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Додаток для матеріалу щодо підтримки МСБ 

Перелік кредитних програм для МСБ 

Номер Назва програми 
Пріоритетні підприємства за 

розміром Сума 

Банки та 
компанії -
партнери 

Пріоритетні 
галузі Пріоритетні проєкти 

1 
Позики у національній валюті в межах Програми «DCFTA 

Initiative East Guarantees Window» (ЄС) 

Мікропідприємства, де 
працює менш ніж 10 

співробітників 

для забезпечення 
кредитних гарантій: 

позики до 5 млн. 
євро; 
для 

мікрофінансування: 
позики до 25 000 

євро. Укрсиббанк 
агропродоволь

чий сектор інноваційні 

2 
Позики у національній валюті та інвестиційні дотації в рамках 

Програми «Кредитна лінія ЄБРР-EU4Business – Етап ІІ» 

МСП з середньорічним 
товарообігом до 50 млн. євро 

(або з максимальною 
вартістю усіх активів до 43 

млн. євро) та кількістю 
працівників до 250 

Безоплатне 
фінансування у 

розмірі до 1 млн. 
євро як 

інвестиційний 
стимул 

Доступні позики у 
розмірі до 110 000 

євро 
Укрексімбанк 
Укрсиббанк 

сільське 
господарство, 
виробництво, 

послуги, 
нерухомість та 

туризм, 
інформаційниі 

технології. не визначено 

3 
Позики в межах ініціативи «Міжнародної фінансової корпорації» 

(IFC) Не визначено без обмежень ОТП Лізинг не визначено енергоефективні 

4 

Кредити на підтримку технологій відновлювальних джерел 
енергії та енергоефективності в межах програми «Green for 

Growth» Не визначено 
кредити до 500 000 

євро 

ОТП Лізинг 
ProCredit Bank 
Укрексімбанк не визначено енергоефективні 

5 
Кредити на підтримку малих та середніх підприємств від ЄБРР у 

межах програми конкурентоспроможності МСП У Східному Не визначено 
позики до  3 млн 

євро ОТП Лізинг» не визначено 
Проєкти, що 

дозволяють досягти 

https://www.otpbank.com.ua/
https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/loan-programmes/
https://www.otpbank.com.ua/
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партнерстві найкращих стандартів 
якості, охорони праці 

та навколишнього 
середовища 

6 

Позики у національній валюті в межах Програми «Вікно гарантій 
Ініціативи «East» в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі (ПВЗВТ)» 

мікропідприємства, де 
працює менш ніж 10 

співробітників 

для забезпечення 
кредитних гарантій: 

позики до 5 млн. 
євро; 
для 

мікрофінансування: 
позики до 25 000 

євро. 

Укргазбанк 
Райффайзен 
Банк Аваль 

ProCredit Bank 
Ощадбанк 

агропродоволь
чий сектор інноваційні 

7 
Позики у національній валюті в межах Програми «Механізм 

фінансування МСП – Етап ІІ» (ЄС) Приватні МСП 
позики до 110 000 

євро. 

Львів 
Кредобанк 

Агропросперіс 
Банк 

Укргазбанк 
ProCredit Bank не визначено не визначено 

8 

Програма фінансування в місцевій валюті мікро- та малих 
підприємств та фінансування малих та середніх підприємств з 

окремим фокусуванням на аграрному бізнесі (EFSE) 

мікро- та малі підприємства 
(ММП)  та середні 

підприємства (МСП) 

кредити в 
національній валюті 
на інвестиційні цілі 

та кредити на 
поповнення обігових 

коштів. 

ProCredit Bank 
Кредитвест Банк 

Кредобанк 
Агропросперіс 

Банк 
Банк Львів аграрний бізнес не визначено 

9 
Програма з кредитування ММСП України за пріоритетними 

галузевими напрямами. Фонд розвитку підприємництва 

ФОП та приватні малі і 
середні підприємства, які 
мають не більше ніж 250 
постійних працівників та 

обсяг валового доходу від 
реалізації продукції (робіт, 

послуг) не більше ніж 
еквівалент 5 млн євро 

Максимальний 
розмір кредиту €100 

000, еквівалент у 
гривні (ФОП та 

ММСП); 
 

Максимальний 
термін кредиту: 3 

 
ProCredit Bank 

Укргазбанк 
Ощадбанк 
Банк Львів 

сільське 
господарство, 

харчова 
промисловість, 
розвиток малих 

готелів, 
зелений 
туризм,  

Проєкти, пов’язані з 
енергоефективністю 

та 
енергозбереженням, 
імпортозаміщенням, 

підвищенням 
продуктивності праці 
та створення робочих 

https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/loan-programmes/
https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/loan-programmes/
https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/loan-programmes/
https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/loan-programmes/
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роки (для 
фінансування 

обігового капіталу); 
5 років (для 

фінансування 
інвестицій в основні 

засоби). 

