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ПРОЕКТ «FORBIZ» 

 «FORBIZ - створення кращого бізнес-середовища» - провідний проект, який 

спрямований на поліпшення бізнес-середовища в Україні, в рамках ініціативи 

EU4Business. Проект фінансується коштами ЄС та реалізується в партнерстві з 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Незалежна неурядова 

організація BRDO бере участь в проекті EU4B шляхом залучення команди експертів 

з юридичних питань та аналітиків, надаючи технічну експертизу для створення 

кращого регулювання в пріоритетних секторах сільського господарства, 

будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури, контролю і нагляду, 

міжнародної торгівлі та інформаційних технологій.  

В рамках проекту створено Платформу ефективного регулювання (PRO). 

PRO містить низку унікальних сучасних сервісів, що допомагають підприємцям 

вести та започатковувати бізнес. Це сервіс, який допомагає бізнесу зрозуміти та 

виконати правила, що встановлює держава, та контролювати, як вони 

формуються.  

Хочете відкрити власний бізнес? Не знаєте, з чого почати? Бізнес-кейси - це 

покрокові інструкції, що розповідають, які дозвільні документи Вам можуть бути 

потрібні для відкриття того чи іншого бізнесу. Більше не потрібно вивчати десятки 

сайтів та складних пояснень. Достатньо відповісти на кілька уточнюючих запитань 

та отримайте свій власний check-list завдань: які документи потрібно зібрати, 

скільки часу займає кожна процедура, куди звернутися та багато іншого. 

http://forbiz.org.ua/ua/
https://regulation.gov.ua/
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БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ ТА 

ПРОГРАМИ ДОПОМОГИ МАЛОМУ 

І СЕРЕДНЬОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ 

∆ АТ «ОЩАДБАНК» 

∆ АТ «УКРЕКСІМБАНК 

∆ АБ «УКРГАЗБАНК» 

∆ АБ «ПІВДЕННИЙ» 

∆ АТ «КРЕДОБАНК» 

УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СТАРТАПІВ (УФС) 

УФС – це державний фонд, започаткований за ініціативою Кабінету 

Міністрів України. 

Місія: підтримувати інноваційні проекти та допомагати найталановитішим 

українським підприємцям створювати успішні глобальні компанії. 

Фінансування компаній на початкових стадіях їхнього розвитку  

(pre-seed та seed), у формі грантів, а не за рахунок участі в капіталі. 

Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній 

основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних 

експертів. 

У 2020 році Фондом заплановано надати гранти на 60 млн. грн. в квартал, 

тобто 240 млн. грн. за весь рік. 

ПРОГРАМА «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДУ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА» НА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОГРАМИ ДОСТУПНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ  

Розмір кредитів за програмою досягатиме 1,5 млн грн на 5 років,  

а відсоткова ставка буде залежати від виручки і створених робочих місць: 

∆ 5% річних – якщо для нового бізнесу та його розвитку, який створить 

мінімум два робочих місця; 

∆ 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює 

нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка 

знизиться на 0,5%; 

∆ 9% річних – для розвитку бізнесу з виручкою від 25 до 50 млн грн.  

https://www.oschadbank.ua/ua/business/finansuvannya-biznesu
https://www.eximb.com/ua/business/klientam-msb/msb-kredyty/
https://www.ukrgasbank.com/small_bussiness
https://bank.com.ua/finansirovanie
https://kredobank.com.ua/business/malomu-ta-serednomu-biznesu
https://usf.com.ua/ukrainskij-fond-startapiv-prijmaie-zayavki-na-finansuvannya/
http://smeprogram.guf.gov.ua/
http://smeprogram.guf.gov.ua/
http://smeprogram.guf.gov.ua/
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ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОДЕСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ НА 2017-2020 РОКИ  
Програма пільгового кредитування для малого та середнього 

бізнесу Одеської області розроблена з метою розвитку малого та 

середнього підприємництва на Одещині. Бізнесмени, які 

займаються переробкою сировини, транспортом, туризмом, 

енергоефективністю чи альтернативною енергетикою можуть 

отримати на пільгових умовах кредит на купівлю обладнання або 

розробку нових товарів та послуг. 

