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Бібліотека експортера 
 

На сайті Департаменту у розділі «Бібліотека експортера» зібрано  

матеріали для малого та середнього бізнесу, які є експортерами-

початківцями або планують експортувати свою продукцію. 

 

Бібліотека Програми ЛЕВ 
 

Департамент поширює добірку інформаційних матеріалів Програми 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Лідерство в 

економічному врядуванні» (ЛЕВ), яка мала на меті покращити діловий 

клімат шляхом втілення вагомих та сталих реформ у секторі МСБ на 

центральному і на регіональному рівнях. 

Одним із компонентів програми було ознайомлення представників малого та 

середнього бізнесу з практичними кроками, необхідними для виведення продукції на 

європейські та міжнародні ринки. 
 

Восени 2018 року USAID розпочато впровадження нової програми підтримки МСБ - 

“Конкурентоспроможна економіка України” (КЕУ). Виконавцем програми є компанія 

Chemonics International Inc. Програма розрахована на 5 років. Детальна інформація 

очікується протягом І кварталу 2019 року 
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Європейський Союз створює нові можливості для розвитку малого та середнього 

підприємництва (МСП) в Україні. 

Задля кращого орієнтування в різноманітних програмах допомоги 
ЄС, European Union in Ukraine в рамках Європейського тижня 
підприємництва, підготовив спеціальну карту можливостей для МСП, 
за допомогою якої підприємці можуть дізнатися про те як вийти на 
міжнародні ринки, де знайти фінансові ресурси та як розвинути 
навички ведення бізнесу і покращити діловий клімат в країні. 

http://www.compet.kh.gov.ua/ukr/eksporteram/biblioteka-eksportera
http://www.compet.kh.gov.ua/ukr/eksporteram/biblioteka-eksportera/bilioteka-prohramy-lev
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Ініціатива Європейського Союзу «EU4Business» 
 

Підтримка МСБ в рамках ініціативи «EU4Business» надається спільно 

з такими організаціями, як Європейський банк реконструкції та 

розвитку і Європейський інвестиційний банк. 

Ініціатива "EU4Business" передбачає: 

 пряме або опосередковане фінансування, таке як кредити 

або гарантії, часто через третіх осіб, як-то банки та 

партнерські організації; 

 навчання, тренінги та наставництво; 

 створення можливостей для налагодження зв'язків на ярмарках та у торгових 

представництвах.  

МСП отримують кращий доступ до фінансування, якісні тренінги та можливість 

вдосконалювати свої знання в такій сфері як експорт до ЄС. 

Підприємства, які очолюють жінки, отримують цільову допомогу для розвитку жіночого 

підприємництва в шести країнах Східного партнерства - Азербайджані, Білорусі, 

Вірменії, Грузії, Молдові та Україні. 

МСП в країнах, які підписали угоду про Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі 

з ЄС, отримують від ПВЗВТ додаткову підтримку. Ці кошти допомагають МСП в Грузії, 

Молдові та Україні адаптувати свої процеси та регламенти у відповідності до правил ЄС, 

щоб мати можливість скористатися всіма перевагами, які пропонує новий та більш 

відкритий експортний ринок ЄС. 

Партнери «EU4Busines» 

Програми "EU4Business" спільно фінансуються ЄС, а реалізуються партнерськими 

організаціями. Серед них: 

 Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

 Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 

 Німецький банк розвитку (KfW) 

 ОЕСР 

 Світовий банк 

Проект FORBIZ 
 

«FORBIZ - створення кращого бізнес-середовища» - провідний 

проект, який спрямований на поліпшення бізнес-середовища в 

Україні, в рамках ініціативи EU4Business. Проект фінансується 

коштами ЄС та реалізується в партнерстві з Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України. Незалежна неурядова 

організація BRDO бере участь в проекті EU4B шляхом залучення 

команди експертів з юридичних питань та аналітиків, надаючи 

технічну експертизу для створення кращого регулювання в 

пріоритетних секторах сільського господарства, будівництва, енергетики, транспорту та 

інфраструктури, контролю і нагляду, міжнародної торгівлі та інформаційних технологій. 

В рамках проекту створено Платфивного регулювання PRO Biz 

Платформа PRО Biz містить низку унікальних інструментів для 

бізнесу: покрокові інструкції для започаткування власної справи, 

процедури отримання дозволів, розрахунку витрат на регуляторні 

вимоги тощо. Відтепер підприємцям не потрібно витрачати час та 

зусилля на пошук необхідної інформації. Достатньо відповісти на 

кілька профільних запитань на PRO та отримати check-list необхідних 

кроків: які документи потрібно зібрати, скільки часу займає кожна 

процедура, куди звертатися тощо. Отже, ресурс є потужним стимулом для розвитку 

малого та середнього бізнесу в Україні. 

Сьогодні PRO Biz Платформа дозволяє користувачам отримати детальні інструкції із 

започаткування  власної справи за 15-ма найбільш затребуваними напрямками. Серед 

них, зокрема, ресторан, служба таксі, приватний дитячий садок, міні-пекарня, кабінет 

сімейного лікаря, провайдер послуг доступу до Інтернет; зарядна станція для 

електромобілів, навчальні курси, зелена електростанція тощо. 

http://www.eu4business.eu/uk/ukraine
http://forbiz.org.ua/uk/
https://regulation.gov.ua/
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Механізм фінансування МСП – Етап IІ 

Етап II Механізму фінансування МСП має на меті стимулювання 

кредитування у місцевій валюті насамперед мікро-, малих та 

середніх підприємств (ММСП) в Україні, які не заробляють іноземну 

валюту та не можуть дозволити собі високі витрати на запозичення. 

