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Приклади банківських програм фінансування  у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями1 

Донор Банк Програма Строки Ставки та комісії максимальна сума 

НУФ Укргазбанк 
Кредитування МСБ в межах співпраці 
з НУФ 

на поповнення 
обігових коштів – 
до 36 місяців, на 
інвестиційні цілі – 
до 60 місяців 

гривня - від 17,0% 
євро - від 6,2 %  
комісія разова - від 1% 250 тис. євро 

ЄІБ Укргазбанк 

Спільний з ЄІБ проект кредитування 
МСП та компаній з середнім рівнем 
капіталізації  

При участі в Проекті 
підприємства отримують 
фінансову вигоду – 
зменшення розміру 
процентної ставки за 
субкредитом на 25 базисні 
пункти (що становить 0,25 
процентів річних) порівняно з 
ринковою ставкою. 

 для МСП - 12,5 млн. євро  за 
рахунок ЄІБ  

                                                           

1 
 Умови наведені станом на 20. 06.2018. Джерело-сайти банків 
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Донор Банк Програма Строки Ставки та комісії максимальна сума 

ЄІБ Ощадбанк 

Кредити у співробітництві з ЄІБ. 
Пріоритетні напрямки кредитування: 
агросектор, промисловість, послуги 24- 60 міс. 

У гривні знижена на 1.25% 
річних від стандартної.  
В іноземн.валюті - знижена на 
0.5% річних від стандартної 

Для МСП - 12,5 млн. євро за 
рахунок ЄІБ 

WNISEF Ощадбанк 

Кредитування соціальних 
підприємств  у співробітництві з 
WNISEF до 3 років від 5 % 100 тис. долл. 

НУФ Прокредитбанк 

Спеціальні умови кредитування від 
Німецько-Українського Фонду. 
Програма фінансування для клієнтів з 
валовим річним доходом не більше 5 
млн. євро (програма кредитування 
МСП за пріоритетними галузями) до 36 міс. 

Індекс ставок UIRD 3 міс. для 
кредитів НУФ в період з 
01.04.2018 по 30.06.2018 
становить 13,58%. 
 
Облікова ставка 
Національного банку України 
16%. еквівалент 100 тис. євро 
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Донор Банк Програма Строки Ставки та комісії максимальна сума 

НУФ  Прокредитбанк 

Програма фінансування для клієнтів з 
валовим річним доходом не більше 
10 млн. євро. Реалізується в рамках 
Програми НУФ з підтримки 
фінансування інвестиційних проектів 
МСП та в складі проектів 
«Фінансування МСП у рамках 
Східного партнерства – Етап ІІ» та 
«EU4Business» для відшкодування 
збитків від курсової різниці за 
кредитами, що надаються МСП в 
рамках Програми уряду Німеччини, 
який через Німецький банк розвитку 
KFW надав Україні позику на 
реалізацію проекту «Підтримка малих 
і середніх підприємств». До 24 місяців 

індекс ставок UIRD 3 міс. для 
кредитів НУФ в період з 
01.04.2018 по 30.06.2018 
становить 13,58%. Еквівалент 250 тис. євро 

ЄБРР Мегабанк 

Кредитування МСБ в співпраці з ЄБРР 
(для недержавних підприємств зі 
штатом не більше 250 чол. та  з 
оборотом не більше  $10 млн. ) до 5 років  750 тис. долл. 
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Донор Банк Програма Строки Ставки та комісії максимальна сума 

НУФ Мегабанк 
Кредитування за програмою НУФ (СГ 
підприємства та торгівля) 

до 3 років - на 
поповнення обігових 

коштів,  
до 5  років - на 

купівлю основних 
засобів  

Для підприємців - 25 тис. євро.  
Для малих компаній (не більше 
250 працівників) - 100 тис. євро. 
Для середніх (до 500 
працівників) - не більше 250 тис. 
євро (при участі  в капіталі 
німецької компанії не менше 
30%) 

ЄБРР та 
НУФ Мегабанк 

Програма мікрокредитування ЄБРР та 
НУФ (ПМКУ) 

до 24 міс. - на обігові 
кошти та закупівлю 
товарів та до 60 міс. - 
на основні засоби  2 млн. грн. ( або еквівалент) 

ЄІБ Мегабанк 

Спільна з ЄІБ та Укрексімбанком 
Програма кредитування МСП та 
установ із середньою капіталізацією  

При участі в Проекті 
підприємства отримують 
фінансову вигоду – 
зменшення розміру 
процентної ставки за 
субкредитом на 25 базисні 
пункти (що становить 0,25 
процентів річних) порівняно з 
ринковою ставкою. 

