
 

 
 

 Проект ЄС надав практичні рекомендації українським МСП сектору 
машинобудування / устаткування у Харкові, як підготуватись до 

експорту на європейський ринок  
 
Одним із головних завдань Проекту Європейського Союзу «Підтримка розвитку 
ділової спроможності українських МСП - міжнародний аспект» є допомогти малим і 
середнім підприємствам (МСП) налагодити бізнес зв'язки з компаніями ЄС. Проект 
допомагає МСП знайти інвесторів, замовників і інших партнерів. Важливим кроком у 
цьому процесі – ознайомитись з існуючим досвідом і бізнес можливостями ринку 
Європейського Союзу. 
 
Робочий семінар «Маркетингові стратегії під час глобальної фінансово-економічної 
кризи – рекомендації для малих та середніх підприємств машино/приладобудівної 
галузі» відбувся у середу, 25 березня 2009 року у Харкові, у приміщенні 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». У заході 
взяли участь 13 керівників і менеджерів пілотних компаній Проекту малого і 
середнього бізнесу, сектору машинобудування/устаткування.   
 
Ольга Трофимова, Координатор Проекту у Харківській області зазначила: 
“Підприємства активно беруть участь у проекті. Усі обрані компанії виявили 
зацікавленість у розробці стратегічних та міжнародних маркетингових планів”.  
  
Семінар був присвячений таким темам:  
• покращити знання про ринки країн ЄС сектору машино- та приладобудування, а 

саме: існуючі ринкові вимоги, канали розповсюдження; 
• надати учасникам практичні поради щодо ведення бізнесу під час глобальної 

фінансово-економічної кризи; 
• пояснити суть та надати практичні рекомендації щодо розробки стратегії компанії 

та маркетингового плану компанії для налагодження бізнесу на ринку ЄС; 
• надати інформацію про інструменти планування експортної діяльності.  
 
Бернард Харрінгтон, експерт у галузі машинобудування та устаткування  
(Великобританія) та Юрген Мендрітскі, експерт зі сприяння інвестиціям 
(Німеччина) були головними доповідачами семінару. 
 
Бернард Харрінгтон сказав: “виробники Харкова, що працюють у галузі 
машинобудування та устаткування мають достатні інженерно-технічні навички і 
виробничі потужності для виходу на ринок ЄС, та все ж-таки їм необхідні знання як 
відповідати стандартам ЄС та покращити ринкову спроможність”. 
 
У семінарі взяли участь 18 представників: власники/менеджери обраних Проектом   
компаній галузі машинобудування/устаткування та експерти Проекту.  



 
 
 
Учасники ознайомились зі станом та  існуючими бізнес можливостями на ринку ЄС, 
як боротися з наслідками глобальної фінансово-економічної кризи; отримали 
рекомендації, як покращити ефективність підприємств, а також набули нових знань 
як підготувати стратегічні і маркетингові плани. 
  
Учасники висловили подяку за проведений семінар. 
 
Наступний захід для компаній даного сектору: «Міжнародний інвестиційний бізнес-
форум для компаній машино- і приладобудівної галузі» відбудеться 1 квітня 
2009 року відбудеться під час міжнародної торгової виставки інструментів та 
обладнання INTERTOOL (31 березня – 3 квітня 2009 року). Форум проходитиме у 
Конференц-залі Міжнародного виставкового центру, Київ, Броварський проспект, 15, 
метро «Лівобережна», з 10:00 до 17:00. 
 
  
Для отримання більш детальної інформації, звертайтесь до: 
 
Кена Накбара, керівника Проекту 
Email:  ken.nachbar@sme-int.com.ua 
 
Наталії Мартиненко, експерта зі зв’язків з громадськістю  
Email:  nataliya.martynenko@sme-int.com.ua 
 
Проект, який фінансується ЄС:  
"Підтримка розвитку ділової спроможності українських МСП – міжнародний аспект» 
9/11 вул. Арсенальна, кім. 614  
Київ, 01011, Україна  
Тел.: (044)229-6183  
Факс:(044)229-8527 
 
 
 
 

  
 

 
Проект фінансується 
Європейським Союзом 
 
Представництво Європейської 
Комісії в Україні та Білорусії 
вул. Круглоуніверситетська, 10 
Київ, 01024 Україна 
Тел: +38 (044) 390 80 10 
Факс: +38 (044) 253 45 47 

 
       Проект впроваджується Консорціумом 

на чолі з WYG International 
 
 
 

      вул. Арсенальна, 9/11, к. 614 
Київ, 01011, Україна 
Teл:  + 38 044 229 61 83 
Факс: + 38 044 229 85 27 
 

Проект фінансується ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 
Європейський Союз нараховує 27 країн-членів: 27 
різних націй вирішили створювати своє майбутнє 
разом. За 50 років процесу розширення вони разом 
побудували зону миру, стабільності, прогресу і 
солідарності. Поважаючи національний суверенітет і 
територіальну цілісність, Європейський Союз став 
моделлю запобігання конфліктам і сприяння 
примиренню шляхом тісної співпраці задля 
досягнення спільної мети. ЄС не зосереджується 
лише на собі, а прагне поділитись своїми 
досягненнями і цінностями з народами і країнами за 
його межами. Європейська Комісія є виконавчим 
органом Європейського Союзу. 

 