ПАРТНЕР-ВИКОНАВЕЦЬ: Європейський банк реконструкції та 

розвитку (ЄБРР)Німецький банк розвитку (KfW)Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 

Бюджет ЄС: 15,4 млн євро 

Програма "Initiative East" в рамках ПВЗВТ 

У 2014 році Україна, Грузія та Молдова підписали Угоду про асоціацію 

з Європейським Союзом, яка відкрила так звану Поглиблену та 

всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) з ЄС, з метою створення 

нових можливостей, збільшення прямих іноземних інвестицій, 

економічної модернізації та створення нових робочих місць у цих 

трьох країнах. 

Три основні напрямки: 

а) для механізму кредитних гарантій: кредити до   5 млн євро; 

б) для механізму мікрофінансування: кредити до 25 000 євро; 

У зв'язку з цим, Європейський інвестиційний банк та Європейська Комісія об'єднали 

зусилля та розробили програму "Initiative East" в рамках ПВЗВТ для України, Грузії та 

Молдови, яка складається з трьох складових: 

 Механізм кредитних гарантій - Надання кредитних гарантій, призначених для 

МСП, місцевим банкам та іншим фінансовим посередникам через 

Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ), спонукаючи їх поліпшувати кредитні 

умови і, таким чином, забезпечувати розширення доступу до фінансування для 

МСП. 

 Агрохарчові виробничо-збутові мережі - За підтримки Європейської комісії ЄІБ 

також надаватиме банкам-учасникам та МСП у сільськогосподарській галузі 

технічну допомогу для обміну знаннями та досвідом з метою надання їм 

допомоги у використанні нових можливостей торгівлі з ЄС та в межах регіону, 

які були відкриті завдяки ПВЗВТ. 

 Механізм мікрофінансування - В рамках цього механізму ЄІБ надаватиме 

кредити на привабливих умовах мікрофінансовим установам в цих країнах з 

метою розширення доступу до фінансування для мікро- та малих підприємств. 

Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) 

Вікно сусідства Європейського фонду для Південно-Східної Європи (EFSE) розглядає 

МСП як головну опору для місцевих економік та рушійну силу у створенні робочих місць. 

Через надання додаткового фінансування EFSE сприяє 

економічному розвитку та процвітанню та залучає додаткових 

інвесторів до регіону. 

Середня сума субкредиту, видана у період з початку діяльності фонду 

і до другого кварталу 2017 року становить 51,309 євро 

Фонд надає невеликі кредити, у тому числі в місцевій валюті, і допомогу через місцеві 

банки мікропідприємствам (менш ніж 10 працівників) та малим підприємствам (менш 

ніж 50 працівників), а також приватним господарствам з низьким доходом. 

Підтримка надається ММП у таких галузях, як сільське господарство, промисловість, 

торгівля та послуги. 

Механізм прямого фінансування МСП в рамках ПВЗВТ 

Ця програма реалізується ЄБРР та має на меті поліпшення доступу до 

фінансування для місцевих малих та середніх підприємств, 

забезпечення довгострокового фінансування в місцевій валюті та 

надання допомоги МСП у визначенні якісних інвестиційних проектів 

та сприянні їх успішному втіленню. 

Призначено для підприємств з товарообігом понад 1 млн. євро. 

Механізм поєднує кошти на пряме кредитування МСП у розмірі 69 млн євро від ЄБРР з 

фінансовою підтримкою від ЄС для прямого фінансування МСП, спрямованою на 

поліпшення доступу до фінансування шляхом надання гарантій (9 млн. євро), та 

технічною допомогою (1 млн. євро) для збільшення кількості рентабельних проектів, які 

реалізуються МСП. 

http://www.eu4business.eu/uk/project/mehanizm-finansuvannya-msp-etap-ii?destination=smeprojects/ukraine/finance
http://www.eu4business.eu/uk/project/mehanizm-finansuvannya-msp-etap-ii?destination=smeprojects/ukraine/finance
http://www.eu4business.eu/uk/project/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt?destination=smeprojects/ukraine/finance
http://www.eu4business.eu/uk/project/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=smeprojects/ukraine/finance
http://www.eu4business.eu/uk/project/mehanizm-pryamogo-finansuvannya-msp-v-ramkah-pvzvt?destination=smeprojects/ukraine/finance
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Пряме фінансування від ЄБРР за підтримки "EU4Business": 

Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні 

В рамках цієї програми для українських МСП з річним товарообігом 

понад 1 млн. євро ЄБРР пропонує широкий спектр фінансових 

інструментів, включаючи кредити першої черги, субординовані 

та/або конвертовані кредити, привілейовані або звичайні акції. 

Завдяки фінансуванню Європейського Союзу ці інструменти можуть 

бути адаптовані до потреб кожної компанії і часто можуть виходити 

за межі того, що є доступним з інших джерел на місцевому ринку. 

Програма призначена для МСП, які ведуть діяльність в усіх галузях, приділяючи особливу 

увагу підприємствам з певних підгалузей: сільське господарство, харчова промисловість 

та пакування; туризм; інновації; інформаційно-комунікаційні технології; виробництво та 

професійні послуги; логістика; товари народного споживання; зелена економіка. 

Наразі по всій країні діють 15 центрів підтримки бізнесу. Крім того, понад 78 МСП 

отримали доступ до консультаційних послуг в рамках програми, а ЄБРР виділив 

фінансування в розмірі 17 млн євро. 

