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ЕКСПОРТНИЙ ДАЙДЖЕСТ
розроблений для представників малого та середнього підприємництва, які цікавляться
експортом або бажають розширити свій світогляд, отримати корисну інформацію щодо
загальних експортних тенденцій та прогнозів, огляду ринків, переліку організацій та
проектів підтримки бізнесу та інформацію про передових українських експортерів.

РОЗДІЛ 1: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ

3 ТИПОВІ ПОМИЛКИ
УКРАЇНЦІВ
Представники Центру
Розвитку Підприємництва в
результаті дворічної роботи
із представниками влади,
освітньої системи, посольств
та бізнесу Канади, США,
Нідерландів, Ізраїлю,
Словаччини, тощо виявили

В УКРАЇНІ СКОРОТЯТЬ ЧАС НА ОФОРМЛЕННЯ
ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ
Міністерство фінансів планує скоротити в два рази час, протягом
якого на митниці оформлюються товари на експорт, і в півтора
рази скоротити оформлення імпортних товарів. Про це йде мова в
Стратегічному плані роботи на 2018-2021 рік.
Скорочення часу на митне оформлення експорту та імпорту - це
один з ключових показників ефективності (KPI), які встановить
Мінфін для свого департаменту митної політики і для митної
служби на наступні три роки.
Дізнатись більше

три типові помилки
українських бізнесменів,
чиновників, представників
ОТГ у співпраці із

УКРАЇНА МОЖЕ СКАСУВАТИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ
ІМПОРТУ ТА ЕКСПОРТУ АЛКОГОЛЮ

іноземними партнерами

Автори законодавчої ініціативи кажуть, що скасування
ліцензування імпорту та експорту алкоголю і тютюну є кроком з
дерегуляції галузі.

Дізнатись більше

Про це свідчить законопроект №9388, опублікований на сайті ВР.

Дізнатись більше

У МІНЕКОНОМІКИ ПРИЗНАЧИЛИ ДИРЕКТОРА ОФІСУ З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі директором державної установи «Офіс з просування експорту»
призначили Андрія Демчука.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Дізнатись більше

ЕКСПЕРТ НАЗВАЛА ПЕРСПЕКТИВНІ РИНКИ ДЛЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ «ОРГАНІКИ»
Українським виробникам органіки треба дивитися на нові ринки збуту. Зокрема, на північні країни: Данію,
Швецію, Норвегію.
У цьому переконана член ради директорів Української продовольчої долини Марія Махновець.
Дізнатись більше
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УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЕКСПОРТ ОХОПЛЮЄ ЩОНАЙМЕНШЕ 170 РИНКІВ
Так цифри озвучила завідувач сектору підтримки експорту вітчизняної аграрної продукції Міністерства
аграрної політики та продовольства Ганна Морозова.
Водночас, за даними ФАО, Україна сьогодні експортує свою агропродукцію до 188 країн. Про це повідомив
аналітик продовольчих ринків ФАО Андрій Панкратов.
Дізнатись більше

ЕКСПОРТ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ ЗРІС ДО $39 МІЛЬЯРДІВ
Обсяг експорту українських товарів у січні-жовтні поточного року зріс на 10,3% порівняно з аналогічним
періодом минулого року - до 38,79 млрд доларів.
Як повідомляє Державна служба статистики, частка Європейського Союзу в загальному обсязі експорту
досягла 42,4%, а зростання зовнішньої торгівлі в цьому сегменті становило 16,1%.
Дізнатись більше

У МІНЕКОНОМІКИ ВІДЗВІТУВАЛИ ПРО ПРИБУТОК ВІД ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ
Україна за 10 місяців 2018 року експортувала товарів на 38,7 млрд гривень.
Про це повідомив очільник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, передає пресслужба відомства у своєму Twitter.
Дізнатись більше

