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Ключова інформація про проєкт



Посередницькі 

бізнес-організації
Кластери

Громади

(інфраструктура з підтримки бізнесу)

Працюють на користь мікро-, малого та середнього бізнесу:

Цільова аудиторія проєкту

< 249

прагнуть продавати продукцію на міжнародних ринках, 

передусім у країнах ЄС

В фокусі: жіноче підприємництво, інновації, експорт тощо

Кластери



За підтримки проєкту створено і надається технічна 

допомога Єдиному експортному веб-порталу 

export.gov.ua

Інформаційна підтримка для збільшення експорту

• профілі країн;

• гайди для експорту;

• освітні експортні онлайн-програми;

• міжнародні публічні закупівлі;

• інформація про фінансування;

• календар ділових подій: виставок, 

торгових місій, форумів тощо;

• інше.

Портал просуває українські пріоритетні сектори, вітчизняні й міжнародні заходи в

Україні і за кордоном, допомагає у налагодженні двосторонньої співпраці між

українськими компаніями та потенційними закордонними партнерами.

українська версія міжнародна версія

• аналітична інформація за галузями;

• календар ділових подій;

• новини ЗЕД;

• каталог українських експортерів, які 

шукають партнерів за кордоном;

• історії успіху підприємців, які 

вийшли на міжнародні ринки;

• інше.

https://export.gov.ua/


Подолання технічних і адміністративних бар’єрів

Проєкт надає технічну допомогу Комунікативній платформі з

технічного регулювання в Україні techreg.in.ua

Технічне регулювання ─ правове регулювання відносин щодо дотримання

обов'язкових вимог до продукції, процесів, систем, послуг, персоналу та

проведення ринкового нагляду/оцінки їх дотримання.

Платформа надає інформацію щодо створення якісної продукції, яка відповідає

національним та міжнародним стандартам:

• оцінка відповідності, метрологія, національна стандартизація, акредитація, інше;

• швидкі та безкоштовні роз’яснення законодавства в сфері якості товарів та послуг;

• перелік уповноважених органів та установ з оцінки якості товарів та послуг;

• відстеження підготовки до укладення Угоди про оцінку відповідності та

прийнятність промислової продукції (АСАА) для українських виробників;

• безкоштовні консультації у разі виникнення технічних бар’єрів під час проходження

процедур оцінки якості товарів та послуг;

• участь у спрощенні та покращенні законодавства щодо інфраструктури якості;

• відеолекції та онлайн-курси у відкритому доступі, напр. «Державний контроль

нехарчової продукції на митниці: спільна справа влади і бізнесу»

https://techreg.in.ua/


Передбачаються:

• Подальший розвиток послуг, що надаються Центрами підтримки

експорту в регіональних ТПП

• навчання та консультації для працівників центральної та регіональних

ТПП у тематиці технічного регулювання та сертифікації;

• тренінги, майстер-класи, консультації для бізнесу з питань

експорту, підготовки технічних файлів тощо.

Майбутні події:

• 03.12.2021, Конференція «Нова Індустріалізація» (ТПП України);

• 09.12.2021, Міжнародний експортний форум (ТПП України);

Дати інших подій наразі уточнюються, слідкуйте за новинами ТППУ та GIZ.

Розвиток послуг та навчання для українських експортерів

Підтримка бізнесу через ТПП України ucci.org.ua

https://ucci.org.ua/


26 кластерів з секторів: 

• ІАМ (інжиніринг – автоматизація 

– машинобудування);

• Медицина;

• Інновації, наука, технології;

• Дизайн, мода, друк, фільми;

• Легка промисловість;

• Інші.

Підтримка кластерів

Львів

Волинь
Рівне

Житомир

Вінниця
Черкаси

Кіровоград

Одеса

Чернігів

Полтава

Суми

Харків

Миколаїв

Херсон

Запоріжжя

Дніпропетровськ

Київ



Підтримка кластерів включає:

• організація конференцій, тренінгів, ознайомчих 

поїздок та інших форматів обміну з питань 

управління кластерами, кластерного 

маркетингу, співпраці в рамках кластерів тощо;

• підтримка пріоритетних проєктів у сфері 

інновацій та інтернаціоналізації ─ грантами 

до 1 млн грн.

Як МСП може доєднатися: 

• стати членом кластеру, з яким співпрацює проєкт

(відповідно до географічного розташування та роду 

діяльності);

• якщо ви є вже є кластером, то можна подати заявку 

на розгляд проєктом для майбутньої підтримки.

