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12.06.2019, середа 

9:30 – 10:00 Реєстрація учасників 

 

Місце проведення: 
Харківська торгово-

промислова палата           

(м. Харків,  

пр. Московський,              

буд. 122-Б) 

10:00 – 10:09 Відкриття заходу А. Колос, директор 

Департаменту економіки 

і міжнародних відносин 

ХОДА, В. Звєрєв, 

президент Харківської 

торгово-промислової 

палати, 

С. Степащенко, керівник 

проектного офісу 

Програми «Fit for 

Partnership with 

Germany» в Україні  

10:09 – 10:45 Презентація програми «Fit for 

Partnership with Germany».  

С. Степащенко, керівник 

проектного офісу 

Програми «Fit for 

Partnership with 

Germany» в Україні 

10:45 – 11:15 Експертна дискусія з випускниками 

Програми «Fit for Partnership with 

Germany»: «Секрети успіху співпраці з 

німецькими партнерами».  

 

С. Степащенко, керівник 

проектного офісу 

Програми «Fit for 

Partnership with 

Germany» в Україні, 

Є. Клісенко, експерт 

проектного офісу 

Програми «Fit for 

Partnership with 

Germany» в Україні, 

випускники Програми 

11:15 – 13:00 Open space дискусія «Готуємося до 

партнерства з Німеччиною». 

Є. Клісенко, експерт 

проектного офісу 

Програми «Fit for 

Partnership with 

Germany» в Україні, всі 

учасники 

13:00 – 13:30 Кава-брейк   
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13:30 – 16:00 Креативні майстерні: 

 Як вийти на німецький ринок: 

покроковий алгоритм  

 Шукаємо партнера в Німеччині: 

пастка першого контакту  

 Бар’єри виходу та роботи на 

ринку Німеччини 

 Чого чекають німці від 

українських компаній, чого ми 

чекаємо вид німецьких 

партнерів. 
 

Опціонально:  
 

«Industry 4.0: як знайти можливості 

для співробітництва з німецькими 

партнерами»  

Є. Клісенко, експерт 

проектного офісу 

Програми «Fit for 

Partnership with 

Germany» в Україні, 

всі учасники 
 

16:00 – 17:00 Майстер класи: 

«Готуємо презентацію свого проекту 

для німецьких партнерів». 

«Як підготуватися до участі в 

Програмі «Fit for Partnership with 

Germany»   

 

 

 

Підведення підсумків. 

 

С. Степащенко, керівник 

проектного офісу 

Програми «Fit for 

Partnership with 

Germany» в Україні, 

Є. Клісенко, експерт 

проектного офісу, 

всі учасники 

13.06.2019, четвер  

9:30 – 14:00 Інтерв’ю з кандидатами на участь у 

програмі  
 

Місце проведення:  

Харківська торгово-промислова палата           

(м. Харків, пр. Московський,              

буд. 122-Б). 

С. Степащенко, керівник 

проектного офісу 

Програми «Fit for 

Partnership with 

Germany» в Україні, 

Є. Клісенко, експерт 

проектного офісу, 

представники  

Партнерської платформи 

Харківської області  
 

 

 
Цю програму фінансує Федеральне міністерство економіки та енергетики.  

 (BMWi) 
 

 


