
Програми  
підтримки бізнесу 

державою
донорами  
приватними 
структурами  

під час військових дій

станом на 02.09.22



Фінансування: макро
Доступні 
кредити  
«5-7-9%»

Ініціативи 
EU4Business

Державна 
підтримка для 
аграріїв

Державний грант 
на переробне 
підприємство

Український бізнес 
протягом дії воєнного 
стану та місяця після 
його завершення 
може отримати кре-
дит до 60 млн грн. з 
компенсацією Урядом 
процентних ставок до 
рівня 0%

Пільгові позики Євро-
пейського союзу для 
підприємців (розмір 
позики, як правило, 
визначається індиві-
дуально), мікрофінан-
сування та гранти, 
актуальний перелік 
яких періодично онов-
люється

Гранти для україн-
ських підприємств у 
розмірі до 70% вар-
тості проєкту по ство-
ренню або розвитку 
агропідприємства (те-
пличне господарство, 
садівництво, ягідни-
цтво, виноградарство)

Гранти у розмірі до 
8 млн грн. шляхом 
фінансування до 70% 
вартості проєктів по 
створенню нових або 
збільшенню потужно-
стей існуючих вироб-
ництв українських пе-
реробних підприємств

Читати Читати Читати Читати

Урядова програма 
інвестицій у 
стартапи

Google for 
Startups Ukraine 
Support Fund [UA]

Програма грантової 
підтримки проєктів 
подвійного 
призначення

Фінансування 
бізнесу 
ветеранів

Безповоротна 
фінансова підтримка 
у сумі до 3,5 млн грн. 
для стартапів на різних 
стадіях реалізації ІТ-
проєктів (від ідеї до 
готового життєздатного 
продукту), а також 
надання поворотної 
фінансової допомоги у 
розмірі від 3,5 млн до 
8 млн грн.

Стартапи, які 
були засновані та 
базувалися в Україні 
до 24.02.2022, можуть 
позмагатися за 
отримання від Google 
фінансової допомоги 
у розмірі до $100 тис 
і надання підтримки 
їхніх менеджерів 

До $35 тис на створення 
і розвиток інноваційної 
продукції подвійного 
призначення: технологій, 
процесів чи інших 
складових, що відрізняють 
таку продукцію від 
існуючих на ринку або 
відповідають існуючому 
попиту одночасно як 
від приватних осіб, так і 
держави

Гранти на реалізацію 
бізнес-проєктів 
ветеранів та членів 
їх сімей на суму від 
500 тис до 1 млн грн. 

Читати Читати Читати

Читати

https://business.diia.gov.ua/cases/antikrizovi-risenna/kredit-do-60-mln-grn-bud-akomu-ukrainskomu-pidpriemstvu-pid-0-na-cas-voennogo-stanu-za-programou-5-7-9
https://eu4business.org.ua/access-to-finance/
https://minagro.gov.ua/pidtrimka/nadannya-grantiv-dlya-stvorennya-biznesu
https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo
https://usf.com.ua/grant-usf/
https://gfepublic.secure.force.com/events/EventTrackRegistrationForm?id=a2h3a000000vyReAAI&lang=en
https://usf.com.ua/programa-grantovoi-pidtrimki-proiektiv-podvijnogo-priznachennya/
https://veteranfund.com.ua/contests/varto/


Фінансування: мікро
Державні 
мікрогранти на 
власну справу

Державна 
підтримка 
агрострахування

Державна підтримка експортерів

Грант від 50 тис 
до 250 тис грн 
для придбання 
обладнання, закупівлі 
сировини, лізингу 
обладнання тощо

Відшкодування 
частини сплачених 
страхових платежів (до 
60%) за договорами 
страхування 
сільськогосподарської 
продукції

Страхування 
зовнішньоекономічних 
договорів, а також 
надання гарантій банкам 
щодо повернення 
виданих позик на 
виконання таких 
договорів