Події та ініціативи в рамках проєкту:

• Навчальний онлайн-курс «Кластер basic»,

січень 2022, онлайн платформа визначається

• Виставка з машинобудування MSV 2021,

8-12 листопада, м. Брно (Чехія), 

для Запорізького АІМ кластеру

• Участь у виставці DUBAI-Expo,

жовтень 2021, Західно-укр. кластер індустрії моди

• Навчальний курс «Кластерний менеджмент» 

у Karazin Business School, м. Харків,

листопад 2021 (до 10 кластерів), 

вересень 2022 (до 10 кластерів)

• Індивідуальні та групові експертні консультації,

грудень 2021 – листопад 2023

• Український кластерний тиждень,

квітень 2022, АППАУ

• Вебінари щодо технічних стандартів

для Запорізького і Харківського кластерів АІМ

• Навчальні тури за кордон для обміну досвідом

Підтримка кластерів



Калуш

Ужгород Чортків

Тернопіль

Хмельницький

Новоград-Волинський

Біла Церква

Миргород

Кропивницький

Нікополь

Бердянськ

Кременчук

Сєвєродонецьк

Розвиток інфраструктури для підтримки МСП в громадах

Житомир

Кам’янець-Подільський

Івано-Франківськ

Чернівці

Бровари

Львів

Волинь

Рівне

Житомир

Вінниця

Черкаси

Одеса

Чернігів

Полтава

Суми

Харків

Миколаїв

Херсон

Дніпропетровськ

Київ

Слов’янськ

❑ 100-250 тис. мешканців

❑ 1 млн грн субсидія

❑ Підтримка до 2024 року

❑ Участь до 40 міст:
• II–III кв 2021: 13 міст 

(64 проведених заходів, 

779 учасників МСП)

• IV кв 2021: 9 міст 

(повторно обрано 3 міста)

• грудень 2021: нових відбір 

до 20 міст

19
міст 

обрано

сторінки партнерів

https://www.giz.de/en/worldwide/100314.html


Розвиток інфраструктури для підтримки МСП в громадах

Кропивницький

Нікополь

Сєвєродонецьк

Бердянськ

Чортків

Ужгород

6
МІСТ

Веб-платформи 

місцевого 

підприємництва:

• Перелік МСП

• Товари і послуги

• Грантові конкурси

• Тренінги

• Інше

Кременчук

Відкриття офісу 

«Дія.Бізнес»

Сторінка на державному 

інфо-сервісі 

#StartBusinessChallenge

Миргород + Новоград-Волинський

Розробка інвестиційних паспортів:

• Інформація про місцевий бізнес;

• Розповсюдження на міжнародних 
виставках.

https://sbc.regulation.gov.ua/city/19432
https://sbc.regulation.gov.ua/city/19432


Системна підтримка МСП під час пандемії: тренінги, форуми, семінари

м. Нікополь

м. Миргород

м. Біла Церква

м. Сєвєродонецькм. Бердянськ 

м. Новоград-Волинський 

м. Кропивницький

м. Кременчук

м. Чортків

25-30.11.2021, Серія онлайн тренінгів  

«Залучення зовнішнього фінансування 

для МСП»

27.10-05.11.2021, Серія онлайн тренінгів 

з бухгалтерських питань 

04-18.11.2021, Серія онлайн тренінгів з 

юридичних питань

16.11-15.12.2021, Курс онлайн тренінгів з 

SMM

12.11.2021, Онлайн тренінг «Брендінг це 

важливо і необхідно»

19.11.2021, Онлайн тренінг «Як 

місцевому бізнесу протистояти пандемії» 

23.11.2021, Онлайн тренінг з SMM

18.11.2021, Ранкова кава з мером

01-05.11.2021, Тренінги для МСП

листопад 2021, Вебінар «Управління 

персоналом в бізнесі в часи змін»

17.11.2021, Ранкова кава з мером

15-20.11.2021, Тренінги для МСП 

листопад 2021, Cемінар «Цифрові 

технології,  як засіб подолання кризових 

явищ»

21.10-26.11.2021, Школа підприємництва 

10.11.2021, круглий стіл «Історії успіху у 

бізнесі» 

листопад 2021, Школа підприємництва

листопад-грудень 2021, 5 онлайн 

тренінгів для МСП



COVID-19 Бізнес-клініки

Kyiv Reg.

