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37
проєктів 

ПОРТФОЛІО*

РЕЗУЛЬТАТИ
підприємців 
отримали допомогу

жінок-власниць 
бізнесу

створено нових 
робочих місць

збільшення персоналу на 
підприємствах,  
яких підтримує ЄС

зростання товарообігу 
підприємців, яких 
підтримує ЄС

збільшення кількості 
підприємців-експортерів

млн. додатковий  
прибуток МСП

збільшення обсягів 
експорту серед 
підприємців, яких 
підтримує ЄС

16 602 

35 693 

+7,6%

+36,3%

+12,95% 

€1 609,3

+11,75% 

€212,97
Загальний бюджет  
підтримки ЄС в Україні

млн.

Доступ  
до фінансів

€87,47 млн.

€54,13 млн.

€71,37 млн.

Розподіл  
за видами 
підтримки 

41% 

25% 

34% 

50% 

**

EU4Business — ініціатива 
Європейського Союзу, яка допомагає 
малим та середнім підприємствам 
у шести країнах Східного 
партнерства — Азербайджані, 
Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові 
та Україні — ефективніше 
реалізовувати свій потенціал 
і стимулювати економічне зростання.

*  загальний бюджет активних 
проєктів у 2021 році

**  дані за 2021 рік

Послуги з 
розвитку 
бізнесу

Сприятливе 
бізнес-
середовище



РЕЗУЛЬТАТИ 
ЗА ВИДАМИ 
ДОПОМОГИ

жінок-власниць  
бізнесу

МСП отримали 
консультаційні 
послуги

підприємців 
отримали 
позики 

організацій з 
підтримки  
бізнесу отримали 
допомогу

загальна  
вартість позик

жінок-власниць 
бізнесу

середня 
сума 
позики

МСП взяли 
участь  
у B2B заходах

фінансових 
установ-партнерів 
отримали 
підтримку

12 537

3 254

91

€148,06

€45 502

24

13 

заходів державно-приватного 
діалогу проведено

законів, політик та 
нормативних актів 
переглянуто

державних установ 
отримали підтримку

59

451

154

млн. 

27,8% 

55,62% 

ЯКУ ПІДТРИМКУ ЄС НАДАЄ УКРАЇНСЬКИМ  
МАЛИМ І СЕРЕДНІМ ПІДПРИЄМСТВАМ?

  пільгові позики через  
національні банки

  мікрофінансування для 
домогосподарств

  гранти для МСП

  освітні програми для банківських 
працівників

  навчання підприємців фінансовій 
грамотності 

  консультації та тренінги для 
підприємців

  тренінги для організацій з 
підтримки бізнесу

  створення бізнес-інкубаторів для 
стартапів

  розвиток бізнес-кластерів для 
взаємної підтримки та розвитку

  підтримка урядів у визначенні 
нових ринків

  допомога організаціям 
з підтримки експорту

  просування регуляторних 
реформ та передових практик 

  підвищення спроможності 
законодавчих і регуляторних 
органів

  сприяння державно-приватному 
діалогу

  інформування бізнесу про 
процеси реформування 
та правила / процедури

Доступ до фінансів:

Доступ до 
фінансів:

Сприятливе 
бізнес-
середовище:

Послуги з 
розвитку 
бізнесу:

Сприятливе бізнес-
середовище:

Послуги з розвитку 
бізнесу:



ІСТОРІЇ УСПІХУ

Нові сорти хліба для 
маленьких селищ 
Донеччини

EU4Business підтримує 
компанію «зелених» 
технологій GO TO-U 

Як у Броварах збудували 
сучасне виробництво 
промислових вентиляторів

Продають меблеву 
фурнітуру по всьому 
світу: кейс «Термопал» 

Козина ферма по-
європейськи: досвід 
підприємця з Київщини

Українські двері, що 
відкривають по всьому 
світу

Дізнайтеся більше:

Ольга Нікоара, власниця 
пекарні «Благодатний хліб» 
у Донецькій області, давно 
думала про розширення 
бізнесу. Грант на 5 300 євро 
від ПРООН в межах 
EU4Business допоміг пані Ользі 
придбати нове обладнання 
для випікання, нарізки та 
пакування хліба у плівку. За рік 
продуктивність пекарів зросла 
на 25%, а реалізація продукції – 
на  15%. Штат збільшився з 9 до 
12 співробітників. 

