
Підтримка у розвитку бізнесу  
та експорту проектами 
технічної допомоги 
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Мар’яна Каганяк, 
Керівник Офісу з просування експорту

Інформування про експортні можливості та можливості для розвитку 
бізнесу є одним з завдань Офісу з просування експорту.

Ми раді поділитися даною брошурою, щоб показати існуючі інструменти 
підтримки для малих та середніх підприємств у виході на міжнародні ринки 
та заохотити бізнес ними скористатися. Брошура включає перелік проектів 
технічної допомоги, котрі надають підтримку МСБ через фонди, урядові та 
міждержавні організації, а також організації, які надають фінансові ресурси 
на розвиток підприємств у різних галузях економіки. Малий та середній 
бізнес має великий експортний потенціал, і ми сподіваємось, що 
представлена інформація допоможе вам у втіленні нових бізнес-ідей та у 
збільшенні експорту. Оскільки можливості помножені на наполегливість, 
працю та цілеспрямованість дають найкращий результат.
 
Кожен новий та успішний експортер є важливим для економіки України!



ОРГАНІЗАЦІЇ
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О
рганізації



Western NIS Enterprise Fund
(WNISEF) 

ЧИМ КОРИСНІ БІЗНЕСУ

Допомога в участі у виставках, торгових 
місіях, проведення начальних семінарів, 
досліджень ринку

Співфінансування проектів, які створюють робочі місця в 
українському приватному секторі шляхом збільшення експорту

«

ДІЯЛЬНІСТЬ: 

- технічна допомога у сфері 
економічного лідерства, соціального 
інвестування, місцевого економічного 
розвитку та сприяння експорту;

- допомога у розробці та реалізації 
політики сприяння експорту України;

- надання практичної допомоги 
експортерам для переорієнтації торгівлі 
на нові ринки.

НАДБАННЯ:

- співфінансування форумів, торгових 
місій та виставок у США, Німеччині, 
Нідерландах, Канаді, Франції, Малайзії, 
Індонезії, Литві та інших країнах;

- онлайн відео курс Експорт, ринки ЄС 
та інтернаціоналізація бізнесу»;

- програма грантів для сприяння 
експорту.
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Перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій, заснований за 
фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

О
рганізації

      info@wnisef.org 

      вул.Миколи Раєвського 4,   
      Київ 

      +380 (44) 490 55 80

       www.wnisef.org



КОНСУЛЬТАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
В УКРАЇНІ ВІД ЄБРР

ЧИМ КОРИСНІ БІЗНЕСУ

Супроводження проекту від початку до 
завершення

ДІЯЛЬНІСТЬ:
 

НАДБАННЯ:
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Впроваджується ЄБРР за фінансування 
Європейського Союзу, уряду Швеції та уряду США

 О
рганізації

      knowhowukraine@ebrd.com 

      вул. Антоновича, 46-46А,    
      БЦ «Династія , Київ

       www.ebrd.com/ru/

      +380 (44) 277 11 45 

Надання фінансування (можливість компенсувати частину вартості 
проекту у розмірі 50% від вартості проекту, але не більше 10 000 євро 
на одне підприємство; для проектів з енергоефективності компенса-
ція становить 50%)

Оцінка потреб бізнесу (онлайн діагностика)

- створено 15 Центрів підтримки бізнесу;
 - оптимізація бізнес-процесів у медичному 
центрі;
- вдосконалення корпоративного управління 
для виробника водяних фільтрів;
 - застосування енергозберігаючих технологій у 
мережі спортивних клубів;
 - розвиток нового каналу продажу у виробника 
розхідних матеріалів; 
- впровадження системи якості у виробника 
бутильованої води;
 -  розробка нового бренду для виробника 
солодощів;
- Business Lens – платформа, що допомагає 
оцінити власний бізнес.  

- пошук та співфінансування послуг 
консультантів у сферах стратегії, маркетингу, 
бізнес-планування, інженерно-технічних 
рішень та ін.;
- організація освітніх тренінгів для 
підприємців.

