
Річний звіт
результати та досягнення

Бізнес



Бізнес
Національний проєкт з розвитку підприємництва та експорту ініційований Міністерством цифрової 

трансформації та реалізовується спільно з Офісом розвитку підприємництва та експорту



Аналітика

Консалтинг

Пошук 
партнерів

Напрямки 
діяльності

Освіта



Ключові досягнення 
проєкту Дія.Бізнес  

Online-складова

3 795 000+
відвідувань порталу Дія.Бізнес 

(від запуску проєкту) 

60 000+
отримувачів e-mail розсилок

124 000 +
підписників проєкту Дія.Бізнес



Віртуальний 
центр Дія.Бізнес 

Інноваційний формат гарячої лінії. Фахівці підкажуть, як оформити 
реєстрацію, знайти роботу чи започаткувати власну справу, поки ви 

вимушено перебуваєте у країнах Європейського Союзу.

20онлайн-
консультантів

консультацій надано через 
гарячу лінію та чатбот 

14 000+ 

загальний відсоток 
задоволеності користувачів 

92.3%



Центри підтримки 
підприємців 
Дія.Бізнес

Варшава, Польща

1 центр
 за кордоном

Ужгород, Тернопіль, Полтава, Кривий Ріг, 
Буча, КНУ ім. Тараса Шевченка у Києві, 
Кременчук, Одеса, Харків, Миколаїв, 
Черкаси

11 центрів
 в Україні 

У 2022 році частина центрів 
працюють суто в онлайні  
з безпекових міркувань. 
Деякі — і в онлайні,  
і в офлайні.

44 000+
відвідувачів центрів підтримки підприємців 
Дія.Бізнес (від запуску проєкту)

690+ 
заходів в межах центрів підтримки 
підприємців Дія.Бізнес

Offline-складова



European Enterprise Promotion 
Awards 2022 (ЕЕРА)


Go Global Awards 2022


Офіс отримав нагороду європейської премії European 
Enterprise Promotion Awards 2022 (ЕЕРА) у категорії 
«Підтримка інтернаціоналізації бізнесу» за реалізацію 
національного проєкту Дія.Бізнес.



Нагорода ЕЕРА щорічно присуджується організаціям і 
проєктам, що просувають підприємництво і малий бізнес 
на національному, регіональному та місцевому рівнях.

У 2022 році заявку на участь у конкурсі подало близько 3 
200 проєктів з 26 країн світу. За перемогу у 6 категоріях 
змагались 47 відібраних проєктів.

Офіс отримав нагороду міжнародної премії Go Global 
Awards 2022 у категорії «Digital Innovation of the Year»  
за реалізацію національного проєкту Дія.Бізнес.



Нагорода Go Global Awards щорічно відзначає успіхи 
компаній та організацій, що роблять значний внесок  
у розвиток економіки країн завдяки своїм інноваціям, 
технологіям і стратегіям. У 2022 році за перемогу у різних 
категоріях змагалось 8142 претенденти з 50 країн світу.

Міжнародні 
відзнаки

https://business.diia.gov.ua/cases/novini/ofis-z-rozvitku-pidpriemnictva-ta-eksportu-otrimav-nagorodu-miznarodnoi-premii-go-global-awards-2022-za-rozvitok-nacionalnogo-proektu-diabiznes


Маркетплейс для просування українських товарів за кордоном. 5% від вартості кожного 
придбаного товару надходять фандрейзинговій платформі United24.


Міжнародна інформаційна кампанія 
по бойкотуванню російських та 
білоруських товарів. До кампанії 
долучились представники 
українського та іноземного бізнесу, 
політики та громадські діячі, 
громадяни України та інших країн.


Оновлення 
Маркетплейсу 
фінансових 
можливостей


Онлайн-сервіс на порталі 
Дія.Бізнес, що включає понад 300 
фінансових програм та послуг від 
26 банківських установ країни, а 
також державні та міжнародні 
програми підтримки для бізнесу.


