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ПЕРЕ ЛІК СКОРОЧЕНЬ:

МСП – мале та середнє підприємництво.

ЄС – Європейський Союз.

ВВП – валовий внутрішній продукт.

ЄФІ – європейські фінансові інституції.

ЄБРР – Європейський банк реконструкції і розвитку.

ЄІБ – Європейський інвестиційний банк.

ЄІФ – Європейський інвестиційний фонд.

ЄК – Європейська Комісія.

МФО – міжнародні фінансові організації.

МФІ – міжнародні фінансові інституції.

ГВЗВТ – Поглиблена на всеохоплююча зона вільної торгівлі.

COSME - Competiveness of Small and Medium Enterprises.

FINTECC - програма, яка допомагає компаніям в країнах-учасницях ЄБРР реалізувати 
інноваційні кліматичні технології.

МТД – міжнародна технічна допомога.

KfW – Кредитна установа для відбудови.

ФОП – фізичні особи - підприємці.
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громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства (ФГС СхП).

Форум громадянського суспільства Східного партнерства (https://eap-csf.eu/) - унікальна багаторівнева регіональна платформа громадянського 
суспільства, спрямована на просування європейської інтеграції, сприяння реформам та демократичним перетворенням у шести країнах Східного 
партнерства - Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Будучи громадським елементом СхП, ФГС СхП намагається посилити 
громадянське суспільство у регіоні, підвищити рівень плюралізму у публічному дискурсі та політиці шляхом сприяння демократії участі та 
фундаментальних свобод. ФГС СхП - це позапартійна доброчесна неурядова організація.

Ця публікація була підготовлена в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Агенції місцевого економічного розвитку 
Яворівщини і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу чи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини, 2020
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РЕ ЗЮМЕ

 На сьогодні існує проблема повноцінного використання існуючого потенціалу у сфері 
доступу українського МСП до фінансових ресурсів ЄС. Основними причинами є: 
 обмеженість спектру використовуваних інструментів фондового ринку України;
 нерозвиненість та неврегульованість фінансової інфраструктури в Україні;
 орієнтація на технічну (експертну) допомогу з боку ЄС;
 відсутність повноцінного доступу до інформації про можливості та шляхи залучення 
фінансування;
   обмежена участь у програмах ЄС у т.ч. через недостатню спроможність до виконання 
процедурних вимог в рамках оголошених конкурсів та побудови консорціумів з європейськими 
партнерами.

У дослідженні запропоновано наступні альтернативи для вирішення даної проблеми:
Альтернатива 1. Продовження існуючої політики використання джерел європейської фінансової 
підтримки МСП в Україні.
Альтернатива 2. Вдосконалення існуючих механізмів забезпечення доступу МСП України до 
фінансових ресурсів ЄС.
Альтернатива 3. Розвиток альтернативних джерел фінансової підтримки МСП України з боку ЄС.
Альтернатива 4. Вдосконалення існуючих механізмів забезпечення доступу МСП України до  
фінансових ресурсів ЄС паралельно з розвитком альтернативних джерел фінансової під  тримки 
МСП України з боку ЄС.

 Для оптимального використання існуючого потенціалу у сфері доступу українського МСП до 
фінансових ресурсів ЄС альтернатива 4 є найбільш доцільною, оскільки передбачає комплекс 
заходів для розширення спектру використовуваних інструментів фондового ринку, розвитку 
необхідної фінансової інфраструктури та забезпечення повноцінного доступу до інформації про 
можливості та шляхи залучення МСП фінансування з ЄС.
 
Для досягнення очікуваних результатів у рамках даної альтернативи пропонується реалізація 
комплексу заходів, спрямованих на: 
 прийняття ряду законодавчих актів, спрямованих на розширення інструментів фондового       
ринку та розвитку необхідної фінансової інфраструктури в Україні;
 запровадження законодавчих норм, що забезпечать оприлюднення консолідованої та                                  
повної інформації щодо можливостей фінансової підтримки з боку ЄС для МСП;
 запровадження системи моніторингу за використанням європейської фінансової допомоги 
МСП України;
 ефективне застосування передбачених існуючим законодавством інструментів для 
утримання стабільної ситуації на вітчизняному фінансовому ринку та розвитку фінансової   
інфраструктури, в т.ч. зниження ризиків у діяльності фінансових інституцій;
 впровадження ініціатив з підвищення обізнаності українського МСП про можливості 
фінансової підтримки з ЄС;
 спрощення процедур для отримання доступу МСП до фінансових ресурсів ЄС.
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ОПИС ПРОБЛЕМИ

 На сьогодні європейські програми та інструменти розвитку МСП України відіграють 
важливу роль, проте питання доступу до фінансових ресурсів ЄФІ стоїть дуже гостро. Цей 
потенціал не є використаним у повній мірі через обмеженість спектру інструментів фінансового 
ринку, нерозвиненість фінансової інфраструктури, недосконалість механізмів її надання і 
відсутність повноцінного доступу до інформації про можливості та шляхи залучення такого 
фінансування.
 
МСП відіграє в Україні важливу роль – не тільки підвищує конкурентоспроможність національної 
економіки і сприяє відновленню стійкого зростання, але і допомагає у формуванні рівних умов 
для підприємців та інвесторів в країні. МСП є основою української економіки. 99,98% юридичних 
осіб та ФОП, зареєстрованих в Україні, належать до суб’єктів МСП. У секторі МСП здійснює 
комерційну діяльність понад 6,9 млн осіб, або близько 82% від усіх зайнятих. На сектор припадає 
65% обсягу реалізації товарів, робіт та послуг та 64% валової доданої вартості1.

З 2012 року економіка України перебувала в стагнації, а з середини 2014 року впала в глибоку 
рецесію. В результаті обмеженість фінансових ресурсів стала основним стримуючим фактором 
для розробки і проведення економічної політики з підтримки МСП. Недостатність фінансування є 
однією з основних проблем, що перешкоджають розвитку МСП. Близько 40% МСП визначають 
доступ до фінансування як помірковану, велику чи дуже серйозну перешкоду для ведення бізнесу 
відповідно до досліджень ЄІБ в Україні.
 
В Україні для МСП є доступними такі основні джерела фінансування: 
1) самофінансування (використання прибутку та амортизаційного фонду); 
2) фінансово-кредитний ринок; 
3) державне фінансування (у формі державної підтримки та грантів); 
4) ресурси міжнародних фондів та організацій; 
5) фондовий ринок; 
6) ресурси приватних осіб.
 
За дослідженням українських та німецьких експертів2 оціночний обсяг пропозиції боргового 
капіталу від міжнародних фінансових інституцій становив незначну частку від попиту МСП на 
фінансування (близько 4%).

В Україні існує проблема обмеженого доступу до фінансування МСП та високих процентних 
ставок3. Низький відсоток МСП здатен залучати іноземний капітал: 87% дрібних фірм та 82% 
середніх підприємств вказують на те, що вони не залучають іноземних інвестицій. Понад 60% 
МСП стверджують, що вони мають потребу у позиках, проте лише 15% дрібних фірм 22% середніх 
фірм користуються банківськими позиками чи кредитними лініями. Велика кількість МСП, які 
потребують кредиту (понад 70%) відмовляються від ідеї його отримання ще до подання заявки 
через високі процентні ставки, надмірні вимоги до застави та складні процедури. Загалом 75% 
МСП, які мають потребу позиках, не мали змоги їх отримати (через невмотивованість або 
відхилення заявки)4. 
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Зі свого боку банки вважають підприємства даного сектору занадто ризикованими або 
проблемними5. Все більше підприємств зазначають про складність отримання кредитів і високі 
процентні ставки в числі основних перешкод. У той же час велика частка (понад 55%6) проблемних 
позик, в т.ч. для МСП, не могла не позначитися на можливості і бажанні банків видавати креди7.

Річна ефективна ставка відсотку по кредитах на розвиток для МСП у гривнях коливається від 
17,87% до 25,85%8. В рейтингу 5-ти найбільш доступних кредитів на розвиток бізнесу в доларах 
США реальна ставка коливається від 9,35% до 13,85%9. Найнижчі відсоткові ставки 
забезпечувалися, як правило, за рахунок підтримки відповідних банків міжнародними 
фінансовими організаціями.
 
В той же час для країн Європи середня річна ставка за позиками для нефінансових корпорацій10 
становить 1,7%11.

Частка кредитів у капіталі МСП України є значно меншою, ніж у розвинених країнах (в Україні – в 
середньому є меншою 20%, в економічно розвинутих країнах - не менше 60 %). Переважно 
підприємства реінвестують у розвиток бізнесу власні прибутки та інвестиції засновників 
підприємств (близько 65% інвестицій в основний капітал і 80% оборотних коштів фінансуються за 
рахунок внутрішніх ресурсів)12.
 