 73 МСП отримали пряму консультативну підтримку від місцевих консультантів, 

а 5 - від міжнародних консультантів; 

 60 місцевих консультантів отримали кваліфікацію; 

 3 МСП отримали фінансування на загальну суму приблизно 17 млн євро; 

 Було проведено 71 презентацію для 4 900 учасників з метою інформування про 

доступні можливості в рамках проекту; 

 Понад 1 000 посилань у соціальних мережах, середня кількість переглядів – 

понад 2 000, а найвищий показник – 16 775 переглядів; 

 ЄБРР та ЄС були згадані у 2 058 публікаціях. 

ХАРКІВ 

Харківська торгово-промислова Палата 

61037, Харків, пр. Московський, 122-Б 
+38 050-305-03-86 

Васильєва Олена 

bsc.kharkov@gmail.com  
Сайт | Facebook  

Східне партнерство: Готові до торгівлі - ініціатива "EU4Business" 

Проект допомагає експортно-орієнтовним малим та середнім 

підприємствам (МСП) з країн Східного партнерства інтегруватися до 

глобальних виробничо-збутових мереж та виходити на нові ринки, 

зокрема Європейського Союзу (ЄС). 

Ця діяльність сприятиме МСП у виробництві продукції з доданою 

вартістю відповідно до вимог міжнародних та європейських ринків, 

водночас з'єднуючи їх із закупниками з глобальних виробничо-збутових мереж та 

ринків, особливо в межах ЄС. 

 

В рамках цього процесу допомога вдосконалить внутрішньогалузеві послуги для МСП 

разом з певними виробничо-збутовими мережами шляхом зміцнення потенціалу 

місцевих організацій підтримки бізнесу (ОПБ). 

 

Результати 

 Результат 1: Розроблено дорожні карти для певних виробничо-збутових мереж в 

кожній країні. 

 Результат 2: Зміцнено потенціал МСП з метою збільшення обсягу виробництва 

продукції з доданою вартістю та підвищення конкурентоспроможності. 

 Результат 3: Підвищено потенціал галузевих ОПБ з метою забезпечення МСП 

якісними та актуальними послугами в межах виробничо-збутових мереж. 

 Результат 4: Налагоджено бізнес-зв'язки з метою сприяння МСП у розширенні 

продажів на міжнародних ринках та у виробничо-збутових мережах, зокрема ЄС. 

 

 

ПАРТНЕР-ВИКОНАВЕЦЬ: 

The International Trade Center  

ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ПОДАТИ ЗАЯВКУ можливо звернувшись до: 

Міжнародного торговельного центру, Женева, Швейцарія 

Контактна особа:  
Олена Бутримова, Керівника відділу Східної Європі та Центральної Азії, 
boutrimova@intracen.org, Тел.: +41227300474 
Армен Заргарян, Координатор програм відділу Східної Європі та Центральної Азії, 
zargaryan@intracen.org, Тел.: +41227300431 
 
 

 

http://www.eu4business.eu/uk/project/pryame-finansuvannya-vid-yebrr-za-pidtrymky-eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v?destination=smeprojects/ukraine/finance
http://www.eu4business.eu/uk/project/pryame-finansuvannya-vid-yebrr-za-pidtrymky-eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v?destination=smeprojects/ukraine/finance
mailto:bsc.kharkov@gmail.com
https://www.kcci.kharkov.ua/ru/
https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A5%D0%A2%D0%9F%D0%9F-453899871307087/
http://www.eu4business.eu/uk/project/shidne-partnerstvo-gotovi-do-torgivli-iniciatyva-eu4business?destination=smeprojects/ukraine/markets
http://www.intracen.org/
http://www.intracen.org/
mailto:boutrimova@intracen.org
mailto:zargaryan@intracen.org
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Жінки у бізнесі 

Програма ЄБРР "Жінки у бізнесі" допомагає малим та середнім 

підприємствам під керівництвом жінок в отриманні доступу до 

фінансових ресурсів та ноу-хау, необхідних для розвитку. В рамках 

програми ЄБРР надає бізнес-консультації МСП під керівництвом 

жінок, щоб допомогти підприємствам стати більш 

конкурентоспроможними. 

 

Крім того, програма пропонує тренінги, наставництво та іншу підтримку для надання 

можливості жінкам-підприємцям ділитися досвідом та навчатися один в одного як у 

колег. 

 

Програма діє у двох основних напрямках: 

Доступ до фінансових ресурсів 

 Спеціальні кредитні лінії для фінансових установ-учасниць для подальшого 

кредитування МСП під керівництвом жінок 

 Компонент розподілення ризиків 

 Технічна допомога фінансовим установам-учасницям 

 Зміцнення внутрішнього потенціалу 

 Розробка продуктів 

 Маркетинг та інформування для жінок-клієнтів 

Доступ до ноу-хау 

 Консультування та інструктування 

 Навчання ключовим підприємницьким навичкам 

 Інструмент онлайн-діагностики бізнесу «Business Lens» 

 Наставництво 

 Мережеві семінари 

 

Результати 

З 2015 року до середини 2017 року було виділено понад 36,3 млн євро шести банкам-

партнерам у регіоні. Понад 576 жінок скористалися доступом до ноу-хау, у тому числі 

через 246 консультативних проектів у регіоні. 

 

Програма підвищення конкурентоспроможності підприємництва і 

потенціалу малих і середніх підприємств (COSME) 

COSME - це програма підвищення конкурентоспроможності 

підприємництва і потенціалу малих і середніх підприємств (МСП) ЕС, 

яка діє з 2014 по 2020 рік. Запланований бюджет складає 2.3 млрд. 

євро. Основні фінансові інструменти програми – пайова участь 

(участь в акціонерному капіталі і гарантії). Україна підписала угоду 

про участь в січні 2016 року. 

