
ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ! 1



ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ! 3

Шановні колеги та партнери!
Дорогі друзі!

Підводячи підсумки діяльності Донецької ТПП, можна зазначити, що 
2016 рік був продуктивним, ми завжди намагалися бути поруч з підприєм-
ствами нашої області, разом долаючи перешкоди. Відкритість нашої орга-
нізації для бізнесу – це зміст нашої політики, тієї роботи, яку ми проводили 
заради створення умов для розвитку бізнесу та виходу на нові ринки, щодо 
участі в реалізації інтеграційних проектів.

В 2016 році діяльність Донецької ТПП, як авторитетної бізнес-інститу-
ції, була спрямована на покращення якості послуг для бізнесу, розвиток 
комунікацій, налагодження взаємовідносин з діловим співтовариством. Ми  
надавали своєчасну та кваліфіковану допомогу підприємцям в отриманні 
інформації щодо доступу до європейських ринків та представленні їх ін-
тересів перед вищими органами державної влади, сприяли налагодженню 
ефективного діалогу між представниками МСБ регіону та представниками 
міжнародних організацій, виступали дискусійним майданчиком для біз-
нес-спільноти. 

Це був рік, що поклав початок новим позитивним досягненням, які 
будуть всіляко сприяти просуванню інтересів наших підприємців на регі-
ональному та міжнародному рівнях. Одним з цих досягнень є те, що Доне-
цька торгово-промислова палата стала офіційним партнером ЄБРР, та 
одним з 15 Центрів Бізнесу, які будуть відкриті в Україні в рамках проек-
ту EU4Business. Також слід зазначити, що Донецька ТПП офіційно стала 
членом Відкритої партнерської платформи Програми «Fit for Partnership 
with Germany». 

Ми впевнені, що завдяки цим подіям для МСБ Донецького регіону від-
криються нові можливості з розвитку бізнесу. На базі Міжнародного інсти-
туту підприємництва Донецької ТПП створено Центр прозорих закупівель 
для поширення практики електронних торгів і розвитку ринків збуту регіо-
нального значення.

Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє, незважаючи на виклики сьогоден-
ня, оскільки впевнені, що зуміємо успішно їх подолати. Працюючи в інтересах 
кожного окремого бізнесу, ми створюємо історію успіху всього нашого регіону.

Ельвіра
Севост’яненко

Президент Донецької
торгово-промислової  
палати



ЄДНАЄМО БІЗНЕС – СТВОРЮЄМО УСПІХ! 5

Колектив Донецької ТПП – коман-
да професіоналів, діяльність яких 
спрямована на створення умов для 
ведення бізнесу, сприяння всебічно-
му розвитку торговельних зв`язків між 
українськими підприємцями та їх за-
рубіжними партнерами, представ-
лення інтересів членів ДТПП як в Укра-
їні, так і за її межами.

Експерти ДТПП надають практичну 
допомогу підприємцям у проведен-
ні торговельно-економічних опера-
цій на внутрішньому та зовнішньому 
ринках. Водночас ми активно  розви-
ваємо нові послуги, беремо участь 
в міжнародних проектах, регулярно 
організовуємо бізнес-місії (роуд-
шоу), конференції та форуми, які 
стають майданчиками для обміну 
досвідом, ефективним інструмен-
том зміцнення існуючих і встановлен-
ня нових взаємовигідних зв’язків та ді-
лових контактів.

Наша мета – всіляко сприяти роз-
витку МСБ та поширювати історії 
успіху підприємців.

МІСІЯ
Підвищення конкурентоспроможності бізнесу на внутріш-
ньому і зовнішньому ринках шляхом надання комплексу 
послуг та представництва інтересів.

ВІЗІЯ
Донецька ТПП – найбільша мережа ділових 
контактів, голос бізнесу і двигун економіки.

