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Розвинений малий та середній бізнес є запорукою стабільності економіки та

розвитку країни.

Саме тому створено портал, який допомагає підприємцям у відкритті,

розвитку та масштабуванні бізнесу.

https://business.diia.gov.ua/

Мрію про бізнес

Знайти ідею  

Національна онлайн-школа для 

підприємців

Шлях підприємця

Маніфест підприємця

Кейси та новини

Центри підтримки підприємців 

Дія.Бізнес

Стати безбар’єрним бізнесом

Керую/маю бізнес

Безкоштовні онлайн та офлайн 

консультації

Національна онлайн-школа для 

підприємців

Сервіси та можливості

Кейси та новини

Довідник для підприємця

Каталог організацій підтримки бізнесу

Центри підтримки підприємців 

Дія.Бізнес

Пропозиції від партнерів Дія.Бізнес

Виставки та події для підприємців

Шлях підприємця

Маніфест підприємця

Самотестування для підприємців

Стати безбар’єрним бізнесом

Акселераційна програма Impact 

Business

Допомога від Ради бізнес-омбудсмена

Антикорупційні принципи для бізнесу

Починаю бізнес

Національна онлайн-школа для 

підприємців

Безкоштовні онлайн та офлайн 

консультації

Сервіси та можливості

Довідник для підприємця

Кейси та новини

Пропозиції від партнерів Дія.Бізнес

Каталог організацій підтримки бізнесу

Центри підтримки підприємців 

Дія.Бізнес

Шлях підприємця

Маніфест підприємця

Стати безбар’єрним бізнесом

Антикорупційні принципи для бізнесу

https://business.diia.gov.ua/


ДІЯ.ЦИФРОВА ОСВІТА

Національна онлайн-платформа для розвитку цифрової грамотності

Більше можливостей на безкоштовній онлайн-платформі https://osvita.diia.gov.ua/

НАЦІОНАЛЬНА ОНЛАЙН-ШКОЛА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

Дізнайтесь, як заснувати власне підприємство, правильно вести бухгалтерську звітність, складати фінансовий

план, отримати фінансування на розвиток своєї бізнес-ідеї, просувати продукт і управляти командою. Все це

безкоштовно у форматі освітніх серіалів.

Ці та інші освітні курси вже доступні на платформі. Всі курси безкоштовні.

https://business.diia.gov.ua/school

Переведення бізнес-процесів в 

онлайн
Освітній серіал має на меті допомогти

підприємцям перевести бізнес-процеси в

онлайн і розповісти про ключові правила

та інструменти для переходу в онлайн.

Почати бізнес. Сфера технологій

Освітній серіал має на меті допомогти

потенційним підприємцям заснувати

власну справу у цій сфері.

Фінансова грамотність для 

підприємців
Освітній серіал має на меті допомогти

потенційним та діючим підприємцям

покращити свої навички в управлінні

фінансами у власному бізнесі.

https://osvita.diia.gov.ua/
https://business.diia.gov.ua/school


150 + БІЗНЕС-ІДЕЙ ДЛЯ ЗАСНУВАННЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ

Тут ви знайдете список ідей для бізнесу, які потребують мінімального

стартового капіталу та матимуть попит у вашому місті. Навіть більше -

отримаєте перелік необхідних документів для запуску бізнесу та шаблони усіх

робочих документів.

https://business.diia.gov.ua/idea

Пекарня

Якщо ви обожнюєте 

запах свіжого хліба 

або вам подобається 

годувати людей —

відкрийте пекарню!

Піцерія

Якщо ви обожнюєте 

піцу — задумайтесь 

про відкриття 

власної піцерії.

СТО

Заробити кошти на 

обслуговуванні 

автомобілів легко!

Кабінет 

косметолога

Косметологічні 

процедури — це 

надприбутковий 

бізнес в Україні. 

Станьте частиною 

цього тренду.

Кабінет сімейного 

лікаря

Допоможіть сім'ям 

бути здоровими.

https://business.diia.gov.ua/idea


Start Business Challenge

Державний інфосервіс Start Business Challenge надає покрокові інструкції з детальною інформацією про

дозвільні документи, що необхідні для реєстрації бізнесу.

Той вид бізнесу, що цікавить вас найбільше, можна знайти серед досить широкого переліку за пошуком,

назвою чи кластером.

Навчання безкоштовне. Сертифікату немає.

Готово! 

Отримайте список необхідних для 
відкриття документів

Оберіть бізнес.

Знайдіть бізнес, 
відкриття якого 

Вас цікавить

Розпочніть тест. 

Дайте відповідь на декілька простих 
запитань

Посилання на Інструкції SBC

https://sbc.regulation.gov.ua/?fbclid=IwAR0ovUYbmwxNPUYOXt5XfAndN5MdbDW4AG-0bs3qYYF-

GGKRCW0SFjULaFM

https://sbc.regulation.gov.ua/?fbclid=IwAR0ovUYbmwxNPUYOXt5XfAndN5MdbDW4AG-0bs3qYYF-GGKRCW0SFjULaFM


БУДУЙ СВОЄ!

Навчальна платформа, створена для підприємців та тих, хто

хоче розпочати свою справу. Ресурс заснований

«Ощадбанком» з метою підтримки малого та середнього

бізнесу.

Тут можна отримати необхідні знання, а також спеціальні

навички для ведення бізнесу в сучасному світі: від базової

інформації про основи підприємницької діяльності до

найсучасніших методів просування бізнесу.

Навчання безкоштовне. Сертифікату немає.

ЩО ДАЄ НАШЕ НАВЧАННЯ ОНЛАЙН?