 

COSME підтримує МСП в чотирьох напрямках: 

 Поліпшення доступу до фінансування для МСП у формі 

власного капіталу і позикових коштів (станом на 2017 рік – 

не доступний), 

 Поліпшення доступу до (закордонних) ринків, 

 Поліпшення базових умов для підвищення конкурентоспроможності та стійкості 

підприємств, 

 Просування ідей підприємницької діяльності та культури підприємництва. 

Українські бізнесмени отримають професійні консультації та аналітичну підтримку, 

підтримку експортно-імпортних операцій, а також допомогу в розширенні торгівельно-

економічних відносин. 

Заявку на участь можна подати за посиланням. 

Керівництво для апплікантів розміщено за посиланням 

 

http://eu4business.eu/uk/programme/zhinky-u-biznesi
http://eu4business.eu/uk/programme/zhinky-u-biznesi
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-smes
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-smes
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/pse/cosme-guide-applicants-16_en.pdf
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HORIZONT 2020 

HORIZON 2020 - це найбільша рамкова програма Європейського 

Союзу з фінансування науки та інновацій з загальним бюджетом 

близько 80 млрд. євро, розрахована на 2014 – 2020 роки 

 

Як перевірити, чи відповідає ваше МСБ критеріям програми? 

 Критерії ЄС до МСБ можна подивитися тут, 

а також тут (англійською). 

 Визначити, який інструмент підходить саме вам, можна тут (англійською). 

 

Яку підтримку можна отримати? 

 Консультації із залученням приватних інвесторів 

 Консультації щодо виходу вашої інновації на внутрішній та зовнішні ринки 

 Фінансування створення прототипу новаторського продукту або сервісу 

 

Українські малі та середні підприємства можуть взяти участь як: 

 Cамостійне МСБ або як частина МСБ-консорціуму, учасниками якого є 

виключно МСБ 

 МСБ-учасник консорціуму з дослідницькими інститутами або університетами 

 Cубконтрактор для іншого учасника, який вже отримав грант 

 

КОНТАКТИ 
 

Координатор Програми «Горизонт 2020» в Україні: 

 Міністерство освіти і науки України. Контактна особа – Стелла Шаповал: 

s_shapoval@mon.gov.ua 

 

Консультаційні центри для МСП: 

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Контактна особа – Данііл 

Меньшиков: dmenshykov@me.gov.ua 

 Інститут проблем ринку та економічно-екологічних досліджень. Контактна особа 

– Олег Рубель: rubeloleg@gmail.com 

 Центральноукраїнський національний технічний університет. Контактна особа –

Тетяна Котенко: kntu.inintex@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» 
 

Проект спрямований на підтримку стійкого економічного 

зростання на широкій суспільній базі на основі підвищення 

конкурентоздатності та якості управління у аграрному секторі з 

залученням до нього ширшого спектру учасників економічної 

діяльності, що дасть змогу забезпечити належні джерела доходів 

для мешканців сільських територій. 

 

Він сприятиме формуванню кращих умов для діяльності малих і середніх аграрних 

підприємств (МСП) завдяки зміцненню потенціалу Міністерства аграрної політики 

України до реалізації реформ на рівні сектору, створенню прозорих нормативно-

правових засад функціонування ринку землі, а також впровадженню реформ, що 

дозволять залучити кошти до модернізації систем зрошення земель. Проект сприятиме 

зростанню конкурентоздатності аграрного сектору, надаючи допомогу аграрним МСП у 

впровадженні міжнародних стандартів якості та безпечності продукції. Ще одним 

завданням проекту є підтримка розвитку сільських територій на основі розширення 

можливостей громадян для працевлаштування й отримання доходів, а також надання 

допомоги визначеним територіальним громадам у розробці реальних стратегій розвитку 

місцевої економіки, що стимулюватимуть її зростання.   
  

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору в Україні» 
  

Проект «Трансформація фінансового сектору в Україні» (далі 

Проект FST) – це чотирьохрічна програма, основним завданням 

якого є розвиток та покращення надання фінансових послуг в 

Україні, які б відповідали потребам громадян України та суб’єктів 

господарювання усіх розмірів. 

 

У партнерстві з урядом України, регуляторами та асоціаціями 

фінансового сектору, громадськими організаціями та приватним сектором Проект FST 

працюватиме над: 

 підвищенням довіри до банківської системи, покращенням розуміння її 

громадянами та збільшенням рівня користування банківськими послугами; 

 трансформацією правового та регуляторного середовища фінансового сектору; 

 збільшенням доступу до фінансування для малих та середніх підприємств; 

розширенням доступу до фінансових послуг для всіх верств населення 

(фінансова інклюзія) та більш активним використанням цифрових фінансових 

технологій на ринку фінансових послуг України, а також 

 підтримкою збалансованості та стабільності пенсійної системи. 

 

 

https://h2020.com.ua/uk/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_is
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=uJEDThXrUp_NC8HTsrp-_xWRIsjpsqzuW2DPiZIIvlMJN9UusaF-!-1562859047?execution=e1s1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/data/eic/screen/home
https://mon.gov.ua/ua/tag/gorizont-2020
mailto:kntu.inintex@gmail.com
https://www.facebook.com/usaid.ards
https://www.facebook.com/FSTProject/
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Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) 
 

WNISEF – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих 

інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, заснований за 

фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного 

розвитку (USAID). 

 

Фонд має понад 20 років досвіду успішного інвестування у 

підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом, фонд інвестував більше 185 млн. 

доларів США у 129 компаній із приблизно 27 000 працівників та зробив можливим 

залучення 1,8 млрд доларів в компанії України та Молдови. 