ЦІННОСТІ
● незалежність
● довіра
● репутація
● соціальна відповідальність
● стабільність
● унікальність
● інтелектуальний потенціал

ПРИНЦИПИ
● професіоналізм
● орієнтація на клієнта
● відкритість
● самовдосконалення
● командність

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
● вплив на бізнес-клімат та представни-
цтво інтересів 
● системне просування експорту та розви-
ток експортного потенціалу бізнесу регіону 
● надання ефективних (конкурентоспро-
можних) послуг для бізнесу 
● стати кращою платформою для комуніка-
ції бізнесу 
● вдосконалення організаційного розвитку 

КОМАНДА ДОНЕЦЬКОЇ ТПП
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РОБОТА З ЧЛЕНАМИ ПАЛАТИ

РОЗПОДІЛ ПІДПРИЄМСТВ-ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ
ПО ВІДДІЛЕННЯХ ДТПП

ЗАХОДИ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

Малі та
мікропідприємства

Середні
підприємства

● Донецька ТПП, ЦА

● Відділення в місті Краматорськ

● Відділення в місті Маріуполь

Крупні
підприємства  

Конференції – 3
Бізнес-місії – 5
Зустрічі з міжнародного співробітництва – 6
Засідання галузевих комітетів – 9
Зустрічі з представниками влади – 1
Семінари, тренінги – 14
Круглі столи – 11
Тематичні зустрічі – 6

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Пріоритетним напрямом міжнародної діяльності Донецької ТПП є пошук 
нових ніш та шляхів активізації присутності вітчизняних виробників на зовнішньо-
му ринку. Протягом 2016 року було організовано 5 бізнес-місій українських 
підприємців за кордон (Польща, Кіпр, Бельгія, Данія, Іспанія) та бізнес-місію 
підприємців Албанії в Україну; підписано 5 Меморандумів про взаєморозу-
міння; відбулися 4 візити в Донецьку ТПП представників закордонних Посольств 
та міжнародних організацій.

● Польща
● Кіпр
● Бельгія
● Данія
● Іспанія
● Албанія
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МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ 

Дата Захід

26 січня Зустріч у відділенні в м.Маріуполь Донецької ТПП з Генеральним консулом Греції 
Елені Георгопулу.

03 лютого Зустріч з делегацією Канади, Посольства Канади в Україні та робочою групою ПРООН.

05 лютого Підписання Меморандуму про співпрацю в рамках проекту ПРООН «Посилення 
бізнес-асоціації малих і середніх підприємств (Київ).

19  лютого Зустріч з представниками Посольства Королівства Нідерландів та робочою групою ПРООН.

14 – 15 березня Участь в Канадсько-Українському проекті з підтримки торгівлі та інвестицій (проект 
CUTIS) (Київ).

13 березня,
16 березня Семінари «Вихід на арабський ринок» (м. Краматорськ, м. Маріуполь).

26 травня Зустріч фермерів регіону з членом Ради директорів Польської Господарської палати 
Тадеушем Намединські.

26 – 27 травня Участь у Міжнародній бізнес-конференції «Формування нової економіки Донбасу: орі-
єнтованої на експорт і підтримку малого і середнього бізнесу».

29 травня  –
06 червня

Участь Президента Донецької ТПП в семінарі Шведської міжнародної освітньої 
програми «Стратегія зростання приватного сектора», Албанія.

07 – 09 червня Бізнес-місія в Польщу на Міжнародну виставку China Homelife - 2016 (м.Варшава).

12 – 16 червня Роудшоу на Кіпрі для МСБ наступних галузей: виробництво сільськогосподарської 
продукції, переробка харчових продуктів, будівництво, туризм.

12 липня Зустріч підприємств-представників середнього бізнесу Маріуполя з представниками 
Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).

19 – 23 вересня Роудшоу в Бельгію для представників підприємств МСБ сільськогосподарської, 
харчової галузі, а також транспортних та логістичних компаній.

15 жовтня Візит в ДТПП Помічника Генерального секретаря ООН і директора Регіонального Бюро 
ПРООН в країнах Європи та СНД пані Джихан Султаноглу разом з командою ПРООН.

31 жовтня –  
3 листопада

Роудшоу в Данії для МСБ, які працюють в галузях альтернативної енергетики, 
будівництва та енергоефективних технологій.

24-26 листопада Участь Президента у V Асамблеї МСБ Євросоюзу , м. Братислава.
6 – 9 грудня Донецька ТПП організувала бізнес-місію в Україну для підприємців Албанії.

12 – 15 грудня Роудшоу в Іспанії для представників МСБ сільськогосподарської галузі.