Ініціативи

Онлайн-
виставка 
GEW Ukraine 
2022
Експонентами онлайн-
виставки на порталі 
Дія.Бізнес в межах Global 
Entrepreneurship Week 
Ukraine 2022 стали 124 
українські компанії з 21 
області.

Програми 
підтримки для МСБ 

У січні 2022 року стартував перший 
етап пілотної програми маркетингової 
підтримки малого та середнього 
бізнесу, у межах якого 12 компаній 
отримали допомогу у створенні та 
впровадженні цифрової 
маркетингової стратегії від 
маркетингових агенцій Nebo ideas 
agency та Webpromo. 

У жовтні 2022 року стартував другий 
етап програми підтримки МСБ, що 
передбачає допомогу для 20 компаній 
щодо виходу на ринок Польщі. 
Компаніям буде надано маркетингову, 
фінансову, юридичну допомогу для 
налагодження експортних процесів. 
Допомагати учасникам будуть 
провідні маркетингові агенції Nebo 
ideas agency та Webpromo. 

Програма експортної підтримки  

Пілотна програма 
маркетингової підтримки

Програма 
доступного 
фінансування 
для експортерів 
від ЕКА 

У червні 2022 року на порталі експортного напряму Дія.Бізнес 
командою Офісу запущено єдину форму збору заявок на участь 
у програмі доступного кредитного фінансування під час війни 
для експортоорієнтованих компаній від Експортно-кредитного 
агентства (ЕКА). З моменту запуску Програми 179 українських 
компаній подали заявку на участь. Станом на грудень 2022 року 
ЕКА ухвалило 34 кредити на загальну суму 137,9 млн грн.



Грантові 
програми  
для бізнесу

Мінігранти від EU4Business
Фінансова підтримка мікро- та малого бізнесу, що найбільше постраждав 
внаслідок збройної агресії росії в Україні. Провели грантові конкурси для 
підприємців: 300 мікро- й малих підприємств отримали фінансову підтримку у 
межах програми міжнародної допомоги «EU4Business: конкурентоспроможність 
та інтернаціоналізація МСП» за фінансування Європейського Союзу й Уряду 
Німеччини та за підтримки Мінцифри, Мінекономіки, Офісу з розвитку 
підприємництва та експорту, національного проєкту Дія.Бізнес, GIZ. Загальна 
сума грантової допомоги становить 150 000 грн. Партнером-виконавцем 
ініціативи є Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа».

Розмір гранту: по 125 000 грн (4000 євро)

Made in UA Support Project
100 українських крафтових виробників отримали 
фінансову допомогу. Офіс з розвитку підприємництва  
та експорту надав 10 компаніям безоплатні консультації,  
а також дослідження щодо визначення пріоритетних 
ринків, огляди трендів e-commerce у релевантній ніші 
обраних ринків. Також учасники отримали додаткові 
призи: промокоди на 5 000–30 000 гривень на поштові 
послуги «Укрпошта».

Розмір гранту: 1000 $

Promotube
5 українських бізнесів отримали гранти на 
розробку дизайну та розміщення рекламного 
банера на 5 станціях київського метро протягом 
2 місяців.



Переможці:

- Urban Space 500 

- Конюшина 

- Miligus - Тактичний одяг 

- ED Cosmetics

- MFT

https://export.gov.ua/news/3801-initsiativa_made_in_ua_support_project


Світові споживчі 
тенденції 2021-2022
Огляд основних споживчих 
трендів на ринках товарів та 
послуг

Публічні закупівлі 
Великобританії
Ґайд про особливості та 
порядок здійснення публічних 
закупівель у Великобританії

Експорт волоських горіхів 
до Європейського Союзу
Практичний довідник з експорту 
волоських горіхів до країн ЄС, що містить 
вимоги щодо виходу на ринок, порядок 
зберігання, логістику та канали збуту.