Присутність західних банків в українській фінансові системі істотно посилилася з 2005 року та 
сприяла припливу іноземного капіталу. Іноземні банки за рахунок материнського капіталу мають 
більшу фінансову стійкість ніж місцеві банки, які більше покладаються на депозитну базу, а тому 
відіграють вагомішу роль у фінансовій підтримці вітчизняних МСП.

Найбільш поширеним каналом небанківського фінансування в Україні є мікрофінансування, 
запропоноване переважно кредитними спілками. За відсутності на ринку мікрофінансових 
установ, кредитні спілки є основними небанківськими фінансовими установами, які 
обслуговують фінансові потреби МСП. Приблизно одна п'ята частина позик від кредитних спілок 
виплачується на користь малих підприємств та сільськогосподарських цілей, і в багатьох 
випадках кредитні спілки можуть бути єдиним джерелом фінансування для дрібних фермерів у 
сільській місцевості. Фінансування спілок здійснюється за рахунок членських внесків та 
депозитів. Проте не всі кредитні спілки мають право приймати депозити, а деякі покладаються на 
квазі-депозитні інструменти. Поточні економічні та політичні проблеми, які істотно скоротили 
доходи населення, негативно впливають на фінансування сегмента.

Слабка законодавча і нормативна база є ще однією перешкодою на ринку кредитних спілок в 
Україні, що, насамперед, виявляється у:
         відсутності надійного механізму захисту та гарантування вкладів членів кредитних спілок;
      необхідності законодавчого удосконалення системи державного регулювання і нагляду за 
діяльністю кредитних спілок;
        неузгодженості норм різних законодавчих актів, що регулюють діяльність кредитних спілок13.
 
Це прямо та опосередковано обумовлює негативні тенденції у розвитку даного сектору: 
зменшення кількості кредитних спілок, їхніх членів, капіталу14.
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Ринок лізингу в Україні є нерозвиненим, а доступність таких продуктів залишається обмеженою. 
Ринок лізингу характеризується більш довгими строками погашення у порівнянні з кредитним 
портфелем. Більше половини лізингових позик мають строки погашення від 5 до 10 років, а ще 
близько 40% мають термін погашення від 2 до 5 років. Контракти з терміном погашення понад 10 
років є рідкісними. Лізингові компанії переважно спрямовані на фінансування придбання 
транспортної та сільськогосподарської техніки. Лізингові компанії в основному фінансуються за 
рахунок позик банків, інших компаній та власних коштів4.

Венчурний капітал все ще недостатньо представлений в Україні. Венчурні фонди працюють на 
підставі закону «Про інститути спільного інвестування»6. Чинна нормативно-правова база та 
нерозвиненість відповідної системи перешкоджає розвитку венчурного фінансування, 
обмежуючи участь інституційних інвесторів і державну пропозицію венчурного капіталу.
 
Часто венчурні фонди в Україні взагалі не переслідують ідею спільного інвестування. Вони 
створюються під активи одного клієнта або фінансово-промислової групи для реалізації 
короткострокових проектів або окремих фінансових схем. У багатьох випадках входження 
зовнішніх інвесторів в венчурний фонд не передбачається. Відповідно не відбувається входження 
іноземних інвесторів. Головними причинами цього є непрозорість системи та недосконалість 
законодавства, що не передбачає жорстких вимог до складу і структури активів венчурних фондів 
та операцій з ними, які характерні для інших ІСІ. Через це венчурні фонди дають можливість 
інвестувати кошти за кордон, реалізовувати вексельні схеми, отримувати кредити під заставу 
активів (наявність у портфелі однієї акції підприємства вже дає можливість відкрити для нього 
багатомільйонну кредитну лінію під низький процент). Також такі фонди звільнені від сплати 
податку на прибуток та ПДВ дозволяють втаємничити власників бізнесу та походження капітал15.

У 2011 році було створено Державну інноваційну небанківську фінансово-кредитну установу 
«Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу»16, яка з економічної точки зору є державним 
венчурним фондом (до прав інституції входить можливість брати участь в інститутах спільного 
інвестування, фінансувати інноваційні проекти разом з іншими суб’єктами інноваційної діяльності, 
передбачені можливості державно-приватного партнерства щодо інвестування інноваційних 
підприємств). Проте, фактично, даний фонд виявився не наповненим необхідними фінансовими 
ресурсами і жодного проекту не профінансував17. Таким чином венчурний капітал є рідко 
доступним для українського МСП. 

Діяльність факторингових компаній обмежується негативними факторами розвитку ринку 
класичного факторингу:
 низький рівень довіри інвесторів до українського бізнесу й низький рівень довіри населення 
до банків; 
 висока вартість капіталу й високі ризики невиконання боржниками своїх зобов’язань.
 
Факторингові операції фінансуються в основному за власні кошти факторів. Для того, щоб фактор 
міг надавати послуги класичного факторингу у його розпорядженні мають бути значні фінансові 
ресурси, акумулювати їх за рахунок тільки власних коштів надзвичайно складноx18. ЄФІ не можуть 
суттєво збільшувати ліміти фінансування факторингових операцій для банків та реалізувати 
програми підтримки факторингових компаній.
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Через загальну нестабільність та неврегульованість ринку фінансових інструментів (фондового 
ринку) України звужуються можливості використання потенціального спектру та схем 
застосування інструментів фінансування МСП з ЄС. Однією з недостатньо реалізованих 
можливостей, яка могла б зміцнити стабільність та ліквідність банків для фінансування МСП, є 
сек’ютиризація боргових портфелів МСП. Нині операції сек’ютиризації не є об’єктом 
спеціалізованого українського законодавства, тому уніфікована документація оформлення 
подібних операцій відсутня, не встановлено правового статусу компаній спеціального 
призначення, не окреслено специфіки оподаткування. Актуальним питанням є розробка та 
впровадження закону, що регламентує усі форми сек’ютиризації, із внесенням всіх необхідних 
поправок до чинних законодавчих актів. Негативно на дану ситуацію впливає недостатність 
ліквідних фінансових інструментів.

Так само обмеженими є можливості здійснення зовнішнього фінансування власного капіталу. 
Відсутність належної системи регулювання та нестабільність на ринку фінансових інструментів 
перешкоджають поширенню використання таких гібридних інструментів збільшення власного 
капіталу як опціони, конвертовані облігації, варанти, мезонінне фінансування (використовуються, 
як правило, для фінансування компаній на ранніх етапах розвитку, але зі значним потенціалом до 
зростання). Торговельні фінансові інструменти є доступними на ринку переважно у формі 
акредитивів, гарантій та векселів4.

Українське МСП не отримує достатньої підтримки від української держави та 
місцевих/регіональних бюджетів. Можливості збільшення видатків на заходи фінансової 
підтримки МСП є обмеженими. Це визнано Стратегією розвитку малого і середнього 
підприємництва в Україні на період до 2020 року (схваленої КМУ 24 травня 2017 року)19.

Державна підтримка банківського фінансування МСП полягає головним чином в субсидуванні 
процентних ставок або часткової компенсації платежів по кредиту, але цими стимулами 
користуються в основному одні лише сільськогосподарські МСП7. 

У 2020 році була започаткована державна кредитна програма «Доступні кредити 5-7-9%»20 з 
метою спрощення доступу мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування, яка втім поки 
що не користується значним попитом з боку МСП. За 5 місяців кредити на умовах Програми 
отримали 1140 підприємців на загальну суму 1,451 млрд грн21. Контроль за реалізацією програми 
покладений на Фонд розвитку підприємництва – фінансову установу, засади для функціонування 
якої були закладені в 1996 році в рамках реалізації програми Федерального Уряду Німеччини 
«ТРАНСФОРМ» з підтримки процесу реформ в Україні.

З огляду на обмеженість державних програм підтримки підприємництва та неспроможності 
кредитної підтримки програм розвитку МСП відповідно до потреб у ресурсах, значущими 
залишаються міжнародні організації та структурні фонди ЄС, які мають програми підтримки МСП 
(ЄІБ, ЄБРР, ЄІФ тощо). ЄФІ відіграють дедалі більшу роль у фінансовій підтримці МСП12.