БІЗНЕС-МІСІЯ В ПОЛЬЩУ

7-9 червня Донецькою ТПП була організована бізнес-місія в Варшаву (Поль-
ща). Учасники делегації Донецької області відвідали  виставку «China Homelife 
Show 2016», Варшавську фондову біржу, семінар з ведення бізнесу в Польщі,  
практичні семінари з ведення бізнесу з Китаєм, під час яких мали можливість 
розібратися в особливостях ведення бізнесу з китайськими партнерами та 
оцінити потенціал китайського ринку. 

9

10
учасників

1
фондова 

біржа
1

виставка

3
бізнес-

семінари
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РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

Основним напрямком діяльності Центру підтримки бізнесу Export UA у 2016 році було комплексне експортне 
супроводження підприємств: супроводження процедур сертифікації товарів за вимогами ринку ЄС, отримання 
дозвільних документів, аналітичні дослідження ринку ЄС.

Інформаційно-консультаційне обслуговування підприємств в області ЗЕД - забезпечення нормативною 
документацією з питань ЗЕД, консультації, допомога в складанні контрактів і формуванні пакета документів 
при здійсненні експортно-імпортних операцій.
● Оформлено 2406 митних декларацій
● Видано 2 карнета АТА
● Надано 2837 послуг СТЗ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2406

22837

«Гаряча лінія»
(до 5 звернень у день)

В2В зустрічі з албанськими 
підприємцями – 76 україн-
ських виробників

Набуття експертних компетенцій

Посібник з визначення 
походження товарів 
в рамках Угоди для 
українських експортерів/
імпортерів

6 тренінгів на національному 
рівні (більше 200 підприємств) 

Більше 300 годин консультування на форумі
брокерів України MD Office.

23 тренінги для українських 
експортерів з питань 

маркетингу, вимог доступу 
на ринки країн ЄС

1 експерт ДТПП проводить 
навчання експортерів України в 

рамках програми USAID «Лідер-
ство в економічному врядуванні»

20
українських 

компаній

200
кіпрських 
компаній

138
В2В зустрічей

12
бізнес-візитів

РОУДШОУ НА КІПР 

9-12 червня під час ділової поїздки на Кіпр, організованої Донецькою ТПП спіль-
но з ТПП Кіпру в рамках проекту East Invest, що фінансується Єврокомісією, 
українські компанії з 6 регіонів України провели ряд успішних переговорів та 
отримали комерційні запити. Всі зустрічі з кіпрським бізнесом ще раз під-
креслили високий інтерес до української агропродукції і продуктів харчування, 
співпраці в сфері будівництва та розвитку туризму.
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● Надано 75 інформаційних послуг
● Активний обмін комерційними пропозиціями, тендерними пропозиціями та іншою діловою інформацією між 
членами Донецької ТПП та іноземними компаніями, дипломатичними представництвами в Україні інших країн, 
зокрема Молдови, Польщі, Єгипту, Туреччини, Кіпру, Бельгії. Німеччини, Данії, Швеції, Іспанії. 
● Постійне наповнення сайту ДТПП та сторінки в  Facebook актуальною діловою інформацією, просування послуг 
та заходів Донецької ТПП на регіональному, національному та міжнародному рівні.

● Консультаційні послуги з оформлення прав на об'єкти інтелектуальної власності та послуги з передачі права 
власності у цій сфері
● Робота з роз'яснення українського законодавства в сфері інтелектуальної власності 
● Оформлено 12 заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг
● Отримано 7 свідоцтв України на знак для товарів та послуг
● Оформлено 3 заявки по продовженню строків дії свідоцтв на знаки для товарів та послуг за заявками, раніше 
поданими до Укрпатенту
● Робота по супроводженню формальної та кваліфікаційної експертизи знаків поданих на реєстрацію

ПОСЛУГИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКСПЕРТИЗА ТОВАРІВ ТА ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ
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Донецька ТПП, ЦА 13 3 15 954
Відділення у м. Краматорськ 40 23 - 281
Відділення у м. Маріуполь 174 - - 25

ВСЬОГО 227 26 15 1260

РОУДШОУ В БЕЛЬГІЮ

19 -23 вересня Донецька ТПП спільно з Федерацією бельгійських торго-
во-промислових палат, ТПП Брюсселя і Антверпена організувала роудшоу в 
Бельгію для представників українських підприємств сільськогосподарської, 
харчової галузі, а також транспортних та логістичних компаній. Учасники з 
8 регіонів України взяли участь в спеціалізованих семінарах та В2В перегово-
рах, відвідали  кооперативний аукціон BelOrta, логістичний центр Сolruyt, ви-
ставки «EMPACK 2016» та «Logistic and Distribution 2016».

