
Київська ТПП інформує про можливість участі для підприємств у 

міжнародних програмах та проектах 
 

Київська торгово-промислова палата активно сприяє розвитку економіки, 

активно підтримує малий та середній бізнес. З метою стимулювання експорту та 

розширення послуг для підприємців, інформуємо  про можливість участі для 

підприємств у міжнародних програмах та проектах: 

1.Вже третій рік Австрійська програма партнерства «Україна-Австрія: 

експорт у країни ЄС», зі стажуванням у Відні, показує хороші результати та 

позитивний досвід для учасників програми. Програма включає в себе навчання у 

Києві з австрійськими експертами (3 модулі, тестування та диплом), з перекладом та 

матеріалами, сприяння пошуку партнерів, розробка індивідуальної програми візиту 

в Відень.  

2.Служба старших експертів (SES, Бонн)- надає експертну допомогу в усьому 

світі з метою сприяння співпраці та розвитку. З їхньої допомоги підприємства 

можуть запросити для вирішення певних технологічних або комерційних завдань 

досвідченого німецького експерта, який буде працювати на підприємстві від 

трьохтижнів до декількох місяців на добровільній та безоплатній основі. 
За більш детальною інформацією звертатись у Центр бізнес-освіти Київської 

ТПП. Контактна особа: Леся Засульська, тел.: (044)235-82-96;                    e-mail: 

lesva.z@kiev-chamber.org.ua 
 

Анкета 

Інформація 

Програма 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної 

політики (тел./факс 292-31-01) згідно з листом Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва від 06.10.2017 №052-6719 
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http://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2017/10/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-1.doc
http://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2017/10/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.docx
http://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2017/10/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-2017.docx


 

 

Експертнадопомога з Німеччинидля керівників компаній 

 

Київська торгово-промислова палата, починаючи з 2016 року, стала офіційним 

представником Служби старших експертів (SES, Бонн) та надає підприємствам 

підтримку при отриманні експертної допомоги з Німеччини.З нашою допомогою 

Ваше підприємство може запросити для вирішення конкретних технологічних та 

комерційних завдань досвідченого німецького експерта, який буде працювати на 

Вашому підприємстві відтрьохтижнів до декількох місяцівна добровільній 

табезоплатній основі. 

SeniorExpertenService (SES) – суспільно корисне товариство німецької економіки, 

яке надає експертну допомогу в усьому світі з метою сприяння співпраці та 

розвитку. Тількиу 2015 році SES реалізувала 4700 проектів у 90 країнах світу. Із SES 

співпрацює близько 12000 експертів з більш ніж 50 галузях економіки. 

Досвідчені SES-експертиздатні сприяти рішенню найбільш різнопланових завдань, 

починаючи від впровадження нової техніки та технологій, європейських стандартів 

якості до вдосконалення процесів управління, навчання персоналу та просування 

продукції на нові ринки.Використайте даний інструмент зростання! 

Детальнішу інформацію, огляд галузевих компетенцій експертів та заявку на 

надання допомоги Ви можете знайти на нашій веб-сторінці: training-

center.kiev.uaурубриці «Міжнародні проекти/Фахівці з Німеччини (SES)». Також Ви 

можете отримативичерпну консультацію за телефоном +38 (044) 235-82-96. 

Данийсервіс для членів Київської ТПП надається безкоштовно. 

Інформація та реєстрація  за тел./ факсу: +380 (44) 2358296; 

e-mail: seminar@kiev.chamber.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://training-center.kiev.ua/
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Профессионализм для практиків 

 

«Украина-Австрия: экспорт в страны ЕС»  

Австрийская программа партнерствасо 

стажировкой в Вене 

Центр бизнес-образования Киевской ТПП совместно с 

Институтом поддержки экономики WiFi (Австрия) объявляет набор участников в Программу 

обучения и делового партнерства «Украина-Австрия: экспорт в страны ЕС».  

Проект субсидируетсяавстрийской стороной. 

Программа включает в себя: 

Модулипрограммы Предварительныедаты* 

Идентификация и поиск партнеров, развитие стратегии  22-24 ноября 2017 г. 

Международный маркетинг и стандарты ЕС, бизнес 

коммуникация  
 13-15декабря 2017 г. 

Финансированиеэкспорта  24-26 января  2018 г. 

Тест 26января 2018 г. 

Партнерскаяпрограмма в Вене первая половина 2018 г. 

*В связи с международным характером Программы возможны изменения дат и сроков. 

Документ об окончании: Диплом WIFI, Австрия 

Взнос участия:720 Евро,члены КТПП 650 Евро (оплата в гривнах по текущему курсу) 

Инвестиция включает: интенсивное обучение в Киеве с австрийскими экспертами, учебные материалы, 

перевод, кофе-брейки, экзамен, содействие в поиске партнеров, разработку индивидуальной программы 

визита, проживание в Австрии в DBL с завтраком (SGL + 30 Евро), бизнес-форум в Вене, приветственный 

ланч и заключительный ужин, обеспечение внутренним транспортом и переводчиком в Австрии. 