Більшість механізмів фінансування від європейських донорів, як правило, обмежується 
кредитними лініями та гарантіями. Гарантійні схеми тільки частково вирішують проблему 
доступу українських МСП до кредитних коштів. Ускладнення процесів отримання позик МСП 



 2012 року набув чинності Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні»23, який визначає правові та економічні засади 
державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва. Ним 
передбачено застосування ряду важливих інструментів державної фінансової підтримки: 
 часткова компенсація процентних ставок за кредитами;
 часткова компенсація комісій за користування лізингом, факторингом та гарантіями;
 надання гарантій за кредитами; 
 надання кредитів, включаючи мікрокредитування на розвиток власного бізнесу; 
 надання позик на придбання та впровадження нових технологій; 
 компенсація витрат на розвиток співпраці між МСП та великими підприємствами;
 фінансова підтримка енергозберігаючих та екологічно чистих технологій.

Однак представники МСП неодноразово зазначали, що Закон не було реалізовано повною мірою 
через відсутність фінансування з державного бюджету24. 

У травні 2017 року Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію розвитку малого та середнього 
підприємництва в Україні на період до 2020 року19, яка стала засадничим документом 
політики в даному секторі. Щодо фінансової підтримки МСП в документі серед основних ціле 
визначено: 
 оптимізувати використання обмеженого державного бюджету для підтримки МСП;
 покращити координацію з іншими програмами реформ;
 впровадити ряд програм ЄС та міжнародних донорів для фінансування інструментів 
сприяння розвитку МСП;

ЧИННА ПОЛІТИКА
ФІНАНС УВАННЯ МСП В УКРАЇНІ
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спричиняється необхідністю надання необхідної застави та детальних бізнес-планів.

Протягом певного часу в Україні кредитні гарантії були доступними для вирішення окремих 
завдань (наприклад, імпорт-експорт, енергоефективність). Нині відбувається створення загальної 
системи введення системи кредитних гарантій для МСП, що дозволить підвищити їх ефективність 
і прозорість22.

Можливості фінансування МСП України з боку ЄС суттєво обмежуються, зокрема, через 
недосконалість фінансової інфраструктури та неврегульованість інструментів фінансового ринку. 
Крім того середньо- та довгострокові позики для МСП від європейських фінансових організацій 
часто надаються у твердій валюті через нестабільність гривні, що підвищує ризики непогашення 
заборгованості для позичальників. 



 збільшити частку підприємств, які отримують кредити, з 18% (дані від 2014 р.) до 24,8%;
 поліпшити доступ до фінансування для МСП (використовуючи міжнародну належну 
практику, наприклад, Акт про Малий Бізнес).
 
Головними нормативно-правовими документами, що регулюють відносини України з МФІ, в 
т.ч. з фондами та програмами ЄС є наступні: 
 Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування25;
 Стратегія співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2006-2008 роки26; 
 Указ Президента України «Про приєднання України до Паризької декларації щодо 
підвищення ефективності зовнішньої допомоги»27;
 Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції планування, залучення, ефективного 
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними 
фінансовими організаціями»28;
 Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії залучення, використання та моніторингу 
міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 
2013-2016 роки»29;
 Постанова КМУ «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення 
реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються 
міжнародними фінансовими організаціями»30.

З метою розвитку місцевих фінансових ринків та підвищення доступності національної валюти 
внесено поправки до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”31, які дозволяють МФО 
випускати облігації в національній валюті. НБУ розширив можливості МФО у використанні коштів 
у гривні для фінансування проектів в Україні32. Як наслідок, в Україні встановлюється ширший 
режим функціонування поточних рахунків, які МФО відкривають і використовують в 
уповноважених банках. МФО можуть застосовувати для кредитування українського бізнесу 
гривневі кошти, одержані ними як кредит від уповноваженого банку. МФО зможуть збільшити 
кредитне фінансування в гривні вітчизняних підприємств, а отже, й розширити доступ 
вітчизняного бізнесу до кредитних ресурсів у національній валюті.

Серед державних інституцій, що відповідають або впливають на рівень доступу МСП України 
до фінансових ресурсів на національному і регіональному рівнях, найбільшу роль відіграють: 
 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (загалом відповідає 
за впровадження політики підтримки МСП на національному та регіональному рівнях); 
 Державна регуляторна служба (відповідає за регуляторну політику, але ці повноваження 
дозволяють формувати сприятливі умови доступу МСП до активів на місцевому рівні);
 Національний банк України (хоч і не має визначних повноважень чи очевидного інтересу у 
політиці підтримки МСП, але має суттєвий вплив, визначаючи для облікову ставку, яка зараз є 
категорично несприятливою для МСП); 
 Обласні державні адміністрації та обласні ради (є ключовими гравцями, які приймають 
рішення з обсягів фінансування обласних програм розвитку підприємництва);

На регіональному рівні серед недержавних інституцій, що мають вплив на формування програм 
розвитку підприємництва, варто відзначити бізнес-асоціації, окремих підприємців, які формують 
Ради підприємців місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування12.
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 Головними інституціями, що забезпечують фінансування МСП у ЄС через впровадження 
релевантних фінансових інструментів є: 
 Європейська Комісія; 
 Європейський інвестиційний банк;
 Європейський інвестиційний фонд.
 
Дані інституції плідно співпрацюють з національними та регіональними банками розвитку на рівні 
держав-членів ЄС. У деяких країнах здійснюється інший рівень співробітництва – з комерційними 
банками напряму. Актуальним для фінансової підтримки МСП в ЄС є використання структурних 
фондів, фондів гуртування, фінансової підтримки з боку ЄІБ або ЄІФ. Підтримка відбувається у 
формі реалізації різноманітних фінансових інструментів та програм, що передбачають 
здійснення:
 позик; 
 гарантування позик;
 гарантій на боргові портфелі;
 сек'юритизацію боргових портфелів;
 контр-гарантій щодо боргового фінансування; 
 гарантій та контр-гарантій для фінансових посередників;
 акціонерного фінансування / інвестування у власний капітал;
 ризикового (венчурного) фінансування. 

На національному рівні країн-членів ЄС для покращення доступу МСП до фінансування 
використовуються наступні фінансові інструменти33: 
 Державні гарантії на позики;
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Суб’єкти фінансово-кредитного ринку залишаються основними заінтересованими сторонами, 
ресурси яких спроможні реально забезпечити потреби МСП у кредитах. Основними гравцями у 
фінансуванні діяльності МСП були і залишаються банки, кредитні спілки та лізингові компанії.

Банки, як і раніше, є основним зовнішнім джерелом фінансування для вітчизняного МСП. 
Результати дослідження ЄІБ в Україні показали, що всі опитані банки пропонують кредити для 
МСП в місцевій валюті, кредити в іноземній валюті або інструменти торговельного фінансування 
(пропонуються меншою кількістю банків), тоді як лізингові продукти пропонуються у найменшій 
мірі4.

ДЖЕРЕ ЛА І  ФОРМИ
ФІНАНС УВАННЯ МСП У ЄС



 Спеціальні гарантії та позики для стартапів;
 Державні експортні гарантії, торгові кредити;
 Пряме кредитування МСП;
 Субсидовані процентні ставки;
 Венчурний капітал, фінансування власного капіталу, підтримка бізнес-ангелів;
 Створення банків для МСП;
 Податкові пільги, відстрочки;
 Встановлення негативних відсоткових ставок за депозитами в центральному банку;
 Фінансування центральним банком банків, що залежать від чистої кредитної ставки.

Детальнішу інформацію щодо політики ЄС щодо фінансування МСП наведено у додатку А. 

Найпопулярнішим джерелом фінансування МСП на теренах ЄС є банківське кредитування. Проте 
альтернативні джерела фінансування являють собою важливий фактор зменшення ризиків в 
періоди обмеженого кредитування. Боргові цінні папери (корпоративні облігації) відіграють 
потужну роль в даному контексті. Не менш поширеним є інструмент акціонерного фінансування, 
а у випадку інноваційних фірм – венчурне інвестування, чималу роль в якому відіграють 
бізнес-ангели.

У період 2014-2020 рр. відбувається загальна зміна підходів ЄС до фінансування МСП від 
одноразового грантового фінансування до більш широкого використання інноваційних 
фінансових інструментів. Метою зміни є зміцнення довгострокової доступності фінансування для 
МСП, максимізувати довготривалий ефект коштів ЄС. Цьому сприяє рушійний характер схем 
фінансових інструментів ЄС (наприклад, кошти, надані у вигляді позикових гарантій, у випадку 
успішного їх використання можуть бути трансформовані в акціонерний капітал).

Детальнішу інформацію щодо джерел та інструментів фінансування МСП у ЄС подано у 
додатку B.

 Провідні інституції, нормативно-правове підґрунтя, пріоритети та цілі політики
 Провідними інституціями, які забезпечують доступ українського МСП до фінансових 
ресурсів ЄС на сьогодні є ЄК, ЄБРР, група ЄІБ.