Знання, що підвищать ефективність твого бізнесу

Тільки практичні поради та «рецепти успіху»

Досвід найкрутіших лекторів України

Посилання на Начальні курси на Будуй своє! https://buduysvoe.com/navchannya-online

Посилання на Youtube канал Будуй своє!

https://www.youtube.com/channel/UCx5Jed62qjzDu1Z5PZ0tMQA/featured

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

 Дієвий бізнес-план

 Як відкрити власний бізнес

 Як вивести свій бізнес на міжнародний рівень

 Розробка стратегії для роботи в соцмережах

 Побудова персонального бренду

 Формула швидкого росту бізнесу

 Як побудувати системний бізнес

 Це та багато іншого за посиланнями

https://buduysvoe.com/navchannya-online
https://www.youtube.com/channel/UCx5Jed62qjzDu1Z5PZ0tMQA/featured


Більш детально за посиланням   https://online.novaposhta.education/courses

ЗАРЕЄСТРУЙСЯ ТА ОТРИМАЙ ДОСТУП ДО БЕЗКОШТОВНОГО НАВЧАННЯ В

ШКОЛІ БІЗНЕСУ

Ми надаємо українським підприємцям систематизовані знання і практичні навички для

масштабування бізнесу, збільшення його прибутку та підвищення основних якісних

показників.

ОНЛАЙН-ІНТЕНСИВ     Великий курс для малого бізнесу
Це перший онлайн-інтенсив для малих підприємців, мрії яких виходять за рамки існуючого бізнесу. Якщо

ти теж ставиш перед собою амбітні цілі, прагнеш професійного росту і бажаєш стати лідером ринку, то

обрав правильний шлях. Від практиків українського бізнесу ти дізнаєшся, як працює маркетинг, як

просуватися і де шукати своїх клієнтів в онлайні, скільки витрачати на рекламу, а також зможеш

побудувати власну стратегію розвитку і позбутися хаосу в управлінні, ціноутворенні та фінансах. До того

ж, отримаєш готові шаблони і чек-лісти для самостійного аналізу показників твого бізнесу.

ОНЛАЙН-ІНТЕНСИВ    Франчайзинг. Дієва модель масштабування бізнесу
Якщо ти прагнеш масштабувати свій бізнес та готовий вийти на новий рівень, франчайзинг допоможе якісно та швидко

досягти поставлених цілей. Авторський курс від експертки з франчайзингу, розроблений на досвіді більше ніж 10 років та на

створенні понад 400 успішних франчайзингових мереж. Після курсу перед тобою відкриються двері до нових можливостей

твого бізнесу, ти отримаєш впевненість, розуміння процесів, основних принципів виходу на нові ринки та побудови стосунків з

франчайзі.

ОНЛАЙН-ІНТЕНСИВ   Бізнес-процеси: скорочуємо втрати – збільшуємо прибуток
Цей курс з управління бізнес-процесами допоможе тобі вивести компанію на новий рівень прибутковості та задоволеності

клієнтів і співробітників найбільш раціональним шляхом. Ти дізнаєшся, як створити цінність для клієнта та як найкраще

задовольнити його потреби, як за допомогою управління процесами та фокусі на потоці забезпечити конкуренту перевагу. А

також знайдеш відповіді на такі важливі питання операційної діяльності: що віднести до головного бізнес-процесу та як його

описати, якими показниками можна виміряти ефективність процесів, як забезпечити успішність бізнесу сьогодні та в

майбутньому.

https://online.novaposhta.education/courses


Освітні відеокурси за посиланням  https://www.youtube.com/channel/UCKRVreLLQ-gbc6vrdgF9uEA

Дивіться навчальні відеокурси E-Export School від УКРПОШТА

Вчіться продавати на найпопулярніших світових маркетплейсах

Більш детально за посиланням https://e-

export.ukrposhta.ua/?_gl=1%2Ait4esz%2A_ga%2AMzUwMDM3NjExLjE2NzYxNDE1MTQ.%2A_ga_6400KY4HR

Y%2AMTY3NjE0MTUxMy4xLjEuMTY3NjE0MTY2Mi4yOS4wLjA

Як розпочати бізнес з України.  Юридичні, податкові та митні аспекти.

Покроковий довідник, який просто й вичерпно розповідає про те, як розпочати бізнес з нуля та попередити

основні помилки, яких припускаються новачки.

Питання, що розглянуті в путівнику, вкажуть вам, як вибрати правильний вектор для розвитку вашого бізнесу.

https://www.ukrposhta.ua/doc/shipping-outside-ukraine/dovidnyk-export.pdf

https://www.youtube.com/channel/UCKRVreLLQ-gbc6vrdgF9uEA
https://e-export.ukrposhta.ua/?_gl=1*it4esz*_ga*MzUwMDM3NjExLjE2NzYxNDE1MTQ.*_ga_6400KY4HRY*MTY3NjE0MTUxMy4xLjEuMTY3NjE0MTY2Mi4yOS4wLjA
https://www.ukrposhta.ua/doc/shipping-outside-ukraine/dovidnyk-export.pdf


Пре-акселераційна програма для підприємців-початківців та інноваторів

EIT Jumpstarter

EIT Jumpstarter - це пре-акселераційна програма для науковців, дослідників та інноваторів, які хочуть перевірити

свою ідею та розвинути бізнес-навички, щоб створити та запустити власний стартап. Програма створена під егідою

Європейського інституту інновацій та технологій (EIT) - незалежної організації Європейського Союзу, що має на меті

зміцнити інноваційні здібності Європи. Це ініціатива ЄС, яка об'єднуючи бізнес-сферу, освіту та науку, пропонує

рішення для подолання глобальних викликів.

