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Знайомство
Профіль та питання учасників семінару у Луцьку та 

коротко про спікера



Михайло Оніпченко

• 15 років досвіду, з них 7 у 

Німеччині

• Маркетинг продуктів

харчування

• Керівництво власним

бізнесом в Україні

• Розвиток німецького бізнесу

у Східній Європі та Середній

Азій

• Керівництво командою з 

прямих B2B продажів у 

Німеччині

• З 2014 засновник та 

керуючий директор 

EuroExpert s.r.o.

• З 2017 співзасновник Kasatka

Games Studio s.r.o.









Ваші найважливіші питання
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ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ - ОПТИМАЛЬНА ЮРИДИЧНА 
СТРУКТУРА, ПОРІВНЯННЯ ЮРИСДИКЦІЙ, АРБІТРАЖ, …

ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ - ВИРОЩУВАННЯ, 
СЕРТИФІКАЦІЯ, ЕКСПОРТ…

ФІНАНСИ - ЯК ЗАЛУЧИТИ ІНВЕСТИЦІЇ ДЛЯ ЕКСПОРТУ, 
ФІНАНСУВАТИ ВІДТЕРМІНУВАННЯ ПЛАТЕЖУ, …

ПРОДАЖІ - ЯК ДОМОВИТИСЬ ІЗ ПОКУПЦЯМИ, 
ПОБУДУВАТИ СТОСУНКИ, ОТРИМАТИ СВОЄЧАСНУ …

МАРКЕТИНГ - ЯК ЗНАЙТИ ПОКУПЦІВ, ЗНАЙТИ СВОЮ 
НІШУ, ЗРОЗУМІТИ ЦІНИ, ОЧІКУВАННЯ ПОКУПЦІВ, …

ЛОГІСТИКА - ВАРІАНТИ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ, 
ВЛАСНА КОМПАНІЯ-ІМПОРТЕР В ЄС, ПДВ, МИТА В ЄС…

ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ЄС, СЕРТИФІКАЦІЯ, 
СТАНДАРТИ ОФОРМЛЕННЯ ЕКСПОРТНИХ …

Дуже важливо



Ваші питання:

• Які мають бути перші дії для компанії, яка тільки складає план для виходу на ринок ЄС з
продукцією (тушка/напівфабрикат індичатина).

• Як розширити базу клієнтів при мінімальному капіталовкладенні
• Сертифікація меду та інші вимоги для його експорту в країни ЄС.
• Оптимальний пошук покупців та партнерів за кордоном, перспективні ніші для

агроекспорту.
• особливості агроекспорту картоплі
• Логістика - варіанти ланцюгів постачання,
• Продажі в роздрібні мережі ЄС
• Маркетинг - як знайти покупців, знайти свою нішу, зрозуміти ціни, очікування покупців,

реклама, конкуренти...
• Особливості експорту казеїну
• яка сертифікація необхідна для експорту харчових рослинних олій в країни

Європейського союзу
• Особливості експорту грибів, а саме гливи
• Цікаво всі висвітленні питання попереднього пункту



Ваші питання:
• Маркетинг - як знайти покупців, знайти свою нішу, зрозуміти ціни, очікування

покупців, реклама, конкуренти.
• Експорт агропродукції в країни Німеччини
• Отримання навичок і можливостей для організації виробництва
• Фінансові питання (інвестиції для експорту, фінансувати відтермінування платежу)
• Як налаштувати експорт готових кормів з нуля?
• Український комбікорм для європейських ферм (свині, птиця, ВРХ) , сертифікація

продукції, пошук клієнтів в ЄС, можливість конкуренції з європейськими аналогами?
• Особливості експорту джемів
• Особливості експорту добрив
• Особливості сертифікації продукції
• Особливості експорту саджанців
• Пошук нових покупців при експорті замороженої продукції ягідництва
• Проблема відтоку працівників закордон
• Маркетинг, продажі, законодавчі вимоги, логістика
• Всі перераховані вище питання в тому чи іншому ступені важливості
• Всі вищезазначені питання
• Фінанси - як залучити інвестиції для експорту, фінансувати відтермінування платежу!?



Підготовка до експорту та 

практичні приклади



Чому експортувати до ЄС?