Часткова компен-
сація ставок (до 85% 
суми зовнішньоеко-
номічного контракту) 
за експортними кре-
дитами

Читати Читати Читати Читати

Конкурентоспро-
можна економіка 
України

Роби своє

Грантова програма 
від USAID для малих та 
середніх підприємств

Підприємці-
початківці, які хочуть 
розширити, здійснити 
релокацію або якісно 
покращити свою 
бізнес-діяльність, 
можуть отримати 
грант у розмірі 
50-100 тис грн на 
реалізацію свого 
бізнес-плану

Програми економічного розвитку

Грантова підтримка 
агросектору 
та харчового 
виробництва від 
Данської ради у 
справах біженців у 
розмірі до $20 тис та 
обов’язковий власний 
внесок партнера до 
50% від загального 
бюджету проєкту.

Фінансова допомога від 
Данської ради у справах 
біженців у розмірі до 
$15 тис в залежності від 
кількості робочих місць 
та індивідуальних потреб 
бізнесу

Прийом заявок 
тимчасово 
призупинений

! 

Читати Читати ЧитатиЧитати

Програма  
мікрофінансу-
вання бізнесу  
ветеранів

SAVEUASTARTUPSКонкурс міні-
грантів на 
підтримку 
жінок-
підприємниць

BackHomeUA

Відшкодування 
до 20 тис грн на 
придбання товарів 
та обладнання для 
ведення власної 
справи ветеранами та 
членами їхніх сімей

Можливість розмістити 
інформацію про 
стартап на спеціальній 
платформі з метою 
отримання адресних 
внесківМожливість отримати 

грант від 20 до 
100 тис грн для жінок-
підприємниць з 
метою відновлення та 
адаптації свого бізнесу

Фінансова (€500-2 
тис) і консультаційна 
підтримка для 
тимчасових 
переселенців та інших 
постраждалих від війни 
громадян, хто готовий 
розпочати власну 
справу (наприклад, 
відкрити ательє, міні-
пекарню чи дитячий 
клуб) на новому місці

Прийом заявок 
призупинений

! Читати Читати Читати

Читати

https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu
https://minagro.gov.ua/pidtrimka/zdeshevlennya-kreditiv
https://www.eca.gov.ua/produkti/#.YwjM5HZBw2y
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7dc3af31-6922-49d4-bea8-c665cc8ff3a8&title=DerzhavaChastkovoKompensuvatimeEksporteramVidsotkiZaKreditami&fbclid=IwAR1Ap4Gf8TiGX1M7gHWnjwG5YOI5IIMIxc-H7f7YTWMPQV62FOBvUI-PD1s
https://lap.drc.ngo/title/msd
https://lap.drc.ngo/title/sme
https://www.prostir.ua/?grants=mhp-hromadi-zapustyv-konkurs-biznes-idej-roby-svoje-v-umovah-vijny
https://chemonics.submittable.com/submit?fbclid=IwAR3H4WiYUVNZUDOOv0bHNwQNJu9zmLdptuxPX0seBBZ_Cg7lNXpu-yVe35g
https://veteranfund.com.ua/prjojects/20000-2/
https://gurt.org.ua/news/grants/80480/
https://usf.com.ua/saveuastartup/
https://www.facebook.com/backhomeua


Консультування
Лінія підтримки 
українських 
підприємців 
#HelpLine

Консультації 
від Дія.Бізнес

Консультаційний 
центр 
«Європейська 
технічна 
допомога»

Безкоштовні консультації 
для майбутніх та досвідчених 
підприємців

Мережа центрів 
інформаційної підтримки 
бізнесу

Онлайн платформа 
Мережа 
(кейси, онлайн події,  
відповіді та консультації) 

Позасудовий 
розгляд і вирішення 
Радою бізнес-
омбудсмена скарг 
бізнесу на рішення, 
дії та бездіяльність 
українських органів 
влади

