомовна версія єдиного експортного веб-порталу дія.бізнес.експорт

21 вересня 2021 року — запуск англомовної версії 
Єдиного екпортного веб-порталу Дія.Бізнес.Експорт

Мета:  


Промоція українських пріоритетних секторів


Промоція вітчизняних та міжнародних заходів, які організовують на 
території України


Надання підтримки МСП для виходу на нові ринки


Надання підтримки іноземним компаніям у пошуку партнерів в Україні 


13

загальна кількість переглядів 
англомовної версії веб-порталу 
Дія.Бізнес.Експорт

8 950

https://imp.export.gov.ua/


Консалтинг: експорт 
 


Забезпечення підтримки та просування експорту товарів, робіт та послуг експортоорієнтованих підприємств


Консультаційна допомога МСП у реалізації експортного потенціалу (вибір ринку, продукту та інструментів для виходу на експорт)

Завдання напряму: 

Діяльність напряму частково реалізована за підтримки програми USAID «Конкурентна економіка України».

200+  українських компаній отримали консультації


Опубліковано 50+ публікацій щодо участі у міжнародних 
публічних закупівлях GPA


Проведено 10+ навчальних тренінгів та інтенсивів для різних 
експортоорієнтованих українських компаній


Координаційна підтримка 3-х галузевих експортних альянсів: 

Результати роботи:   
Розробили Ґайд з використання маркетингових онлайн-
інструментів для експортерів


2 500+ загальна кількість переглядів Ґайдів та порад на 
Єдиному експортному веб-порталі Дія.Бізнес.Експорт


Реалізація проєкту OnFrontiers — безкоштовні консультації 
для українських підприємців від міжнародних консультантів з 
різних куточків світу, що надає додаткові можливості для 
посилення українського бізнесу

Результати OnFrontiers:  

10+ компаній отримали поради від міжнародних експертів


13 компаній перебувають на етапі роботи з консультантами

Експортний альянс у галузі кіноіндустрії

Сектор: креативні індустрії  

ІТ експортний альянс


Сектор: ІТ 

Organic Ukraine Business Hub CEREALS

Сектор: харчовий
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https://export.gov.ua/474-gaid_z_vikoristannia_marketingovikh_onlain-instrumentiv_dlia_eksporteriv
https://business.diia.gov.ua/cases/iniciativi/onfrontiers


Аналітика та стратегія: підприємництво та експорт  

 


Аналіз розвитку малого та середнього бізнесу в Україні  


Допомога МСП у визначенні та дослідженні перспективних 
зовнішніх ринків


Розробка пропозицій до урядових стратегій

Завдання напряму: 

    






59 832 - кількість переглядів аналітичних матеріалів на Єдиному 
експортному веб-порталі  Дія.Бізнес.Експорт  


Запроваджено інноваційну послугу Online Store Check


Ініційовано проєкт «GO ASIA: можливості для української 
харчової продукції на ринку Східної Азії»


Підготовлено ряд досліджень, ґайдів, оглядів вимог на 
зовнішніх ринках, а також оглядів українських секторів для 
міжнародної версії Єдиного експортного веб-порталу  


Презентовано дослідження на 5 заходах серії «Export Talks» 


Долучились до формування проєкту Стратегії розвитку малого та 
середнього підприємництва 2021-2025


Долучились до формування Національної економічної стратегії 

2030

Розроблено 93 дослідження зовнішніх ринків, гайдів та оглядів 
розвитку секторів України, а також досліджень розвитку малого і 
середнього бізнесу 


Підготовлено 165 сторінок для двох версій Єдиного експортного 
веб-порталу Дія.Бізнес.Експорт


Оновлено 48 профілів країн у фокусі


Результати роботи:   

Визначення пріоритетних ринків для розвитку експорту 


Оnline Store Check — аналіз полиць супермаркетів 


Огляд зовнішніх ринків


Огляд вимог на зовнішніх ринках 


Огляд трендів світового ринку   

Аналітичні послуги Офісу: 

Напрацювання напряму реалізовано за підтримки міжнародних партнерів USAID КЕУ та  GIZ Ukraine. 

Програма USAID Конкурентоспроможна економіка України (КЕУ) також підтримує доступ до міжнародних баз даних Mintel GNDP, Passport Euromonitor та Statista.