 

З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на 

загальну суму 35 млн. доларів США, основними елементами якої є сприяння експорту, 

місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування та економічне лідерство. 

 

Місія 

WNISEF фінансує інноваційні, високоефективні проекти, що спрямовані на здійснення 

реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. 

 

Управління 

Управління WNISEF здійснює незалежна Рада директорів, що складається з провідних 

представників ділових кіл США 

 

 WNISEF був створений за рішенням Конгресу США і фінансується урядом США через 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). 

 

Програми WNISEF: 

 Програма сприяння експорту; 

 Програма місцевого економічного розвитку; 

 Програма соціального інвестування; 

 Програма економічного лідерства. 

 

 

 

Проект CUTIS 
 ОФІЦІЙНИЙ САЙТ 

Канадсько-український проект підтримки торгівлі та інвестицій 

(проект CUTIS) – це 5-річна (2016-2021) ініціатива уряду Канади, 

спрямована на зменшення бідності в Україні шляхом нарощування 

експорту з України до Канади та інвестицій з Канади до України.  
 

Основні напрямки діяльності проекту 

1. Інформація для експортерів. Проект СUTIS у партнерстві з 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Офісом з просування 

експорту забезпечуватиме український бізнес інформацією та технічною 

допомогою, необхідною для експорту українських товарів до Канади та 

залучення канадських інвестицій до України. 

2. Освіта для експортерів. В межах проекту запланована активна просвітницька 

робота з бізнесом щодо особливостей експорту до Канади та переваг Угоди про 

вільну торгівлю між Канадою та Україною. Разом з експертами 

Мінекономрозвитку та Офісу з просування експорту проект CUTIS проводитиме 

практичні тренінги, семінари, вебінари та інші навчальні заходи у регіонах 

України. 

3. Послуги для експортерів. Спільно з Офісом з просування експорту проект 

надаватиме бізнесу консультації щодо оцінки експортної готовності, пошуку 

бізнес-партнерів в Канаді, канадських стандартів та законодавчих вимог. Крім 

того, планується співпраця з українськими лабораторіями у п’яти пріоритетних 

галузях з метою їх сертифікації відповідними канадськими органами. 

4. Бізнес-можливості. Проект сприятиме участі українського бізнесу у торгових 

ярмарках, виставках та B2B-заходах, спрямованих на розширення бізнес-

зв’язків з Канадою, зростання експорту та залучення інвестицій. 

 

Департамент поширює посилання на низку семінарів Проекту 

"Smart Exports" з питань експорту продукції до Канади. - це 500+ 

хвилин найсучасніших практик з експорту: від логістики й тонкощів 

договорів до сертифікації та захисту інтелектуальної власноті, а 

саме: 

1) Зовнішньоекономічні договори, форми розрахунків та 

мінімізація ризиків  

2) Логістика за океан від А до Я – кейс Канади 

3) Захист прав інтелектуальної власності при експорті 

4) Митне оформлення, класифікація та правила походження товарів 

5) Добровільна сертифікація та корпоративна соціальна відповідальність 

 

http://wnisef.org/
https://cutisproject.org/
http://www.compet.kh.gov.ua/ukr/eksporteram/biblioteka-eksportera/cutis-seriia-smart-exports
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Програма Fit for Partnership with Germany 
 

Ініційована Федеральним міністерством економіки та енергетики 

(BMWi) Програма для менеджерів є елементом зовнішньо-

економічної політики Німеччини. Під девізом “Fit for Partnership 

with Germany” (“Готові до співпраці з Німеччиною”) проводиться 

навчання керівників підприємств та організацій з 19-ти країн з 

метою налагодження контактів та взаємовигідного співробітництва 

з підприємствами Німеччини. 

 

Фінансування Програми здійснюється з бюджету Федерального міністерства економіки 

та енергетики (BMWi). 

 

За дорученням BMWi Програму координує Deutsche Gesellschaft für internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, яке розробляє концепцію Програми та її окремих 

складових. За реалізацію Програми на території України відповідає Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України. 

 

Програма є надзвичайно перспективною в економічному плані як для німецьких 

підприємств, так й для підприємств країн-партнерів. Станом на 2018 рік у Програмі 

взяли участь більше ніж 13.000 менеджерів. Всі вони є представниками підприємств з 

високим зовнішньоекономічним потенціалом. 

 

Учасники Програми отримують у Німеччині можливість: 

 налагодити особисті контакти з компаніями у Німеччині, знайти надійних 

партнерів 

 безпосередньо ознайомитись з обладнанням, матеріалами та технологіями 

німецьких компаній і закупити їх 

 вивчити потенціал збуту власної продукції у Німеччині 

 набути глибоких знань, навичок та компетенцій, необхідних для підвищення 

конкурентоздатності власного підприємства та сталого співробітництва з 

німецькими компаніями. 

 

 

Поради: як стати учасником Програми 
 

Освітні програми MASHAV 
КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ 

Ізраїльський центр міжнародного співробітництва МАШАВ, 

створений наприкінці 50-х років прагне сприяти світовому 

господарському та соціальному прогресу шляхом підготовки 

кваліфікованих спеціалістів та передачі сучасних тенологій. За 

допомогою МАШАВу державні діячі багатьох країн вчаться 

знаходити рішення нагальних проблем із врахуванням конкретних 

місцевих культурних та соціальних реалій, економічного потенціалу, 

природних ресурсів та регіональних пріоритетів. 

 

Освітні програми МАШАву розраховані на людей із різним рівнем підготовки  та 

професійного досвіду. Вони передбачають, що випускники: викладачі та фермери, 

інженери та службовці місцевих органів управління, фахівці з регіонального планування  

та лікарі самі у майбутньому стануть поширювачами отриманих знань у своїх країнах. 