заклади 
громадського 
харчування, 

легка 
промисловість. 

місць в 
слаборозвинених/деп

ресивних регіонах. 

10 Програма InnovFin 

Основна увага- компаніями з 
кількістю робітників до 500 

осіб 

Мінімальна сума 
позики  50 000 євро, 
максимальна сума 

для кожного клієнта 
– 7,5 мільйонів євро ProCredit Bank  не визначено 

інноваційні та 
енергоефективні 

 
      

11 Кредитна лінія ЄБРР – EU4Business МСБ 

Для модернизації 
обладнання- до 300 
тис євро та кешбек 

(повернення частини  
вартості) до 10%. 
Для комплексних 

інвестиції- до 3 млн 
євро та повернення 

вартості д 15% 

ТОВ «ОТП 
Лізинг» 

  АТ 
«Укрексімбанк не визначено 

Проєкти з 
інвестування у нове 

обладнання та 
технології для 
забезпечення 
відповідності 

директивам ЄС, що 
дозволяють вести 

бізнес в країнах ЄС/ з 
партнерами із ЄС(на 

основі переліку 
прийнятних 
технологій) 

12 
Програма Європейського інвестиційного банку(ЄІБ): Initiative East 
в межах поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) 

мікропідприємства, де 
працює менш ніж 10 

працівників, ідприємства 
агрохарчової галузі 

Кредити до 25 тис. 
євро.  Також 

надають банкам 
портфельні гарантії 
для кредитування  

МСБ 

Укргазбанк 
Ощадбанк  

Райффайзен 
Банк Аваль  

ProCredit Bank агрохарчова не визначено 

https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/loan-programmes/
https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/loan-programmes/
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13 Програма соціального інвестування WNISEF 

3 варіанти: 
1. Більше 50% співробітників 

відносяться до уразливих 
груп населення, велика 

частина прибутку 
реінвестується в розвиток 

компанії для створення нових 
робочих місць;  

2. Менше 50% співробітників 
відносяться до уразливих 

груп населення та більше 10% 
прибутку спрямовується на 

соціальнц мету;  
3.Мінімум 20% від прибутку 

спрямовано на соціальну 
мету 

ід 10 000 до 100 000 
доларів США в 

гривневому 
еквіваленті, з 

відсотковою ставкою 
у розмірі 5-10% 
терміном на 36 

місяців. 
Ошадбанк, 
Кредобанк не визначено 

проєкти, що 
вирішують соціальні 

та екологічні 
проблеми 

14 

Програма з підтримки фінансування інвестиційних проектів 
малих та середніх підприємств за пріоритетними напрямками. 

Фонд розвитку підприємництва (KfW) 

• ФОП; 
• Мікропідприємства (не 
більше ніж 20 постійних 

працівників); 
• Малі підприємства (не 
більше ніж 250 постійних 

працівників); 
• Середні підприємства (не 

більше ніж 500 постійних 
працівників). 

максимальна сума- 
250 тис євро ( 

еквівалент  в грн) на 
2 роки для 

фінансування 
обігового капіталу, 

на 6 років- для 
інвестиційних 

проєктів 

 
ProCredit Bank 

Укргазбанк 
Кредобанк  
Банк Львів  

Кредитвестбанк 

виробництво, 
сільське 

господарство, 
готельно-

ресторанний 
бізнес 

проєкти з 
енергоефективності в 

усіх галузях 

15 
Спільний з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) Проект 

кредитування МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації 

Малі та середні підприємства 
(МСП) 

 Компанії з середнім рівнем 
капіталізації (КСРК) 

 Приватні компанії, які не 
підпадають під визначення до 25 млн євро 

АБ 
«УКРГАЗБАНК» не визначено 

в галузі енергетики 
та/або захисту 

навколишнього 
середовища, розвитку 

соціальної 
інфраструктури 

https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/loan-programmes/
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МСП/ КСРК, які реалізують 
прийнятні інвестиції в галузі 
енергетики та/або захисту 