4 Хелпдески до: 7 оглядів вимог:
Великої Британії 

Ізраїлю 

Чорногорії 

Македонії

 

Єгипту

Індії

Японії 

Індонезії

ОАЕ  

Саудівської Аравії  

Туреччини    

Створено:  
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https://export.gov.ua/49-kraini_ta_rinki


Завдання напряму:

Освітні програми: 

Підвищення інституційної, підприємницької та фінансової грамотності малого та середнього бізнесу 


Підвищення навичок та компетенцій, які потрібні для розвитку бізнесу та представлення його на міжнародних ринках

Освіта: експорт

Київська


Житомирська


Вінницька


Волинська


Донецька


Луганська


Дніпропетровська

10 команд з 14 областей України 

 Львівська


Одеська


Чернігівська


Черкаська


Харківська


Закарпатська


Чернівецька 

Train the Trainers 2.0   
Навчальна програма для МСП, приватних консультантів, 
представників державних установ, агенцій розвитку, які 
хочуть отримати необхідні знання та досвід для 
здійснення консалтингової діяльності в сфері експорту.  

вересень 2021 - 
травень 2022 

60 учасників

Export Academy   
Навчальна програма, що складається з двох компонентів: 
Export Academy. Trainers та Export Academy 2021. 


Учасниками Export Academy. Trainers стали випускники 
Програм Train the Trainers: Pilot 2019 та Train the Trainers 
2020/2021. Під час навчання учасники розробляли 6-модульну 
тренінгову програму для МСП під супроводом міжнародних 
експертів, та презентували її по закінченню навчання. 

Export Academy 2021 базуватиметься на основі тренінгової 
програми для МСП, що була розроблена  учасниками Export 
Academy.Trainers. Учасниками Export Academy 2021 стануть 
українські експортери, які планують вихід на міжнародні 
ринки. Програма передбачає два формати: самостійний та з 
тренерським супровідом. За результатами навчання 
учасники створять детальний експортний план для своїх 
компаній. 

вересень 2021 - 
грудень 2021  

20 учасників

січень 2022 - 

червень 2022  

100 учасників
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https://export.gov.ua/education/177-train_the_trainers_20
https://export.gov.ua/education/176-export_academy_trainers


Освіта: експорт

https://export.gov.ua/education

Service Export Ukraine
Навчальна програма для підприємців, менеджерів та 
керівників компаній, які хочуть розвинути навички 
ефективного управління бізнес-процесами, 
міжнародним маркетингом, фінансами, та отримати 
комплексне та системне розуміння усіх складових 
експортної діяльності підприємства зі сфери послуг. 

Програма передбачає два формати: самостійний та з

тренерським супровідом. 

жовтень 2021 - 
червень 2022

307 учасників

EXPORT EVOLUTION IT 
Перша освітня програма для компаній ІТ сектору України, 
які хочуть отримати знання та інструменти для розвитку 
бізнесу, сформувати секторальні партнерства, поліпшити 
навички продажів та менеджменту міжнародних проєктів.

Програма передбачає два формати: самостійний та з

тренерським супровідом.  

вересень 2021 - 
квітень 2022 

200 учасників

Інші освітні заходи: 19 Учасники: 1 156 17

https://export.gov.ua/education
https://export.gov.ua/education/178-service_export_ukraine?fbclid=IwAR2AbUiK3VIf7j9B3vC73DiaKQH78w1E9PGUajllDPH0MxnOwtvSbnl7t0U
https://export.gov.ua/education/175-export_evolution_it


Пошук партнерів: експорт

Послуги сорсингу для 
іноземних партнерів

Enterprise Europe 
Network (EEN)

Завдання напряму:
Пошук потенційних іноземних партнерів для українських 
виробників товарів та постачальників послуг. 

Інструменти:
Участь у торговельних місіях 

Участь у міжнародних виставках 

Enterprise Europe Network 

Послуга сорсингу для іноземних компаній                                   


2019 рік — Офіс став членом консорціуму Enterprise Europe 
Network (Європейської мережі підприємств)

Співорганізували 43 онлайн-заходи 


796 українських компаній взяли участь в онлайн-заходах 


493 B2B-зустрічі провели 


42 профілі опублікували 


440+ запитів від українських компаній 


Опрацювали 200+ запитів до українських компаній

Результати:  

Завдання:  

Підбір українських компаній на запити іноземних компаній, що 
бажають знайти партнерів в Україні. 