Для кого?

На відбір можуть подаватися команди та індивідуальні підприємці, які працюють за наступними напрямками:

Цифрові технології

Агротехнології

Нові матеріали

Виробництво та індустрія 4.0

Охорона здоров’я

Інноваційні рішення в енергетиці (Innoenergy)

Новий європейський Баугауз

Міська мобільність

Учасники програми зможуть:

Пройти індивідуальні та групові менторські сесії

Покращити бізнес-навички

Зустрітися з профільними експертами та відомими представниками європейського бізнесу

Навчитися правильно презентувати свої ідеї перед інвесторами та бізнес-аудиторією

У грудні 2023 року будуть обрані по три фіналісти з кожної категорії, які зможуть отримати гранти

до 10 000 євро на реалізацію своїх інноваційних ідей.

Як взяти участь? Необхідно заповнити аплікаційну форму до 16 квітня 2023 року.

https://apply.eitjumpstarter.eu/registration/?fbclid=IwAR2nXNyaI0UzG8iU4O4Y0oHfZz22itXPmzh75lfeZEy

8V2K6fzc0wFlQl-I



Startup.network

Інвестиційна платформа для стартапів

Кожен у кого є цікава ідея, стартап чи компанія може безплатно стати

учасником платформи та напряму спілкуватися з інвесторами. Це вільна

платформа, яка готова підтримати найсміливіші ідеї й майже не

модерується.

Більше за посиланням https://startup.network/ua/ до 31.12.2023

Шукаєте у що інвестувати?

Додайте на Startup.Network

Ваш Інвестиційний Інтерес та

отримуйте звернення від

проектів, які відповідають

заявленим вимогам і критеріям!

Шукаєте займ для розвитку?

Startup.Network допоможе Вам

отримати займ для існуючого

бізнесу та відкриття нових

напрямів

Потрібен інвестор у стартап?

Startup.Network допомагає

початківцям і досвідченим

підприємцям знайти

фінансування для

інвестиційних проектів та

діючих бізнесів

Хочете швидко та вигідно

продати свій бізнес або його

частку?

Startup.Network представить

Вашу пропозицію про продаж

широкому колу зацікавлених

покупців

https://startup.network/ua/


Координатор проєктів ЄБРР Тетяна Денисова +38 (050) 363 89 59, denysovt@ebrd.com 

Детальніше https://www.merezha.ua/grants/ebrd-asb

Європейський банк реконструкції та розвитку сприяє залученню професійних консультантів,

які допомагають малому та середньому бізнесу у реалізації консалтингових проєктів у різних напрямах та

завдяки ресурсам донорів, частково компенсує їхню вартість.

Про мету ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку має на меті сприяти збільшенню кількості робочих місць,

підвищенню загального рівня кваліфікації співробітників, нарощенню виробничих потужностей тощо.

Ці складники безпосередньо впливають на формування ефективного і сталого бізнес-клімату, а також на

розвиток технологій та українського виробництва в цілому.

Ми допоможемо:

оцінити потреби вашого бізнесу

залучити відповідного консультанта

супроводити проєкт від початку й до його завершення

компенсувати 85% вартості проєкту (без ПДВ)

Щоб отримати грантову підтримку, потрібно:

 більше 2-х років роботи на ринку

 понад 50% компанії повинно належати громадянам України

 штат компанії має налічувати від 10 до 500 співробітників

 гарна ділова репутація

 потреба в залученні консультанта

https://www.merezha.ua/grants/ebrd-asb


Більш детально за посиланням: https://business.diia.gov.ua/cases/iniciativi/programa-erasmus-dla-

molodih-pidpriemciv-ak-vzati-ucast

Erasmus for Young Entrepreneurs - програма обміну підприємницьким досвідом у Європі. Детальніше

можна ознайомитись за посиланням: https://civitta.com.ua/erasmus-for-young-entrepreneurs

Учасники програми працюватимуть протягом 1-6 місяців:

На учасників чекає обмін досвідом, дослідження іноземного ринку та ділові знайомства з професіоналами з

інших країн Європи.

Програма надає фінансову підтримку новим підприємцям під час обміну, що допоможе покрити витрати

на проживання в іншій країні.

Що потрібно для участі в програмі?

мати до 3-х років підприємницького досвіду або ідею та мотивацію для створення власного бізнесу;

підготувати бізнес-план, CV та відповіді на декілька відкритих питань;

зареєструватися на сайті для участі у програмі: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu;

самостійно або за підтримки представників СIVITTA знайти досвідченого підприємця та розпочати обмін.

Як взяти участь?

Проєкт триває до 2024 року.

Пишіть на пошту: eye@civitta.com або eye@radartech.com.ua

https://business.diia.gov.ua/cases/iniciativi/programa-erasmus-dla-molodih-pidpriemciv-ak-vzati-ucast
https://civitta.com.ua/erasmus-for-young-entrepreneurs


Genesis і Meta запустили третю StartUp Academy
технологічних бізнесів з України та Європи

StartUp Academy 3.0 - це безоплатна двомісячна онлайн-

програма для ІТ-підприємців і С-level керівників про

масштабування та управління технологічним стартапом. Щоб

вдосконалити свої продукти, учасники вивчать покрокові бізнес-

стратегії від засновників глобальних компаній, пройдуть

менторську програму та отримають деталізований фідбек від

експертів із Genesis та Meta.

