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Програми міжнародних донорів для підтримки МСБ 

Донор Програма 
Цільове призначення  допомоги та 

термін 
кредитування/фінансування 

Максимальний розмір кредиту  та 
процентна ставка 

Цільова аудиторія 

Німецько-Український фонд Мікрокредити 

Фінансування виробництва, сфери 
послуг, сільського господарства, 

торгівлі (тільки для ФОП та 
мікропідприємств) 

  3 роки (для фінансування 
обігового капіталу)  

 5 років (для фінансування 
інвестицій в основні засоби) 

€25 000 (для ФОП та мікропідприємств) 
  €100 000 (для малих підприємств)  

€250 000 (для середніх підприємств)  
Ставка ринкова, визначається банками-

партнерами 

Фізичні особи-підприємці (ФОП)  
Мікропідприємства (не більш ніж 20 постійних 

працівників) 
 Малі підприємства (не більш ніж 250 постійних 

працівників).  
Середні підприємства (не більш ніж 500 постійних 

працівників) 

Німецько-Український фонд 

Рефінансування 
кредитування в 

сільських регіонах (до 
100 тис. мешканців) 

3 роки- на фінансування обігового 
капіталу  

5  років- на фінансування 
придбання основних засобів 

250 тиc. євро. Ставка ринкова, 
визначається банками-партнерами 

Підприємства з кількістю співробітників не більше 250 
та річним валовим доходом  не більше  5 млн.євро 

 
 

Німецько-Український фонд 

Програма 
кредитування МСП за 

пріоритетними 
галузями 

Пріоритет 1- сг.  
Приіоритет 2- виробництво та 

послуги, торгівля.    
3 роки (для фінансування обігового 

капіталу). 
 5 років (для фінансування 

інвестицій в основні засоби) 

Для інвестиційних кредитів: не більше 
рівня облікової ставки НБУ + 5% річних. 

Для кредитів на оборотні кошти: не 
більше рівня облікової ставки НБУ + 6% 

річних. 
Комісія за надання кредиту – не більше 

1,5% від суми кредиту 

ФОП та приватні малі і середні підприємства, які мають 
не більше ніж 250 постійних працівників та обсяг 
валового доходу не більше ніж еквівалент 5 млн євро .  
Галузі : Сільське господарство, харчова промисловість, 
розвиток малих готелів, зелений туризм, заклади 
громадського харчування, легка промисловість 
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Донор Програма 
Цільове призначення  допомоги та 

термін 
кредитування/фінансування 

Максимальний розмір кредиту  та 
процентна ставка 

Цільова аудиторія 

Німецько-Український фонд 

Програма з підтримки 
фінансування 

інвестиційних проектів 
малих та середніх 

підприємств за 
пріоритетними 

напрямами 

2 роки (для фінансування обігового 
капіталу) 

6 років (для фінансування 
інвестицій в основні засоби) 

еквівалент 250 тис. євро. Максимальна 
номінальна ставка = UIRD x 1,1 МСБ 

Німецько-Український фонд 

Програма з 
компенсації 

процентних ставок для 
МСП м. Києва 

(компенсація50% 
процентної ставки за 

кредитами, наданими 
банками-партнерами 

НУФ). 

Придбання устаткування, 
обладнання та інших основних 

засобів виробничого призначення; 
модернізація технологічного 

процесу виробництва або основних 
засобів (машин, обладнання тощо) 

для розширення діючого або 
створення нового виробництва, 

зниження собівартості; 
придбання, будівництво або 
реконструкцію приміщень, 

необхідних для розширення 
діючого або створення нового 

виробництва.  
 Максимальний термін - 2 роки. 

Власний внесок - 20% 

Максимальний розмір - 250 тис. євро. 
Максимальна ставка за кредитом у разі 

застосування змінюваної відсоткової 
ставки за кредитом (UIRD) – UIRD (3 

місячний) помножений на 1,1 
у разі застосування фіксованої 

відсоткової ставки за кредитом – суми 
облікової ставка НБУ (визначеної на 

день укладення кредитного договору) 
плюс 3% річних. 

МСП резиденти України, що зареєстровані в місті Києві,  
виробничі потужності яких розміщені на території міста 

Києва 

ЄБРР та НУФ 

Програма 
мікрокредитування в 

Україні (ПМКУ) 

Фінансові вливання на 
модернізацію обладнання й 

поповнення оборотних коштів.  