ЄІБ та ЄІФ відіграють важливу роль в імплементації кожного фінансового інструменту в Україні 
від імені ЄК або у співпраці з ЄС. Для ЄІФ ця роль включає в себе оголошення конкурсів для 
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ПОЛІТИКА ЄС С ТОСОВНО
ФІНАНСОВОЇ  ПІДТРИМКИ МСП В УКРАЇНІ



відбору фінансових посередників, таких як банки або інших фондів, які надають позики МСП або 
інвестують в їх діяльність. Натомість ЄІБ надає позики напряму, використовуючи фінансових 
посередників для підтримки середніх та великих підприємств.
 
До переліку основних європейських донорів, що фінансують МСП в Україні відносяться:
 Європейський Союз;
 Європейський інвестиційний банк; 
 Європейський інвестиційний фонд; 
 Європейський фонд для Південно-Східної Європи; 
 Європейський банк реконструкції та розвитку; 
 Інвестиційний фонд сусідства; 
 Глобальний екологічний фонд.
 
У національному законодавстві існують нормативно-правові документи, що регламентують 
відносини (в т.ч. надання міжнародної фінансової допомоги) України з ЄС, європейськими 
фінансовими організаціями, структурними та інвестиційними фондами (Додаток С).

Імплементація Угоди про Асоціацію матиме значний вплив на МСП України з боку ЄС. Угода 
вимагає ефективної кооперації між українською владою та приватним сектором, яка має 
допомогти адаптувати бізнес до правил та норм спільного європейського ринку. Визнаючи цю 
необхідність Представництво ЄС в Україні оголосило про готовність ЄС впродовж найближчих 
років виділити  100 млн. євро  для адаптації українського МСП до зони вільної торгівлі з ЄС. Ці 
кошти будуть спрямовані на подолання основних бар’єрів для зростання вітчизняного МСП34.
 
Серед пріоритетних цільових груп МСП, на розвиток яких направлені інструменти фінансової 
підтримки ЄС, знаходяться компанії, що діють у наступних сферах: 
 інноваційна діяльність; 
 наука та інформаційно-комунікаційні технології; 
 енергоефективність; 
 сільське господарство; 
 аграрна діяльність;
 зелена економіка.

На фінансування інвестиційного характеру можуть претендувати МСП, що знаходяться на 
ранньому етапі розвитку, розширюють географію своєї діяльності за межі країни та прагнуть 
рефінансувати фінансову допомогу у розвиток відновлюваних джерел енергії.

 Джерела та інструменти фінансування МСП України з ЄС
Нині в Україні діють різноманітні програми та інструменти ЄС, що відкривають доступ вітчизняних 
МСП до фінансових ресурсів ЄС.
 
Після Революції гідності Україні було відкрито доступ до потужних Європейських програм, які 
відіграють важливу роль у фінансуванні МСП у країнах Європи (Горизонт 2020; COSME; FINTECC), 
а також започатковано ініціативу EU4Business, спеціально зорієнтовану на розвиток 
економічного сектору країни, в т. ч. МСП. Дані програми та ініціативи передбачають розгалужений 
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спектр інструментів та проектів для суб’єктів бізнесу різних рівнів розвитку та спеціалізації 
(детальну інформацію наведено у додатках D та Е).
 
Найбільш поширеними інструментами фінансового ринку України, що застосовуються для 
надання фінансової підтримки МСП європейськими донорами є:
 кредити; 
 гарантії на позики;
 грантові кошти.

Рідше передбачаються інструменти:
 контр-гарантій; 
 сек’ютиризації; 
 інвестування у власний капітал. 

Боргові інструменти більш розвинені, ніж інструменти інвестицій у власний капітал та 
довгострокове фінансування. Через нерозвиненість небанківського фінансування в Україні 
європейські фінансові ресурси для МСП практично не спрямовуються на гарантування 
лізингових та венчурних компаній/фондів. 

На сьогодні банки є основними посередниками у зовнішньому фінансуванні приватного 
сектору в Україні з ЄС. Найбільш активними є: 
 АТ «ПроКредит Банк» (InnovFin, Кредити від Європейського фонду для Південно-Східної 
Європи (EFSE) та партнерів, Механізм фінансування МСП, етап ІІ, що запроваджується ЄБРР, ЄІБ 
та KfW35,36); 
 АТ «Укрексімбанк» (програми та проекти кредитування від ЄІБ37; Спільний Проект України та 
ЄІБ «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації»38,39,40, Фінансування від 
ЄБРР: визначення і сприяння інвестиціям в енергоефективність); 
 ПАТ «Мегабанк» (Кредити від ЄІБ та партнерів через Фонд Green for Growth, Кредити від 
Європейського фонду для Південно-Східної Європи (EFSE) та партнерів, Спільний Проект України 
та ЄІБ «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації»41,39);
 АБ «УКРГАЗБАНК» (Спільний Проект України та ЄІБ «Основний кредит для МСП та компаній 
з середнім рівнем капіталізації»39,40; Механізм фінансування МСП, етап ІІ, що запроваджується 
KfW35,36; Програма «Initiative East» в рамках ГВЗВТ EU4Business42,43);
 АТ «Ощадбанк» (Програма «Initiative East» в рамках ГВЗВТ44);
 ПАТ «КРЕДОБАНК» (Механізм фінансування МСП, етап ІІ, що запроваджується KfW35);
 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (Програма «Initiative East» в рамках ГВЗВТ EU4Businessxii; 
Програма розподілу ризиків ЄБРР46,47);
 АТ «Укрсиббанк» (Програма розподілу ризиків ЄБРР47);
 ПАТ «Промінвестбанк»; 
 ПАТ «Укрсоцбанк».

Серед інших посередників надання фінансової допомоги МСП з ЄС можна також відзначити: 
Представництво ЄБРР в Україні, Міністерство фінансів України, KfW. 

Кредити є найбільш використовуваними фінансовими інструментами ЄС в сегменті сування МСП. 
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Проте за сучасних макроекономічних умов загальне фінансування залишається недостатнім. 
Ринок приватних інвестицій дуже обмежений, оскільки альтернативні фінансові продукти є дуже 
рідко доступні.

 Реагування на пандемічну кризу
ЄС виділить Україні близько 80 млн євро на боротьбу з кризою, яку спричинив коронавірус. Це 
перший пакет підтримки у рамках комплексу заходів з протидії поширенню коронавірусу на 2020 
рік для країн Східного партнерства на загальну суму 140 млн євро48.

Пакет допомоги Україні з боку ЄС буде спрямовано на:
1. Підтримку системи охорони здоров’я України, у тому числі шляхом фінансової підтримки 
заходів Всесвітньої організації охорони здоровʼя в Україні. 
2. Підтримку економіки України, зокрема МСП шляхом забезпечення ліквідності, у тому числі 
через міжнародні фінансові установи. ЄС уже працює з цими інституціями та відповідними 
фінансовими організаціями з країн-членів у межах ініціативи «Team Europe» над полегшенням, 
спрощенням і прискоренням доступу до існуючих кредитних ліній, що будуть посилені, й програм 
підтримки для МСП, самозайнятих громадян й інших субʼєктів підприємницької діяльності. 
Комісія також надасть 500 млн євро гарантій, запланованих у рамках Європейського фонду 
сталого розвитку, для сприяння забезпеченню ліквідності в країнах-сусідах ЄС, у тому числі за 
допомогою оборотних коштів, фінансування торгівлі чи мораторію на обслуговування боргів. На 
двосторонньому рівні в Україні прискорюється запуск нової програми підтримки МСП (20 млн 
євро) у межах бюджету ЄС на 2020 рік, яка дасть ще 10 млн євро на гривневе кредитування МСП. 
Також запроваджується програма підтримки малих фермерських господарств у розмірі 25 млн 
євро на додаток до 26 млн євро, виділених у 2019 році.
3. Підтримку найбільш постраждалих від кризи у співпраці з партнерськими громадськими 
організаціями: захист осіб, які належать до вразливих груп, перехід до онлайн-освіти, підтримка 
культурної та креативної індустрій і продовження культурного життя в Інтернеті, боротьба з 
дезінформацією та посилення стійкості громад. 

Загальна підтримка ЄС Україні з 2014 року вже становить понад 15 млрд євро грантів і пільгових 
позик на підтримку програми реформ, а також політичної асоціації й економічної інтеграції 
України з ЄС, що на даному етапі підкреслює нагальну необхідність повноцінного використання 
задіяного потенціалу у сфері підтримки МСП. 