Освітня програма буде сфокусована на таких модулях: 

 Стратегія

 Фінанси та інвестиції

 Продукт

 Маркетинг і продажі

 Управління командою

 Технології та інновації

Для кого?

Участь відкрита для стартапів із країн Центральної та Східної Європи. Програма створена переважно для

технологічних стартапів від seed-стадії розвитку та вище, в напрямах edtech, fintech, b2b SaaS (але не

обмежуючись ними), а також мобільних застосунків.

Як взяти участь?

Дедлайн для реєстрації - 10 квітня 2023 року. Відбір містить 3 етапи: онлайн тестування, огляд презентації

(Pitch Deck Review) та співбесіду. Навчання розпочнеться 7 травня 2023 року. Подати заявку на участь та

детальніше ознайомитися з програмою можна на сайті Startup Academy https://genesis-startup-academy.com/

https://genesis-startup-academy.com/


Кампстер - інтерактивна онлайн-академія, в

якій Ви з легкістю отримуєте знання і розвиваєте

навички, які необхідні для досягнення мети та

відповідають ринковим вимогам, і це - у

найбільш ефективний спосіб!

Більш детально за посиланням:  https://www.thecampster.com/ua/

Кампстер пропонує безплатний доступ до 22 курсів із програмування,

маркетингу, тайм-менеджменту, вивчення мов, копірайтингу та ін.

Успіх у бізнесі — це вже не недосяжна мета.

Виберіть курси, які зроблять Вас успішним підприємцем і перетворять Ваші

ідеї на бізнес-результати, якими Ви зможете пишатися.

https://www.thecampster.com/ua/
https://www.thecampster.com/ua/


Більш детально за посиланням https://ukrainecreatives.education/

UkraineCreatives.Education - ресурс для тих, хто шукає освітні матеріали,

статистичні дані та натхнення для розвитку підприємництва у секторі культури та

креативних індустрій. Інвестуймо у перемогу, бо освіта - запорука стійкості!

https://ukrainecreatives.education/


Більше тут https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-ua/courses

ПЛАТФОРМА Google Digital Workshop

Навчіться розуміти клієнтів

і їхню поведінку в мережі.
Дізнайтеся, як визначати

ефективність інтернет-маркетингу й

досягати кращих результатів,

використовуючи веб-аналітику.

Пропонуйте свої товари та

послуги в інших країнах.
Дізнайтеся, як вивести компанію

на міжнародний рівень і пропонувати

свої послуги клієнтам за кордоном.

ШКОЛА З НАПИСАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ  (ОНЛАЙН) -
це покрокова інструкція з написання грантових заявок та підготовки

якісного грантового проєкту.

Кому буде корисно пройти навчання?   Для всіх, хто хоче отримати грант.

 Менеджерам соціальних проєктів, які шукають фінансування на реалізацію своїх ініціатив

 Громадським активістам, які прагнуть залучити донорські кошти на реалізацію соціально-важливих проєктів

 Представникам малого та середнього бізнесу, які мають на меті використати грантові ресурси для своїх бізнес-проєктів

 Науковцям, які планують здійснювати науково-дослідну діяльність на донорські гроші

 Представникам ОТГ для залучення коштів на розвиток своїх громад

 Представникам медіа та журналістам

Більше за посиланням http://www.chaszmin.com.ua/navchannya/shkola-z-napysannia-grantovyh-proektyv/

Ознайомтеся з безкоштовними

навчальними матеріалами, які

допоможуть розвивати бізнес чи

кар’єру. Ви можете вибрати окремі

модулі або пройти весь курс.

https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-ua/courses
http://www.chaszmin.com.ua/navchannya/shkola-z-napysannia-grantovyh-proektyv/


«Розпочни і вдосконалюй свій бізнес» (РВСБ) − програма навчання ведення бізнесу, розроблена

Міжнародною організацією праці. Наголос у ній робиться на запуску і подальшому вдосконаленні малого та

середнього підприємництва як інструменту створення більшої кількості робочих місць кращої якості для жінок і

чоловіків, зокрема в країнах з ринком, що формується. РВСБ, здійснювана більш ніж у 100 країнах, − одна з

найбільших у світі програм у цій галузі.

Програма складається із чотирьох взаємопов›язаних навчальних курсів − «Генеруй бізнес-ідею», «Розпочни свій

бізнес», «Вдосконалюй свій бізнес і «Розвивай свій бізнес».

Тренінги «Розпочни свій бізнес»

Міжнародна організація праці пропонує майбутнім підприємцям та підприємцям початківцям тренінг

«Розпочни свій бізнес», який включає такі теми:

 бізнес-план

 маркетинг

 робота з персоналом

 організація та управління

 закупівлі

 розрахунок собівартості

 фінансове планування

 стартовий капітал

Додатково учасники тренінгу детально ознайомляться з державною програмою доступних кредитів 5-7-9% та

іншими важливими аспектами планування власної справи для залучення зовнішнього фінансування.

Більше за посиланням  https://biz.gurt.org.ua

https://biz.gurt.org.ua/


Українські підприємці запустили міжнародну волонтерську B2B

ініціативу Do Business with Ukrainians, що допомагає малому та

середньому бізнесу України знаходити замовників у ЄС, США та

Канаді.

Про платформу

Платформа - це своєрідний маркетплейс, де з однієї сторони - українські підприємці, які пропонують свої

послуги та продукти, а з іншої - потенційні клієнти з-за кордону, які можуть допомогти українській економіці

своїми замовленнями.

Основні цілі проєкту:

 Допомагати українському малому та середньому бізнесу отримувати міжнародні замовлення.