419
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954
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584
Бізнес-клініка в 

м. Львів

Бізнес-клініка в 
м. Івано-Франківськ

1`209

Бізнес-клініка в 
м. Вінниця

Бізнес-клініка в 
м. Чернігів

Бізнес-клініка в 
м. Харків

Бізнес-клініка в 
м. Дніпро

Бізнес-клініка в 
м. Миколаїв

4 802
УЧАСНИКІВ
[бізнес: 3 934]

сторінки партнерів

https://www.giz.de/en/worldwide/95130.html


COVID-19 Бізнес-клініки: консультації

COVID-19 Бізнес-клініка у м. Дніпро: до 29.10.2021

COVID-19 Бізнес-клініка у м. Івано-Франківськ: до 02.11.2021

COVID-19 Бізнес-клініка у м. Харків: до 05.11.2021

COVID-19 Бізнес-клініка у м. Вінниця: до 15.11.2021

COVID-19 Бізнес-клініка у м. Миколаїв: до 30.11.2021

COVID-19 Бізнес-клініка у м. Львів: 29.10.2021, 03.12.2021

COVID-19 Бізнес-клініка у м. Харків:

28.10.2021, Технічне регулювання непродовольчих товарів.

04.11.2021, Як підготувати непродовольчі товари до ринкового нагляду.

10.11.2021, Торгова марка. Правові аспекти реєстрації та власності.

Індивідуальні консультації

Групові консультації

Маркетинг
Юридичні 
питання

Бізнес-
модель

Продажі
Бізнес-

стратегія
Людський 

капітал

ТЕМАТИКА ТРЕНІНГІВ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ



COVID-19 Бізнес-клініки: тренінги, форуми, семінари

28.10.2021, Онлайн-семінар 

«Тенденції бізнесу. Формування 

ефективної команди в сучасних 

реаліях»

28.10.2021, Вебінар «Продажі 

онлайн: як зацікавити клієнта»

03.11.2021, Вебінар-практикум 

«Захист медичного бізнесу: 

що має знати керівник» 

04.11.2021, Вебінар

«Основи фінансового 

менеджменту для бізнесу»

COVID-19 Бізнес-клініка у 
м. Івано-Франківськ

COVID-19 Бізнес-клініка у 
м. Харків

26.10.2021, Тренінг «Ефективне 

управління виробництвом»

28-29.10.2021, Тренінг «Технологія 

вирішення складних дилем»

01-02.11.2021, Тренінг «Управління 

потоком вартості продукту»

05.11.2021, Підсумкова конференція 

ініціативи COVID-19 Бізнес-клініки

COVID-19 Бізнес-клініка у 
м. Вінниця

27.10.21, Тренінг «Фінансова 

грамотність керівника»

COVID-19 Бізнес-клініка у 
м. Миколаїв

листопад 2021, Брифінг щодо 

діяльності МСП в умовах посилення 

карантинних обмежень

листопад 2021, Підсумкова 

конференція ініціативи COVID-19 

Бізнес-клініки за участі державних 

органів влади, МСП та ін. 

COVID-19 Бізнес-клініка у 
м. Львів

19.11.2021, Онлайн-форум 

«Стійкість бізнесу» 



▪ 90% фінансується проєктом;

▪ 10% фінансується МСП;

▪ До 10 днів експертних 

консультацій;

▪ До  € 3.000.

Консалтингові Ваучери

10 Експортних & Інноваційних Ваучерів, 

≈ до € 30.000 кожен;

30 Експортних & Інноваційних Ваучерів, 

≈ до € 30.000 кожен;

2023:

100 Консалтингових Ваучерів, 

≈ до € 2.000-3.000 кожен;

2021–2022: 105 ваучерів: 2022:

2023:

Консалтингові ваучери до 2024 року 

до € 2.000.000:

COVID-19 Консалтинговий 

Ваучер:

2022:

100 Консалтингових Ваучерів,

≈ до € 2.000-3.000 кожен;



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ☺

У презентації використані іконки з фотобанків: Freepik, Flatcoin, DinosoftLabs, Tilda
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між ЄС та Україною у сфері торгівлі / 
EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП»

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Вул. Велика Житомирська, 20, поверх 5, 01025 Київ, Україна

T +38 044 501 3965

E  eu4business.ukraine@giz.de

I   https://www.giz.de

mailto:eu4business.ukraine@giz.de
https://www.giz.de/