• №1 імпортер у світі

• №1 ринок у світі

• №1 отримувач прямих інвестицій у світі

• №1 інвестор у інші країни світу

• №1 торговий партнер для більше 80 країн. 
Для порівняння США – найбільший партнер 
для 20 країн.

• ЄС імпортує більше із країн, що
розвиваються ніж США, Канада, Японія, 
Китай (за вийнятком енергоносіїв) разом 
узяті. 

• Зона Вільної Торгівлі з Україною



Що потрібно зрозуміти перш ніж продавати?

• Наша потенційна частка

• Інвестиції / ROI

Розмір 
«пирога»

• Хто вони? Як досягли успіху?

• Які в нас конкурентні переваги?
Конкуренти

• Хто вони? Скільки? Які сегменти? Хто найцікавіший?

• Як використовують куплене?

• Які в них потреби, очікування, проблеми?
Покупці

• Які канали торгівлі будемо використовувати? Чому?

• Які канали комунікації? 
Канали



Комерційна пропозиція
Підприємство

• Повна назва, 
адреса, телефон, 
імейл, веб-сайт

• Рік заснування, 
коротка історія

• Фото та ПІБ 
керівників

• Види діяльності

• Виробничі
потужності + фото

• Країни експорту, 
міжнародні клієнти

• Контактна особа

• Сертифікати якості
– HACCP, ISO 
22000, Global GAP, 
ISO 9001, BRC, 
Organic, Bio.

Продукція

• Каталог продукції з 
фото

• Пакування – опис, 
розміри, фото, вага 
нетто/брутто

• Мін./Макс. партія

• Ціна

• Зразки

• Специфікація 
постачальника

• Сертифікати якості

• Аналізи
лабораторій ЄС –
Intertek, FoodQS, 
QSI

Умови поставки

• Терміни поставки, 
сезонність

• Мінімальні партії –
чим менше, тим
краще

• Швидка доставка –
2-3 дні

• Можливість 
забрати товар 
власним 
транспортом

• Умови поставки –
DDP, в крайньому 
випадку DAP

• Довгостроковий
контракт з 
щомісячними
поставками

Умови  оплати

• Умови оплати – від
7 до 30 днів після
отримання товару

• Жодної
передоплати від 
партнерів чи 
великих клієнтів

• Відтермінування 
оплати від 7 до 30 
днів

• Жодних
аккредитивів при 
партії меншій за 
300тис. євро.



Схема експорту

Експортер з 
України

Імпортер-
комісіонер

у ЄС

Склад в ЄС

Роздрібні
магазини та 

мережі

Промислові
споживачі

Онлайн-
роздріб

20т

Митний
брокер

Оптові
торговці у 

різних
країнах



Приклад організації роб

Контактна 
особа в 

Лейпцигу Склад в 
Дрездені

Юрособа в 
ЄС

Контактні
особи та 

партнери в 
Україні



Зони відповідальності
Експортер в Україні

• Організація виробництва, контроль якості

• Ліцензії, сертифікати в Україні

• Реєстрація на митниці, валютне регулювання

• Планування (об’єми продукції, обіговий капітал) 

• Фінансування виробництва – COSME, ЄБРР, 
банки, об’єднання у кластери

• Програми підтримки експорту – GIZ, Agritrade, 
etc.

• Програми стажувань для співробітників

• Пошук партнерів-дистрибуторів у ЄС; 
формування спільного бізнес плану

• Розвиток сильного бізнесу в Україні

• Бачення, місія, цілі

• Компетентність – зовнішня та внутрішня

• Стратегічна конкурентна перевага на 
глобальному ринку

Імпортер в ЄС

• Розуміння ринку – об’єм, сегменти, конкуренти, 
канали, тенденції

• Формування бази клієнтів, 

• Робота із клієнтами в т.ч. у CRM системі

• Виставки

• Страхування дебіторської заборгованості чи 
факторінг– Euler Hermes, Atradius, etc.