НАДБАННЯ:

- співфінансування форумів, торгових 
місій та виставок у США, Німеччині, 
Нідерландах, Канаді, Франції, Малайзії, 
Індонезії, Литві та інших країнах;

- онлайн відео курс «Експорт, ринки ЄС 
та інтернаціоналізація бізнесу»;

- програма грантів для сприяння 
експорту.



ЦЕНТР ЗІ СПРИЯННЯ ІМПОРТУ
З КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

ЧИМ КОРИСНІ БІЗНЕСУ

Oсвітня діяльність для підприємців

Забезпечення підприємств технічною та 
експертною підтримкою

Підготовка аналітичних матеріалів для  українського бізнесу про 
вихід на європейський ринок

ДІЯЛЬНІСТЬ:
 - проекти підтримки українського 
експорту до ЄС;

- тренінги для компаній та 
консультантів ТПП з питань експортної 
маркетингової стратегії;

- створення довідників для експортерів.

НАДБАННЯ:

- посібник та дорожня карта для 
експортерів одягу та взуття до ЄС; 

- місія для компаній-виробників одягу 
до Нідерландів; 

- ознайомча місія для виробників та 
переробників фруктів, ягід та грибів до 
Нідерландів;

- довідник для виробників та 
переробників картопляної галузі.
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Фінансується Міністерством закордонних справ Нідерландів

та має на меті промоцію імпорту до Нідерландів 

 О
рганізації

      kie-ea@minbuza.nl 
      
      
      +380 (44) 490 82 00 
       www.cbi.eu

Контрактова площа 7, Київ



ПРОЕКТИ 
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П
роекти 



СПРИЯННЯ ВИХОДУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ
 ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОГО 

СЕКТОРУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ 

ЧИМ КОРИСНІ БІЗНЕСУ

Допомога у покращенні виробничих процесів з метою виробництва 
товарів відповідно до вимог ринку

ДІЯЛЬНІСТЬ:
 
Проект ITC допомагає малим і середнім 
виробникам та переробникам свіжих 
фруктів і овочів у Херсонській, 
Миколаївській, Одеській областях України:
 
- підвищити свою конкурентоспроможність;
 
- інтегруватись  у національні та глобальні 
ланцюжки створення вартості;

- відкрити доступ до нових ринків, з 
фокусом на ринки ЄС.

НАДБАННЯ:

- розроблена дорожня карта для обраних 
ланцюжків доданої вартості в секторі 
фруктів і овочів;

- укріплена компетентність структур з 
підтримки бізнесу, щоб забезпечити МСБ 
належними послугами з бізнес-підтримки;

- створені ділові зв’язки для МСБ, щоб 
розширити продажі на внутрішньому й 
зовнішньому ринках, зокрема в ЄС.
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Впроваджується Міжнародним торговим центром у тісній співпраці з 
національними партнерами проекту (2016-2019 рр.) за фінансування уряду Швеції

      itcukraine@intracen.org

      вул. Перекопська 20, офіс   
      309-310, Херсон

      +380 (50) 957 77 86 

       www.intracen.org

П
роекти 

Допомога бізнес-асоціаціям у наданні якісних послуг малому та 
середньому бізнесу

Організація бізнес-місій, В2В зустрічей, 
співфінансування участі підприємств у 
виставкових заходах, підготовка та 
супроводження МСП на виставках 

Консультування  та навчання 
підприємств щодо експортної діяльності 



ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ – 
«FIT FOR PARTNERSHIP WITH GERMANY»

ЧИМ КОРИСНІ БІЗНЕСУ

ДІЯЛЬНІСТЬ: 

- підтримка економічного співробітництва 
між Німеччиною та Україною;

- підвищення компетенцій у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності з 
Німеччиною;

- побудова прямих контактів з німецькими 
компаніями.