 Надати підтримку для успішного ведення цих міжнародних проєктів (знаннями, нетворкінгом, менторством,

англомовними акаунтами).

 Надати грантову допомогу для того, щоб малий бізнес міг вже зараз платити податки та зарплати.

 Сприяти зміцненню української економіки.

Приєднатися до проєкту можна за посиланням  https://www.dobizwithua.com/ до 31.12.2023 
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https://www.dobizwithua.com/


Онлайн-платформа доступна за посиланням https://www.merezha.ua/ до 31.12.2023

Merezha - унікальний бізнес-інструмент експертних рішень від

ЄБРР та ЄС

Проєкт реалізовано в рамках ініціативи Європейського союзу для країн

Східного партнерства (EU4Business) «Прямуємо разом!». Ініціатива надає

можливості фінансування для малого та середнього бізнесу, відкриває

іноземні ринки та пропонує консалтингову і технічну підтримки.

Реалізацією ініціативи в Україні займається Європейський банк

реконструкції та розвитку.

Завдяки платформі Merezha ви зможете:

Швидко знаходити експертів, завдяки 20-секундним відеопрезентаціям, згідно бізнес-задач, необхідних саме

вашому бізнесу;

Переймати досвід, отримавши доступ до їхньої бази знань: успішних кейсів, вебінарів та офлайн-подій

(лекцій, майстер-класів);

Ставити експерту питання щодо актуальних бізнес-задач та назначати онлайн чи офлайн зустрічі.

Пройдіть швидку діагностику бізнеса та отримайте відповідні:

Програми підтримки бізнесу

Кейси, вебінари та інший персоналізований бізнес-контент

Нетворкінг для однодумців

Безкоштовні діагностичні сесії

https://www.merezha.ua/


Щоб отримати підтримку від

фонду, малим підприємцям, які

працюють в Україні, необхідно

надіслати заявку:

https://form.keepgoing.com.ua/

до 31.12.2023

На сайті платформи команди або сімейні бізнеси можуть розповісти про свій досвід роботи за воєнного часу

та подати заявку на отримання інформаційної, грошової чи іншої допомоги. Напрямки малого бізнесу: різні

виробництва, зокрема продуктів харчування, одягу / взуття, сервіс (перукарня, салон, ремонт, хімчистка тощо),

сфера громадського харчування, роздрібна торгівля, культура, творчість, реклама, креатив, освіта та ін.

KeepGoing - платформа допомоги мікро- та малому

бізнесу в Україні. Проєкт надає медійну, інформаційну,

фінансову підтримку та запускає краудфандингові збори.

Звернутися по допомогу на сайті KeepGoing.com.ua можуть

команди до 50 осіб чи сімейні бізнеси, постраждалі під час

війни.

Розглядаються заявки від компаній,

творчих та професійних об’єднань,

самостійних спеціалістів, які

працюють задля військових чи

гуманітарних потреб.

Розкажіть про себе - що чіткіше ви

опишете вашу справу та ваш внесок

до перемоги, то ймовірніше зможете

залучити допомогу.

https://form.keepgoing.com.ua/


Доступ за посиланням https://www.coachesforukraine.com/

до 31.12.2023

Безоплатні групові щотижневі коуч-сесії для українських

підприємців, які постраждали від війни, від професійних коучів

топових компаній світу, зокрема Google, Microsoft, Apple, Netflix.

Мова: англійська. Проект реалізовується за підтримки LIFT99.

Хоча жоден із тренерів не пройшов навчання у військових умовах і не

мав безпосереднього досвіду в цьому, як група вони мають багаторічний

досвід у створенні бізнесу, інвестуванні та інструментах особистого

розвитку, щоб орієнтуватися у змінах, кризах і травмах. Вони

керуватимуть групою у створенні стійкості та допоможуть відтворити

привабливе майбутнє.

Серед бізнес-коучів:

• Розаріо Лондоно, екс-коуч Netflix, Citigroup, BMW;

• Марі Ауттьєр, продакт-директор Twitter, ангел-інвестор;

• Фелікс Лін, екс-коуч Y Combinator, Tony Robbins, eBay;

• Шері Хілі, екс-коуч Youtube, Paramount, Apple.

 Вже організовано 25 занять.

 На перші 2 серії зареєструвалося 1400+ людей.

 До нас приєдналися 24 тренери з усього світу.

https://www.coachesforukraine.com/


SMART EXPORTER: ЕЛЕКТРОННІ

РЕСУРСИ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА

ВИМОГИ ДЛЯ ЕКСПОРТУ ДО ЄС
Онлайн-курс для спеціалістів з

експорту й торгівлі в ЄС. Зокрема,

розглядаються онлайн-інструменти, які

дають доступ до аналітичної,

регуляторної та маркетингової

інформації. Доповнює курс «Експорт,

ринки ЄС та інтернаціоналізація

бізнесу».

ЕКСПОРТ, РИНКИ ЄС ТА

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ
Онлайн-курс, присвячений

налагодженню системного експорту.

Розроблений на базі матеріалів

Комерційної служби США, кращих

українських та міжнародних практик.

Доповнює курс «Smart Exporter:

електронні ресурси, регулювання та

вимоги для експорту до ЄС».

EdEra (Education Era) Український освітній онлайн-проєкт.

До кожної лекції (коротких відео, запитань і завдань для кращого засвоєння матеріалу) додається

супровідний матеріал – конспект з ілюстраціями та поясненнями.

Кожного тижня студенти здають домашнє завдання, а в кінці курсу – іспит. Навчатись можна в будь-який

зручний час.