 Таким чином в Україні важливу роль у фінансуванні МСП відіграють європейські програми 
та інструменти. Однак можливості фінансування МСП, що надаються європейськими 
партнерами, на сьогодні не використовуються у повній мірі. Проблемами, що перешкоджають 

ПОЗИЦІЇ  С ТЕЙК ХОЛДЕРІВ
ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДОС ЛІДЖЕННЯ



полегшенню доступу українських МСП до фінансових ресурсів ЄС є49,4,7:
1) Вигода від підтримки європейських фінансових організацій з підвищення 
кредитоспроможності стримується надто високими відсотковими ставками по кредитах та 
вимогами до застави.
 
2) Нерозвиненість та неврегульованість фондового ринку України обмежує ЄФІ у використанні 
ширшого спектру та схем застосування інструментів фінансування МСП, які наразі є необхідними 
в першу чергу:
 сек’ютиризації боргових портфелів МСП;
 гібридних інструментів зовнішнього фінансування власного капіталу МСП: опціони, 
конвертовані облігації, варанти, мезонінне фінансування.

3) Неврегульована та відносно нерозвинена фінансова інфраструктура: 
 Відсутність на законодавчому рівні надійного механізму захисту та гарантування вкладів 
членів кредитних спілок, необхідність законодавчого удосконалення системи державного 
регулювання і нагляду за діяльністю кредитних спілок.
 Ринок лізингу та ступінь розвитку лізингових компаній в Україні залишаються у 
незадовільному стані, що заважає європейським фінансовим інституціям використовувати 
додаткові інструменти гарантування лізингових позик МСП.
 Обмежені можливості розвитку ринку факторингових операцій та компаній через низький 
рівень довіри до українського бізнесу, банків та високу вартість капіталу.
 Непрозорість системи та недосконалість законодавства у сфері діяльності венчурних 
фондів роблять їх важко доступними для МСП та звужують спектр використання європейських 
фінансових інструментів для МСП в даному сегменті.

4) Банківські установи в Україні часто повідомляли про адміністративні бар'єри та проблеми з 
прозорістю щодо реалізації схем позикових гарантій.

5) Середньо- та довгострокові кредитні лінії для МСП від європейських фінансових організацій, 
організовані через українські банки-партнери, часто супроводжуються наданням допомоги у 
твердій валюті через нестабільність гривні, що підвищує ризики непогашення заборгованості для 
позичальників.

6) Відсутність у відкритому доступі консолідованої та повної інформації щодо можливостей 
фінансової підтримки МСП України з боку ЄС зменшує кількість потенційних заявників на її 
отримання.

7) Відсутність комплексної системи моніторингу за використанням європейської фінансової 
допомоги МСП України позбавляє можливості підвищити її ефективність у майбутньому.

8) Складність для більшості МСП у проходженні процедур для отримання доступу до фінансових 
ресурсів ЄС ускладнює можливості отримання підтримки для більшості з тих, хто її потребує для 
розвитку та втілення перспективних ідей.

Доцільним є розширення доступу вітчизняних МСП до фінансових ресурсів ЄС шляхом 
задоволення потреб кожної групи стейкхолдерів даного сектору.

17

ЯК ПОКРАЩИТИ ДОСТУП МСП В УКРАЇНІ ДО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЄС ПІД ЧАС ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ
ПОЗИЦІЇ  СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ



18

ЯК ПОКРАЩИТИ ДОСТУП МСП В УКРАЇНІ ДО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЄС ПІД ЧАС ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ
ПОЗИЦІЇ  СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Група стейкхолдерів

Центральні органи 
виконавчої влади в 
Україні: Мінекономіки, 
Державна 
регуляторна служба 
України, НБУ.

Європейські фінансові 
інституції, що 
реалізують програми 
фінансової підтримки 
МСП України.

Представники МСП в 
Україні та інші 
суб’єкти, що 
представляють їх 
інтереси 
(бізнес-асоціації, ради 
підприємців, 
громадські організації 
малого та середнього 
бізнесу).

Українські фінансові 
посередники у 
реалізації фінансової 
підтримки МСП 
(банки, кредитні 
спілки, венчурні 
фонди, факторингові 
компанії).     

Потреби стейкхолдерів

1. Підтримка з боку ЄФІ на 
удосконалення 
нормативно-правового поля у сфері 
розвитку фінансової інфраструктури 
та фондового ринку.
2. Збільшення прозорості 
фінансування сектору МСП з боку 
ЄС.

1. Удосконалення 
нормативно-правового поля у сфері 
розвитку фінансової інфраструктури 
та фондового ринку України.
2. Державна підтримка у 
запровадженні системи моніторингу 
за використанням європейської 
фінансової допомоги МСП України.
3. Створення фонду кредитних 
гарантій для МСП.

1. Удосконалення 
нормативно-правового поля у сфері 
розвитку фінансової інфраструктури 
та фондового ринку України. 
2. Потреба в інформації про 
можливості отримання 
фінансування від небанківських 
фінансових установ. 
3. Спрощення процедур для 
отримання доступу до фінансових 
ресурсів ЄС.
4. Отримання актуальної та повної 
інформації про існуючі можливості 
фінансування з ЄС.
5. Подальший розвиток механізмів 
залучення позик від європейських 
фінансових інституцій у національній 
валюті.
6. Створення фонду кредитних 
гарантій для МСП.

1. Збільшення обсягів європейської 
підтримки українських фінансових 
посередників із небанківського 
сектору (напряму або через 
банківські установи) на користь 
МСП.
2. Підвищення ступеня 
секю’тиризації та гарантування 
кредитних портфелів.
3. Створення фонду кредитних 
гарантій для МСП.      

Проблеми стейкхолдерів

1. Недосконалість 
нормативно-правової бази для 
посилення співпраці з ЄФІ.
2. Необхідність покращення 
іміджу з погляду МСП України.

1. Неврегульована та відносно 
нерозвинена фінансова 
інфраструктура.
2. Нерозвиненість та 
неврегульованість фондового 
ринку України.
3. Відсутність комплексної 
системи моніторингу за 
використанням європейської 
фінансової допомоги МСП 
України.
4. Необхідність вдосконалення 
схем позикових гарантій.

1. Висока вартість позикового 
капіталу та вимоги до застави.
2. Відсутність консолідованої та 
повної інформації щодо 
можливостей фінансової 
підтримки з боку ЄС.
3. Складність у проходженні 
процедур для отримання доступу 
до фінансових ресурсів ЄС.
4. Обмежений доступ до 
альтернативних джерел та 
інструментів фінансового ринку 
для отримання підтримки з 
боку ЄС.
5. Надання допомоги МСП від 
європейських фінансових 
організацій в більшості випадків у 
твердій валюті через 
нестабільність гривні.
6. Необхідність вдосконалення 
схем позикових гарантій.

1. Недостатність фінансових 
ресурсів для використання 
ширшого спектру фінансування 
(факторинг, фінансування 
операцій секю’тиризації) та 
фінансування небанківських 
установ, що підтримують МСП 
(фінансування лізингових 
компаній). 
2. Необхідність вдосконалення 
схем позикових гарантій.     
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ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

 На сьогодні існує проблема неповного використання існуючого потенціалу у сфері доступу 
українського МСП до фінансових ресурсів ЄС. Основними глобальними причинами такої 
ситуації є: 
 обмеженість спектру використовуваних інструментів фондового ринку України;
 нерозвиненість та неврегульованість фінансової інфраструктури в Україні;
 відсутність повноцінного доступу до інформації про можливості та шляхи залучення такого 
фінансування;
 обмежена участь у програмах ЄС у т.ч. через недостатню спроможність до виконання 
процедурних вимог в рамках оголошених конкурсів та побудови консорціумів з європейськими 
партнерами.
На вирішення встановленої проблеми пропонуються наступні альтернативи, спрямовані на 
подолання вищеописаних проблем:

Альтернативи

Альтернатива 1.
Продовження 
існуючої політики 
застосування 
джерел 
європейської 
фінансової 
підтримки МСП
в Україні.

Альтернатива 2.
Вдосконалення 
існуючих 
механізмів 
забезпечення 
доступу МСП 
України до 
фінансових 
ресурсів ЄС.

Першочергові завдання/дії для
впровадження альтернативи

Вказані проблеми вже частково вирішуються 
за рахунок застосування інструментів 
відшкодування відсоткових ставок в рамках 
деяких програм фінансування МСП з ЄС 
(DCFTA Facility, SME Financial Facility) та 
використання інструментів гарантування позик 
ЄФІ.

Подальше ініціювання інструментів надання 
позик у місцевій валюті, що вже відбувається в 
Україні в рамках таких інструментів фінансової 
підтримки МСП України з ЄС, як DCFTA Facility 
та SME Financial Facility II50,51, створює 
передумови для вирішення проблеми у 
майбутньому.