Дополнительные расходы: открытие визы, авиабилет 

Количество мест ограничено.Преимущество отдается компаниям, имеющим конкретные цели 

сотрудничества в странах ЕС и направившим заявку в первую очередь. 

Если вы заинтересовались, напишите нам по  электронной почте илипозвоните, заполните анкету-

заявку, которую мы Вам вышлем,иотправьте её на адрес Киевской ТПП. 

Информация и регистрация:Тел. / Факс: (044)235-82-96,  e-mail: lesya.z@kiev-chamber.org.ua, Координатор 

программы: Леся Засульская 
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ФОТО 3х4 см 

 

 

 

 

 

Фото 3x4 см 

 

 

Заявление для участия в  

Международной программе “Украина-Австрия” 

АНКЕТА КАНДИДАТА 

 

1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1 Имя  1.2 Фамилия  

1.3 Отчество  1.4 Пол (М/Ж)  

1.5 Дата рождения 

(День/Месяц/Год) 

 1.6 Семейное 

положение 

 

1.7 Профессия  

 

 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

2.1 Домашний адрес  

2.2 Домашний и 

/или контактный 

телефон (код 

страны + код 

города + номер) 

 2.3 Рабочий 

телефон и факс 

(код страны + код 

города + номер) 

 

2.4 E-mail  

 

3. ДАННЫЕ О КОМПАНИИ 

3.1 Название 

компании и год 

основания  

 

3.2 Отрасль  3.3 Число занятых  

3.4 Адрес компании 

 

 

 

 

3.5 Электронный 

адрес, веб- сайт 

 

 3.6 Примерный 

годовой оборот 

(опционально) 

 

3.7 Период работы в 

данной компании 

(укажите месяц и 

год начала работы) 

 3.8 Должность  



3.9  Краткое описание Ваших профессиональных обязанностей и Ваша должность в 

компании на сегодняшний день 

 

3.10  Конкретные бизнес-интересы в Австрии и цели участия в проекте 

 

3.11  Потенциальные компании, которые Вы хотели бы посетить в ходе визита  

в Австрию (если известны) 

1. НАИМЕНОВАНИЕ: 

 

АДРЕС: 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ: 

 

АДРЕС: 

 

4. ЗНАНИЯ ЯЗЫКОВ 

4.1. Украинский язык 

(Поставьте крестик возле нужного ответа) 

 Недостаточно 

 Основы 

 Хорошо 

 Свободно 

4.2. Русский язык  Недостаточно 

 Основы 

 Хорошо 

 Свободно 

4.3. Английский язык 

 

 Недостаточно 

 Основы 

 Хорошо 

 Свободно 

4.4. Немецкий язык   Недостаточно 

 Основы 

 Хорошо 

 Свободно  

5. ОБРАЗОВАНИЕ  (начиная с последнего законченного образования / профессиональной 

квалификации) 

Название и адрес 

учебного заведения 

Предметы 

/Специальность 

 

Год  

поступле-

ния 

Год 

оконча-

ния 

Приобретенная 

квалификация 

     

 



6. ОПЫТ РАБОТЫ (начиная с Вашего последнего рабочего места) 

Название и адрес компании Должность 
Начало 

(месяц/год) 

Окончание 

(месяц/год) 

 

 

   

 

Настоящим подтверждаем, что мы заинтересованы повысить компетенции нашей компании  в 

области развития экспорта в Австрию и другие страны ЕС  и просим принять данного сотрудника 

в качестве участника  международного проекта «Украина-Австрия». Нам известно, что работа в 

проекте связана  с посещением семинаров и тренингов  в объеме 3-х модулей 

(продолжительностью 9 дней) в период 2016 года.  Нам известно, что для  допуска к экзамену и 

визиту в Астрию участник должен посещать не менее 75% запланированных мероприятий.  В 

случае принятия в проект, обязуемся незамедлительно оплатить взнос участника в размере 595 

евро – эквивалент в украинских гривнах. Данный взнос является однократным, дает право на 

участие в проекте вплоть до его завершения. Мы также обязуемся покрыть дополнительные 

расходы, связанные с поездкой в Австрию (транспорт) и оформлением виз. 

Выражаем согласие с публикацией информации об участии компании в проекте, фотографий и 

других материалов в статьях, проспектах и других публикациях, посвященных проекту за 

исключением конфеденциальных данных. 

Подпись участника      ______________________ Место, Дата________________________ 

Подпись руководителя______________________ Место, Дата________________________ 

 М.П. 

 