• Юрособа в ЄС – бухоблік, юрадреса, директор-
представник в ЄС

• Контактні особи із знанням анг/нім мови для 
покупців 

• Торгове фінансування – аккредитиви, кредитні 
лінії, тощо

• Склад – вибір та організація роботи

• Логістика до кінцевого клієнта – від пошти до 
експедиторських компаній

• Митний брокер

• ПДВ, мита, квоти в ЄС

• Реєстрація у ветслужбі ЄС (для меду, наприклад)



Законодавство
Законодавчі вимоги ЄС, сертифікація, стандарти

оформлення експортних документів...



Законодавчі вимоги до експорту до ЄС
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/



Сайт Євромісії



Програми підтримки
Або що робити зовсім маленькому експортеру

 Об’єднуватись!

 Шукати
фінансування!

 Навчатися та шукати
власну нішу!

• http://clust-ua.org

• http://cosme.me.gov.ua/
• http://ebrd.com/knowhow/Ukraine
• http://startup.network
• http://kashtan2000.com

• GIZ: http://www.inwent.org.ua
• http://agritrade-ukraine.com
• ТПП України
• Amazon DE, UK, FR, ES

http://clust-ua.org/
http://cosme.me.gov.ua/
http://ebrd.com/knowhow/Ukraine
http://startup.network/
http://kashtan2000.com/
http://www.inwent.org.ua/
http://agritrade-ukraine.com/


Маркетинг
Маркетинг - як знайти покупців, знайти свою нішу, зрозуміти

ціни, очікування покупців, реклама, конкуренти...



EEN – European Enterprise Network

• Послуги мережі EEN:

• Надання практичної інформації щодо ринкових можливостей, європейського 
законодавства, допомога підприємцям у пошуку бізнес-партнерів з використанням 
власної бази даних з бізнес- та технологічного співробітництва, надання інформації щодо 
тендерних можливостей та міжнародної співпраці.

• Розвиток дослідницької та інноваційної компетенцій підприємств шляхом підтримки 
утворення синергій з дослідниками та науково-дослідницькими установами, сприяння 
технологічному співробітництву та організація різноманітних заходів налагодження зв’язків
(форуми, платформи, конференції, семінари тощо).

• Підтримка у поширенні результатів НДДКР, участі у дослідницьких програмах та отриманні 
фінансування, зокрема за 7 Рамковою програмою ЄС з підтримки досліджень та 
технологічного розвитку (FP7).

• Контакт: м. Київ, пр-т Глушкова, 2, корпус 12, КНУ ім. Тараса Шевченка,
+38 0 (44) 521-35-41 Бедюх Олександр Радійович, +38 068-365-94-86 
bedjukh@univ.net.ua

https://een.ec.europa.eu/about/about



Торгові представники в Німеччині



B2B торгові портали

https://www.dedere.eu https://www.lieferanten.de



Фінанси
Як залучити інвестиції для експорту, фінансувати

відтермінування платежу...



Інвестиції та фінансування

• COSME - http://cosme.me.gov.ua/

• ЄБРР -
http://ebrd.com/knowhow/Ukraine

• Платформа для підприємців та 
інвесторів - http://startup.network

• Кредити - http://kashtan2000.com



Cтрахування дебіторки

• Euler Hermes – страховая компания, являющаяся самой крупной в мире компанией, 
специализирующейся на страховании экспортных кредитов. Большинство акций 
принадлежит французскому страховщику Allianz France, которая в свою очередь 
принадлежит крупнейшему немецкому страховщику Allianz SE . Доля Euler Hermes
составляет 34% (2011 год) мирового рынка страхования экспортных кредитов[1].

• Занимаясь кредитным страхованием, защитой от финансовых рисков более 100 лет Euler
Hermes выработал полный спектр услуг для управления дебиторской 
задолженностью компаний. Компания покрывает риски, которые могут возникнуть в 
случае просрочки платежа, а также в результате банкротства покупателя. 

• Деятельность Euler Hermes покрывает риски на 5 континентах с представительствами в 54 
странах мира. База данных, которой обладает компания, содержит сведения о более чем 
40 миллионах компаний по всему миру. Заключенные договоры страхования кредитных 
рисков обеспечивают покрытие поставок товаров и услуг в 200 стран[2].

http://www.eulerhermes.com

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Allianz_SE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Euler_Hermes#cite_note-EH1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Euler_Hermes#cite_note-EH2-2


Страхування дебіторки

http://www.atradius.com



Факторинг



Успішного 
експорту!