У IV КВАРТАЛІ 2018 РОКУ УКРЗАЛІЗНИЦЯ ВІДЗНАЧАЄ ПОЗИТИВНУ ДИНАМІКУ
ЕКСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗЕРНОВИХ,– ЄВГЕН КРАВЦОВ
У IV кварталі 2018 року Укрзалізниця покращила динаміку експортних перевезень зерна і продуктів помелу.
Якщо у жовтні залізничники перевезли 2,6 млн тонн зернових, у листопаді 2,8 млн тонн, то за підсумками
роботи в грудні цей показник очікується на рівні понад 3 млн тонн, — повідомив керівник Укрзалізниці Євген
Кравцов.
Водночас в компанії зазначають, що попри позитивну динаміку перевезень зернових наприкінці 2018 року,
загальний показник перевезення зернових за 11 місяців 2018 року на 11% менший за минулорічний.
Дізнатись більше

СТАРТАП НА ЕКСПОРТ: ЯК УКРАЇНСЬКІ ВИНАХІДНИКИ ПІДКОРИЛИ СВІТ
«Покращуємо життя, вдосконалюючи комунікацію» – так англійською звучить мета онлайн-сервісу перевірки
правопису і граматики українського стартапу Grammarly. Він добре відомий за кордоном; західні видання
включають його в переліки найуспішніших технологічних компаній – станом на 2017 рік Grammarly посідавав
перше місце як «найкращий онлайн-сервіс із перевірки правопису» від TopTenReviews з рейтингом 9,68.
Однак, в Україні діяльність проекту не надто помітна.
Дізнатись більше
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РОЗДІЛ 2: ЕКСПОРТНІ ПРОГНОЗИ

USDA ПІДВИЩИВ ПРОГНОЗ ЕКСПОРТУ КУКУРУДЗИ З
УКРАЇНИ
Аналітики USDA у своєму грудневому звіті знову підвищили
показник виробництва кукурудзи в Україні на 1,5 млн т — до 35 млн
т.
Дізнатись більше

УКРАЇНА НАРОЩУЄ ЕКСПОРТ РИБИ
«Глобальна економіка
постійно змінюється й
пропонує бізнесу по всьому
світу нові виклики і
можливості. Підприємцям
дуже важливо постійно
відстежувати економічні
перетворення, а також вміти
оперативно використовувати
їх для підвищення власного
інтелектуального,
технологічного,
матеріального потенціалу.»
Група експертів «Team Europe»

Україна за підсумками 10 місяців 2018 року поставила на зовнішні
ринки 511,9 тонн мороженої риби. Про це повідомила прес-служба
Міністерства агарної політики і продовольства України.
Дізнатись більше

КИТАЙ ЗНЯВ ЗАБОРОНУ НА ВВЕЗЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ПТИЦІ
Китай дозволив ввезення української птиці. Заборона на постачання
даної продукції була встановлена в 2005-2006 році – Китайці
злякалися пташиного грипу. Тепер поставки відновлено.
Дізнатись більше

УКРАЇНА ОТРИМАЛА ДОЗВІЛ НА ЕКСПОРТ М’ЯСА
ПТИЦІ ДО СІНГАПУРУ

Україна почне експортувати м’ясо птиці та продукти з нього, столові яйця та яєчні продукти до Сінгапуру.
Таким чином українські виробники отримають вихід на ринки АСЕАН.
Дізнатись більше

УКРАЇНА ТА МАРОККО УЗГОДИЛИ ВЕТСЕРТИФІКАТ ДЛЯ ЕКСПОРТУ ЯЄЧНИХ
ПРОДУКТІВ
Держпродспоживслужба та компетентний орган Королівства Марокко підписали ветеринарний сертифікат
для експорту яєчних продуктів з України до Марокко.
Дізнатись більше

УКРАЇНА ХОЧЕ ЗБІЛЬШИТИ ЕКСПОРТ ЗЕРНА У САУДІВСЬКУ АРАВІЮ
Міжурядова українсько-саудівська комісія з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва
розглянула питання збільшення експорту українського зерна. Як повідомлялось, Україна є основним
експортером ячменю в Саудівську Аравію, але пшеницю не продавала в цю країну з 2016 року.
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РОЗДІЛ 3: ОГЛЯД РИНКІВ