Інструменти: 

Каталог українських експортерів – це безкоштовний онлайн-
сервіс, який допомагає  налагодити прямі бізнес-контакти між 
іноземними компаніями та українськими виробниками товарів і 
послуг. 

Результати: 
78 опрацьованих запитів на партнерство від іноземних 
компаній  


1275 контактів українських компаній було надано на запит 
іноземних партнерів 
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Розміщення та відстеження комерційних пропозицій 

Доступ до бази підприємств з 68 країн світу 

Інформація про заходи та B2B-зустрічі  

Консультативна та інноваційна підтримки   

Можливості EEN:  

https://imp.export.gov.ua/sourcing


Офлайн В2В-заходиОнлайн В2В-заходи

Міжнародні В2В-заходи в рамках Enterprise Europe Network


Учасники: 796

В2В-зустрічі: 493

Галузі: 14
19

Кількість заходів у країнах:

Нідерланди: 2  + 1  


Італія: 3


Катар: 2 


Австрія: 6


Бельгія: 3


Фінляндія: 1


Німеччина: 4


Угорщина: 2  + 1  


Україна: 1 


Польща: 4


Туреччина: 5 


Іспанія: 2


Швеція: 1


Данія: 1


Японія: 1


Франція: 1


Боснія і Герцеговина: 1


Чилі: 1


Чехія: 1


Македонія: 1


Ірландія: 1 


ОАЕ: 1


онлайн офлайн

онлайн офлайн

Кількість B2B-

заходів: 43



Виставкова діяльність

Експозиція українських виробників на виставці Biofach 
online

17 компаній

Виставка FoodPharma Connect  

online

2 компанії

Колективна експозиція українських виробників на виставці Gulfood Manufacturing  

Об'єднані Арабські Емірати 

5 компаній

Колективна експозиція українських виробників на виставці Middle East Organic and 
Natural Product Expo 2021 

Об'єднані Арабські Емірати 

7 компаній
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Торговельні місії Офісу 
Торговельна місія до Великої Британії  

online

7 компаній

Торговельна місія до Норвегії та Фінляндії  
online

17 компаній

Торговельна місія до Швеції

online

12 компаній/19 учасників 

online

Торговельна місія до США

10 компаній

online

Торговельна місія до країн Азії  

25 компаній 

 ІТ

ІТ

ІТ

 харчова промисловість

 харчова промисловість
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Ukrainian Organic Export Days 2021
Перша секторальна онлайн-програма, розроблена для промоції українських органічних виробників та встановлення В2В-контактів з 
іноземними партнерами.



131 В2В-зустріч за участі 33 компаній-імпортерів з: 

20 Вересня - 01 Жовтня

Проведено: 


Мета проєкту:

Результати проєкту:

Харчова промисловість

Сектор: 

31 компанія-виробник органічної продукції 

Учасники:

Залучено консультантів органічного сектору з       Австрії,         
Данії та      Швейцарії

Нідерландів 


Данії


Швеції


Швейцарії


Франції

Португалії


Литви


Бельгії


Румунії


Сербії

Створено Каталог українських експортерів органічної 
продукції: 70 компаній


Понад 100 згадок про Проєкт у ЗМІ та соцмережах


Опубліковано 15 статей експертів Офісу про потенціал 
органічного сектору України


Розміщено понад 70 компаній на міжнародній 
платформі Sustainability Map (ITC)


Створено довідник про успішні продажі органіки в 
Німеччині та Австрії від німецього консультанта


Проведено аналіз ринку актуального стану органічного 
сектору та обсягів експорту органічної продукції


Проведено та презентовано дослідження органічного 
ринку Європи

Представлення органічного потенціалу України міжнародній 
спільноті


Налагодження співпраці між українськими експортерами 
органічної продукції та потенційними міжнародними 
партнерами