Богдан Ємець, співвласник 
Київського вентиляційного 
заводу, взяв кредит на суму 
220 тис. євро у ПроКредит Банку 
за Програмою фінансування 
клієнтів корпоративного, малого 
та середнього бізнесу в межах 
EU4Business. У серпні 2021 року 
завод виготовив 430 промислових 
вентиляторів – рекорд для 
компанії та чудовий виробничий 
показник серед підприємств 
галузі. Завод нині експортує 
продукцію у 15 країн світу.

Компанія «Термопал» Миколи 
Вікнянського – найбільший в Україні 
постачальник матеріалів для 
виробництва меблів. Аби розпочати 
експорт на ринки ЄС та адаптувати 
бізнес до стандартів ЄС, компанія 
скористалася консультаційною 
програмою від ЄБРР у межах 
EU4Business. Півсотні працівників 
пройшли навчання від найкращих 
спеціалістів меблевої галузі. 
В результаті компанія запровадила 
інститут HR-менеджменту та 
скоротила витрати на 10%.

Платформа GO TO-U Любові 
Артеменко перетворює 
заряджання електромобілів на 
просту справу та об’єднує понад 
300 тисяч зарядних станцій по 
всьому світу. GO TO-U – один 
із переможців Кліматичних 
інноваційних ваучерів  в Україні. 
Завдяки підтримці ЄС компанія 
розробила додаток і почала 
розвиватися за межами України. 
Наразі компанія працює у 
47 країнах, має офіс у США та 
налічує 22 працівники.

Василь Цвик – власник фермерського 
господарства «Тетяна 2011», 
що займається рослинництвом, 
садівництвом та молочарством. 
Підприємство – серед перших в 
країні за надоями молока та обсягами 
виробництва. Компанія отримала 
336 710 євро кредиту від Ощадбанку 
через ЄІБ. Плани на майбутнє у пана 
Василя амбітні: протягом 6-7 років 
підприємство планує вийти на 
показник 40 тонн молока на добу та 
експортувати продукцію до країн 
Близького Сходу.

Світлана Бортник — директорка 
підприємства «Брама», одного з 
найбільших виробників міжкімнатних 
дверей в Україні. «Брамі» потрібно 
було нове обладнання, щоб 
виготовляти двері, покриті фарбою на 
водній основі. Придбали його завдяки 
пільговому кредиту від «Укргазбанку» 
зі зменшеною відсотковою ставкою 
за підтримки EU4Business. Компанія 
вийшла на європейський ринок 
і тепер випускає двері, покриті 
безпечною фарбою, для іноземних та 
українських споживачів.
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Повна версія

Повна версія Повна версія

Повна версія

Повна версія

Повна версія
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https://eu4business.org.ua/success-stories/unseen-yet-indispensable-how-a-modern-plant-producing-industrial-fans-was-built-in-brovary/
https://eu4business.org.ua/success-stories/termopal-sells-european-furniture-fittings-beyond-ukraine/
https://eu4business.org.ua/success-stories/eu-and-ebrd-support-green-technology-company-go-to-u-in-ukraine/
https://eu4business.org.ua/success-stories/a-goat-farm-in-the-european-manner-experience-of-an-entrepreneur-from-kyiv-region/
https://eu4business.org.ua/success-stories/ukrainian-doors-that-open-all-over-the-world/
https://eu4business.org.ua/success-stories/new-types-of-bread-for-small-villages-in-donetsk-oblast/