МАШАВ прагне, щоб його курси відповідали вимогам кожного студента. 

 

Діяльність МАШАВ 

У Ізраїлі курси проводяться у різних філіях МАШАВу розташованих по всій країні. На 

деяких курсах навчаються представники різних країн, на інших – лише громадяни однієї 

певної країни (що, здебільшого, повєязане із необхідністю враховувати рівень володіння 

слухачів тією чи іншою мовами). 

 

Центр міжнародного співробітництва пропонує курси з наступних дисциплін: 

•сільське господарство; 

•суспільний розвиток; 

•розвиток систем освіти; 

•раціональне природокористування; 

•розвиток сільських районів; 

•праця та колективне підвищення кваліфікації; 

•охорона природи; 

•громадська охорона здоров’я та медичні програми; 

•роль жінки у процесах розвитку сучасного суспільства. 

 

Відділ МАШАВ працює з 9:00 до 17:00 

За будь-якою інформацію щодо програми МАШАВ можна звертатися: Ірина Олейник, 

mashav@kiev.mfa.gov.il 

 

 

 

 

https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2-mp/?fbclid=IwAR1iPTLzexnP1zTvumZU9-RJcfXdD7bZdYNlOk1TdTBnkMNCJ0pFPT9ax00
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9f7e4bdd-b03d-40c0-b099-9f392cdb0e28&title=ProgramaDliaUpravlinskikhKadrivSferiPidprimnitstvaUkraini-fitForPartnershipWithGermany-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9f7e4bdd-b03d-40c0-b099-9f392cdb0e28&title=ProgramaDliaUpravlinskikhKadrivSferiPidprimnitstvaUkraini-fitForPartnershipWithGermany-
http://www.compet.kh.gov.ua/ukr/2186-yak-stati-uchasnikom-programi-fit-for-partnership-with-germany-stazhuvannya-dlya-menedzhmentu-v-nimechchini
https://embassies.gov.il/pretoria/Mashav/calendar-of-Mashav/Pages/Event.aspx
mailto:mashav@kiev.mfa.gov.il
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Безкоштовні онлайн курси 
 

Експорт, Ринки ЄС та інтернаціоналізація бізнесу 
  

Безкоштовний онлайн курс розроблений на базі матеріалів 

Комерційної служби США, кращих українських та міжнародних 

практик ведення експортної діяльності і розвитку глобального 

бізнесу. Великий масив систематизованого матеріалу подається у 

концентрованій формі – оптимальний формат для зайнятих людей. 

Час навчання ви обираєте для себе самостійно – в межах 

визначеного часового проміжку. Ключова ціль – дати українським 

компаніям розуміння того, як необхідно налагоджувати системний експорт і будувати 

безпрограшні міжнародні стратегії. Навчання змінить ваше розуміння експортної 

діяльності і, цілком можливо, підходи до ведення бізнесу! 

 

Smart Exporter: Електронні ресурси, 

регулювання та вимоги для експорту до ЄС 

  
Курс розвиває навички використання безпрецедентної кількості 

сучасних онлайн-інструментів для отримання аналітичної, 

регуляторної та маркетингової інформації, дає розуміння суті 

регулювань і стандартів Європейського Союзу у процесі ведення 

експортної діяльності. Ви зануритеся у саме серце регулювань ЄС та 

пов’язаних з ними інформаційних систем! 
  

Інформація і практичні приклади для курсу відібрані з огляду на інформаційні потреби 

українських експортерів під час експорту та для розвитку бізнесу на Єдиному 

європейському ринку. Курс стане корисним у першу чергу для спеціалістів, консультантів 

та експортних менеджерів, держслужбовців, що за сферою діяльності дотичні до 

експорту та торгівлі. Перевірка та якісна оцінка матеріалів курсу здійснювалася групою 

про-боно консультантів: експертів і практиків з харчової безпечності, технічного 

регулювання, інтелектуальної власності, державних закупівель, а також власників бізнесу 

і експортних консультантів. 

 

Пошук партнерів 

Поширюємо інформацію щодо провідних асоціацій, об’єднань 

бізнесу, торгових палат, які можуть надавати сприяння українським 

компаніям у пошуку місцевих ділових партнерів 

 

Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest) 
 

UkraineInvest – є постійно діючим дорадчим органом при Кабінеті 

Міністрів України, що був створений постановою Уряду в жовтні 

2016 року з метою залучення в Україну прямих іноземних 

інвестицій та вдосконалення іміджу держави як привабливої для 

інвестування країни. Для координації діяльності Офісу та звітування 

Уряду за питання, пов’язані з супроводом інвестицій, Урядом 

України також призначено Урядового уповноваженого з питань 

інвестицій. 

 

Офіс залучення інвестицій є проектом у рамках Угоди між Western NIS Enterprise Fund та 

Громадською спілкою "Фонд підтримки реформ в Україні". WNISEF надає підтримку 

уряду України шляхом розробки ефективної економічної політики та лідерства, а також 

сприяє зміцненню стратегічної співпраці між країнами та між приватним і державним 

секторами, як це передбачено в Меморандумі про взаєморозуміння між WNISEF і 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. WNISEF надає технічну допомогу 

Офісу залучення інвестицій з метою надання допомоги уряду України в досягненні своїх 

цілей в галузі політики просування інвестицій. 

 

Робота Офісу залучення інвестицій націлена на забезпечення інвесторів актуальною 

інформацією і порадами стосовно особливостей ведення бізнесу в країні, а також щодо 

діяльності в основних галузях економіки - агробізнесі, виробництві, енергетиці, 

інфраструктурі, сфері інноваційних технологій. 