Всього з початку реалізації Програми право на компенсацію мають 

28 інвестиційних проекти із загальним кредитним портфелем 

близько 75,0 млн. грн. 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА У МІСТІ ОДЕСІ НА 2019-2021 РОКИ  

Програмою передбачено надання фінансової підтримки суб’єктам 

малого і середнього підприємництва на:  

1) поворотну фінансову допомогу суб’єктам малого і середнього 

підприємництва для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, 

інноваційних проектів у місті Одесі; 

2)  часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що 

надаються комерційними банками на реалізацію бізнес-планів, 

інвестиційних, інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього 

підприємництва міста Одеси. 

З Порядком виділення та використання коштів бюджету міста 

Одеси на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього 

підприємництва можливо ознайомитися за посиланням. 

БІЗНЕС-ІНКУБАТОР WANNABIZ 
Бізнес-інкубатор WannaBiz був заснований в липні 2012 в місті Одесі. 

Основний мотив – розвиток IT-підприємництва та формування стартап-

екосистеми в Україні.  

Мета: допомагати інноваційним і перспективним IT-проектів стати 

компаніями світового рівня. Проекти по online-рекламі і рекламним 

мережам зможуть отримати найбільшу підтримку від WannaBiz. 

Допускаються проекти у сферах електронної комерції, PaaS, SaaSіCloud-

технології. 

 Щоб стати резидентом WannaBiz необхідно:  

1.Заповнити форму заявки.  

2.Прикріпити презентацію проекту за планом.  

3.Пройти(скайп)-інтерв'ю.  

4.Презентувати проект на зустрічі з командою WannaBiz. 

WannaBiz надає фінансування в розмірі до 50 000 дол.США, 

інфраструктуру, менторську і організаційну підтримку в обмін на  

5-15% компанії. 

https://oda.odessa.gov.ua/Favorable-lending-to-small-and-medium-businesses
https://oda.odessa.gov.ua/Favorable-lending-to-small-and-medium-businesses
https://oda.odessa.gov.ua/Favorable-lending-to-small-and-medium-businesses
https://oda.odessa.gov.ua/Favorable-lending-to-small-and-medium-businesses
https://oda.odessa.gov.ua/Favorable-lending-to-small-and-medium-businesses
https://oda.odessa.gov.ua/Favorable-lending-to-small-and-medium-businesses
https://oda.odessa.gov.ua/Favorable-lending-to-small-and-medium-businesses
https://oda.odessa.gov.ua/Favorable-lending-to-small-and-medium-businesses
https://omr.gov.ua/ru/acts/council/176706
http://wannabiz.com.ua/
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ІНІЦІАТИВА "EU4BUSINESS"  

Ініціатива Європейського Союзу "EU4Business" є загальною 

ініціативою, що охоплює всю діяльність ЄС, спрямовану на 

підтримку МСП в країнах Східного партнерства.  

Ініціатива "EU4Business"  надає наступні можливості: 

- доступ до фінансування: кредити в національній валюті, 

фінансування інвестицій, пов’язаних з експортом, та 

фінансування заходів щодо адаптації до стандартів ЄС, 

а також підтримка жінок-підприємниць та стартапів. 

Фінансова допомога зазвичай надається через третіх 

осіб, таких як місцеві банки або партнерські організації, 

значна частина цієї допомоги стала можливою завдяки 

непрямому фінансуванню з боку ЄС у вигляді кредитних 

гарантій 

 - доступ до ринків: проведення бізнес-консультацій та 

тренінгів з експорту, створення можливостей для 

налагодження зв'язків та організація торгових делегацій 

до ринків ЄС 

 - доступ до знань: надання консультативних послуг, 

консалтингової та технічної підтримки, проведення 

спеціалізованих тренінгів для розвитку навичок. 

Програми "EU4Business" співфінансуються ЄС, а реалізуються 

партнерськими організаціями. 