Ґайди для 
виходу на 
зовнішні ринки

https://export.gov.ua/593-svitovi_spozhivchi_tendentsii_2021-2022
https://export.gov.ua/593-svitovi_spozhivchi_tendentsii_2021-2022
https://export.gov.ua/69-mizhnarodni_publichni_zakupivli
https://export.gov.ua/69-mizhnarodni_publichni_zakupivli
https://export.gov.ua/industry/review/59
https://export.gov.ua/industry/review/59


Консалтинг

Категорії:  

15
категорій 
консультування

28 000+
наданих консультацій  
в межах проєкту Дія.Бізнес  

70+
тем консультування

Фінанси Систематизація бізнес-процесів      Первинна консультація

Стандартизація та технічні регламенти Оподаткування Масштабування Управління командою, HR    Продажі   Маркетинг   Юридична підтримка

Регуляторні правила для бізнесу Жіноче підприємництво Франчайзинг  Допомога українцям у Польщі Тимчасовий релокейт



Індивідуальні консультації 
для експортоорієнтованих 
компаній

558
компаній отримали індивідуальні 
консультації та онлайн-поради щодо 
питань здійснення експортної діяльності

315
компаній пройшли онлайн-тест готовності 
до експорту, за результатами якого 
отримали рекомендації щодо готовності 
виходу на зовнішні ринки

500
компаній отримали консультації з розвитку 
бізнесу від сертифікованих експертів 
«CMC-Ukraine» в межах проєкту «Послуги  
з розвитку бізнесу для малих і середніх 
підприємств України, що перебувають  
у кризовому стані через триваючу війну»

30
компаній отримали консультації від 
міжнародних експертів щодо питань 
маркетингу, відповідності вимогам та 
просуванню на зовнішніх ринках в межах 
проєкту OnFrontiers

6
компаній меблевого сектору 
отримали консультації щодо виходу 
на ринок США від міжнародного 
експерта в межах окремого проєкту.

Консалтинг



Пошук партнерів



2022
Nordic Ogranic Food Fair 
Швеція, Мальме
Сектор: органічний

Warsaw Home Furniture Expo

Польща, Вроцлав 

Сектор: меблевий

M.O.W.
Німеччина,  
Бад-Зальцуфлен

Сектор: меблевий

SIAL Paris 

Франція, Париж 

Сектор: харчовий

Summer Las Vegas 
Market 

США, Лас Вегас 


Сектор: меблевий

High Point 
Market 

США, Гай-Пойнт 

Сектор: меблевий

Hannover 
Messe

Онлайн 


Сектор: IT

Одним із напрямків діяльності Офісу є організація участі 
українських компаній у міжнародних виставкових заходах.  
У 2022 році команда Офісу спільно з партнерами організували 
колективні експозиції України на 9 міжнародних виставкових 
заходах. Загалом, експонентами від України стали 152 компанії, що 
провели понад 3000+ B2b-зустрічей з потенційними партнерами під 
час роботи на заходах.


Міжнародні 
виставкові заходи

BIOFACH 
Німеччина, Нюрберг

Сектор: органічний

InnoTrans 
Німеччина, Берлін

Сектор: машинобудування

Пошук партнерів



Експорт органічної 
продукції в умовах війни 
Формат: онлайн-конференція
Сектор: органічний

Органічний день  
в Україні
Формат: онлайн-конференція
Сектор: органічний

Organic Export Days 2022 — 
Ukraine, Albania, Serbia
Формат: онлайн B2b-зустрічі 
Сектор: органічний

Роуд-шоу для представників  
IT-компаній до Великої Британії
Формат: торговельна місія 
Сектор: IT 

Міжнародні 
заходи:  

Пошук партнерів



Всього проведено 

3000+
b2b-зустрічей

Пошук партнерів



Пошук партнерів

120
Загальна кількість 
запитів від імпортерів

637
Загальна кількість 
поданих українських 
компаній на ці запити

19
B2B зустрічей 
проведено

Географія запитів
Ісландія

Велика Британія

Бельгія
Словенія

Мальта
Азербайджан Японія

Китай

Австралія

Ізраїль

Естонія

ПольщаНімеччина

Данія

Австрія
Угорщина

Туреччина

Південна Африка

Замбія

Канада

США

Сектори:

харчовий меблевий машинобудівний будівельний деревина та деревообробка креативні індустрії побутова  хімія легка промисловость



За сприяння роботи команди Офісу 3 
українські компанії підписали 4 контракти з 
Coop Danmark A/S — найбільшим ритейлером 
Данії, частка якого в загальному обсязі 
товарообігу підприємств роздрібної торгівлі 
країни оцінюється у 38%. Наразі, українська 
продукція представлена на полицях данських 
магазинів: SuperBrugsen, Kvickly, 
Dagli'Brugsen, Irma та Coop365discount, яким 
володіє Coop.

Пошук партнерів

Українські товари  
на полицях 
супермаркетів 
Данії

https://export.gov.ua/729-pidkoriuiuchi_skandinavskii_rinok_dopomoga_ofisu_z_rozvitku_pidpriiemnitstva_u_spivpratsi_ukrainskikh_kompanii_z_riteilerom_coop_danmark
https://export.gov.ua/729-pidkoriuiuchi_skandinavskii_rinok_dopomoga_ofisu_z_rozvitku_pidpriiemnitstva_u_spivpratsi_ukrainskikh_kompanii_z_riteilerom_coop_danmark


Освіта



 Export 
Academy 2022
Інтенсивна освітня програма для українських 
експортерів-початківців або експортерів, що 
працюють і планують виходити на нові ринки. 
За результатами навчання, учасники створили 
для своєї компанії детальний план з виходу на 
міжнародні ринки, а також систематизували 
вже наявні експортні знання та досвід.

Формат навчання: онлайн

440 учасників | 135 годин

 Train the 
Trainers 2.0
Інтенсивна навчальна програма  
для тих, хто бажає проводити індивідуальну 
консалтингову діяльність в сфері експорту. 
Програма має теоретичну й практичну частину 
на базі реальних підприємств. Увійшла до 
ТОП-10 найінноваційніших освітніх програм 
Європи за версією Європейського фонду Освіти.

Формат навчання: онлайн

60 учасників | 305 годин

 Фінансист
Програма для підприємців, яка включає серію 
безоплатних освітніх лекцій онлайн та офлайн, 
які проводяться у центрах підтримки 
підприємців Дія.Бізнес. Спікери заходів — 
експерти з різних сфер розповідають про 
управління фінансами, тенденції розвитку 
українського підприємництва, технологічні 
рішення, маркетинг-стратегії тощо.

Програма впроваджується в межах 
тристороннього партнерства центрів підтримки 
підприємців Дія.Бізнес, UKRSIBBANK та 
Mastercard.

Формат навчання: Онлайн і офлайн


 Service  
Export Ukraine
Освітня програма для підприємців та 
експортерів сфери послуг, що планують 
виходити на зовнішній ринок або бажають 
розвинути свою експортну діяльність у тому 
числі із використанням цифрових інструментів 
та секторальної співпраці.

Формат навчання: онлайн

617 учасників | 117 годин

Освітні проєкти

 Check-up та 
реанімація бізнесу
Експрес-курс для українських МСП допомагає 
зрозуміти основні бізнес-функції, а також 
способи відновлення та утримання 
ефективності бізнесу в складні періоди.  
Під час проходження програми, учасники 
отримали ключові знання з масштабування 
бізнесу, практичні інструменти  
для швидкої перевірки бізнес-функцій  
та власного бізнесу на слабкі місця.

Формат навчання: онлайн

120 учасників | 13+ годин

 Export Bootcamp: 
Start&ReStart
Освітні тренінги з розвитку експорту у таких 
секторах, як надання послуг, виробництво та 
меблі. Програма складається з серії двох 
денних інтенсивів для кожного з секторів. 
Тренінги направлені на оцінку готовності 
компанії та наявних товарів до експорту, 
аналіз та обрання потенційного ринку збуту,  
а також пошук покупців та партнерів.