Створення фонду кредитних гарантій для МСП 
за участю європейських фінансових 
організацій з метою підвищення прозорості та 
сталості гарантування кредитування 
вітчизняного бізнесу.52

Впровадження ініціатив з підвищення 
обізнаності потенційних отримувачів підтримки 
з ЄС серед МСП та збільшення деталізації і 
зрозумілості вимог до потенційних реципієнтів 
європейської фінансової підтримки.

Впровадження на державному рівні спільно з 

Проблеми, які вирішуються 
після впровадження 

альтернативи

Високі відсоткові ставки по 
кредитах та вимоги до 
застави частково зменшують 
ефекти для МСП від 
підтримки європейських 
фінансових організацій з 
підвищення 
кредитоспроможності.

Необхідність подальшого 
розвитку механізмів 
залучення позик від ЄФІ у 
національній валюті.

Необхідність вдосконалення 
схем позикових гарантій.

Відсутність у відкритому 
доступі консолідованої та 
повної інформації щодо 
можливостей фінансової 
підтримки МСП України з 
боку ЄС обмежує доступ 
потенційних заявників на її 
отримання.

Відсутність комплексної 
системи моніторингу за      
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Альтернативи

Альтернатива 3.
Розвиток 
альтернативних 
джерел фінансової 
підтримки МСП 
України з боку ЄС.

Першочергові завдання/дії для
впровадження альтернативи

моніторингу за використанням європейської 
фінансової допомоги МСП України.

Спрощення з боку ЄФІ процедур для отримання 
доступу МСП до фінансових ресурсів ЄС 
паралельно з інтенсифікацією консультативної 
роботи.

Прийняття проекту Закону № 3498 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо регульованих ринків та 
деривативів)», який створить передумови для 
підвищення ефективності та функціональності 
ринків капіталу та інших регульованих ринків в 
Україні, в першу чергу шляхом комплексного 
врегулювання питань функціонування ринків 
похідних цінних паперів та деривативів та 
законодавчого регулювання інфраструктури 
регульованих ринків.
Розробка спеціалізованого законодавства, що 
регламентує усі форми сек’юритизації, 
встановлює правовий статус компаній 
спеціального призначення та окреслює 
специфіку оподаткування даних операцій. 
Внесення необхідних поправок до чинних 
законодавчих актів та розробка підзаконних 
актів, у т.ч. для уніфікації документального 
оформлення операцій.

Розробка та впровадження законопроекту та 
відповідних підзаконних актів для встановлення 
правових засад запровадження ефективних 
компенсаційних механізмів захисту інтересів 
інвесторів на ринках капіталу України 
(Директиви (ЄС) № 97/9/ЄС).
Прийняття Закону щодо захисту інвесторів від 
зловживань на ринках капіталу».
Прийняття нового Закону України «Про 
фінансовий лізинг», що дозволить: посилити на 
законодавчому рівні захист прав споживачів 
лізингових послуг недобросовісних дій 
лізингодавців щодо непрозорої структури плати 
за такі послуги і її суттєвого завищення, 
мінімізувати ризики учасників лізингових 
правовідносин53.
Ініціювати розробку та прийняття 
законопроектів для зниження ризиків у 
діяльності та захисту факторингових компаній, 

Проблеми, які вирішуються 
після впровадження 

альтернативи

використанням 
європейської фінансової 
допомоги позбавляє 
можливості підвищити її 
ефективність у 
майбутньому.

Складність для більшості 
МСП у проходженні 
процедур для отримання 
доступу до фінансових 
ресурсів ЄС не дає 
можливості залучення 
ресурсів.

Нерозвиненість та 
неврегульованість 
фондового ринку України не 
дозволяє знизити ризики та 
розширити можливості 
фінансування МСП з ЄС.

Неврегульована та відносно 
нерозвинена фінансова 
інфраструктура не дозволяє 
ЄФІ повноцінно здійснювати 
фінансування МСП через 
небанківські фінансові 
установи.

         



РЕКОМЕНДАЦІЇ

 Враховуючи той факт, що альтернатива 4 передбачає комплекс заходів для розширення 
спектру використовуваних інструментів фондового ринку, розвитку необхідної фінансової 
інфраструктури та забезпечення повноцінного доступу до інформації про можливості та шляхи 
залучення фінансування з ЄС підприємствами МСП (передбачені альтернативами 2 і 3), доцільно 
обрати саме її для оптимального використання існуючого потенціалу у сфері доступу 
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Альтернативи

Альтернатива 4.
Вдосконалення 
існуючих 
механізмів 
забезпечення 
доступу МСП 
України до 
фінансових 
ресурсів ЄС 
паралельно з 
розвитком 
альтернативних 
джерел фінансової 
підтримки МСП 
України з 
боку ЄС.     

Першочергові завдання/дії для
впровадження альтернативи

в т.ч. через встановлення заборони на 
виведення ліквідних активів підприємств до 
початку процедури примусового стягнення.
Прийняття нового закону «Про кредитні 
спілки»16 для уможливлення приєднання 
кредитних спілок до Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб, розширення спектру 
потенційних членів, обов’язкової участі 
кредитних спілок у саморегульованих 
організаціях з метою підвищення контролю за 
їх діяльністю.
Ініціювати розробку та впровадження нового 
законодавства України про венчурне 
інвестування інноваційної діяльності та 
внесення відповідних змін до суміжних 
законодавчих та нормативно-правових актів з 
метою перегляду порядку надання податкових 
пільг та встановлення жорстких законодавчих 
вимог щодо складу і структури активів 
венчурних фондів та операцій з ними.

Всі перелічені завдання/дії, характерні для 
альтернатив 2 і 3.

Проблеми, які вирішуються 
після впровадження 

альтернативи

Всі перелічені проблеми, 
характерні для альтернатив 2 
і 3.



до інформації про можливості та шляхи залучення фінансування з ЄС підприємствами МСП 
(передбачені альтернативами 2 і 3), доцільно обрати саме її для оптимального використання 
існуючого потенціалу у сфері доступу українського МСП до фінансових ресурсів ЄС.
Для виконання вищенаведених завдань в рамках даної альтернативи пропонуються наступні 
рекомендації для суб’єктів прийняття рішень у сфері доступу вітчизняних МСП до фінансових 
ресурсів ЄС.

Верховна рада України:
 Прийняти Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо 
регульованих ринків та деривативів; 
 Прийняти Закони України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу;
 Прийняти новий Закон України «Про фінансовий лізинг» (прийнято у першому читанні);
 Прийняти новий Закон України «Про кредитні спілки»16.
 Європейська Комісія: 
 Впроваджувати додаткові ініціативи з підвищення обізнаності потенційних отримувачів 
підтримки з ЄС про такі можливості серед МСП;
 Спростити процедури для отримання доступу МСП до фінансових ресурсів ЄС паралельно з 
реалізацією заходів для зниження кредитних ризиків (див. відповідні рекомендації) та 
інтенсифікацією відповідних консультацій90.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:
 Ініціювати розробку та впровадження законопроекту та відповідних підзаконних актів для 
встановлення правових засад запровадження ефективних компенсаційних механізмів захисту 
інтересів інвесторів на ринках капіталу України (відповідно до Директиви (ЄС) № 97/9/ЄС);
 Розробити/ініціювати розробку спеціалізованого законодавства, що регламентує усі форми 
сек’юритизації, встановлює правовий статус компаній спеціального призначення та окреслює 
специфіку оподаткування даних операцій із внесенням необхідних поправок до чинних 
законодавчих актів;
 Ініціювати розробку та впровадження нового законодавства України про венчурне 
інвестування інноваційної діяльності та внесення відповідних змін до суміжних законодавчих та 
нормативно-правових актів з метою перегляду порядку надання податкових пільг та 
встановлення жорстких законодавчих вимог щодо складу і структури активів венчурних фондів 
та операцій з ними; 
 Передбачити запровадження до законодавства, зокрема відповідних нормативно-правових 
актів, зобов’язання органів влади та місцевого самоврядування опубліковувати на своїх 
веб-сайтах та на спеціалізованих порталах консолідовану та повну інформацію щодо 
можливостей фінансової підтримки з боку ЄС;
 При реєстрації проектів МТД орієнтувати бенефіцарів на пріоритизацію досягнення 
результатів визначених Стратегію розвитку МСП щодо фінансової підтримки МСП;
 Розробити та реалізувати на державному рівні спільно з ЄФІ ініціативи по запровадженню 
системи моніторингу за використанням європейської фінансової допомоги МСП України.

Міністерство фінансів України
 Розширювати практику кредитних гарантій для МСП за участю європейських фінансових 
організацій (на перших етапах існування) з метою підвищення прозорості та сталості 
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 ЄК несе головну відповідальність за реалізацію політики впровадження низки 
централізованих фінансових інструментів для МСП, таких як COSME та InnovFIN. ЄІБ та ЕІФ 
відіграють важливу роль, як довірені особи, при впровадженні кожного об'єкта фінансових 
інструментів від імені та у партнерстві з ЄК.
 
