
Короткий огляд міжнародних програм підтримки, які 

стосуються суб’єктів малого та середнього 
підприємництва в Україні 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

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. 
 

3. 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. 
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4. Програми ЄС підтримки приватного сектору в Україні – EU SURE  

(EU Support toUkraine tj Re-launch the Economy). 

 

Тривалість: 2016 – 2020 рр. 

Бюджет: 95 млн. євро. 

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) 




