
Програми підтримки бізнесу

Назва допомоги
Тип

допомоги
Термін дії

Територія
програми

Вид
допомоги

 Заявник Виконавець
Сфера

діяльності

Донорські програми

Фонд швидкого реагування на 
Коронавірус. Чорноморський траст 
регіонального співробітництва 
(Coronavirus Fast Response Fund. Black Sea 
Trust for Regional Cooperation)
https://sme.gov.ua/support_programs/fond-
shvydkogo-reaguvannya-na-koronavirus-
chornomorskyj-trast-regionalnogo-
spivrobitnytstva-coronavirus-fast-response-
fund-black-sea-trust-for-regional-
cooperation/

Донорські
програми

Безстроково
Вся

Україна
грант

Організації
підтримки

бізнесу (членські
бізнес асоціації,

громадські
організації,

благодійні фонди
тощо)

Black Sea Trust for Regional
Cooperation

Виробництво,
Послуги,
Торгівля

Програма Федерального міністерства 
економіки та енергетики Німеччини для 
менеджерів “Fit for Partnership with 
Germany”

https://sme.gov.ua/support_programs/progra
ma-federalnogo-ministerstva-ekonomiky-ta-
energetyky-nimechchyny-dlya-menedzheriv-
fit-for-partnership-with-germany/

Донорські
програми

2021-12-31
Вся

Україна
Пошук

партнерів

Суб`єкти малого
і середнього

підприємництва /
діючий бізнес

Deutsche Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH та Міністерство
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства

України

Виробництво,
Послуги,
Торгівля,

Будівництво,
Сільське

господарство,
Транспорт,

Інформаційні
технології (ІТ)

Ініціатива ЄБРР «Корисні ноу-хау під час 
кризи», призначена для малого бізнесу в 
умовах пандемії коронавірусу

https://sme.gov.ua/support_programs/initsiaty
va-yebrr-korysni-nou-hau-pid-chas-kryzy-
pryznachena-dlya-malogo-biznesu-v-
umovah-pandemiyi-koronavirusu/

Донорські
програми

Безстроково
Вся

Україна
Навчання

Суб`єкти малого
і середнього

підприємництва /
діючий бізнес,
Фізичні особи /

потенційний
бізнес

EBRD
Виробництво,

Послуги,
Торгівля

https://sme.gov.ua/support_programs/fond-shvydkogo-reaguvannya-na-koronavirus-chornomorskyj-trast-regionalnogo-spivrobitnytstva-coronavirus-fast-response-fund-black-sea-trust-for-regional-cooperation/
https://sme.gov.ua/support_programs/fond-shvydkogo-reaguvannya-na-koronavirus-chornomorskyj-trast-regionalnogo-spivrobitnytstva-coronavirus-fast-response-fund-black-sea-trust-for-regional-cooperation/
https://sme.gov.ua/support_programs/fond-shvydkogo-reaguvannya-na-koronavirus-chornomorskyj-trast-regionalnogo-spivrobitnytstva-coronavirus-fast-response-fund-black-sea-trust-for-regional-cooperation/
https://sme.gov.ua/support_programs/initsiatyva-yebrr-korysni-nou-hau-pid-chas-kryzy-pryznachena-dlya-malogo-biznesu-v-umovah-pandemiyi-koronavirusu/
https://sme.gov.ua/support_programs/initsiatyva-yebrr-korysni-nou-hau-pid-chas-kryzy-pryznachena-dlya-malogo-biznesu-v-umovah-pandemiyi-koronavirusu/
https://sme.gov.ua/support_programs/initsiatyva-yebrr-korysni-nou-hau-pid-chas-kryzy-pryznachena-dlya-malogo-biznesu-v-umovah-pandemiyi-koronavirusu/
https://sme.gov.ua/support_programs/programa-federalnogo-ministerstva-ekonomiky-ta-energetyky-nimechchyny-dlya-menedzheriv-fit-for-partnership-with-germany/
https://sme.gov.ua/support_programs/programa-federalnogo-ministerstva-ekonomiky-ta-energetyky-nimechchyny-dlya-menedzheriv-fit-for-partnership-with-germany/
https://sme.gov.ua/support_programs/programa-federalnogo-ministerstva-ekonomiky-ta-energetyky-nimechchyny-dlya-menedzheriv-fit-for-partnership-with-germany/


Програми підтримки бізнесу

Назва допомоги
Тип

допомоги
Термін дії

Територія
програми

Вид
допомоги

 Заявник Виконавець
Сфера

діяльності

Ініціатива “VTrade Фрукти і Ягоди”. 
Програма USAID “Конкурентоспроможна 
економіка України” та Асоціація 
“Ягідництво України”

https://sme.gov.ua/support_programs/initsiaty
va-vtrade-frukty-i-yagody-programa-usaid-
konkurentospromozhna-ekonomika-
ukrayiny-ta-asotsiatsiya-yagidnytstvo-
ukrayiny/

