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1. Розширення економічних можливостей жінок: 

актуальність у світі та Україні

2. Програма She Exports:

– Місія

– Цільова аудиторія

– Основні напрямки програми

3. Можливості співпраці



Розширення економічних

можливостей жінок

Україна підписала

Декларацію про

торгівлю та розширення

прав і можливостей

жінок в економічній

сфері СОТ 12 грудня

2017 року.

Джерело інформації:

Новина українською – МЕРТ України

Новина англійською - The Joint Declaration on Trade and

Women’s Economic Empowerment on the Occasion of the

WTO Ministerial Conference on December 12, 2017

Текст декларації англійською
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http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=0d2c0b56-284c-4155-b928-f8c00d1c22f6&title=UkrainaPridnalasDoDeklaratsiiProTorgivliuTaRozshirenniaPravIMozhlivosteiZhinokVEkonomichniiSferi
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_12dec17_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf


Розширення економічних

можливостей жінок
Розширення економічних 

можливостей жінок є 

важливою складовою у Цілях 

сталого розвитку ООН, які 

мають на меті подолання 

бідності до 2030 року. 
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Розширення економічних

можливостей жінок
Міжнародний центр торгівлі (ITC) 

започаткував ініціативу SheTrades, 

щоб надати корисні знання та 

об’єднати до 2021 року 3 млн

жінок у сфері міжнародної 

торгівлі.
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Розширення економічних

можливостей жінок
Програма She Exports є актуальною, оскільки ефективне 

залучення жінок в сучасну економіку – це фактор росту 

кожної країни. Україна може покращити економічні 

показники, зокрема в експорті, завдяки зростанню впливу 

жінок-експортерок та кількості жінок-підприємниць. 

До 2025 року світове ВВП можна збільшити до 28 трільйонів

доларів, якщо країни світу в повній мірі використають 

потенціал жінок в економіці (дослідження McKinsey). 
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https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global Themes/Employment and Growth/How advancing womens equality can add 12 trillion to global growth/MGI Power of parity_Full report_September 2015.ashx


Розширення економічних

можливостей жінок
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України сприяє

розвитку жіночого підприємництва в Україні. 

Тому у 2017 році в Офісі з просування експорту було

створено Програму She Exports для підтримки та розвитку

жінок-підприємниць та допомоги у виході на міжнародні

ринки, таким чином, сприяючи зростанню експортного

потенціалу України.
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Програма She Exports: Місія

8

Успішні жінки в експортно орієнтованих компаніях 

впливають на сталий економічний розвиток України завдяки 

знанням, навичкам, прикладам для наслідування та 

діловим контактам у сфері міжнародної торгівлі та 

інноваційного підприємництва.

Програма враховує пріоритети, які зазначено у Експортній 

стратегії України  2018 – 2021 рр. та інших урядових 

документах.



She Exports: Цільова аудиторія

 Жінки-власниці та співвласниці компаній, 

особливо з експортним потенціалом

 Жінки на керівних посадах в експортно

орієнтованих компаніях

 Урядові установи та органи місцевого 

самоврядування
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She Exports: 3 напрямки
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Інформація: Надання інформації  для підвищення 

конкурентоздатності жінок-власниць та жінок на керівних посадах в 

експортно орієнтованих програмах завдяки знанням і навичкам у 

сфері міжнародної торгівлі та інноваційного підприємництва.

Натхнення: Поширення історій успіху українських жінок-

експортерок та кращих практик з підтримки жінок в бізнесі в 

масштабах компанії, галузі, кластеру та країни.

Дія: Розвиток бізнес-мережі жінок-експортерів на національному та 

міжнародному рівнях та підтримка жінок-власниць та жінок на 

керівних орієнтованих посадах у експортно компаніях у виході на 

міжнародні ринки та участі у глобальних ланцюжках створення 

доданої вартості.



НатхненняІнформація

She Exports: 3 напрямки
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Дія



She Exports: Приклади 
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Інформація
Вебінари

Лекції
Семінари

Зустрічі для обговорення

потреб екпортерів та 

знайомства (формат 

World Café)

Опитування жінок в 

бізнесі з експортним 

потенціалом

Натхнення
Зустрічі-дискусії

клубного формату під
назвою She Talks

Нетворкінгові події 

Зустрічі з міжнародними 

експертами з питань 

жіночого 

підприємництва та 

міжнародної торгівлі

Дія
Співпраця з асоціаціями 

жінок

Співпраця з банками 

Проекти, спрямовані на 

галузі

Проекти, присвячені 

країнам
Співпраця  з SheTrades

Міжнародного

торгового центру

У  2017 році - 915 учасників під час  15 подій, з яких 3 – областях 
України, 12 міжнародних та 7 українських експертів



She Exports: Приклади
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вул. Грушевського, 12/2, Київ 

Офіс 306

www.epo.org.ua

@exportpromotionoffice

@EPOukr

@ExportPromotionOffice

+380 44 200 44 38

+380 67 462 82 82

Аліна Севастюк: alinasevastyuk@epo.org.ua

Юлія Тахтарова: ytakhtarova@epo.org.ua

mailto:alinasevastyuk@epo.org.ua
mailto:ytakhtarova@epo.org.ua


Цінуємо партнерство!