12,5 млн. євро для МСП за 
рахунок ЄІБ 
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Донор Банк Програма Строки Ставки та комісії максимальна сума 

WNISEF Кредобанк 

Кредитування соціальних 
підприємств в рамках співпраці з 
WNISEF 

До 36 місяців  для 
придбання 
обладнання, 
нерухомості,  
до 24 місяців  для 
поповнення обігових 
коштів 

Від 5% до 9% річних 
(фіксована ставка протягом 
всього терміну кредитування) 2,5 млн. грн. 

НУФ МІБ 

Кредит поточний та інвестиційний (за 
програмою НУФ з рефінансування 
заходів підтримки системи 
кредитування у сільській місцевості) 

Поточний - до 36 міс. 
Інвестиційний - до 60 
міс. 

• Від 18% - для поточних 
кредитів в гривнях; від 19% - 
для інвестиційних кредитів 
• 9-13% - для кредитів у євро. 
Комісія не більше 2,5%. 

Для ФОП та мікропідприємств – 
25 тис. євро або гривневий 
еквівалент; 
для малих підприємств – 100 
тис. євро або гривневий 
еквівалент; 
для середніх підприємств –  
250 тис. євро або гривневий 
еквівалент. 



  
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

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

http://finpuls.com/ 6 

 
 
 

Донор Банк Програма Строки Ставки та комісії максимальна сума 

НУФ МІБ 

Кредитування за програмою НУФ 
(пріоритетні галузі) кредит 
"Поточний"  до 36 міс.  

для сг - не більше UIRD + 2%;   
для інших - не більше UIRD + 
3%. Комісія не більше 2,5% 
 
У євро - не більше EURIBOR + 
7,5%  

Для ФОП та мікропідприємств – 
25 тис. євро або еквівалент; 

для малих та середніх  
підприємств – 100  тис. євро. 
 

НУФ МІБ 

Кредитування за програмою НУФ 
(пріоритетні галузі) кредит 
«Інвестиційний» до 60 міс.  

для сг -не більше UIRD % 
  для інших - не більше UIRD + 
1%  Комісія не більше 2,5% 
 
В ЄВРО: не більше EURIBOR + 
7,5%  

Для ФОП та мікропідприємств – 
25 тис. євро або еквівалент;  

для малих та середніх  
підприємств – 100 тис. євро. 
Для великих інвестпроектів- 260 
тис. євро або еквівалент. 
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Донор Банк Програма Строки Ставки та комісії максимальна сума 

Євросоюз Прокредитбанк 

Програма InnovFin – фінансування 
інноваційних проектів МСП (до 500 
співробітників).  
Програма здійснюється завдяки угоді 
InnovFin щодо гарантування позик 
для МСП за фінансової підтримки 
Європейського союзу в межах 
програми «Горизонт 2020».   7,5 млн. євро 

НУФ, 
Євросоюз Прокредитбанк 

Програма фінансово-кредитної 
підтримки підприємств МСБ у м. Києві 
(на придбання, модернізацію 
основних засобів/виробничого 
приміщення). 
Програма реалізується у співпраці з 
КМДА та НУФ через банк розвитку 
KfW за підтримки Євросоюзу в рамках 
ініціативи «EU4Business». До 24 місяців 

Розмір підтримки - 50% 
номінальної відсоткової 

ставки 
Еквівалент 250 тис. євро 
(власний внесок від 20%) 
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Донор Банк Програма Строки Ставки та комісії максимальна сума 

ЄБРР Мегабанк 

Міні-кредити в рамках співпраці з 
ЄБРР на енергозбереження та 

зменшення викидів (для підприємств 
зі штатом не більше 100 працівників 

на проекти з економією енергії 
мінімум 20%) до 5 років 

Залежно від суми та фінстану 
позичальника 3 млн. грн. 

 