23
українських 

компанії

9
бізнес-

семінарів

67
В2В зустрічей

6
бізнес-заходів
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Донецька ТПП 5208 1263 449 4 15
Відділення у м. Краматорськ 4823 1069 288 4 10
Відділення у м. Маріуполь 4442 153 163 - 9

ВСЬОГО 14473 2485 1650 8 34

● Конференції «Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу в Донецькій і Луганській областях»
● Церемонії підписання Меморандуму про співпрацю в рамках проекту «Посилення бізнес-асоціації МСП»
● Презентації проекту з підтримки експортної діяльності МСБ України: «Лабораторія бізнес-рішень Export – UA»
● Відкритті проекту ЄС «Підтримка впровадження угоди про асоціацію між Україною та ЄС»
● Регіональному семінарі з Міжнародної освітньої програми «Стратегія зростання приватного сектора в Албанії»
● Роботі круглого столу в рамках проекту DIHK – UCCI – 4 Regional CCIs 
● Засіданні робочої групи з розробки Національної експортної стратегії
● Зустрічі з делегацією бельгійських підприємців в Посольстві Бельгії
● Роботі першого українського форуму «Інструменти фінансової та технічної підтримки малого і середнього бізнесу»
● Всеукраїнському бізнес-форумі Асоціації платників податків України «Разом відродимо  Донбас»
● Міні-конференції  «Сільські території – самозайнятість, малий і середній бізнес»
● Панельній дискусії «Стратегія розвитку МСП 2020: пріоритети, презентація, дискусія» у рамках проекту «FORBIZ»
● Засіданні Робочої групи в рамках Ради з просування експорту при МЕРТ України
● Семінарі «Нові можливості для українських експертів на ринку США»
● Засіданні робочої групи з питань стимулювання експорту та безпеки перевезень промислових підприємств - 
експортерів гірничо-металургійного комплексу в рамках  Ради з просування експорту

СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ

ПРЕДСТАВНИКИ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП БРАЛИ УЧАСТЬ У:

РОУДШОУ В ДАНІЮ

З 31 жовтня – 3 листопада під час  роудшоу в Данії, організованого До-
нецькою ТПП в рамках проекту East Invest, представники компаній з 
6 регіонів України відвідали копенгагенську компанію Amager Resource Center 
і будівництво сміттєспалювального заводу Amager Bakke, компанію HOFOR, 
виставку Building Green, Інвестиційний фонд розвитку (IFU), офіс компанії State 
of Green, Датську конфедерацію промисловців (DI) . Також учасники провели 
В2В переговори з представниками датських компаній та інвестиційних фондів. 

18
українських 

компаній

52
В2В зустрічей

7
бізнес-візитів
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ІНОЗЕМНІ ПЕРЕКЛАДИ  

БІЗНЕС-ОСВІТА 

● З метою підвищення кваліфікації фахівців підприємств і організацій Донецької області у 2016 році Донецькою 
ТПП було організовано і проведено 85 семінарів, в яких взяли участь  2 277 осіб.
● Президент ДТПП провела тренінг «Формування моделі стійкого розвитку організацій підтримки під-
приємництва, формування джерел доходу і нових послуг» в рамках проекту East Invest 2, м. Вестерхем 
(Німеччина).
● Проведення тренінгів та навчальних заходів для українських експортерів у співпраці з регіональними ТПП з 
питань маркетингу, вимог доступу на ринки країн ЄС.
● 1 експерт Донецької ТПП бере участь в навчанні експортерів України в рамках програми USAID «Лідерство в   
економічному врядуванні». 