Незважаючи на те, що ЄК зберігає відповідальність за політику та здійснює моніторинг 
впровадження фінансових інструментів ЄС, ЄІБ і ЄІФ зазвичай беруть участь у поточному 
управлінні інструментами. Група ЄІБ (що складається з ЄІБ та ЄІФ) є уповноваженим суб'єктом на 
рівні ЄС. Як правило, ЄІБ зосереджується на забезпеченні позик та боргових інструментів, тоді як 
ЄІФ займається схемами кредитних гарантій (наприклад, в рамках COSME, InnovFIN, Creative 
Europe та PF4EE). ЄІФ також несе відповідальність за інструменти фінансування у власний капітал 
(такі як COSME Equity Facility for Growth) та управляє Фондом венчурного капіталу38. 

На практиці фінансові інструменти розроблені тільки із залученням ЄІБ та ЄІФ, які відповідають за 
відбір інших установ як фінансових посередників, в т.ч. національних банків розвитку. Проте для 
реалізації фінансових інструментів ЄК може надавати статус довіреної особи іншим суб'єктам під 
непрямим управлінням (наприклад, ЄБРР та інші). ЄІБ та ЄІФ є важливими партнерами в роботі 
національних та регіональних банків розвитку на рівні держав-членів ЄС: вони часто спільно 

ДОД АТОК А.  
ПОЛІТИКА ЄС ЩОДО ФІНАНС УВАННЯ МСП

гарантування кредитування вітчизняного бізнесу.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:
 Ініціювати розробку спеціалізованого законодавства, що регламентує усі форми 
сек’юритизації, встановлює правовий статус компаній спеціального призначення та окреслює 
специфіку оподаткування даних операцій, із внесенням необхідних поправок до чинних 
законодавчих актів.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування:
 Здійснювати інформаційну підтримку у поширенні інформації щодо можливостей отримання 
регіональними МСП фінансової підтримки з ЄС, зокрема: публікувати на своїх веб-сайтах та на 
спеціально створених веб-порталах/сторінках консолідовану та повну інформацію щодо 
можливостей фінансової підтримки з боку ЄС;
 Здійснювати заходи для встановлення домовленостей з ЄФІ для спільного впровадження в 
регіонах програм фінансової підтримки місцевих МСП та програм відповідної консультаційної 
підтримки.    
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інвестують, наприклад, через програму фондів венчурного капіталу ЄІФ. Національні банки 
розвитку, в свою чергу, можуть виконувати функції фінансових посередників у реалізації програм 
ЄС, відбирати фінансових посередників, розподіляти кошти. У деяких країнах (Німеччина та 
Австрія) національні банки розвитку не здійснюють безпосереднього фінансування МСП, а 
покладаються на інший рівень посередництва між фінансовими інструментами ЄС та 
комерційними банками.

Фінансові інструменти, реалізовані в рамках спільного управління, такі як ESIF, виконуються на 
децентралізованій основі, а головну роль відіграють керівні органи держав-членів. Для 
забезпечення належного зовнішнього фінансування європейських МСП відповідна політика 
здійснюється як на загальноєвропейському, так і на національному рівнях. Інституції ЄС, і 
зокрема ЄК, запустили кілька ініціатив, спрямованих на вирішення конкретних проблем 
фінансування МСП.

Ініціатива

План дій щодо 
фінансування 
МСП54.

Положення про 
COSME55.

Положення про 
Horizon 202056.

Робоча група 
високого рівня57.

Зелена книга про 
довго-
строкове 
фінансування
та відповідне 
Коммюніке43.

Ініціатива МСП58.

Положення про 
Європейський 
фонд стратегічних 
інвестицій59. 

Способи підтримки МСП

Врахування потреб МСП в CRD 
IV-CRR, MIFID II, Директиві обліку та 
Положенні про венчурний капітал.

Фінансування в капітал та позикові 
гарантії, сек'юритизація боргових 
портфелів МСП.

Ризикове фінансування МСП 
(позикове та в капітал).

Поліпшення середовище для 
фінансування малих та середніх 
підприємств, забезпечення 
наявності даних про МСП, 
покращення нових фінансових 
інструментів (сек'юритизація, 
приватне розміщення цінних 
паперів, міні-бонди).

Мобілізація приватного 
довгострокового фінансування, 
розвиток ринків капіталу та 
доступу до них.

Надання портфельних гарантій та 
інструменту сек'юритизації.

Надання МСП 75 млрд. євро на 
розвиток, що гарантуються 
бюджетом ЄС.

Відповідальний 
орган

ЄК

Європейський 
Парламент, ЄК

Європейський 
Парламент, ЄК

Економічний та 
фінансовий 
комітет ЄС

ЄК

ЄК та ЄІБ

Європейський 
Парламент, ЄК

ОСНОВНІ ІНІЦІАТИВИ ЄС ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ МСП

Основні завдання

Покращення 
регуляторної бази 
для МСП.

Створення нових 
фінансових 
інструментів - 
інструментів 
розвитку МСП.

Підтримка 
дослідницьких та 
інноваційних МСП.

Надання пропозицій 
для вирішення 
питань з 
фінансування МСП.

Надання пропозицій 
для вирішення 
питань з 
фінансування МСП.

Новий фінансовий 
інструмент для МСП.

Інвестування в МСП.
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Ініціатива

Пропозиція щодо 
Положення про 
просту та 
прозору 
сек'юритизацію60.

Зелена книга про 
створення Союзу 
ринків капіталу 
та відповідний 
Плану дій61.

Способи підтримки МСП

Загальні правила щодо простої та 
прозорої сек'юритизації, також 
підкріплюється кредитами для 
МСП.

Покращення процесу залучення 
капіталу та доступності інформації 
для МСП, що передбачає 
створення нових і спеціально 
розроблених фінансових 
інструментів
  

Відповідальний 
орган

ЄК

ЄК

Основні завдання

Створення умов в ЄС 
для більш безпечної 
сек'юритизації позик 
для МСП.

Покращення доступу 
МСП до 
фінансування, 
вдосконалення 
джерел фінансування 
та ефективності 
ринків капіталу.

Найбільш актуальним є використання структурних фондів, фондів гуртування ЄС, фінансової 
підтримки з боку ЄІБ або ЄІФ спеціально для малих і середніх підприємств шляхом надання 
кредитів, гарантій, структурного фінансування, фінансування торгівлі в секторі МСП в деяких 
кризових країнах ЄС.

З метою посилення потенціалу економічного зростання останніми роками ЄС займається 
питаннями фінансування зростання, приділяючи особливу увагу МСП, беручи до уваги те, що 
найменші компанії найбільше страждають від криз. ЄК прийняла План дій щодо фінансування 
МСП, зокрема, спрямований на вдосконалення нормативно-правової бази.
 
Потреби у фінансуванні МСП були чітко враховані пакетом CRD IV-CRR62, переглянутою 
Директивою про ринки фінансових інструментів (MiFID63), переглянутою Директивою обліку64 та 
новим Положенням про венчурний капітал65. Крім того, фінансування МСП безпосередньо з 
бюджету ЄС було посилене за рахунок нових фінансових інструментів на рівні Союзу, закріплених 
в рамках програм COSME та програм Horizon 2020. COSME передбачає зовнішнє фінансування у 
власний капітал МСП (акціонерне фінансування), позикові гарантії, включаючи сек’юритизацію 
боргових портфелів МСП. Horizon 2020 є рамковою програмою ЄС для підтримки наукових 
досліджень та інновацій, яка частково передбачає фінансування ризиків малого та середнього 
бізнесу, як через боргові інструменти, так і через фінансування у власний капітал.
 
Наступними важливими кроками для покращення доступу до фінансування МСП стали:
 Коммюніке ЄК стосовно довгострокового фінансування Європейської економіки56, яке 
зосереджувалося головним чином на мобілізації приватних джерел довгострокового 
фінансування, покращенні використання державних фінансів, розвитку ринків капіталу, в т.ч. для 
малих та середніх підприємств, а також поліпшенні доступу МСП до цих ринків;
 Звіт Європейського Парламенту про доступ до фінансування для МСП та диверсифікацію 
фінансування МСП у Союзі ринків капіталу66, яким рекомендовано розробити заходи та політику з 
метою покращення фінансового середовища для фінансування МСП, вирішити проблему 
відсутності даних про МСП через інфраструктуру баз даних та системи кредитного скорингу та 

ОСНОВНІ ІНІЦІАТИВИ ЄС ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ МСП
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підтримати розвиток ряду фінансових інструментів, таких як сек'юритизація, забезпечені 
облігації, кредитні фонди та міні-облігації.
 