Формат проведення: онлайн та офлайн

72 учасників | 42 години

Освіта

https://export.gov.ua/education/179-export_academy_2022
https://export.gov.ua/education/179-export_academy_2022
https://export.gov.ua/education/177-train_the_trainers_20
https://export.gov.ua/education/177-train_the_trainers_20
https://business.diia.gov.ua/cases/novini/vidbulas-prezentacia-mozlivostej-dla-ukrainskogo-biznesu-zavdaki-spivpraci-merezi-centriv-diabiznes-z-ukrsibbank-ta-mastercard
https://export.gov.ua/education/178-service_export_ukraine
https://export.gov.ua/education/178-service_export_ukraine
https://export.gov.ua/education/182-ekspres-kurs_check-up_ta_reanimatsiia_biznesu
https://export.gov.ua/education/182-ekspres-kurs_check-up_ta_reanimatsiia_biznesu
https://export.gov.ua/news/4047-export_bootcamp_startrestart_seriia_osvitnikh_treningiv_z_rozvitku_eksportu
https://export.gov.ua/news/4047-export_bootcamp_startrestart_seriia_osvitnikh_treningiv_z_rozvitku_eksportu


Вебінарних 
проєктів

66 980 +

переглядів вебінарів 

85+ 
годин корисного контенту

Освіта



Аналітика



Ключові досягнення 
аналітичного напряму
Визначення та вивчення перспективних 
ринків збуту —  це перший крок на шляху до 
експорту. Саме тому, відділ аналітики та 
стратегії готує дослідження зовнішніх ринків, 
допомагає підприємцям визначити 
перспективні ринки для експорту, а також 
розібратись у вимогах до української 
продукції.

Досліджені сектори:

харчова продукція машинобудування IT меблі органічна продукція креативні індустрії

50
досліджень країн  
у фокусі було оновлено

25
оглядів про Україну та 
перспективних галузей економіки 
було оновлено для імпортерів

117 209
переглядів 
аналітичних матеріалів

48
індивідуальних досліджень зовнішніх 
ринків для експортоорієнтованих 
компаній

13
секторальних досліджень та 
досліджень на запити партнерів 
(асоціацій, міністерств та проєктів МТД)

39
компаній отримали 
індивідуальні дослідження

Аналітика



Заміщення товарів РФ та 
РБ на товар українського 
виробництва: огляди ніш
У зв’язку з повномасштабним вторгненням 
росії на територію України низка країн 
запровадила санкції проти рф та білорусі. 
Аналітики Офісу дослідили нові ніші для 
експорту українських товарів та розробили та 
їх основі серію аналітичних оглядів (загальний 
та огляд меблів). Команда Офісу також 
долучилася до проєкту Export Booster, метою 
якого є заміщення російських та білоруських 
товарів на ринку ЄС українськими товарами.

Аналітика

Ініціатива з відновлення 
економіки, розвитку 
підприємництва та 
експорту України
Аналітики Офісу разом з партнерами 
досліджують стан й перспектив бізнесу в 
умовах повномасштабної війни, а також 
потреби в інструментах підтримки. У 
межах Ініціативи було проведено 6 
опитувань власників та СЕО бізнесу та 
розроблено 17 досліджень.

Онлайн-інструмент, що 
містить актуальні дані 
про стан зовнішньої 
торгівлі України 
продуктами АПК у 2022 
році в розрізі місяців, 
продуктів та типу 
транспорту, яким 
перевозять продукцію 
за кордон.

Дашборд 
щодо 
експорту 
УкраїниАналітичні 

проєкти

Експрес-дослідження 
зовнішніх ринків
У зв’язку з повномасштабною 
війною аналітики Офісу 
запустили нову послугу, яка 
надається компаніям-учасникам 
Каталогу експортерів та 
покликана допомогти швидко 
розібратися з трендами на 
обраному ринку, обсягами 
споживання, прогнозами та 
основними гравцями.

