
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ З ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

 

ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 
 

«#Вeintegrated: від Експортної стратегії України – 

до експортної стратегії підприємства» 

(рекомендації з практичного застосування). 
 

у рамках реалізації проекту «Абетка експортера-2018», «Розвиток 
механізму активізації експортної діяльності підприємств в умовах 

торгівельних війн та інтеграційних процесів» 
 

20 березня 2018 року        м. Харків 
 

Місце проведення: 

головний корпус Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця, цокольний поверх, лабораторія № 3 ОЦ (м. Харків, 

проспект Науки, 9-А) 

Дата та час проведення: 20 березня 2018 року з 1600 до 1800
. 

Мета заходу: 

 #roadmap: ознайомлення учасників заходу з пріоритетами Експортної 

стратегії України (дорожня карта), переліком ринків, що мають найбільші 
перспективи для розвитку українського експорту; 

 #as_is: ознайомлення учасників заходу із інструментами статистики 
експорту; 

 #експортуй: розвиток навичок і компетенцій стратегічного планування. 

 

Учасники: 

 керівники підприємств, що зацікавлені в розширені ділового 
співробітництва, менеджери відділів збуту; 

 суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи підприємці

 

 

 



Програма семінару 

15:30-16:00 реєстрація учасників заходу 

16:00-16:05 
вітальне слово – Кривицька Надія Володимирівна 
перший заступник директора Департаменту з підвищення 
конкурентоспроможності регіону ХОДА 

16:05-16:10 
вітальне слово – Єрмаченко Володимир Єгорович 
проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного 
економічного університету ім. Семена Кузнеця 

16:10-17:50 

виступи спікерів семінару (модератор – Дригайло Олег Олексійович, 
начальник відділу аналітичної та презентаційної роботи проектно-
аналітичного управління Департаменту з підвищення 
конкурентоспроможності регіону ХОДА) 

Таймінг Питання Спікер 

16:10-16:30 

1. Експортна стратегія України: Дорожня 

карта стратегічного розвитку торгівлі 

1.1. Торгівельна політика, «недоторговані» 
ринки, перспективні сектори; 

1.2. Секторальні пріоритети та стратегії. 

Мазоренко Оксана 
Володимирівна, заступник 
керівника проекту з 
активізації експортної 
діяльності, к.е.н., доцент 
кафедри менеджменту та 
бізнесу Харківського 
національного 
економічного університету 
ім. С. Кузнеця 

16:30-16:40 
1.3. ТОП-20 країн-партнерів Харківщини. 

Основні тенденції експорту 2016-2017 років 

Дригайло Олег 
Олексійович, 
начальник відділу 
аналітичної та 
презентаційної роботи 
Департаменту 

16:40-17:10 

2.  Торгова статистика: як ґрунтуючись на 

статистичних показниках обрати країну в 

яку доцільно експортувати продукцію? 

2.1. Огляд інформаційно-статистичних 

ресурсів та кількісних та якісних показників 

експорту у розрізі країн за допомогою: 

аtlas.media, tradingeconomics.com, 

globaltradealert.org. 

2.2. Тарифні та нетарифні обмеження на 

експорт продукції до Європейського Союзу; 

2.3. Дослідження Світового банку з питань 

розвитку експорту та міжнародної торгівлі 

Серпухов Максим 
Юрійович, керівник 
проекту з активізації 
експортної діяльності, 
к.е.н, доцент кафедри 
міжнародної економіки та 
менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності Харківського 
національного 
економічного університету 
ім. С. Кузнеця. 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/irl/show/all/2016/


17.10-17.40 

3. Інструменти стратегічного планування. 

SWOT аналіз: міні-тренінг з практичного 

застосування (за допомогою якого ви 

навчитесь обґрунтовувати рішення стосовно 

вибору ринків та експорту продукції) 

Мазоренко Оксана 
Володимирівна, заступник 
керівника проекту з 
активізації експортної 
діяльності, к.е.н., доцент 
кафедри менеджменту та 
бізнесу Харківського 
національного 
економічного університету 
ім. С. Кузнеця 

17:40-17:55 Відповіді на питання учасників практичного семінару 

17:55-18:00 Підведення підсумків практичного семінару 

 