З програмами, які реалізуються в Україні можливо 

ознайомитись за посиланням.  

МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ МСП – ЕТАП IІ 

Етап II Механізму фінансування МСП має на меті стимулювання кредитування у місцевій валюті 

насамперед мікро-, малих та середніх підприємств в Україні, які не заробляють іноземну валюту 

та не можуть дозволити собі високі витрати на запозичення. 

Тривалість проекту: 2016 – 2030 рр. 

http://www.eu4business.eu/uk/ukraine
http://www.eu4business.eu/uk/smeprojects/ukraine
http://www.eu4business.eu/uk/project/mehanizm-finansuvannya-msp-etap-ii?destination=smeprojects/ukraine/finance
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ПІДТРИМКА USAID   

∆ ПРОГРАМА USAID  

«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ» 

Програма націлена на співпрацю з грантоотримувачами 

від ВСІХ галузей економіки, які працюють у нових галузях або 

в галузях, що розвиваються, які мають потенціал для швидкого 

зростання, досягнення успіху на експортних ринках, 

створення інвестицій та збільшення зайнятості. Реалізується 

компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк». 

Тривалість проекту: 16 жовтня 2018 р.  – 15 жовтня 2023 р. 

 

∆ ПРОЕКТ USAID «ТРАНСФОРМАЦІЯ 

ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ» (USAID FST) 

Проект фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)  

та виконується компанією DAI Global LLC. 

Грантова підтримка надаватиметься проектам, що займатимуться такими 

напрямками діяльності: 

 Підтримка фінансових бізнес-асоціацій з метою надання малим та 

середнім підприємствам (МСП) доступу до фінансування, допомога з 

визначенням нових ринкових сегментів, сприяння реформуванню 

законодавчої та нормативної бази, розробка фінансових інструментів і 

впровадження міжнародного досвіду та стандартів. 

 Фінансова інклюзія та розширення доступу до фінансування для 

фізичних осіб – підприємців, МСП, жінок та інших вразливих або не 

охоплених банківськими послугами верств населення. 

 Ініціативи щодо розгляду скарг/запитань про роботу фінансових 

установ. 

 Інновації для досягнення більш широких цілей фінансової інклюзії, у тому 

числі платіжні системи, застосунки для порівняння фінансових послуг та 

кредитування малого бізнесу або споживачів. 

 Фінтех-рішення, які можуть надати інструментарій для покращення 

роботи зі скаргами споживачів, а також унікальні методи підвищення 

рівня фінансової грамотності та загального фінансового добробуту. 

Сума одного гранту може становити від 10 000 до 100 000 доларів в гривневому 

еквіваленті. 

Тривалість проекту: 28 жовтня 2016 р. – 28 грудня 2020 р. 

Отримати додаткову інформацію щодо умов конкурсу та процедури подачі 

можливо тут. 

 

https://platforma-msb.org/programa-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrayiny-rozshyryuyetsya/
https://platforma-msb.org/programa-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrayiny-rozshyryuyetsya/
https://platforma-msb.org/programa-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrayiny-rozshyryuyetsya/
https://www.usaid.gov/uk/ukraine/economic-growth
https://www.facebook.com/FSTProject/
https://www.facebook.com/FSTProject/
https://www.usaid.gov/uk/ukraine/economic-growth
mailto:GrantsFST@dai.com
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∆ МОДИФІКАЦІЯ 2 ДО РІЧНОГО 

ПРОГРАМНОГО ЗАПИТУ  

(РПЗ)-2019-002 ПРОГРАМИ USAID 

“КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” (КЕУ)  

 

Грант на підвищення ефективності та прозорості діяльності 

приватних підприємств, активізацію участі приватних 

підприємств у державних закупівлях. Заявки приймаються від 

бізнес-асоціацій, аналітичних центрів, фондів та центрів 

розвитку підприємництва. 

Дедлайн – 29 лютого 2020 року. 

∆ ГРАНТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ УЧАСТІ  

У ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗАХОДАХ  

 

Грантові заявки на впровадження діяльності, спрямованої на 

організацію торгових місій, зокрема на відвідування та 

участь у виставках та торговельних шоу. Гранти 

надаватимуться та впроваджуватимуться відповідно до 

правил USAID та Уряду США. 