 

UkraineInvest сприяє координації діяльності органів виконавчої влади у врегулюванні 

проблемних питань, які постають під час інвестування в українську економіку. Фахівці 

Офісу готують пропозиції стосовно формування, покращення та реалізації 

інвестиційного потенціалу України, розвитку ключових інвестиційних проектів, 

стимулювання інвестиційного середовища в Україні та захисту прав інвесторів. 

 

Офіс залучення інвестицій активно працює над розробкою нормативно-правової бази 

ведення бізнесу в Україні, здійснює експертний аналіз бізнес-клімату, аналізує основні 

проблеми розвитку ділового клімату в Україні. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІСУ: 

 формування сприятливого інвестиційного клімату; 

 допомога інвесторам у веденні бізнесу в Україні; 

 генерування можливостей для збільшення інвестицій в економіку України. 

 

https://www.ed-era.com/courses/
https://courses.ed-era.com/courses/EdEra/ib102/IB102/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra+ib103+IB103/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra+ib103+IB103/about
https://drive.google.com/file/d/0B_DQfjMSZtDIcTd4ejdHb2RXTW8/view?fbclid=IwAR13W7IE1j4XseoL-uPkJRFWWzmMYUt-beKliqZmERQfzb5r788B0RaiOec
https://ukraineinvest.com/
https://ukraineinvest.com/
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Офіс з просування експорту 
 

Офіс з просування експорту є консультативно-дорадчим органом 

при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, який було 

створено як “єдине вікно” допомоги українським експортерам у 

виході на іноземні ринки (Наказ Мінекономрозвитку №1861 від 03 

листопада 2016 року).  

 

Стратегічна мета Офісу – допомагати українському бізнесу бути успішним на 

закордонних ринках шляхом : 

 розвитку експортних компетенцій українського бізнесу 

 промоції українських товарів та послуг за кордоном 

 допомоги в налагодженні співробітництва та партнерства між українським та 

закордонним бізнесом. 

 

Офіс надає допомогу за трьома основними напрямами та проектами в рамках двох 

платформ: 

 експортний консалтинг; 

 освіта для експортерів; 

 бізнес-можливості; 

 B2G майданчик; 

 платформа SheExports. 

 

Ми націлені на створення повноцінної інституції з підтримки експорту в Україні та 

забезпечення експортоорієнтованої екосистеми, що діятиме за участі державних 

інституцій та бізнес-спільноти. 

Офіс створено за підтримки фонду Western NIS Enterprise Fund та проекту The Expert 

Deployment for Governance and Economic Growth (EDGE) 

 

Інкубаційні програми 1991 
 

Інкубатор 1991 пропонує декілька програм розвитку для стартапів 

та тих, кому цікава тема відкритих даних. Дізнайтесь більше на 

сторінці кожної з програм. 

 

1991 — перший в Україні некомерційний інкубатор, який 

допомагає перетворити тонни відкритих державних даних на 

реальні стартапи, що надають сервіси українським громадянам, 

підприємствам та державним органам. 

 

У 1991 році Україна почала боротьбу за незалежність. Ця боротьба триває і досі. 

Сьогодні вперше за всю історію країни громадянське суспільство, ІТ-ринок та державні 

органи знаходяться по один бік в цьому змаганні. Немає змагання один з одним, є 

тільки боротьба разом за краще майбутнє нашої країни. 

 

Всі знають про український чернозем та агробізнес, розвинену енергетику, величезну 

інфраструктуру, але ні один з цих секторів не є дігіталізованим. Те саме стосується 

державних послуг для громадян, внутрішніх систем в державі. 

В партнерстві з найталановитішими ІТ патріотами України у якості менторів 1991 Data 

Incubator надасть нове цифрове життя найбільш недигіталізованим українським 

секторам. 

 

Головним здобутком української держави є дані – які державна машина систематично 

збирає та зберігає. Все що потрібно для всіх нас – це API. 

 

Вперше, громадянські ІТ напрацювання отримають реальний шанс стати реальними 

стартапами, побудувати співпрацю з великими ІТ-компаніями, знайти спільну мову з 

міністерствами та меріями. 

 

4 КОМПОНЕНТИ ІНКУБАТОРА 

Інкубаційні програми розраховані на інтердисциплінарні команди, що хочуть отримати 

дані від державного/корпоративного сектору та побудувати стартап на їх основі. 

 ГАЛУЗЕВІ  РІШЕННЯ для інфраструктури, агро, енергетики 

 ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ для населення, в т.ч. на умовах ДПП 

 АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ для міністерств і органів влади 

 SMART-CITY РІШЕННЯ для місцевих адміністрацій 

 

https://epo.org.ua/?fbclid=IwAR3w_WBtprawWjL-7MXET4u5tyVxlvfdJB8L1e7i3jOHTw2ueU-Ms3idPC8
https://epo.org.ua/poslugy-eksporteram/konsaltyng/
https://epo.org.ua/education/
https://epo.org.ua/poslugy-eksporteram/biznes-mozhlyvosti/
https://epo.org.ua/poslugy-eksporteram/b2g/
https://epo.org.ua/poslugy-eksporteram/platforma-sheexports/
http://www.wnisef.org/
http://edge.in.ua/
http://edge.in.ua/
http://1991.vc/programs/
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Краундфандингові платформи 
 

Краудфандинг – (від англ. Crowd - натовп і Funding - фінансування) «Громадське 

фінансування», «Фінансування громадою» — це співпраця людей, які добровільно 

об'єднують свої гроші чи інші ресурси разом, як правило через Інтернет, аби підтримати 

зусилля інших людей або організацій з метою розробки нових продуктів або послуг, 

допомоги нужденним, проведення заходів, підтримки як фізичних, так і юридичних осіб і 

т.п. 
  