навколишнього середовища, 
розвитку соціальної 

інфраструктури 

16 

Програма з рефінансування заходів підтримки системи 
кредитування у сільській місцевості. Фонд розвитку 

підприємництва 

ФОП та приватні малі і 
середні підприємства, які 
мають не більше ніж 250 
постійних працівників та 

обсяг валового доходу від 
реалізації продукції (робіт, 

послуг) не більше ніж 
еквівалент 5 млн євро (за 

середньорічним курсом НБУ) 

250 тис євро на 3 
роки на обіговий 

капітал  та на  5 років 
для інвестицій в ОЗ 

АБ 
«УКРГАЗБАНК» 

виробництво, 
сфера послуг, 

сільське 
господарство, 

торгівля не визначено 

17 Програма мікрокредитування. Фонд розвитку підприємництва 

ФОП та приватні мікро-, малі і 
середні підприємства 

(ММСП) у яких середня 
кількість працівників за 

звітний період (календарний 
рік) не перевищує 250 осіб та 

річний дохід від ведення 
господарської діяльності не 

перевищує суму, 
еквівалентну 10 мільйонам 

євро, визначену за 
середньорічним курсом НБУ 

250 тис євро на 3 
роки на обіговий 

капітал  та на  5 років 
для інвестицій в ОЗ 

Мегабанк  
Укргазбанк 
Ощадбанк 

Кредитвестбанк 
Банк Львів 

виробництво, 
сфера послуг, 

сільське 
господарство, 

торгівля 
 

18 

Спільний з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) Проект 
підтримки Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 

(ПВЗВТ) України з Європейським Союзом (ЄС) 

• малі та середні 
підприємства (МСП) – з 

кількістю персоналу до 250 
осіб; 

• компанії із середнім рівнем до 25 млн євро Укрексімбанк не визначено 

Вимоги до проєктів : 
1) відповідність 
законодавству 

України та 
Європейського Союзу 
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капіталізації (КСК) – з 
кількістю персоналу від 250 

до 3000 осіб; 
• підприємства приватного 
сектору (які не є МСП або 

КСК) – з кількістю персоналу 
понад 3000 осіб. 

з питань охорони 
довкілля; 

2) закупівлі 
позичальника мають 

здійснюватися з 
дотриманням вимог 

та правил ЄІБ 

19 

Програма для кредитування малих та середніх підприємств 
спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку 

(ЄБРР), що спрямована на підтримку впровадження Угоди про 
поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) 

України з Європейським союзом (ЄС) 

Річний товарообіг не більше 
еквівалент 50 млн євро та 
валюта балансу не більше 

еквівалент 43 млн євро (та не 
належить до групи компаній з 

товарообігом понад ці 
обсяги)  

кількість співробітників не 
більше 249 

відсутність у переліку осіб, 
неприйнятних для ЄБРР 
 відповідність вимогам 
українського чинного 
законодавства в сфері 

охорони навколишнього 
середовища, соціального 

законодавства та 
законодавства в сфері 

охорони праці та техніки 
безпеки, відповідність 

кредитним процедурам АТ 
«Укрексімбанк» до 3 млн євро Укрексімбанк не визначено не визначено 

20 
Спільний з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) проект 

участі у Гарантійному механізмі 

МСП ( в тому числі  ФОП),  
кількість працівників яких не 
перевищує 250 осіб та річний до 5 млн євро 

АБ 
«УКРГАЗБАНК» 
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обсяг виручки від реалізації є 
меншим, ніж еквівалент 50 

млн. Євро. 

21 
Проект доступу до довготермінового фінансування спільний з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) 

Вимоги до підприємств:  
є приватним підприємством 
(більше ніж 50% у приватній 

власності); 
є МСП (для цілей проекту – 

має менш ніж 1 000 найманих 
працівників); 

є експортно-орієнтованим 
або підприємство залучене 

до місцевих ланцюгів 
постачання тощо 

до 8 млн доларів 
США Укрексімбанк не визначено 

Проєкти мають 
відповідати вимогам 

щодо охорони 
довкілля, 

передбаченим 
законами та 

нормативними 
актами України 

Джерело- https://sme.gov.ua/support_programs/ 

 

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