● 28 курсів з підвищення кваліфікації – 633 слухача;
● 35 семінарів з системи ProZorro – 707 замовників, і 359 учасників торгів;
● навчання для представників бізнесу Донецької області – 38 слухачів;
● виїзні інформаційно-консультаційні офіси ProZorro – 42 консультації;
● конференція «Актуальні питання електронної системи державних закупівель ProZorro» – 136 учасників;
● розроблено та виготовлено:

– інформаційні брошури: «Допорогові торги», «Відкриті торги», «Переговорна процедура», «Участь бізнесу 
у закупівлях»;
– збірник нормативних документів «Система електронних закупівель PROZORRO і публічні закупівлі» 
(зі змінами нормативно-правової бази);
– презентаційний ролик «МІП Донецької ТПП консультує з питань ProZorro».

Відділом іноземних перекладів ДТПП здійснювався переклад та експертиза ідентичності перекладів 
документації: замовлень – 320, замовників – 112, мов перекладу – 7, перекладачів – 1, аркушів 
формату А-4 – 2030.

РОУДШОУ В ІСПАНІЮ

12-15 грудня під час роудшоу в Іспанію, організованого Донецькою ТПП в 
рамках проекту East Invest, представники агропромислового сектору Доне-
цької області відвідали виробника органічної оливкової олії Hacienda Guzman, 
представництво компанії BASF, компанію Algosur, сільськогосподарський ко-
оператив Coop.S Isidro Labrador. Українські підприємці провели В2В зустрічі із 
іспанськими колегами в ТПП Севільї, відвідали бізнес-клуб Antares Club. Іспан-
ські компанії зацікавлені в імпорті української сільгосппродукції – на даний час 
тривають переговори щодо закупівель.  

5
українських 

компаній
26

В2В зустрічей
5

бізнес-заходів

ЗАХОДИ ЗА НАПРЯМОМ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА
ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ»:

НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ
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РОБОТА В СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

● 4 засідання Комітету по малому та середньому бізнесу ДТПП – 158 учасників
● 3 засідання Комітету з розвитку агропромислового комплексу та природокористування ДТПП – 132 учасники
● 5 інформаційних семінарів – 84 учасники
● 3 круглих столи – 114 учасників
● 3 засідання  Регіональної ради підприємців в Донецькій області – 37 учасників 
● 2 Конференції – 260 учасників
● Проект «Надання консалтингових послуг для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримали фінансування 
на відновлення або розвиток підприємницької діяльності в рамках Програми ПРООН малих грантів для підпри-
ємців в Донецькій області» – 87 учасників
● Церемонія нагородження переможців восьмого регіонального конкурсу «Підприємець року» – більше 
100 учасників
● Зустріч представника ЄС в Україні Хельги Пендер з представниками МСБ області в рамках нової ініціативи 
Європейського Союзу «Новий початок – відродження і відновлення Східної України» –  43 учасника

● Навчальна програма по фандрайзингу в рамках проекту «Посилення бізнес-асоціацій малих і середніх підприємств»
● Конференція «Підприємці Сходу: потреби, можливості, перспективи»
● Семінар «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регулятор-
ного акту»
● Тренінги «Адвокаційна діяльність та некомерційне лобіювання для бізнес-асоціацій» у рамках проекту ПРООН
● Тренінг «Формування моделі сталого розвитку організацій підтримки підприємництва. Формування джерел 
доходу і нових послуг» в рамках проекту East Invest 2 (м. Вестерхем, Німеччина)
● Обговорення співпраці у представництві ЄБРР
● Програма «Зміцнення бізнес об'єднань малих і середніх підприємств»

АЛБАНСЬКА БІЗНЕС-МІСІЯ В УКРАЇНУ

6-9 грудня Донецькою ТПП була організована бізнес-місія в Україну для 
підприємців Албанії. В рамках місії в Київі та Краматорську пройшли укра-
їнсько-албанські бізнес-форуми, де представники бізнесу провели В2В пе-
реговори, що мають на меті укладення двосторонніх контрактів. Крім того, 
албанські підприємці відвідали завод шампанських вин в Бахмуті. Між Доне-
цькою ТПП та Асоціацією експортерів Албанії був підписаний Меморандум 
про взаєморозуміння. Бізнес-місію, безумовно, можна вважати проривом і 
початком розвитку прямих торгових відносин між Україною та Албанією.