Сприяння розвитку компетенцій органічних експортерів та 
просування органічного виробництва в Україні
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https://export.gov.ua/news/3547-katalog_ukrainskikh_eksporteriv_organichnoi_produktsii
https://export.gov.ua/news/3547-katalog_ukrainskikh_eksporteriv_organichnoi_produktsii
https://export.gov.ua/570-handbook_germany_austria
https://export.gov.ua/industry/review/52
https://export.gov.ua/industry/review/52


Ukrainian Organic Export Days 2021

Онлайн-заходи в рамках проєкту: 

Export Talks «Торговельні можливості на ринках харчової продукцї ЄC та Швейцарії»    

Мета: Надання українськими виробникам органічної 
продукції  практичних порад від міжнародних 
консультантів, які працюють на ринках ЄС та Швейцарії

Вебінар з підготовки та ведення онлайн B2B-перемовин 

Мета: Підвищення навичок ведення бізнес-перемовин

Офіційне відкриття Ukrainian Organic Export Days 2021
Мета: Презентація органічної галузі країни для іноземної 
аудиторії

Форум «Перехід на органічне виробництво: переваги для українських підприємств 
харчової та аграрної продукції»

Мета: Промоція органічного виробництва

08.09.2021

20.09.2021

30.09.2021

38 учасників

356 учасників

101 учасник

02.09.2021

95 учасників
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 Комунікації Офісу

 


Збільшення впізнаваності проєктів Дія.Бізнес та Дія.Бізнес.Експорт серед 
підприємців


Збільшення впізнаваності англомовної версії Єдиного екпортного веб-
порталу Дія.Бізнес.Експорт на міжнародній арені


Підвищення попиту на продукти та послуги Офісу


Збільшення лояльності до діяльності державних інституцій


Створення позитивного іміджу Офісу серед МСП


Промоція України та її експортного потенціалу на міжнародній арені


Збільшення охоплення користувачів каналами комунікацій 


Просування Експортного бренду України

Завдання напряму: 

Результати: 
Проведено понад 250 публічних виступів


Опубліковано 23 статті експертів Офісу у ЗМІ


Підготовлено понад 1000 публікацій для соціальних мереж


Проведено близько 10 прямих ефірів


Відправлено понад 490 e-mail розсилок


Розроблено 3 каталоги компаній для торговельних місій та виставок

Експортний бренд України — цілісний комплекс емоцій, 
асоціацій та характеристик товраів та послуг з України у свідомості 
споживачів. 


Експортний бренд України створений з метою кращого впізнавання 
української продукції у світі. За допомогою нього українські товари та 
послуги просуваються на міжнародні ринки, об’єднуючись єдиною 
візуальною концепцією.

8 бізнес-стендів оформлено з використанням Експортного 
бренду України
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 Канали комунікацій: Соціальні мережі

Соціальні мережі Офісу:

Буча

КНУ ім. Т. Г. Шевченка


Черкаси

Миколаїв
Кривий Ріг

Одеса

Кременчук

Полтава

Харків

Тернопіль

Ужгород

1407
3891
1841

1273
2956
329

856
2047
166

1192
2477
573

574
1119
626

527
132
136

318
852 410

1264

463
410

185
406

160
196
739

1234

Центри підтримки 
підприємців Дія.Бізнес

Facebook

Instagram

Telegram

Кількість підписників

Соціальні мережі центрів підтримки Дія.Бізнес

Дія.Бізнес

Кількість підписників 10 559

Кількість публікацій 380+ (за 2021 рік)  

diia.business

Кількість підписників 24 800

Кількість публікацій 280+ (за 2021 рік)

Кількість  читачів 739


diiabusiness

Офіс з розвитку підприємництва 
та експорту

Кількість підписників 14 260

Кількість публікацій 540+ (за 2021 рік)

eepo.ukraine

Кількість підписників 323

Кількість публікацій 48 (за 2021 рік)

Entrepreneurship and Export 
Promotion Office (Ukraine)

Кількість підписників 1067

Кількість публікацій 53 (за 2021 рік)

Офіс з розвитку підприємництва 
та експорту

Кількість підписників 438
Кількість відеороликів 53
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https://www.facebook.com/diia.business
https://www.instagram.com/diia.business
https://t.me/diiabusiness
https://www.facebook.com/EEPO.Ukraine
https://www.facebook.com/EEPO.Ukraine
https://www.instagram.com/eepo.ukraine/
https://www.facebook.com/EEPO.Ukraine
https://www.facebook.com/EEPO.Ukraine
https://www.youtube.com/channel/UCjdAQqHbhd3CE38lBSCFFnw
https://www.youtube.com/channel/UCjdAQqHbhd3CE38lBSCFFnw