НАДБАННЯ:

- програма допомогла українським менеджерам 
та компаніям бути більш 
конкурентоспроможними на ринках Німеччини 
та ЄС;

- розвиток українсько-німецьких економічних 
кооперацій та зав’язків;

- доступ до інформації про можливість збуту 
своєї продукції/відкриття свого бізнесу в 
Німеччині. 
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Координується  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за 
фінансування Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини

       
      вул. Велика Васильківська  
      44, офіс 5, Київ 

      +380 (44) 228 42 54/53
      www.ukraine.managerprogramm.de

П
роекти 

Отримання інформації, знань, навичок та міжкультурних управлінсь-
ких компетенцій, які допомагають налагодити співробітництво з 
німецькими компаніями

Можливість випробувати та купити німецьке оснащення та технології 

Можливість до кар’єрного зростання, 
розширення світосприйняття 



КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ
ПІДТРИМКИ ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

(CUTIS)

ЧИМ КОРИСНІ БІЗНЕСУ

Інформаційна підтримка експорту до Канади

Експертні консультації для підприємств

Допомога з пошуком організацій-партнерів у Канаді

Допомога з сертифікацією українських лабораторій

Експортний та інвестиційний портали

Допомога з участю у виставках та інших 
заходах у Канаді

- комплексна підтримка виробників 5 пріоритетних 
груп товарів та послуг у виході на канадський ринок;
- національна навчальна програма «Як експортувати 
до Канади»;
- співорганізація Canada-Ukraine Business 
Forum (разом з Офісом з просування експорту);

- інформаційні заходи для підтримки учасників 
форуму в Канаді і в Україні;
- 1 пілотний офіс української компанії в Канаді;
- запуск проекту «U CAN export»;
- перший партнер Програми She Exports Офісу з 
просування експорту;
- організація 2 торгових місій: ІТ (разом з Офісом з 
просування експорту) та харчова промисловість.

ДІЯЛЬНІСТЬ:
 
5-річна (2016-2021) програма, яка має 
декілька напрямків: 
- промоція експорту та залучення інвестицій;
- освіта для підприємців щодо експорту до 
Канади;
- послуги для підприємців, які хочуть  
експортувати до Канади.

НАДБАННЯ:
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      office@cutisproject.org

      вул. Щекавицька 30/39,   
      оф. 47, Київ

      +380 (44) 277 23 95 

       www.cutisproject.org

П
роекти 

Реалізується Конференційною радою 
Канади та  урядом Канади 



НІМЕЦЬКА СЛУЖБА СТАРШИХ 
ЕКСПЕРТІВ SES

ЧИМ КОРИСНІ БІЗНЕСУ

Експерти безкоштовно передають свій 
досвід  стосовно будь-яких операційних 
питань строком від трьох тижнів 
(компанія сплачує лише харчування, 
проживання експерта, трансфер та 
добові, регіони – 5 євро, Київ – 10 євро), 
необхідна наявність перекладача

Впровадження нових технологій і оптимізації процесів 

Підвищення кваліфікації персоналу та впровадження нових 
методів роботи

ДІЯЛЬНІСТЬ: 

НАДБАННЯ:

- у базі SES знаходиться більше 11 000 фахівців;

- 1989 - 2013 роки - в Україні було проведено 287 
проектів SES;

- за 2017 рік було реалізовано 68 проектів;
 

- з 1983 року старші експерти взяли участь у 
реалізації проектів в 161 країнах. 
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Ініційовано та реалізується бізнес-асоціаціями Німеччини за фінансування 
Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини

      ses@dzentrum.com.ua 

      Харківський німецький  
      центр, представник SES
      вул. Пушкінська, 57 , Харків

      +380 (57) 345 22 95
      +380 (50) 300 90 10
       www.dzentrum.com.ua

П
роекти 

- фонд допомагає підібрати німецьких 
експертів під конкретні задачі, в т.ч. для 
допомоги по налагодженню збуту в рамках 
експортної стратегії або її розробки;

- фонд запрошує та фінансує транспортні 
витрати, страхування та сам підбір експерта;

- підвищення рівня фахівців.



ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

ЧИМ КОРИСНІ БІЗНЕСУ

ДІЯЛЬНІСТЬ:
 

 

НАДБАННЯ:
- постійна організація В2В контактів;

- опубліковано 93 профілі українських 
компаній;

- підписано контракти з компаніями;

- допомога у  налагодженні зв’язків з 
закордонними партнерами;

- спрощення процедури комерціалізації 
нововведень за рахунок розширення ринків 
збуту.
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Реалізується консорціумом EEN-Ukraine та 
співфінансується Європейською комісією

Надає послуги з розвитку технологій, які  
були розроблені в Україні, за допомогою 
закордонних партнерів

Допомагає у пошуку закордонних партнерів та залученні інвестицій 
для виробництва товарів і послуг 

Сприяє залученню нових технологій для підвищення 
конкурентоспроможності українських товаровиробників та підприємств

      een@me.gov.ua
      een@epo.org.ua

      Міністерство економічного  
      розвитку і торгівлі України
      вул. Грушевського 12/2    
      офіс 369, Київ

      +380 (44) 253 61 31

        www.epo.org.ua/enteprise
        -europe-network

П
роекти 

- найбільша мережа малих та середніх 
підприємств, яка працює у 66 країнах світу;

- за допомогою EEN українські виробники 
мають доступ до інтернет-бази 
підприємств, інформації про В2В зустрічі, 
наукового співробітництва, 
консультативної та інноваційної підтримки. 



AGRITRADE UKRAINE 

ДІЯЛЬНІСТЬ: 

- надає підтримку українським 
сільськогосподарським товаровиробникам 
та аграропродовольчим компаніям у пошуку 
європейських ринків збуту;
- підготовка компаній до виходу на нові 
ринки;
- входження, закріплення та розширення 
діяльності на ринках;
- проект інформує німецькі компанії про 
особливості аграрної торгівлі з Україною.

НАДБАННЯ:

- впровадження Центру підтримки експорту 
(Export Help Desk);
- публікація серії практичних довідників;
- проведення трьох бізнес-турів до Німеччини 
«Німецько-український форум харчових 
продуктів» та організація В2В-зустрічей;
 
- проведення експортних тренінгів та участь у 
конференціях.
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Проект підтримується Федеральним міністерством продовольства і сільського 
господарства Німеччини та реалізується у співпраці з уповноваженою компанією 
GFA Consulting Group GmbH та виконавцями проекту – AFC Agriculture and Finance 
Consultants, IAK Agrar Consulting та Університетом ім. Гумбольдта (м. Берлін)

ЧИМ КОРИСНІ БІЗНЕСУ

Надання консультацій та інформування стосовно процедур експорту 
аграрної продукції до країн ЄС 

Проведення експортних тренінгів з залученням національних та 
міжнародних експертів 

      info@agritrade-ukraine.com 

      вул. Велика Житомирська 
      33, офіс 609,  Київ 
      +380 (44) 279 44 80  
       www.agritrade-ukraine.com

П
роекти 

  

Організація та проведення бізнес-турів до 
Німеччини для українських МСБ з метою 
пошуку та налагодження контактів з 
потенційними європейськими партнерами 

Підтримка та презентація українських 
виробників у міжнародних виставках (SIAL, 
ANUGA) у національному стенді України
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ПРОГРАМИ КРЕДИТУВАННЯ МСБ ЗА ДОПОМОГОЮ
МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ
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ІНІЦІАТОР :
European Investment Bank,
KfW

БАНКИ ПАРТНЕРИ:
ProСredit Bank, Megabank

СПРЯМУВАННЯ ПРОГРАМИ:
 

+380 (44) 290 70 88
ukraine@finance-in-motion.com

www.ggf.lu

ІНІЦІАТОР :
KfW 

БАНКИ ПАРТНЕРИ:
ProCredit Bank, Megabank

СПРЯМУВАННЯ ПРОГРАМИ:
 

GREEN FOR GROWTH FUND - GGF

SOUTHEAST EUROPE - EFSE 
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КОНТАКТИ:

+380 (44) 290 70 88
ukraine@finance-in-motion.com

www.efse.lu 

КОНТАКТИ:

Фонд GGF сприяє підвищенню енергоефектив-
ності та переходу на альтернативні джерела 
енергії шляхом фінансування домашніх госпо-
дарств, підприємств (в т.ч. муніципальних) через 
партнерські фінансові установи. Для проектів 
понад 5 млн. дол. передбачається можливість 
прямого фінансування. е

Фонд EFSE сприяє економічному розвитку та 
підвищенню рівня добробуту в регіоні Півден-
но-Східної Європи, включаючи Україну, надаючи 
фінансування для мікро, малих, середніх підпри- 
ємств та малозабезпечених приватних госпо-
дарств. 
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ІНІЦІАТОР :
IFC

СПРЯМУВАННЯ ПРОГРАМИ:
 

+380 (44) 490 64 00
oharmash@ifc.org

www.ifc.org

ІНІЦІАТОР :
EBRD

БАНКИ ПАРТНЕРИ:
Raiffeisen Bank,
Укрсиббанк, Megabank

СПРЯМУВАННЯ ПРОГРАМИ:
 

Фінансування від Міжнародної 
фінансової корпорації (IFC)

The Eastern Partnership
SME Finance Facility

+380 (44) 277 11 44
kaplatya@ebrd.com 

www.ebrd.com

КОНТАКТИ:
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КОНТАКТИ:

Широкий спектр фінансування з фокусом  
на таких галузях: виробництво, агробізнес.

Спрямована на кредитування малого та 
середнього бізнесу із залученням грантової 
допомоги на підготовку підприємств для 
фінансування. Кредити на придбання 
обладнання/спецтехніки для модернізації 
виробництва.
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ІНІЦІАТОР :
Німецько-український фонд

БАНКИ ПАРТНЕРИ:
УкрГазБанк, ProCredit Bank, 
Megabank, Міжнародний 
інвестиційний банк, Ощадбанк, 
KredoBank, Creditwest 

СПРЯМУВАННЯ ПРОГРАМИ:
 

+380 (44) 206 59 78
mail@guf.gov.ua

www.guf.gov.ua

ІНІЦІАТОР :
Німецько-український фонд

БАНКИ ПАРТНЕРИ:
УкрГазБанк, ProCredit Bank, 
Megabank, Міжнародний 
інвестиційний банк, Ощадбанк, 
KredoBank, Creditwest

СПРЯМУВАННЯ ПРОГРАМИ:
 

Програма рефінансування 
агросектору

Програма кредитування 
пріоритетних галузей 

+380 (44) 206 59 78
mail@guf.gov.ua

www.guf.gov.ua

КОНТАКТИ:
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КОНТАКТИ:

Пільгові умови кредитування підприємств, що пра-
цюють у таких галузях, як сільське господарство, 
харчова промисловість, розвиток малих готелів, зе- 
лений туризм, торгівля тощо. Максимальний розмір 
кредиту: 
- €100 000 (ФОП і ММСП);
- €300 000 (великі інвестиційні проекти, овочесхови-
ща). Термін кредитування: 3 роки (для фінансування 
оборотного капіталу), 5 років (для фінансування 
інвестицій в основні засоби).

Фінансування виробництва, сфери послуг, сільського 
господарства, торгівлі (тільки для ПП і мікропід-
приємств). Програма розрахована на розширення 
кредитування ММСП у сільській місцевості, тобто 
населених пунктах, чисельність населення яких не 
перевищує 100 тис. жителів. Максимальний розмір 
кредиту: €250 000. Термін кредитування: 3 роки (для 
фінансування оборотного капіталу), 5 років (для 
фінансування інвестицій в основні засоби).
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ІНІЦІАТОР :
Німецько-український фонд

БАНКИ ПАРТНЕРИ:
УкрГазБанк, ProCredit Bank, 
Megabank, Міжнародний 
інвестиційний банк, Ощадбанк, 
KredoBank, Creditwest

СПРЯМУВАННЯ ПРОГРАМИ:

+380 (44) 206 59 78
mail@guf.gov.ua

www.guf.gov.ua

ІНІЦІАТОР :
Німецько-український фонд 

БАНКИ ПАРТНЕРИ:
УкрГазБанк, ProCredit Bank, 
Megabank, Міжнародний 
інвестиційний банк, Ощадбанк, 
KredoBank, Creditwest 

СПРЯМУВАННЯ ПРОГРАМИ:
 

Програма мікрокредитування

Програма з підтримки фінансування 
інвестиційних проектів МСП за 
пріоритетними напрямами 

 

КОНТАКТИ:
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КОНТАКТИ:

Фінансування виробництва, сфери послуг, 
сільського господарства, торгівлі (тільки для ПП 
і мікропідприємств). Максимальний розмір 
кредиту €25000 (для ФОП і мікропідприємств), 
€100 000 (для малих підприємств), €250 000 (для 
середніх підприємств). Термін кредитування: 3 
роки (для фінансування оборотного капіталу), 5 
років (для фінансування інвестицій в основні 
засоби).

Фінансування виробництва, сфери послуг, сільсь-
кого господарства. Позичальники: фізичні осо-
би-підприємці (ФОП), мікропідприємства (≤ 20 пра-
цівників), малі підприємства (≤ 250 працівників), 
середні підприємства (≤ 500 постійних праців-
ників). Максимальний розмір кредиту €250 000 
(гривневий еквівалент). Максимальний термін кре-
диту: 2 роки (для фінансування обігового капіталу), 
6 років (для фінансування інвестицій в основні 
засоби). 

+380 (44) 206 59 78
mail@guf.gov.ua

www.guf.gov.ua
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ІНІЦІАТОР :
WNISEF

БАНКИ ПАРТНЕРИ:
KredoBank, Ощадбанк

СПРЯМУВАННЯ ПРОГРАМИ:
 

+380 (44) 490 55 80
vnazaruk@wnisef.org  

ІНІЦІАТОР :
Європейський інвестиційний 
фонд та ЄС 

БАНКИ ПАРТНЕРИ:
ProCredit Bank

СПРЯМУВАННЯ ПРОГРАМИ:
 

Кредитування соціальних 
підприємств 

Програма InnovFin – фінансування 
інноваційних проектів

+380 (44) 590 10 00

КОНТАКТИ:
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КОНТАКТИ:

Щоб скористатися програмою кредитування, 
необхідно бути зареєстрованою юридичною 
особою або фізичною особою-підприємцем та 
здійснювати комерційну діяльність, мати чітко 
прописану в офіційних документах соціальну 
(екологічну) мету своєї діяльності та механізм 
розподілу прибутку, де буде видно, скільки 
відсотків прибутку спрямовується на соціальну 
мету.

Програма спрямована на підприємства, орієн-
товані на розвиток та інноваційну діяльність, 
та на компанії, що інвестують у нові технології 
та енергоефективність, а також на тих, хто 
відслідковує існуючі тенденції на ринках задля 
покращення власних операцій. Програма здій-
снюється завдяки угоді InnovFin щодо гаран-
тування позик для МСБ за фінансової 
підтримки Європейського союзу в межах про-
грами «Горизонт 2020».

www.procreditbank.com.ua/
business-clients/loans/loan
-programmes

www.wnisef.org/uk/
impactinvesting
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ІНІЦІАТОР :
ЄІБ

БАНКИ ПАРТНЕРИ:
Укрексімбанк

СПРЯМУВАННЯ ПРОГРАМИ:

+380 (44) 247 38 38

Програма кредитування МСП та 
установ із середньою капіталізацією 

КОНТАКТИ:

У рамках угоди кредитуються українські під- 
приємства малого та середнього бізнесу, проек-
ти у галузі енергоефективності, охорони довкілля 
та інші пріоритетні проекти розвитку місцевого 
приватного сектору, подолання наслідків змін 
клімату та адаптації до них тощо. Кредитні кошти 
надаються як для фінансування інвестицій, так і 
оборотного капіталу (закупівля сировини).

www.eximb.com/ukr/
sme/loans/eib/ 