Навчання безкоштовне (за бажання можна дотувати в проєкт). Можна отримати сертифікат.

Більше за посиланням на Курси від EdEra https://www.ed-era.com/courses/

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
У курсі ви дізнаєтеся, що таке

соціальне підприємництво, його

основні відмінності від традиційних

видів бізнесу та конкурентні переваги

соціальних підприємств. Також ви

ознайомитеся з різними типами

соціальних підприємств, їхніми

формами та бізнес-моделями.

https://www.ed-era.com/courses/


Успішний стартап: від
ідеї до масштабування

Соціальне 
підприємництво

Бухгалтерський облік 
для початківців

Case study: як 
вирішувати складні 
завдання у бізнесі та 

житті

PROMETHEUS. Український проєкт масових відкритих онлайн-курсів.

Серед його партнерів найкращі виші країни: Києво-Могилянська академія, КНУ ім. Тараса Шевченка,

Київський політехнічний інститут, Український католицький університет та Львівська IT-школа (LITS).

Курси Prometheus побудовані за системою пов’язаних між собою циклів, наприклад, за темою аналізу даних,

підприємництва чи громадянської освіти. Тож користувач, який зацікавився, наприклад, підприємництвом

чи програмуванням, може пройти не один окремий курс, а цілу низку.

Навчання безкоштовне. Можна отримати сертифікат.

Та багато іншого…..

Посилання на Підприємницькі цикли курсів Prometheus

https://prometheus.org.ua/courses-catalog/business/

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UkrainianStartupFund+S_STARTUP101+2023_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UkrainianStartupFund+S_STARTUP101+2023_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UkrainianStartupFund+S_STARTUP101+2023_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UkrainianStartupFund+S_STARTUP101+2023_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UkrainianStartupFund+S_STARTUP101+2023_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UkrainianStartupFund+S_STARTUP101+2023_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:WNISEF+SE101+2017_T4/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/EY/ACC102/2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CASERS101+2021_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CASERS101+2021_T3/about
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/business/


ВУМ (Відкритий Університет Майдану)

Дистанційна платформа громадянської освіти. Пропонує більш як 30 тем для

безкоштовного навчання.

Курси сформовані з відеолекцій, практичних завдань та контрольних запитань. Форум

дає можливість спілкуватися з іншими студентами та викладачами.

Лекції читають провідні викладачі бізнес-шкіл, практики з бізнесу та соціальної сфери.

Онлайн-курси пов’язані з такими напрямами як персональний розвиток, реалізація

потенціалу, підприємництво, формування відкритого суспільства в Україні.

Навчання безкоштовне.

Після успішного проходження курсу Ви зможете завантажити іменний сертифікат

з унікальним номером та кількістю навчальних годин.

Посилання на Курси ВУМ https://vumonline.ua/courses/

https://vumonline.ua/courses/


Безкоштовні програми з опанування ІТ- технологій

Оволодійте високооплачуваною професією та працюйте дистанційно в ІТ-компанії або

на фрілансі по всьому світу!

Якщо ви відчуваєте, що вам знадобилися б знання наступних курсів, то ми готові відкрити безкоштовний

доступ до відеоуроків без опції перевірки домашніх завдань та видачі сертифікату.

Якщо під час навчання вам знадобиться допомога тренера або ви захочете отримати сертифікат, то ви

можете звернутися до координатора щодо підключення цієї опції.

Як отримати безкоштовний доступ до навчання:

Оберіть одну з навчальних програм.

Заповніть форму на сторінці навчальної програми.

При реєстрації обирайте варіант "В записі". В полі "Коментар" вкажіть "Безкоштовно".

Пошерьте цю інформацію з друзями і тим, кому це може бути корисно.

Перелік курсів, які доступні безкоштовно в записі:

✅ Основи SQL,

✅ Основи проєктного менеджменту,

✅ Експерт в управлінні проєктами,

✅ Тестування ПЗ та забезпечення якості,

✅ Керування персоналом (HR-менеджмент),

✅ Побудова та розвиток персонального бренду,

✅ Бізнес-аналіз в IT,

✅ Аналітик даних.

Лишайте заявку і ми з вами зв'яжемося! https://skillsup.ua/education/free-courses/

https://skillsup.ua/education/free-courses/


Академія SendPulse пропонує курси, тренінги та вебінари з email-маркетингу, 

вебаналітики, створення чат-ботів, лендингів, налаштування контекстної реклами 

тощо.

Курси з реклами та аналітики

Основи таргетованої реклами

Основи контекстної реклами

Основи веб-аналітики

Курси з просування бізнесу

YouTube для бізнесу і особистого бренду

TikTok для бізнесу та особистого бренду

Курси по email маркетингу

Основи email маркетингу

Доставляємість листів

Створення шаблонів розсилок
Більше за посиланням  https://academy.sendpulse.com/ua

https://academy.sendpulse.com/ua


COURSERA

Міжнародний освітній проєкт, що пропонує своїм

слухачам сотні безкоштовних онлайн-курсів з різних

предметів від провідних американських

університетів.

Найкоротші курси тривають 3 тижні, найпоширені–

6-тижневі, однак є й такі, які тривають 10 та більше

тижнів.

Зважаючи на те, що відеолекції читають

англійською мовою, найпопулярніші з них

субтитровані українською.

Посилання на Сoursera for business

https://www.coursera.org/business/

Посилання на Найкращі бізнес-курси на

Сoursera https://www.coursera.org/browse/business

Навчання безкоштовне.  Можна отримати сертифікат.

LABA

Це міжнародна освітня платформа. Унікальність

проєкту в тому, що навчання тут проходить у

динамічному форматі. Лектори - переважно,

практики.