Дашборд щодо експорту 
агрокультур України

Онлайн-інструмент, що надає 
можливість дізнатись обсяги 
експорту в умовах 
повномасштабної війни у розрізі 
місяців, категорій продукції,  
країн партнерів, регіонів світу,  
а також порівняти їх з обсягами 
експорту у 2021 році.

https://export.gov.ua/industry/review/63
https://export.gov.ua/industry/review/64
https://business.diia.gov.ua/analytics
https://business.diia.gov.ua/analytics
https://business.diia.gov.ua/analytics
https://business.diia.gov.ua/analytics
https://export.gov.ua/722-Dashbord_eksportu_ukraini
https://export.gov.ua/722-Dashbord_eksportu_ukraini
https://export.gov.ua/722-Dashbord_eksportu_ukraini
https://export.gov.ua/722-Dashbord_eksportu_ukraini
https://export.gov.ua/719-agro-export-2022
https://export.gov.ua/719-agro-export-2022


Плани 



Збереження 
штату команди

Розвиток команди

Найм 10 експертів 
мінімум на 2 роки 
(за підтримки ЄС)

Найм 6 експертів 
(за рахунок 
гранту GIZ)



Міжнародні партнери Офісу з розвитку 
підприємництва та експорту  



Команда Офісу 
Степаненко 
Олександра
Заступник директора з розвитку 
підприємництва

Ремізов Андрій
Директор з розвитку 
підприємництва 

Литвин Андрій
Заступник директора 

Міленіна Анна
Радник директора

Гвоздьова Ольга
Радник директора 

Грушецький Олексій 
Радник директора

Битько Анастасія
Радник директора

Пиртко Анастасія
Начальник відділу кадрового та 
адміністративного забезпечення

Соломко Святослав
Редактор

Митрофанюк Тетяна
Редактор

Бережняк Руслан
Інженер-програміст

Коломієць Вікторія 
Консультант освітніх проєктів

Мікерін Олег
Консультант  
експортного напряму

Пащуков Сергій 
Консультант освітніх проєктів

Колотій Катерина
Молодший консультант 
освітніх проєктів

Степаненко Ольга
Фахівець із зв'язків  
з громадськістю та пресою

Бєжан Анна
Консультант з маркетингу

Гранько Антон
Начальник відділу цифрової 
трансформаціїї

Виговська Діана 
Начальник відділу маркетингу  
і зв’язків з громадскістю

Романенко Юлія
Завідувач юридичного сектору

Салівоненко Ольга 
Головний бухгалтер

Кравчук Юлія
Аналітик

Блінда Денис
Начальник відділу 
інноваційного розвитку  
та доступу до фінансів

Шпита Тетяна
Провідний аналітик

Лещенко Дарія 
Фахівець з публічних закупівель

Коломієць Роман
Уповноважений  
з антикорупційної діяльності

Галаган Юлія
Провідний бухгалтер

Ляшенко Валентина
Провідний експерт ЗЕД


Бабаніна Наталія
Провідний експерт ЗЕД

Микулич Ірина 
Провідний експерт ЗЕД


Губашов Денис
Радник директора



Контакти

info@epo.org.ua

Facebook
Офісу

Підписка на 
розсилку

Instagram

Офісу

Бізнес


	a6f373db817d6d68951daf0cc426d8ce6b9057b9c12dfc480b914799032419ee.pdf
	80dc33e5dbb19b98b6b2de295222825ba7ac116ff3f84e2c82e39e4610418264.pdf

	a6f373db817d6d68951daf0cc426d8ce6b9057b9c12dfc480b914799032419ee.pdf
	80dc33e5dbb19b98b6b2de295222825ba7ac116ff3f84e2c82e39e4610418264.pdf

	a6f373db817d6d68951daf0cc426d8ce6b9057b9c12dfc480b914799032419ee.pdf
	a6f373db817d6d68951daf0cc426d8ce6b9057b9c12dfc480b914799032419ee.pdf
	80dc33e5dbb19b98b6b2de295222825ba7ac116ff3f84e2c82e39e4610418264.pdf