Дедлайн – 31 березня 2020 року. 

∆ ГРАНТИ НА ПІДТРИМКУ МСП, 

ЯКИМИ ВОЛОДІЮТЬ ТА КЕРУЮТЬ 

ЖІНКИ  

 

Грантові заявки від українських малих та середніх 

підприємств (МСП), якими керують і володіють жінки, що 

бажають розширити свій діючий бізнес. Заходи з 

розширення бізнесу можуть бути спрямовані на підвищення 

продуктивності та збільшення виробництва, вихід на зовнішні 

ринки, розширення асортименту продукції, підвищення 

ефективності бізнесу завдяки запровадженню інноваційних 

та ІТ-рішень тощо. 

Дедлайн – 31 липня 2020 року. 

https://www.prostir.ua/?grants=modyfikatsiya-2-do-richnoho-prohramnoho-zapytu-rpz-2019-002-prohramy-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-keu&fbclid=IwAR0XG3mwZ9n2QESMXhk5HuM3eG_LnCrbAL16xVT5hPlFjI7BVoQaeS30mU4
https://www.prostir.ua/?grants=modyfikatsiya-2-do-richnoho-prohramnoho-zapytu-rpz-2019-002-prohramy-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-keu&fbclid=IwAR0XG3mwZ9n2QESMXhk5HuM3eG_LnCrbAL16xVT5hPlFjI7BVoQaeS30mU4
https://www.prostir.ua/?grants=modyfikatsiya-2-do-richnoho-prohramnoho-zapytu-rpz-2019-002-prohramy-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-keu&fbclid=IwAR0XG3mwZ9n2QESMXhk5HuM3eG_LnCrbAL16xVT5hPlFjI7BVoQaeS30mU4
https://www.prostir.ua/?grants=modyfikatsiya-2-do-richnoho-prohramnoho-zapytu-rpz-2019-002-prohramy-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-keu&fbclid=IwAR0XG3mwZ9n2QESMXhk5HuM3eG_LnCrbAL16xVT5hPlFjI7BVoQaeS30mU4
https://www.prostir.ua/?grants=modyfikatsiya-2-do-richnoho-prohramnoho-zapytu-rpz-2019-002-prohramy-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-keu&fbclid=IwAR0XG3mwZ9n2QESMXhk5HuM3eG_LnCrbAL16xVT5hPlFjI7BVoQaeS30mU4
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-hranty-dlya-pidtrymky-uchasti-u-torhovelnyh-zahodah&fbclid=IwAR2LSOix7edsIHmzgDdvReuVJ1a-e8KmpRETlKuAyNmeez-BCMqdegtAyBE
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-hranty-dlya-pidtrymky-uchasti-u-torhovelnyh-zahodah&fbclid=IwAR2LSOix7edsIHmzgDdvReuVJ1a-e8KmpRETlKuAyNmeez-BCMqdegtAyBE
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-pidtrymku-msp-yakymy-volodiyut-ta-keruyut-zhinky&fbclid=IwAR3fDe5eQcp1JtBkMTcN2vFDk5QzoroUHoWya7kG2LB6RvnpP32GxwV_Mg4
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-pidtrymku-msp-yakymy-volodiyut-ta-keruyut-zhinky&fbclid=IwAR3fDe5eQcp1JtBkMTcN2vFDk5QzoroUHoWya7kG2LB6RvnpP32GxwV_Mg4
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-pidtrymku-msp-yakymy-volodiyut-ta-keruyut-zhinky&fbclid=IwAR3fDe5eQcp1JtBkMTcN2vFDk5QzoroUHoWya7kG2LB6RvnpP32GxwV_Mg4
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WESTERN NIS ENTERPRISE FUND 

(WNISEF) 
WNISEF – перший в Україні та Молдові регіональний фонд 

прямих інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, 

заснований за фінансування уряду США через Агентство 

США з міжнародного розвитку (USAID). WNISEF фінансує 

інноваційні, високоефективні проекти, що спрямовані на 

здійснення реформ та змінюють життя звичайних людей в 

Україні та Молдові. 