Донорські
програми

Безстроково
Вся

Україна
Консультації

Суб`єкти малого
і середнього

підприємництва /
діючий бізнес

USAID КЕУ, Асоціація
Ягідництво України

Виробництво,
Сільське

господарство

Гранти Вишеградського фонду для 
Західних Балкан та країн Східного 
Партнерства

https://sme.gov.ua/support_programs/granty-
vyshegradskogo-fondu/

Донорські
програми

Безстроково
Вся

Україна
Грант

Організації
підтримки

бізнесу (членські
бізнес асоціації,

громадські
організації,

благодійні фонди
тощо)

Visegrad Fund
(https://www.visegradfund.org/a

bout-us/the-fund/ )

Розвиток
бізнес-

середовища

Програма надання фінансової допомоги 
для збереження існуючих робочих місць 
через підтримку функціонування бізнесу в
умовах епідеміологічної ситуації, 
пов’язаної з розповсюдженням 
коронавірусу COVID-19 та введенням 
карантинних заходів
https  ://  sme  .  gov  .  ua  /  support  _  programs  /  progra
ma  -  nadannya  -  finansovoyi  -  dopomogy  -  dlya  -
zberezhennya  -  isnuyuchyh  -  robochyh  -  mists  -
cherez  -  pidtrymku  -  funktsionuvannya  -  biznesu  -
v  -  umovah  -  epidemiologichnoyi  -  sytuatsiyi  -
pov  -  yazanoyi  -  z  -  rozpovsyudzhennyam  -  ko  /

Донорські
програми

Безстроково

Донецька
обл.,

Луганська
обл.

Грант

Суб`єкти малого
і середнього

підприємництва /
діючий бізнес

Данська Рада у справах
Біженців - Данська Група з

розмінування

Виробництво,
Послуги,
Торгівля

https://sme.gov.ua/support_programs/programa-nadannya-finansovoyi-dopomogy-dlya-zberezhennya-isnuyuchyh-robochyh-mists-cherez-pidtrymku-funktsionuvannya-biznesu-v-umovah-epidemiologichnoyi-sytuatsiyi-pov-yazanoyi-z-rozpovsyudzhennyam-ko/
https://sme.gov.ua/support_programs/programa-nadannya-finansovoyi-dopomogy-dlya-zberezhennya-isnuyuchyh-robochyh-mists-cherez-pidtrymku-funktsionuvannya-biznesu-v-umovah-epidemiologichnoyi-sytuatsiyi-pov-yazanoyi-z-rozpovsyudzhennyam-ko/
https://sme.gov.ua/support_programs/programa-nadannya-finansovoyi-dopomogy-dlya-zberezhennya-isnuyuchyh-robochyh-mists-cherez-pidtrymku-funktsionuvannya-biznesu-v-umovah-epidemiologichnoyi-sytuatsiyi-pov-yazanoyi-z-rozpovsyudzhennyam-ko/
https://sme.gov.ua/support_programs/granty-vyshegradskogo-fondu/
https://sme.gov.ua/support_programs/granty-vyshegradskogo-fondu/
https://sme.gov.ua/support_programs/initsiatyva-vtrade-frukty-i-yagody-programa-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrayiny-ta-asotsiatsiya-yagidnytstvo-ukrayiny/
https://sme.gov.ua/support_programs/initsiatyva-vtrade-frukty-i-yagody-programa-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrayiny-ta-asotsiatsiya-yagidnytstvo-ukrayiny/
https://sme.gov.ua/support_programs/initsiatyva-vtrade-frukty-i-yagody-programa-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrayiny-ta-asotsiatsiya-yagidnytstvo-ukrayiny/


Програми підтримки бізнесу

Назва допомоги
Тип

допомоги
Термін дії

Територія
програми

Вид
допомоги

 Заявник Виконавець
Сфера

діяльності

Програма «GoEXPORT: вихід на нові 
ринки»
https://sme.gov.ua/support_programs/progra
ma-goexport-vyhid-na-novi-rynky/

Донорські
програми

Безстроково
Вся

Україна
Навчання

Суб`єкти малого
і середнього

підприємництва /
діючий бізнес

Львівська бізнес-школа УКУ
(LvBS)

Виробництво,
Послуги,
Торгівля,
Сільське

господарство,
Інформаційні
технології (ІТ)

Рада бізнес-омбудсмена допомагає
https://sme.gov.ua/support_programs/1-rada-
biznes-ombudsmena-dlya-pidtrymky-
biznesu/

Донорські
програми

Безстроково
Вся

Україна
Консультації

Суб`єкти малого
і середнього

підприємництва /
діючий бізнес

Рада бізнес-омбудсмена

Виробництво,
Послуги,
Торгівля,

Будівництво,
Сільське

господарство,
Транспорт,

Інформаційні
технології

(ІТ), Розвиток
бізнес-

середовища

Biz Camp для малого та середнього 
бізнесу
https://sme.gov.ua/support_programs/biz-
camp-dlya-malogo-ta-serednogo-biznesu/