Усі курси розбиті на тематичні блоки. Програма

навчання чітко систематизована, що дозволяє

отримувати знання цікаво та ефективно.

Укладання угод завдяки переговорам, діагностика

ризиків у договорах, покроковий алгоритм реалізації

проєкту, побудова бізнес-моделі для малих і середніх

підприємців – цьому та багато чому іншому, за

словами організаторів платформи, навчаються

слухачі курсів LABA.

Посилання на Бізнес-курси від лаби https://l-a-b-

a.com/lecture/business-and-management

Навчання платне. Можна отримати сертифікат.

https://www.coursera.org/business/
https://www.coursera.org/browse/business
https://l-a-b-a.com/lecture/business-and-management


Krok Business School

Проєкт університету «КРОК». BSK активно співпрацює з українськими, закордонними та міжнародними

навчальними закладами, а також представниками реального бізнесу.

У програмах для керівників бізнесу Krok Business School фокусується на особистому професійному розвитку

студентів і пропонує понад 10 відкритих програм. А для корпоративних клієнтів програми реалізують під

замовлення.

Сьогодні на рахунку BSK – реалізовані проєкти для KAN Development, Київстар та Vaillant Group Ukraine.

BSK – провайдер програм MBA (ступінь магістра бізнес-адміністрування) в Україні.

Портфель програм BSK містить 5 таких програм:

 General МВА без спеціалізації;

 МВА зі спеціалізацією IT;

 MBA PHARMA (менеджмент і маркетинг у фармацевтичних компаніях);

 МВА Операційна досконалість (управління виробництвом);

 International MBA (дистанційна форма навчання).

Посилання на Навчальні тренінги та семінари KBS https://bs.krok.edu.ua/treningi-ta-seminari/

Навчання платне.  Можна отримати сертифікат міжнародного зразка.

https://bs.krok.edu.ua/treningi-ta-seminari/


https://business.diia.gov.ua/cases/masstabuvanna/fit-for-partnership-with-germany-program-2023

Набір на Програму Fit for Partnership with Germany для менеджерів 

на 2023 рік
Програма Fit for Partnership with Germany сприяє посиленню бізнесу та соціально-

економічному розвитку регіонів України та залишається дієвим інструментом підтримки

двосторонніх економічних відносин між Німеччиною та Україною.

Програма має прямий вплив на економіку України та сприяє просуванню української

продукції та послуг на міжнародних ринках, відновленню ланцюжків поставок, збільшенню

обсягів експорту та надходжень валютної виручки в країну, що є вкрай важливим у поточній

ситуації.Для кого?

Програма надає можливість керівникам середньої та вищої ланки українських компаній встановити ділові контакти з

підприємствами та громадами Німеччини та налагодити з ними довгострокове партнерство.

Для розв'язання конкретних задач двосторонніх економічних відносин Програмою передбачені бізнес-сесії у Німеччині: візити

на підприємства, переговори, виставки, безпосереднє спілкування з німецьким бізнесом задля відновлення логістичних

ланцюжків, виїздів на майданчики вживаного та нового обладнання, підписання конкретних контрактів.

Програма складається з двох етапів:

 Онлайн-модуль (інтерактивні форми взаємодії). Тривалість - до 6 тижнів (2-3 дні на тиждень по 2-3 години).

 «Живий» модуль - 2-тижнева бізнес-сесія в Німеччині: візити на німецькі підприємства, відвідання виставок,

хабів, продовження В2В-переговорів.

Фінансові умови участі у Програмі: Участь в онлайн-модулях є безкоштовною.

Бізнес-сесії за напрямами на 2023 рік:

 Сільське господарство та харчова промисловість

 Industry 4.0 - Діджиталізація

 Будівництво та енергоефективність

 Екологічна утилізація відходів

 Менеджмент у сфері охорони здоров’я

https://business.diia.gov.ua/cases/masstabuvanna/fit-for-partnership-with-germany-program-2023


Посібники та корисні матеріали EEN тренінги EEN вебінари Онлайн школа EEN

За допомогою EEN українські МСП мають

можливість:

 шукати бізнес-партнерів та покупців своєї продукції;

 розміщувати та відстежувати комерційні пропозиції;

 просувати свої інноваційні технології на ринки ЄС;

 шукати та залучати новітні інноваційні технології із-за

кордону;

 шукати інвесторів та партнерів у ЄС для створення

спільних підприємств.

Більше за посиланням: 

http://eenukraine.com/uk/learning/

Європейська Мережа Підприємств (Enterprise Europe Network) - це глобальна

міжнародна мережа, до якої входить 70 країн світу. Мережа налічує понад 600 бізнес-

асоціацій, близько 20 000 бізнес-пропозицій та технологічних розробок. Кожен рік EEN

проводить близько 700 бізнес-заходів та b2b зустрічей, де підприємці зі всього світу шукають

бізнес-партнерів.

Як ми можемо допомогти вашому бізнесу?

Знайти 

інноваційні 

продукти та 

технології

Знайти бізнес-

партнерів   
Просування 

інноваційної 

продукції

Знайти 

партнерів 

для науково-

дослідних 

проєктів

Навчання

http://eenukraine.com/uk/learning/


Проєкт передбачає надання індивідуальних консультацій в онлайн чи телефонному форматі, що

допоможуть керівникам мікро-, малих та середніх підприємств проаналізувати виклики та можливості,

визначити пріоритетні дії для свого бізнесу, знайти іноземних партнерів і встановити перспективні ринки для

експорту – все, щоб бути міцнішими попри війну.