БІЛЬШЕ 1000 УЧАСНИКІВ ЗАХОДІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТПП
ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ МСП:

8
албанських 

компаній

76
українських компаній

158
В2В зустрічей

ЕКСПЕРТИ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ МСП БРАЛИ УЧАСТЬ
У ДІЛОВИХ ЗАХОДАХ
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ДОГОВІРНО-ПРАВОВА РОБОТА

Юридичний відділ здійснює правове забезпечення діяльності Донецької ТПП, надає послуги з правового 
забезпечення господарської та зовнішньоекономічної діяльності суб'єктам підприємництва. 
● Видано 360 сертифікатів про форс-мажорні обставини 
● Підготовлено 472 відповіді, у тому числі 189 роз’яснень та юридичних висновків
● Працює «гаряча лінія» з правових питань
● Проведено 3 круглих столи у містах Маріуполь та Краматорськ 

Центром медіації Донецької ТПП запроваджено інформаційу популяризацію та повний супровід процесу 
медіації – від вибору медіатора до адміністрування та оформлення результатів проведення медіацій.
● Опрацьовано 9 заяв на проведення медіації 
● Організовано роботу Клубу медіаторів
● Внесено до Реєстру та надано статус медіаторів Донецької ТПП 9-ти особам.
● Проводяться заходи з відновлення роботи Третейського суду при Донецькій ТПП

З метою покращення стану довкілля в регіоні шля-
хом підвищення кваліфікації фахівців-екологів підпри-
ємств і організацій Донецької області у 2016 році було 
організовано і проведено 7 семінарів, в яких взяли участь 
117 слухачів.

ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

● Семінар «Законодавче регулювання з охорони довкілля:но-
ві вимоги в промисловій сфері»
● Семінар «Поводження з відходами: законодавче регулю-
вання, практична схема управління, нові вимоги»
● 4 Семінари «Зелений туризм – можливості розвитку ма-
лого бізнесу, засіб підвищення рівня доходів та зайнятості 
населення» (м. Краматорськ, м. Слов`янськ, м. Бахмут)
● Семінар «Законодавче регулювання, контроль та нові фор-
мули обліку використання водних ресурсів»

7
семінарів

117
слухачів

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Протягом  2016 року Донецька ТПП брала участь в наступних проектах: 

GIZ (Fit for partnership with Germany);  East Invest, East Invest 2; проект між DIHK 
Service GmbH, ТПП України та 4 регіональними ТПП; проект ПРООН «Зміцнен-
ня бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств»; навчальна програма для 
розвитку приватного сектору «Private Sector Growth Strategies», організована 
Шведською міжнародною агенцією з розвитку та кооперації (SIDA).

В рамках проекту EAST INVEST 
● 4 роудшоу
● 2 академії
● 1 стажування
● 2 навчальні візити (Данія, Бельгія)
● 2 семінари
● 2 вебінари за участі зарубіжних експертів

В рамках проекту DIHK  
● 2 засідання робочої групи
● 6 експертів підвищили кваліфікацію 
● 3 тренінги – 83 години

В рамках проекту UNDP «Зміцнення бізнес-
об’єднань малих і середніх підприємств»:
● 2 меморандуми 
● 2 стратегічні сесії 
● 3 тренінги для експертів Донецької ТПП
● 4 керівника Донецької ТПП проходять
навчання в КМБШ

Навчання по програмі  «Private 
Sector Growth Strategies», 
Швеції в рамках проекту SIDA
● 2 фахівця

EastInvest 2 
● 4 тренінги
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НАБУТТЯ ЕКСПЕРТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

Протягом 2016 року 71 співробітник  Донецької ТПП (44 експерти та 27 фахів-
ців) пройшли навчання в ТПП України  та інших організаціях. В рамках проекту 
East Invest 2 10 експертів ТПП пройшли навчання та отримали сертифікати з 
наступних питань: харчова безпека та сертифікація із стажуванням у Бельгії;  
ринкові дослідження та пошук партнерів із стажуванням  у Данії.

В рамках проекту EAST INVEST
Навчання в академії EAST INVEST (Німеччина) – 2 фахівця
Стажування в ТПП Севільї – 1 фахівець

В рамках програми Twinnings  
Навчання (тренінги) – 7 фахівців
Навчальний візит до Данії – 3 фахівця
Навчальний візит до Бельгії – 3 фахівця

Стажування в Швеції в рамках проекту SIDA – 1 фахівець
Навчання в Україні
В ТПП України – 21 фахівець
В інших організаціях –  52 фахівця