фінансує різноманітні проекти, у 13-ти 

категоріях: мистецтво, комікс, танець, дизайн, мода, фільми і відео, 

їжа, відеоігри, музика, фотографія, видавництво, технологія, театр[2]. 

За 3 роки існування більш ніж 1 800 000 людей своїми пожертвами 

повністю успішно профінансували понад 20 000 проектів, зібравши 

більше $200 000 000. 

 

Найбільш гучні краудфандінгові проекти, які запускалися на платформі Kickstarter: 

 створення розумного годинника Pebble Time зібрало понад $ 20,3 млн. 

(По $ 1 млн. за годину). 

 сумки-холодильники Coolest Cooler - $ 13 млн. 

 грова консоль Ouya, до проекту якої бекери (ті, хто надає фінансування) вклали 

$ 8,59 млн. 

У лідерах зборів на Kickstarter - технічні винаходи, програмне забезпечення, музика та 

відео. 
 

Головним конкурентом вищезгаданої платформи є  IndieGoGo, яка менш відома в 

Україні, але активно підтримує бізнес-проекти «загальнолюдського» спрямування, що 

поліпшують побут, екологію та ін. Перевага платформи також в більш широкому 

географічному охопленні і можливості гнучкого фінансування (розробник стартапу 

отримує кошти, навіть якщо мета (заявлена сума) не досягнута). 

 

сайт фінансування творчих проектів за 

схемою громадського фінансування, заснований у 

2008 році. Штаб-квартира знаходиться в Сан-

Франциско, Каліфорнія. Дев'ять мільйонів людей з усього світу 

відвідують сайт щомісяця. 

Рекордами IndieGoGo стали збори на: 

 смартфон Ubuntu Edge (більше $ 13 млн.); 

 вулик Flow Hive ($ 11,32 млн.); 

 розумний шолом Skully ($ 2,8 млн.); 

 сімейний робот Jibo ($ 2,3 млн.). 

 

Електронні послуги 
 

Реєстрація та ведення бізнесу 
 

 Акредитація виконавців МТД 

 Висновок про товари, які не виробляються та не мають 

аналогів в Україні 

 Відомості з реєстру банкрутства 

 Відомості з реєстру бізнесу 

 Включення відомостей про ФОП 

 Включення відомостей про ЮО 

 Внесення змін про ФОП 

 Дозвіл на ввезення видавничої продукції 

 Дозвіл на реекспорт товарів 

 Індивідуальна ліцензія на здійснення зовнішньоекономічної операції 

 Ліцензія з протипожежної діяльності 

 Ліцензія на виробництво спиртів та алкогольних напоїв 

 Ліцензія на експорт товарів 

 Ліцензія на здійснення майнових інвестицій за кордон 

 Ліцензія на імпорт товарів 

 Ліцензія на імпорт/експорт алкоголю та тютюну 

 Ліцензія на надання фінансових послуг 

 Ліцензія на право оптової торгівлі алкоголем 

 Ліцензія на працевлаштування за кордоном 

 Ліцензія на туроператорську діяльність 

 Припинення ФОП 

 Продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями 

 Протипожежна декларація 

 Реєстрація проектів МТД 

 Реєстрація фінансової установи 

 Реєстрація ФОП 

 Спеціальна ліцензія на імпорт товару 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Indiegogo_logo.png
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kickstarter_logo_2017.png
http://www.compet.kh.gov.ua/ukr/1450-kraudfanding-osoblivosti-ta-vidi-gromadskogo-finansuvannya
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://www.kickstarter.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Kickstarter#cite_note-2
https://www.indiegogo.com/#/picks_for_you
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://www.kmu.gov.ua/ua/servicesfilter
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/akreditaciya-vikonavciv-mtd
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/visnovok-shchodo-prodovzhennya-strokiv-rozrahunkiv-za-zeo
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/visnovok-shchodo-prodovzhennya-strokiv-rozrahunkiv-za-zeo
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/vidomosti-z-reyestru-bankrutstva
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/vidomosti-z-reyestru-biznesu
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/vnesennya-zmin-pro-fop
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/vklyuchennya-vidomostej-pro-yuo
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/vnesennya-zmin-fop
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/dozvil-na-vvezennya-vidavnichoyi-produkciyi-z-derzhavi-agresora
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/dozvil-na-reeksport-tovariv
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/razova-individualna-licenziya
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/licenziya-z-protipozhezhnoyi-diyalnosti
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/zayava-shchodo-licenziyi-na-virobnictvo
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/licenziya-na-eksport-tovariv
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/individualna-licenziya-na-zdijsnennya-majnovih-investicij-za-kordon
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/licenziya-na-import-tovariv
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/licenziya-na-importeksport-alkogolyu-ta-tyutyunu
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/licenziya-na-nadannya-finansovih-poslug
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/zayava-shchodo-licenziyi-na-pravo-optovoyi-torgivli
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/licenziya-na-pracevlashtuvannya-za-kordonom
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/licenziya-na-turoperatorsku-diyalnist
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/pripinennya-fop
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/visnovok-shchodo-prodovzhennya-strokiv-rozrahunkiv-za-zovnishnoekonomichnimi-operaciyami
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/protipozhezhna-deklaraciya
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/reyestraciya-proektiv-mtd
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/reyestraciya-finansovoyi-ustanovi
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/reestratsiya-fizosobi-pidpriemtsem
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/specialna-licenziya-na-import-tovaru