KSE Graduate Business School надасть консультації

з адаптації до умов війни мінімум 100 українським

підприємцям протягом 2023 року.

Детальна інформація за посиланням:

https://kse.ua/ua/kse-graduate-business-school-re-

empower-re-locate-re-start/

Кому підходить програма?

Власникам та керівникам мікро-, малого та середнього бізнесу, які:

Відновлюють свою 

діяльність на територіях, 

що зазнали значних 

руйнувань та впливу 

воєнних дій

Не змінювали своє місце 

розташування та 

адаптуються до нових 

реалій

Перемістилися в більш 

безпечні регіони та 

відновлюють роботу за 

межами звичного для 

себе місця

Втратили свій ринок та 

шукають нові шляхи 

виходу на експорт

Перевага буде надаватись компаніям, що розташовані в областях, які найбільш постраждали від військових

дій; релокованим підприємствам, а також бізнесу, де працевлаштовані тимчасово переміщені громадяни.

https://kse.ua/ua/kse-graduate-business-school-re-empower-re-locate-re-start/


Вебінари: Клуб Ділових Людей Україна - бізнес-об'єднання для малого та середнього бізнесу.

Актуальна та корисна інформація для бізнесу: 250 + вебінарів у запису

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAR0eRymLqJFztri6TXokJmkccUP7kTaP

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAR0eRymLqJFztri6TXokJmkccUP7kTaP


Детальніше  https://agriacademy.org/ до 31.12.2023

– цифровий освітній простір для взаємообміну знаннями і

навичками в агробізнесі

Мета платформи – покращити доступ українській агробізнес-спільноті до

професійних навичок, успішних бізнес-кейсів та інноваційних рішень, які

відповідають сучасним викликам ринку.

Хто наші користувачі?

o Працівники аграрного бізнесу

o Малі, середні та великі сільськогосподарські компанії

o Студенти і професорсько-викладацький склад аграрних ВНЗ

Що вас очікує на платформі?

o Інтерактивні онлайн-курси

o Вебінари

o Консультації

o Блоги

Переваги:

o Навчальні матеріали від найкращих українських практиків

o Адаптовані курси провідних університетів світу

o Успішні бізнес-кейси та інноваційні рішення

o Безоплатний доступ до освітніх матеріалів

o Навчання будь-де та будь-коли

o Сертифікати про успішне проходження навчання

КУРСИ

https://agriacademy.org/


Форма реєстрації  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNoqJ0YZ-OjXEMZuO7-

W86tem2lgLq2memtwcIRXX1xTxAGg/viewform

до 31.12.2023

Програма USAID з аграрного і

сільського розвитку - АГРО

спільно з Export Promotion Center

KCCI / Центр підтримки

експорту КТПП запустили новий

проєкт для допомоги аграрним

ММСП - Expo Profi: Agrifood -

time to export.

Так аграрії в рамках роботи

проєкту зможуть отримати

безкоштовні індивідуальні

консультації з питань експорту

та логістики, ринкові

дослідження потенційних країн

для експорту, участь у онлайн

заходах із експертами та ще

багато іншої корисної

інформація для розширення

ринків збуту.

Безкоштовні консультації. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNoqJ0YZ-OjXEMZuO7-W86tem2lgLq2memtwcIRXX1xTxAGg/viewform


Якщо бажаєте долучитися, то реєструйтеся:

Посилання реєстрація на Розмовну англійську: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIckZsC_W7z1wEiMM3f1LVcg46_iMA4kkIJqAvff3WzCOgw/viewform

Посилання реєстрації на бізнес англійську: 

https://docs.google.com/forms/d/1uQ9u7RKMl1EIdiKonXC_eJcpeo1fj9yEgLg0SwCDA2Q/viewform?edit_requested=tr

ue

Англійська для жінок

Благодійним фондом “Жіночі

можливості в Україні” організовано курси

розмовної та бізнес англійської для жінок.

Навчання проходить двічі на тиждень, по

1 годині в онлайн форматі і є повністю

безкоштовними!

Детальніше   

https://www.wo-

ua.com/projects/anhliyska-dlia-ukrainok/

до 31.12.2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIckZsC_W7z1wEiMM3f1LVcg46_iMA4kkIJqAvff3WzCOgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1uQ9u7RKMl1EIdiKonXC_eJcpeo1fj9yEgLg0SwCDA2Q/viewform?edit_requested=true
https://www.wo-ua.com/projects/anhliyska-dlia-ukrainok/


ED Courses - самостійне вивчення англійської мови з допомогою інтерактивних

курсів.

English Dom відкривають безкоштовний доступ на рік до всіх своїх онлайн-курсів з

вивчення англійської мови за промокодом #StandWithUkraine. Можна навчатися на

вебплатформі або через мобільний додаток.

Детальна інструкція, як отримати доступ - за посиланням:

https://bonusesforukrainians.englishdom.com/edcourse

Web платформа

1. Cпеціалізовані курси для будь-якого рівня.

2. Інтерактивні вправи в кожному уроці.

3. Завдання для розвитку навичок читання, письма, говоріння та сприйняття англійської

мови.

Мобільний додаток

1. Рекомендований курс для твого рівня.

2. Комплексні уроки з тренуванням усіх навичок.

3. Унікальні методики та авторський контент.

4. Англійська мова в ігровій формі!

Зареєструйся на 

платформі
Активуй промокод Встанови на смартфон 

мобільний додаток

Займайся 12 місяців 

безкоштовно

Як активувати промокод

https://bonusesforukrainians.englishdom.com/edcourse