Фонд має понад 25 років досвіду успішного інвестування у 

підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом, 

фонд інвестував більше 186 млн. доларів США у  

130 компаній із приблизно 26 000 працівників та зробив 

можливим залучення 1,85 млрд доларів в компанії України та 

Молдови.  

З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в 

Україні та Молдові на загальну суму 35 млн. доларів США. 

Програми WNISEF: 

∆ сприяння експорту; 

∆ місцевий економічний розвиток; 

∆ соціальне інвестування;  

∆ економічне лідерство. 

ПРОГРАМА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ  

 

Програма ініційована Федеральним міністерством економіки та 

енергетики (BMWi) та є елементом зовнішньоекономічної політики 

Німеччини. Під девізом “Fit for Partnership with Germany” (“Готові до співпраці 

з Німеччиною”) програма реалізується для представників підприємств та 

організацій з 19-ти країн з метою налагодження контактів та взаємовигідного 

співробітництва з підприємствами Німеччини.  
Фінансування Програми здійснюється з бюджету Федерального 

міністерства економіки та енергетики (BMWi). За реалізацію Програми на 

території України відповідає Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України. 

Учасники Програми отримують у Німеччині можливість: 

 налагодити особисті контакти з компаніями у Німеччині, знайти 

надійних партнерів; 

 безпосередньо ознайомитись з обладнанням, матеріалами та 

технологіями німецьких компаній і закупити їх; 

 вивчити потенціал збуту власної продукції у Німеччині; 

 набути глибоких знань, навичок та компетенцій, необхідних для 

підвищення конкурентоздатності власного підприємства та сталого 

співробітництва з німецькими компаніями. 

Поради: Як стати учасником Програми (за посиланням). 

Календар подій за посиланням. 

 

https://wnisef.org/uk/
https://wnisef.org/uk/
https://ukraine.managerprogramm.de/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-mp/
https://ukraine.managerprogramm.de/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-mp/%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/
https://ukraine.managerprogramm.de/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-mp/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%b8%cc%86/
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ERASMUS FOR YOUNG 

ENTREPRENEURS 

 
Програма ЄС з міжнародного обміну, яка дає молодим або 

діючим підприємцям можливість навчатися у досвідчених 

керівників малого бізнесу в інших країнах-учасницях 

Програми.  

Участь можуть брати: 

- нові підприємці, які планують створити свій власний 

бізнес або вже розпочали діяльність протягом останніх  

3-х років; 

- досвідчені підприємці, які володіють чи управляють 

малим або середнім підприємством в Україні. 

Покрокова інструкція для новачків та досвідчених 

представників МСБ. 

БЕЗКОШТОВНІ ОНЛАЙН-КУРСИ 

∆ EDERA  – студія онлайн-освіти. Студія створює онлайн-курси, 

інтерактивні підручники, освітні спецпроекти та моделі інтеграції 

сучасних освітніх рішень у традиційний навчальний процес за власними 

методиками, базуючись на дослідженнях у сфері онлайн-освіти та 

когнітивістики. Кожен курс розробляється з унікальним підходом до 

інформації та студентів. 

Один із напрямків діяльності - Корпоративна освіта (для бізнесу). 

 

∆ PROMETHEUS  – платформа масових відкритих онлайн-курсів  – 

перший та найбільший проект безкоштовної освіти для кожного в Україні.  

Підприємництво – двигун економіки та основа заможності будь-якої 

процвітаючої країни. Цей цикл курсів розповість вам все про те, як створити 

власний бізнес чи технологічний стартап в Україні. 

ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ 

Дозвільні документи, ліцензування бізнесу, реєстрація бізнесу, довідки та 

витяги з реєстрів. Перейти за посиланням. 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=19
https://www.ed-era.com/courses/
https://prometheus.org.ua/entrepreneurship/
https://www.kmu.gov.ua/servicesfilter

