
Короткий огляд міжнародних програм підтримки, які стосуються 

суб’єктів малого та середнього підприємництва в Україні 

 

1. East Invest (Проект “Схід Інвест”) 

Тривалість: 2010 – 2017 рр. 

Бюджет: 14 млн. євро. 

Виконавець: Консорціум під керівництвом Асоціації європейських торгово-

промислових палат (EUROCHAMBRES). 

Цільові групи: Малі та середні підприємства (МСП) і організації, що 

підтримують підприємницьку діяльність. 

Заходи для МСП: семінари, тренінги, торгові ярмарки, моделі “бізнес-для-

бізнесу”, навчальні візити, інвестори для МСП, презентаційні тури 

“Інвестори для МСП”. 

Заходи для організацій, що підтримують підприємницьку 

діяльність: твінінг з європейськими організаціями, що підтримують 

підприємницьку діяльність, аудити, програми обміну, консультаційні 

послуги, підготовка тренерів і Академії “Схід Інвест”. 

Більше інформації за посиланням: http://www.east-invest.eu/en/home. 

 

2. Фонд МСБ (ЄБРР, KfW і ЄІБ)  

Тривалість: 2010 – 2020 рр. 

Бюджет: 15,3 млн. євро, 150 млн. євро інвестицій. 

Виконавець: ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку), KFW 

(Німецький державний банк “Кредити для реконструкцій”), ЄІБ 

(Європейський Інвестиційний Банк). 

Цільові групи: МСП. 

Заходи/пропозиції для МСП: широке коло фінансових послуг і продуктів 

для МСП, які збільшують доступність довгострокового фінансування для 

сектору МСП; кредити, у т. ч. в місцевій валюті, інвестиції в акціонерний 

капітал, гарантії. 

Більше інформації за посиланнями: 

 – ЄБРР: http://www.ebrd.com/home. 

 – KfW: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-

Development-Bank/Local-presence/Europe/Ukraine/.  

 – ЄІБ: http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/index.htm. 

3. Програма підтримки малого бізнесу в країнах Східного партнерства  

 

Тривалість: 2010 – 2016 рр. 

Бюджет: 15,3 млн. євро. 
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Виконавець: ЄБРР. 

Цільові групи: МСП. 

Заходи/пропозиції для МСП: надання доступу до “ноу-хау”, потрібних 

МСП для розвитку та нарощування свого бізнесу через залучення місцевих 

консультантів для вирішення конкретних бізнес-проблем або через залучення 

міжнародних радників для впровадження найкращих практики управління на 

підприємствах, які мають потенціал стати майбутніми лідерами ринку. 

Більше інформації за посиланням: 

http://www.ebrd.com/home. 

4. Визначення і сприяння інвестиціям в енергоефективність  

Тривалість: 2006 – 2018 рр.  

Бюджет: 9,5 млн. євро. 

Виконавець: ЄБРР. 

Цільові групи: МСП. 

Заходи/пропозиції для МСП: кредитні лінії в місцевих банках і 

забезпечення технічного, фінансового, правового та екологічного 

експертного досвіду бенефіціарам. 

Більше інформації за посиланням: http://www.ebrd.com/home. 

 

5. TAREP (Посилення аудиту та звітності в країнах Східного 

партнерства)  

 

Тривалість: 2014 – 2017 рр. 

Бюджет: 10 млн. євро. 

Виконавець: Світовий банк. 

Цільові групи: Підприємства, бухгалтерські й аудиторські організації. 

Заходи/пропозиції для МСП: послуги з підтримки підприємницької 

діяльності, підтримка доступу позичальників МСП до фінансування через 

модернізовану бухгалтерську та фінансові звітність. 

Більше інформації за 

посиланням:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EC

AEXT/ 

EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23468684~menuPK:9341867~pagePK:641

68445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html. 

 6. Фонд прямого фінансування ПВЗВТ (Поглибленої та всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі) 

 

Тривалість: 2014 – 2024 рр. 

Бюджет: 10 млн. грантів ЄС, 70 млн. євро інвестицій. 

Виконавець: ЄБРР. 
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Цільові групи: Середні підприємства в Грузії, Молдові та Україні. 

Заходи/пропозиції для МСП: фінансування капітальних інвестицій від 

0,5 млн. євро до 10 млн. євро. Програма є частиною фонду, що підтримує 

створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 

Більше інформації за посиланням: http://www.ebrd.com/news/2015/ebrd-and-

eu-step-up-support-for-small-businesses-in-georgia-moldova-and-ukraine.html. 

 

7. Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) – 

Європейський регіон сусідства (ENR)  

 

Тривалість: 2005 р. – не визначено. 

Бюджет: 974 млн. євро (підписні зобов’язання від інвесторів). 

Виконавці: Розпорядник фонду – Oppenheim Asset Management 

Services S.à r.l., Люксембург. 

Радник фонду – Finance in Motion GmbH, Франкфурт-на-Майні, Німеччина. 

Цільові групи: Мікро- і малі підприємства та приватні домогосподарства з 

обмеженим доступом до фін послуг. 

Заходи/пропозиції для МСП: кредити для мікро- і малих підприємств, 

кредити для сільської місцевості (зокрема на сільське господарство, 

домашню худобу, переробку продуктів сільськогосподарського 

виробництва), кредити житлового господарства, що надаються через місцеві 

комерційні банки, макрофінансові та небанківські фінансові установи. 

Більше інформації за посиланням: www.efse.lu. 

 

8. HORIZON 2020 UKRAINE “Програми наукових досліджень та 

інновацій” 

Європейська Комісія 

 

Тривалість : 2015-2020 рр. 

Бюджет: 80 млрд. євро. 

Цільові групи: Середні підприємства.  

Заходи/пропозиції для МСП: дослідницька діяльність, інноваційна 

діяльність підприємств, підприємництво 

Більше інформації за посиланнями: http://h2020.link/; http://www.bilat-

ukraina.eu/en/393.php. 

9. Програми ЄС підтримки приватного сектору в Україні –

 EU SURE (EU Support toUkraine to Re-launch the Economy). 

 

Тривалість: 2016 – 2020 рр. 

Бюджет: 95 млн. євро. 

http://www.ebrd.com/news/2015/ebrd-and-eu-step-up-support-for-small-businesses-in-georgia-moldova-and-ukraine.html
http://www.ebrd.com/news/2015/ebrd-and-eu-step-up-support-for-small-businesses-in-georgia-moldova-and-ukraine.html
http://www.efse.lu/
http://h2020.link/
http://www.bilat-ukraina.eu/en/393.php
http://www.bilat-ukraina.eu/en/393.php


Виконавець: ЄБРР, ЄІБ. 

Проект буде направлений на: 

- підтримку заходів з дерегуляції та розробку стратегій економічного 

розвитку; 

- створення Центрів підтримки бізнесу; 

- створення інструменту гарантування кредитів, управління яким буде 

здійснюватись в рамках Європейського інвестиційного фонду. 

Проект має розпочатися з 2016 року. 

 
Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної 

політики (тел./факс 292-31-01, 292-92-00) 

 

 