Малі фірми, що, к правило, отримують відмову в 
банках: приватні підприємці, що торгують на міських 

ринках, мале виробництво, дрібні  фірми у сфері послуг 
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Донор Програма 
Цільове призначення  допомоги та 

термін 
кредитування/фінансування 

Максимальний розмір кредиту  та 
процентна ставка 

Цільова аудиторія 

ЄБРР 

Визначення та 
просування інвестицій 

у сфері 
енергоефективності 

Кредитні лінії в місцевих банках та 
надання технічної, фінансової, 

юридичної допомоги  МСБ 

ЄБРР 

Фонд прямого 
фінансування ПВЗВТ 

(поглиблена та 
всеохопна зона 
вільної торгівлі) 

Фінансування капітальних 
інвестицій від 0,5 млн. євро до 10 млн. євро. МСБ 

ЄБРР , МФК, 
Нідерландський банк 

розвитку та Германська 
інвестиційцна корпорація  

DEG 

Інвестування через  
фонд Emerging Europe 

Growth Fund III під 
управлінням   Horizon 

Capital 
Інвестування в акціонерний капітал 

МСП  Динамічні, експортно-орієнтовані підприємства МСБ 

ЄІБ 

Основний кредит для 
МСП та компаній з 
середнім рівнем 

капіталізації 

Середньо та довгострокові кредити 
на фінансування інвестиційних 

проектів МСБ та поповнення 
обігового капіталу. Фінансуються 

проекти у галузі 
енергоефективності, охорони 
довкілля та інші пріоритетні 
проекти розвитку місцевого 

приватного сектору, подолання 
наслідків змін клімату та адаптації 

до них тощо.  

Малі та середні підприємства (МСП) – підприємства, 
кількість працівників яких на консолідованій основі 

складає до 250 осіб; 
Компанії з середнім рівнем капіталізації (КСРК) – 

підприємства, кількість працівників яких на 
консолідованій основі складає від 250 до 3000 осіб; 
Прийнятні компанії (ПК) – приватні компанії, що не 

підпадають під визначення МСП/КСРК, які реалізують 
прийнятні інвестиції в галузі енергетики та/або захисту 

навколишнього середовища, розвитку соціальної 
інфраструктури. 
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Донор Програма 
Цільове призначення  допомоги та 

термін 
кредитування/фінансування 

Максимальний розмір кредиту  та 
процентна ставка 

Цільова аудиторія 

KFW, ЄІБ 

Фонд «зеленого» 
зростання – 
розширення 
інструменту 

інвестування для країн 
Східного сусідства 

фінансування інвестицій в 
енергозбереження та 

відновлювальні джерела енергії на 
поворотній основі  

Мікро- і малі підприємства та приватні 
домогосподарства через місцевих фінансових 

посередників у Вірменії, Азербайджані, Грузії, Молдові, 
Україні. 

ЄБРР, KFW, ЄІБ 
Фінансовий 

інструмент для МСП 

позики, зокрема в національній 
валюті, інвестиції в акціонерний 

капітал та гарантії  МСБ 

Європейський фонд для 
Південно-Східної Європи 

(EFSE) – European 
Neighborhood Region (ENR) Підтримка МСП переважно до 10 років 

переважно до 20 тис. євро. Умови 
кредитування визначають банки-

партнери 

Позики для малих та мікропідприємств, позики для 
сільських господарств (рослинництво, тваринництво, 
переробка сільськогосподарської продукції), житлові 

кредити, що надаються через місцеві комерційні 
банки, макрофінансові інституції або небанківські 

організації 

Європейська Комісія( Через 
ЄІБ та ЄІФ). Національний 

координатор: Міністерство 
освіти і науки України, 

Національна академія наук 
України 

HORIZON 2020 
UKRAINE «Програми 

наукових досліджень 
та 

інновацій» 

Надається головним чином 
інноваційним установам (іноді 

мікропідприємствам), особливо на 
стадії старт-апу або виходу на нові 

ринки. 