АВСТРІЯ
Найбільший обсяг товарів, у грошовому еквіваленті, на ринок
Австрії постачає Німеччина, частка якої в загальному імпорті
складає 41%. На другому місці знаходяться Італія та Швейцарія, на
третьому – Чехія та Нідерланди. Доля України у імпорті Австрії
складає 0,1%.
Серед ТОП-10 товарних груп, що імпортуються в Австрію,
найбільший обсяг має імпорт легкових автомобілів та інших
моторних засобів.
Дізнатись більше

ІЗРАЇЛЬ. ОГЛЯД ТОРГІВЛІ: ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
Загальний імпорт з України: 395210 тис. дол. США.
ТОП-5 видів продукції, імпортованої в Ізраїль з України: Кукурудза, Пшениця і суміші пшениці та жита,
Макуха та iншi вердi вiдходи i залишки з насіння соняшнику, Соєві боби, Ячмінь
Дізнатись більше

НІМЕЧЧИНА
Найбільшим експортером до країни є Китай (10%), Нідерланди (9%) та Франція (7%). З точки зору
українського експорту, потенційним джерелом зростання є галузі, пов’язані з важкою промисловістю – залізні
руди та концентрати, вироби зі сталі, проводи. Також слід відмітити харчову продукцію.
Дізнатись більше

ШВЕЦІЯ
Найбільшим експортером до Швеції є Німеччина (18,0%), Нідерланди (8,3%) та Норвегія (8,2%). Протягом
останніх років, незважаючи на девальвацію шведської крони та економічну кризу в Україні, український
експорт в Швецію продовжував повільне зростання та досяг обсягу 66.1 млн. дол. США. З основних видів
продукції, що експортуються з України в Швецію, помітну частину займають продукти деревообробки,
двигуни та турбіни, а також добрива.
Дізнатись більше

ПОЛЬЩА
Найбільшим експортером до Польщі є Німеччина (22,9%), Китай (12,4%) та Росія (6,1%). В період з 2011 по
2015 (за виключенням 2014 року) відбувалося поступове зниження обсягів експорту українських товарів до
Польщі. Однак в 2016 експорт зріс на 18% і склав більш ніж 2 мільярди дол. США. Потрібно відзначити значне
зростання обсягів у таких напрямах як зброя і електроенергія (більш ніж у 26 і 39 разів відповідно).
Дізнатись більше
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РОЗДІЛ 4: ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОЕКТИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
КОНТАКТИ
een@epo.org.ua ; een@me.gov.ua
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України
вул. Грушевського 12/2, офіс 369, Київ
+380 (44) 253 61 31
http://www.epo.org.ua/enteprise-europe-network
ДІЯЛЬНІСТЬ
- найбільша мережа малих та
середніх підприємств, яка працює
у 66 країнах світу;
- за допомогою EEN українські
виробники мають доступ до
інтернет-бази підприємств,
інформації про В2В зустрічі,
наукового співробітництва,
консультативної та інноваційної
підтримки.

ЧИМ КОРИСНІ БІЗНЕСУ
- Допомагає у пошуку закордонних партнерів
та залученні інвестицій для виробництва
товарів і послуг.
- Сприяє залученню нових технологій для
підвищення конкурентоспроможності
українських товаровиробників та підприємств.
- Надає послуги з розвитку технологій, які були
розроблені в Україні, за допомогою
закордонних партнерів.

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
КОНТАКТИ
info@crp.org.ua
+38066 299 80 78
http://www.crp.org.ua
ДІЯЛЬНІСТЬ
ЦРП пропонує наступні напрямки для
співпраці:
- Експорт товарів на зовнішні ринки;
- Залучення інвестицій;
- Отримання безповоротної міжнародної
та державної допомоги;
- Залучення кредитних ресурсів;
- Вирішення проблемних питань з
органами влади на принципах «Єдиного
вікна»;
- Додаткові послуги;

ЧИМ КОРИСНІ БІЗНЕСУ
- Сприяння підприємцям в отриманні
нових знань, передового досвіду,
ефективних національних і
міжнародних зв’язків шляхом
надання індивідуальних інтегрованих
послуг для швидкого зростання та
благополуччя.
- Вся робота ЦРП будується
індивідуально, проектно і націлена на
досягнення економічних цілей
конкретного підприємця.
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РОЗДІЛ 4: ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОЕКТИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

КОНСУЛЬТАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ВІД ЄБРР
КОНТАКТИ
knowhowukraine@ebrd.com
вул. Антоновича, 46-46А, БЦ «Династія, Київ
+380 (44) 277 11 45
www.ebrd.com/ru/
ДІЯЛЬНІСТЬ
- пошук та співфінансування
послуг консультантів у сферах
стратегії, маркетингу, бізнеспланування, інженернотехнічних рішень та ін.;
- організація освітніх тренінгів
для підприємців.

ЧИМ КОРИСНІ БІЗНЕСУ
- Надання фінансування (можливість
компенсувати частину вартості проекту у розмірі
50% від вартості проекту, але не більше 10 000
євро на одне підприємство; для проектів з
енергоефективності компенсація становить
50%).
- Оцінка потреб бізнесу (онлайн діагностика).
- Супроводження проекту від початку до
завершення.

ЦЕНТР ЗІ СПРИЯННЯ ІМПОРТУ З КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
(НІДЕРЛАНДИ)
КОНТАКТИ
kie-ea@minbuza.nl
Контрактова площа 7, Київ
+380 (44) 490 82 00
https://www.cbi.eu/
ДІЯЛЬНІСТЬ
- проекти підтримки українського
експорту до ЄС;
- тренінги для компаній та
консультантів ТПП з питань
експортної маркетингової стратегії;
- створення довідників для
експортерів.

ЧИМ КОРИСНІ БІЗНЕСУ
- Підготовка аналітичних матеріалів для
українського бізнесу про вихід на
європейський ринок.
- Освітня діяльність для підприємців.
- Забезпечення підприємств технічною та
експертною підтримкою.
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РОЗДІЛ 5: ПЕРЕДОВІ ЕКСПОРТЕРИ

ТОП-20 ЕКСПОРТЕРІВ ФОРМУЮТЬ ТРЕТИНУ ВСЬОГО
УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ, ‒ YOUCONTROL
Як відзначають в YouControl, ТОП-20 українських компанійекспортерів внесли великий вклад в загальні показники вітчизняної
міжнародної торгівлі. Тільки за 2017 рік їх обсяг експорту досяг
позначки в близько 400 млрд грн, або $ 15 млрд, тобто майже 30% від
загального показника в країні.
Дізнатись більше

Дайджест
підготовлений
групою експертів
Ініціативи
Представництва
Європейського
Союзу в Україні
«Team Europe»
За підтримки
Представництва
Європейського
Союзу в Україні

ТОП-5 ЕКСПОРТЕРІВ МАСЛА У ЖОВТНІ
Як і раніше, структура експортерів досить розпорошена. Найбільше
вершкового масла експортували: компанія «Славія» — 258 т, ТОВ
«Мілкіленд інтермаркет» — 140 т та ТОВ «Яготинський маслозавод» —
121 т.
Дізнатись більше

ПРИВАТНИЙ ВИРОБНИК ІЗ СЕЛА СТАНІСЛАВ
НАЛАГОДИВ ЕКСПОРТ МАРИНОВАНИХ ПОМІДОРІВ ДО
КАНАДИ
Приватний виробник із села Станіслав Білозерського району
Херсонської області налагодив експорт маринованих помідорів до
Канади. Продукція вже з’явилися на полицях магазинів провінції
Саскачеван, де проживає велика громада етнічних українців.
Дізнатись більше

Ініціатива Team Europe об'єднує експертів і фахівців із різних сфер, які прагнуть посилити
різносторонні відносини між Україною та ЄС. Наші експерти діляться ідеями для поширення
європейських цінностей та способу життя, підтримки українських реформ і залучення
фінансової та технічної допомоги ЄС у кожен куточок України.
Team Europe – це простір для діалогу, обміну ідеями, актуальними новинами про відносини між
Україною та ЄС, а також координації публічних заходів у регіонах. Заходи Team Europe
підтримує Представництво ЄС в Україні.
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