
Зустріч з ветеранами АТО/ОСС при 

Чернігівській обласній державній 

адміністрації

27 листопада 2020 року

Щодо існуючих механізмів підтримки 

бізнесу на загальнодержавному та 

регіональному рівнях



ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

 Державна програма Доступні кредити 5-7-9 % (інвестиційні кредити, 

рефінансування кредиту, кредит на оборотний капітал)

 Український фонд стартапів

 Як започаткувати власний бізнес за сприяння Державної служби зайнятості

 Компенсування витрат роботодавця у разі працевлаштування безробітного на 

створене ним нове робоче місця

 Право роботодавця на допомогу по частковому безробіттю

 Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом 

здешевлення кредитів

 Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва

 Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції



- фінансово-кредитна підтримка інвестиційних проєктів для діючого

бізнесу через ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по

Чернігівській області»

Обласна Програма розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2021-2027 роки:

- інформаційно-консультаційна підтримка діючого бізнесу та осіб,

бажаючих відкрити власну справу

- Інкубаційні та акселераційні програми розвитку підприємницької

діяльності



Зрозумілі кроки для відкриття бізнесу:

Державний інфо-сервіс #StartBusinessChallenge

надає покрокові інструкції з детальною

інформацією про дозвільні документи, що

необхідні для реєстрації бізнесу

https://sbc.regulation.gov.ua/

Національна онлайн-школа для підприємців

business.diia.gov.ua

Практичний семінар “Як підготувати бізнес-

план. Покрокова інструкція”

Онлайн побудова бізнес моделі

https://sme.gov.ua

#StartBusinessChallenge

https://sbc.regulation.gov.ua/
https://sme.gov.ua/


Сервіси та можливості:

 Рада бізнес-омбудсмена 

 Biz Camp для малого та середнього бізнесу

 Програма Федерального міністерства економіки та 

енергетики Німеччини для менеджерів “Fit for 

Partnership with Germany”

 Ініціатива ЄБРР «Корисні ноу-хау під час кризи», 

призначена для малого бізнесу в умовах пандемії 

коронавірусу

 Створіть стартап за 3 місяці за допомогою програми 

YEP Starter

 Фінансування на створення та розвиток соціального 

підприємства



Можливості торгівлі на міжнародних інтернет-майданчиках:

Etsy – найбільший маркетплейс хендмейд та вінтажних речей 

Amazon – найбільш популярний сайт електронної комерції у світі з 200 

млн унікальних відвідувачів щомісяця 

eBay – найбільший у світі онлайн аукціон. На платформі зареєстровано 

200 млн користувачів, 20 млн з яких продавці   

Shopify - є можливість мати онлайн-магазин та одночасно пропонувати 

товари з нього на Amazon, eBay, Etsy, інших каналах продажу



Знайти інвесторів:

 Знайти інвесторів на Startup Network

 Знайти інвесторів на Dealroom

 Сервіс пошуку бізнес партнерів та інвесторів 

BePartner

 Краудфандинг на Спільнокошті

 Краудфандинг на Kickstarter



Дякую за увагу!