доступ до фінансових інструментів на 
кшталт позики, гарантії,  контр-гарантії, 

часткове фінансування, тощо 

Середні підприємства. Переважні напрями 
фінансування мають сфери IT, біотехнології, нові 

виробничі процеси, заходи, спрямовані на економію 
ресурсів і сировини 

https://www.efse.lu/about-the-fund/investments/
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Донор Програма 
Цільове призначення  допомоги та 

термін 
кредитування/фінансування 

Максимальний розмір кредиту  та 
процентна ставка 

Цільова аудиторія 

ЄБРР 

Програма підтримки 
малого бізнесу в 
країнах Східного 

партнерства 

Надається фінансування  для 
часткової оплати послуг  

консультантів з таких напрямків: 
стратегія, маркетинг, бізнес-
планування,організаційна та 

операційна діяльність, 
інформаційно-комунікаційні 

технології, стандарти серії ISO та 
інші галузеві стандарти, інженерно-
технічні рішення, фінансовий аналіз 

та планування, перехід на МСФЗ, 
енергоефективність та екологічний 

менеджмент  

Підприємства, що працюють не менше 2 років, мають 
позитивну динаміку та гарну репутацію та у складі яких 

не більше, ніж 250 працівників. 

Американська інвестиційна 
компанія Вестерн Ен-Ай-Ес 
Ентерпрайз Фонд (Western 
NIS Enterprise Fund/ WNISEF 

Програма лідерства, 
сприяння експорту, 

залучення інвестицій 
та місцевого  розвитку 

(ULEAD) 

Участь у навчанні, у сфері 
економіки, бізнесу;  

Отримання допомоги при виході на 
міжнародні ринки.  

Отримання гранту інноваційними 
установами на стадії старт-апу або 

виходу на нові ринки; 
надання початкового внеску для 
отримання кредиту соціальним 

підприємством 

Для соціального кредиту: $100 тис. з 
відсотковою ставкою у розмірі 5-10% 

терміном на 36 місяців 

МСБ.  
Соціальні підприємства:  

не менше 50% працівників – соціально незахищені 
верстви населення (інваліди, ветерани та постраждалі 

від збройних конфліктів, внутрішньо переміщені особи, 
тощо); 

 від 10% чистого прибутку підприємство передає на 
вирішення соціальних питань, працевлаштовує 

соціально незахищені верстви населення 
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Донор Програма 
Цільове призначення  допомоги та 

термін 
кредитування/фінансування 

Максимальний розмір кредиту  та 
процентна ставка 

Цільова аудиторія 

Національний координатор: 
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України. 

Європейська програма 
підтримки малого та 

середнього 
підприємництва  

Competiveness of Small 
and Medium 
Enterprises  
(COSME ) 

1. Вихід на ринок ЄС та ринки 
партнерів програми (через 

Європейську мережу підприємств) 
2. Бізнес-стажування за кордоном 

на діючому підприємстві (обмін 
досвідом за допомогою програми 
Еразмус для молодих підприємців) 

3. Отримання легкого доступу до 
інформації щодо ведення 

підприємницької діяльності (через 
онлайн-портали Your Europe 

business portal, Trade helpdesk, 
European cluster collaboration 

platform)  Малий та середній бізнес 

ЄБРР 

EU4Business: мережа 
Центрів підтримки 

бізнесу в Україні 

Заснування мережі Центрів 
підтримки бізнесу в українських 
регіонах (всього 15 Центрів), що 

надаватимуть доступ до «ноу-хау», 
нефінансових сервісів з розвитку 

бізнесу, відкриватимуть 
можливості нетворкінгу, 

сприятимуть в отриманні прямих 
позик від ЄБРР.  МСБ 



  
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Громадська організація «Центр економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий Пульс»       м. Київ, пер. Куренівський 19/5, тел. (044) 461 79 85 

http://finpuls.com/ 7 

 
 

Донор Програма 
Цільове призначення  допомоги та 

термін 
кредитування/фінансування 

Максимальний розмір кредиту  та 
процентна ставка 

Цільова аудиторія 

ЄБРР та ЄІБ 

Програми ЄС 
підтримки приватного 
сектору в Україні – EU 

SURE (EU 
Support to Ukraine to 

Re-launch the 
Economy). 

- підтримка заходів з дерегуляції та 
розробки стратегій економічного 

розвитку; 
- створення Центрів підтримки 

бізнесу; 
- створення інструменту 

гарантування кредитів, управління 
яким буде 

здійснюватись в рамках 
Європейського інвестиційного 

фонду.  

мале те середнє підприємництво (в першу чергу - 
пріоритетні сфери економіки: IT, туризм, галузі 

промисловості 

 