Безкоштовні 
професійні 
консультації від GIZ 
для відновлення та 
розвитку вашого 
бізнесу в умовах 
воєнного стану

Читати Читати

Читати

Читати

Читати

RE:empower 
RE:locate RE:start

Ініціатива ЕБРР Бізнес-клініки – ініціатива в 
межах проєкту «EU4Business: 
конкурентоспроможність та 
інтернаціоналізація МСП», (ЄС + GIZ)Безкоштовне бізнес-

консультування 
від KSE на тему 
перебудови бізнесу в 
сучасних умовах

Грантова підтримка 
консалтингових 
проектів, які

впроваджуються 
зовнішніми 
консультантами, 
спрямована на 
надання допомоги 
МСП

Мета проєкту – створення кращих умов 
для розвитку українських малих і середніх 
підприємств, підтримка інновацій та 
стимулювання експортуЧитати

Читати
Читати

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOR3NEiQFzxARpcBv3-AbCXq_UFculf300_Zhx8XcZnzeMVg/viewform
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=t0Kn8iWO20atlwSzg3keQqTosv_Z-jpPv62-RL6pqi5UQ01JNzMwMERDMTFXTlVMTFFPVjFDMjNWQSQlQCN0PWcu
https://business.diia.gov.ua/consulting
https://bisc.org.ua/
https://www.merezha.ua/
https://www.google.com/url?q=https://kse.ua/ua/kse-graduate-business-school-re-empower-re-locate-re-start/?fbclid%3DIwAR0Bu5UUiJ8OvthWy3DWB9Eglq4hFB0sWm9sfKyUYkvv5fvzJdr_y1XFCCA&sa=D&source=docs&ust=1661526465241623&usg=AOvVaw3uPdUpPIGT3Ja5xSbROX0Q
https://www.merezha.ua/grants/ebrd-asb?fbclid=IwAR3ZE9_gD0E01KIMLAgoQKg5oIyDrm_jk3MqsXRRaqyj0Jg6aO06KmQY9_s
https://www.giz.de/en/worldwide/95130.html 


Spend With 
Ukraine

B2B Marketplace: 
UKRAINIAN FOOD 
PLATFORM

Do Business With 
Ukrainians

The Supply 
Chain Resilience 
platform

Онлайн-платформа 
з просування 
українських компаній, 
стартапів та брендів на 
західному ринку. 

Онлайн-платформа 
з просування 
українських 
виробників харчових 
продуктів на західному 
ринку.

Платформа підтримки 
малого та середнього 
бізнесу України, 
яка надає змогу 
отримати міжнародні 
замовлення, чи знайти 
бізнес-партнера з ЄС, 
Канади та США.

Платформа, що 
об’єднує покупців 
та постачальників 
товарів та/або послуг.

Українські компанії 
можуть публікувати 
свої пропозиції 
щодо поставок 
сировини, матеріалів, 
комплектуючих та/або 
вже готові товари та 
послуг.

Читати Читати Читати

Читати

Платформа 
Leverist.de 

Проект 
BizForUkraine

Платформа 
“Bepartner”

Платформа дозволяє 
українським 
компаніям знаходити 
нових покупців, 
постачальників та 
бізнес-партнерів у 
Німеччині та інших 
країнах ЄС. 

Проект орієнтований 
на компанії, що 
надають сервісні 
послуги (логістичні, 
консалтингові, ІТ, 
інжиніринг, тощо). 
Допомагає знайти 
замовника за 
кордоном.

Онлайн-платформа, 
яка допомагає 
самостійно знайти 
бізнес партнерів 
для заснування або 
розвитку малих 
бізнесів та стартапів.

Читати Читати Читати

Бізнес-партнерство

#standwithukraine

https://spendwithukraine.com/
https://ukrainian-food.com.ua/
https://www.dobizwithua.com/uk
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://app.leverist.de/en/partners/matching-with-ukrainian-smes-
https://www.bizforukraine.com/
https://bepartner-global.com/uk