Донорські
програми

Безстроково
Вся

Україна
Навчання

Суб`єкти малого
і середнього

підприємництва /
діючий бізнес

Український центр сприяння
інвестиціям та торгівлі - ITFC

Виробництво,
Послуги,
Торгівля

Бюджетні програми

Державна програма Доступні кредити 5-7-
9 % (інвестиційні кредити)
https://sme.gov.ua/support_programs/derzhav
na-programa-dostupni-kredyty-5-7-9/

Бюджетні
програми

Безстроково
Вся

Україна
Кредит

Суб`єкти малого
і середнього

підприємництва /
діючий бізнес,
Фізичні особи /

потенційний
бізнес

Банки партнери Програми

Виробництво,
Послуги,
Торгівля,

Будівництво,
Сільське

господарство,
Транспорт,

Інформаційні
технології (ІТ)

https://sme.gov.ua/support_programs/derzhavna-programa-dostupni-kredyty-5-7-9/
https://sme.gov.ua/support_programs/derzhavna-programa-dostupni-kredyty-5-7-9/
https://sme.gov.ua/support_programs/biz-camp-dlya-malogo-ta-serednogo-biznesu/
https://sme.gov.ua/support_programs/biz-camp-dlya-malogo-ta-serednogo-biznesu/
https://sme.gov.ua/support_programs/1-rada-biznes-ombudsmena-dlya-pidtrymky-biznesu/
https://sme.gov.ua/support_programs/1-rada-biznes-ombudsmena-dlya-pidtrymky-biznesu/
https://sme.gov.ua/support_programs/1-rada-biznes-ombudsmena-dlya-pidtrymky-biznesu/
https://sme.gov.ua/support_programs/programa-goexport-vyhid-na-novi-rynky/
https://sme.gov.ua/support_programs/programa-goexport-vyhid-na-novi-rynky/


Програми підтримки бізнесу

Назва допомоги
Тип

допомоги
Термін дії

Територія
програми

Вид
допомоги

 Заявник Виконавець
Сфера

діяльності

Державна програма Доступні кредити 5-7-
9 % (рефінансування кредиту)

https://sme.gov.ua/support_programs/derzhav
na-programa-dostupni-kredyty-5-7-9-
refinance-credytu/

Бюджетні
програми

Безстроково
Вся

Україна
 Кредит

Суб`єкти малого
і середнього

підприємництва /
діючий бізнес

Банки партнери Програми

Виробництво,
Послуги,
Торгівля,

Будівництво,
Сільське

господарство,
Транспорт,

Інформаційні
технології (ІТ)

Державна програма Доступні кредити 5-7-
9 % (кредит на оборотний капітал)

https://sme.gov.ua/support_programs/derzhav
na-programa-dostupni-kredyty-5-7-9-kredyt-
na-oborotnyj-kapital/

Бюджетні
програми

Безстроково
Вся

Україна
 Кредит

Суб`єкти малого
і середнього

підприємництва /
діючий бізнес

Банки партнери Програми

Виробництво,
Послуги,
Торгівля,

Будівництво,
Сільське

господарство,
Транспорт,

Інформаційні
технології (ІТ)

Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів

https://sme.gov.ua/support_programs/finanso
va-pidtrymka-zahodiv-v-agropromyslovomu-
kompleksi-shlyahom-zdeshevlennya-
kredytiv/

Бюджетні
програми

Безстроково
Вся

Україна
Грант

Суб`єкти малого
і середнього

підприємництва /
діючий бізнес

Банки партнери Програми
Сільське

господарство

Часткова компенсація вартості 
сільськогосподарської техніки та 
обладнання вітчизняного виробництва

https://sme.gov.ua/support_programs/3689/

Бюджетні
програми

Безстроково
Вся

Україна
Грант

Суб`єкти малого
і середнього

підприємництва /
діючий бізнес

Банки партнери Програми
Сільське

господарство

https://sme.gov.ua/support_programs/3689/
https://sme.gov.ua/support_programs/finansova-pidtrymka-zahodiv-v-agropromyslovomu-kompleksi-shlyahom-zdeshevlennya-kredytiv/
https://sme.gov.ua/support_programs/finansova-pidtrymka-zahodiv-v-agropromyslovomu-kompleksi-shlyahom-zdeshevlennya-kredytiv/
https://sme.gov.ua/support_programs/finansova-pidtrymka-zahodiv-v-agropromyslovomu-kompleksi-shlyahom-zdeshevlennya-kredytiv/
https://sme.gov.ua/support_programs/derzhavna-programa-dostupni-kredyty-5-7-9-kredyt-na-oborotnyj-kapital/
https://sme.gov.ua/support_programs/derzhavna-programa-dostupni-kredyty-5-7-9-kredyt-na-oborotnyj-kapital/
https://sme.gov.ua/support_programs/derzhavna-programa-dostupni-kredyty-5-7-9-kredyt-na-oborotnyj-kapital/
https://sme.gov.ua/support_programs/derzhavna-programa-dostupni-kredyty-5-7-9-refinance-credytu/
https://sme.gov.ua/support_programs/derzhavna-programa-dostupni-kredyty-5-7-9-refinance-credytu/
https://sme.gov.ua/support_programs/derzhavna-programa-dostupni-kredyty-5-7-9-refinance-credytu/
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