Команда

Керівництво

Окремі 
професіонали Відділ консалтингу

Андрій Ремізов
В.о. директора Заступник директора 

Андрій Литвин

Дарія Лещенко

Відділ бухгалтерського 
обліку, планово-фінансової 

політики та звітності 

Ольга Салівоненко
Головна бухгалтерка

Юлія Галаган
Провідна бухгалтерка

Відділ кадрового та 
адміністративного 

забезпечення    

Анастасія Пиртко
Начальниця

Юридичний 
відділ

Юлія Романенко
Начальниця

Олександра Степаненко
Начальниця

Наталія Бабаніна
Провідна фахівчиня Провідний фахівець

Олег МікерінАнна Міленіна
Радниця директораФахівчиня з публічних закупівель
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Денис Блінда
Начальник

Олексій Грушецький
Радник директора 

Відділ бізнес-можливостей Відділ освіти та підтримки МСП

Валентина Ляшенко Коломієць Вікторія 
Провідна фахівчиня Провідна фахівчиня

Анастасія Битько Сергій Пащуков 
Радниця директора Провідний фахівець

Відділ аналітики та стратегії

Ольга Гвоздьова
Радниця директора Радниця директора

Тетяна Шпита Аліна Стрілець Юлія Кравчук
Провідна фахівчиня Фахівчиня

Команда
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Відділ цифрової трансформації

Руслан  Бережняк
Начальник Редактор Фахівець з IT

Антон Гранько Святослав Соломко

Діана Виговська
Начальниця

Ольга Степаненко Дар’я Заваденко Ксенія Савченко Світлана Баженова Тетяна Коломієць
Фахівчиня Проєктна менеджерка Проєктна менеджерка Проєктна менеджеркаФахівчиня

Відділ маркетингу та зв’язків з громадськістю Напрямок: розвиток підприємництва

Команда
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3

 Онлайн-школа Ключові партнери офісу
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Веб-сайт Дія.Бізнес


Все про розвиток підприємництва

Єдиний експортний веб-
портал Дія.Бізнес.Експорт


Все про вихід на міжнародні ринки

Бажаєте дізнатись більше про Офіс та його послуги - завітайте на:

Все про діяльність Офісу

 

Веб-сторінку Офісу з розвитку 
підприємництва та експорту
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Контакти

https://business.diia.gov.ua/
https://export.gov.ua/
https://business.diia.gov.ua/eepo
https://business.diia.gov.ua/eepo


Контакти

Офіс з розвитку підприємництва та експорту

info@epo.org.ua

business.diia.gov.ua/eepo 

business.diia.gov.ua

eepo.ukraine

Офіс з розвитку 
підприємництва 
та експорту

Entrepreneurship and 
Export Promotion 
Office (Ukraine)

Офіс з розвитку 
підприємництва 
та експорту

Дія.Бізнес.Експорт

export.gov.ua

imp.export.gov.ua

Дія.Бізнес

diiabusiness

diia.business

Дія.Бізнес
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https://business.diia.gov.ua/eepo
https://business.diia.gov.ua/
https://www.instagram.com/eepo.ukraine/
https://www.facebook.com/EEPO.Ukraine
https://www.facebook.com/EEPO.Ukraine
https://www.facebook.com/EEPO.Ukraine
https://ua.linkedin.com/company/eepo-ukraine
https://ua.linkedin.com/company/eepo-ukraine
https://ua.linkedin.com/company/eepo-ukraine
https://www.youtube.com/channel/UCjdAQqHbhd3CE38lBSCFFnw
https://www.youtube.com/channel/UCjdAQqHbhd3CE38lBSCFFnw
https://www.youtube.com/channel/UCjdAQqHbhd3CE38lBSCFFnw
https://export.gov.ua/
https://imp.export.gov.ua/
https://t.me/diiabusiness
https://www.instagram.com/diia.business
https://www.facebook.com/diia.business


Україна — країна підприємців