З метою усунення перешкод для стосунків між банками та МСП ЄК та ЄІБ запропонували так 
звану Ініціативу МСП57, що є спільним фінансовим інструментом, який має на меті сприяти 
фінансуванню МСП шляхом часткового розподілу ризиків для кредитних портфелів фінансових 
інституцій (посередників) через використання європейських структурних фондів, фінансованих 
державами-членами, а також ресурсів COSME та Horizon 2020. При чому посередники 
зобов'язуються надавати позики МСП на вигідних умовах. Ініціатива МСП реалізується за 
допомогою інструментів портфельних гарантій та сек'юритизації портфеля.
 
Останнім часом в ЄС обговорюються питання розробки нової системи високоякісної 
сек'юритизації, яка має характеризуватися простими, прозорими та порівнянними продуктами. Її 
суть полягає у заміщенні традиційних форм банківського кредиту випуском цінних паперів. 
Забезпеченням їхньої емісії служить «пакет» зобов’язань МСП за отриманими ними аналогічними 
за характером кредитами. Банк виплачує проценти і погашає ці цінні папери із коштів, що 
надходять від позичальників на погашення позики. Програма Європейського центрального банку 
з купівлі цінних паперів, забезпечених активами (ABSPP) може сприяти розвитку даного 
інструменту. Інструмент забезпечених облігацій може стати доповненням до сек'юритизованого 
боргу. ЄС працює над розвитком даного інструменту в рамках впровадження Союзу ринків 
капіталу.

В рамках п'ятирічного Інвестиційного плану для Європи («План Юнкера»67) створено 
Європейський фонд стратегічних інвестицій (EFSI68), який здійснює підтримку та ризикове 
фінансування для європейських МСП. Станом на травень 2016 року EFSI підтвердив 
фінансування 185 угод на підтримку 141,800 МСП, стартапів та компаній із середньою 
капіталізацією в обсязі 3,5 млрд. євро69.
 
У 2015 році ЄК опублікувала зелену книгу щодо створення Союзу ринків капіталу70. Одними з 
основних цілей Союзу має стати полегшення доступу до фінансування для малих та середніх 
підприємств, розробка єдиного мінімального набору стандартизованої інформації про кредитну 
спроможність МСП, створення високоякісного ринку сек'юритизації, збільшення довгострокових 
інвестицій.
 
Фінансові інструменти, що використовуються для покращення доступу МСП до фінансування 
на національному рівні країн-членів ЄС22:
 Державні гарантії на позики;
 Спеціальні гарантії та позики для стартапів;
 Державні експортні гарантії, торгові кредити;
 Пряме кредитування МСП;
 Субсидовані процентні ставки;
 Венчурний капітал, фінансування власного капіталу, підтримка бізнес-ангелів;
 Створення банків для МСП;
 Податкові пільги, відстрочки;
 Встановлення негативних відсоткових ставок за депозитами в центральному банку;
 Фінансування центральним банком банків, що залежать від чистої кредитної ставки. 



Інструмент/ 
програма

Європейські 
структурні та 
інвестиційні 
фонди.

(ESIF)71

Ініціатива 
МСП на 2014 
– 202044

Інструмент 
InnovFin в 
рамках 
програми 
Горизонт 
202072.

Інструмент 

Тип/ 
інструменти 

фінансування 
МСП (фінансові 

продукти)

Позики, 
гарантії, 
акціонерний 
капітал та інше 
ризикове.

фінансування

Гарантії на 
боргові 
портфелі та 
сек'юритизація.

Гарантії та 
контргарантії 
щодо боргового 
фінансування, 
фінансування у 
власний 
капітал.

Гарантії та 
контр-гарантії 

Передбачений 
обсяг 

фінансування

454 млрд. 
євро на 
2014-20 рр.

-

-

До 24 млрд. 
євро до 2020 
року.

2,3 млрд. євро 
на 2014-2017 

Розмір 
разової 

допомоги

-

-

-

від 25000 
до 7,5 млн 
євро – 
для 
гаранту-
вання 
позик.

До 150 
тис.євро.

Опис

ESIF охоплюють найбільшу 
область бюджету ЄС і формуються 
за рахунок держав – членів ЄС. 
Фінансові інструменти ESIF 
допомагають трансформувати 
ресурси ЄС у фінансові продукти.

ESIF охоплюють цілий ряд різних 
програм: Європейський фонд 
регіонального розвитку (ERDF), 
Європейський соціальний фонд 
(ESF), Фонд гуртування (CF), 
Європейський аграрний фонд 
сільського розвитку (EAFRD) та 
Європейський фонд морського та 
рибного господарства (EMFF).

Є спільним фінансовим 
інструментом ЄК та Групи ЄІБ 
(тобто ЄІБ та ЄІФ), метою якого є 
стимулювання фінансування МСП 
через забезпечення часткового 
покриття ризику кредитних 
портфелів МСП.
Ініціатива фінансується ЄС спільно 
через ресурси COSME, програми 
«Горизонт 2020», а також EIB 
Group.

Метою реалізації інструменту є 
покращення доступу до 
позикового фінансування для 
інноваційних МСП та midcaps (до 
499 працівників). Фінансові 
посередники отримують гарантії 
та контр-гарантії від ЄІФ на 
частину їх можливих втрат. За 
реалізацію фінансових продуктів 
для МСП відповідає ЄІФ. Даний 
інструмент реалізується через 
фінансових посередників, 
включаючи національні банки 
розвитку та будь-якого 
банківського або небанківського 
кредитора. Інструмент також 
передбачає фінансування у 
власний капітал стартапів та МСП, 
що знаходяться на ранній стадії 
розвитку.

LGF надає гарантії та 
контр-гарантії для фінансових 
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Опис

посередників (наприклад, 
гарантійних організацій, банків, 
лізингових компаній та національних 
банків розвитку), щоб допомогти їм 
надавати більше кредитів та лізингу 
для МСП. Цей засіб також включає 
сек'юритизацію портфелів боргових 
фінансів МСП. Очікується, що до 330 
000 МСП отримають позики завдяки 
інструменту COSME.

Через даний інструмент EIF інвестує 
в обрані венчурні та приватні 
інвестиційні фонди, які діють як 
фінансові посередники, що 
забезпечують фінансування МСП 
переважно на етапах їх розширення 
та зростання (зокрема, для тих, хто 
працює на міжнародній арені).

ЄІБ надаватиме позики та інвестиції 
в фонди, які підтримують проекти, 
спрямовані на збереження 
природного капіталу, включаючи 
адаптацію до кліматичних змін, в 
країнах-членах ЄС, а саме:
платежі за екосистемні послуги
фінансування зеленої 
інфраструктури
інвестиції в адаптацію та біологічне 
різноманіття
компенсації за збереження 
біорізноманіття.

Інструмент спрямовано на 
забезпечення доступу до 
адекватного та доступного 
комерційного фінансування для 
інвестицій в енергозбереження. Цей 
інструмент спрямований на проекти, 
які підтримують реалізацію 
Національних планів дій з 
енергоефективності країн ЄС та 
інших програм з енергоефективності. 
Інструмент передбачає зменшення 
ризиків для кредитних портфелів за 
рахунок готівкової застави (Фонд 
розподілу ризиків) разом із 
довгостроковим фінансуванням від 
ЄІБ (Кредит ЄІБ для 
енергоефективності). 

Інструмент/ 
програма

позик (LGF) в 
рамках 
COSME73.

Інструмент 
зростання 
власного 
капіталу в 
рамках 
COSME74.

Інструмент 
фінансування 
природного 
капіталу 
(NCFF) в 
рамках 
Програми 
LIFE75.

Приватне 
фінансування 
для 
інструментів 
енергоефекти
вності (PF4EE) 
в рамках 
Програми 
LIFE76.

Тип/ 
інструменти 

фінансування 
МСП (фінансові 

продукти)

для фінансових 
посередників, 
сек'юритизація 
боргових 
портфелів.

Приватні та 
венчурні 
інвестиції.

Позики та 
інвестиції.

Гарантування 
позик, гарантії 
на боргові 
портфелі, 
довгострокове 
фінансування.

Передбачений 
обсяг 

фінансування

 роки.

2,3 млрд. євро 
на 2014-2017 
роки.

від 100 до 125 
мільйонів 
євро на 
2014-2017 
роки.

До 560 млн. 
євро.

Розмір 
разової 

допомоги

до 30 
млн. євро.

Від 5 до 
15 млн. 
євро.

До 5 млн. 
євро.
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Тип/ 
інструменти 

фінансування 
МСП (фінансові 

продукти)

Покриті та 
непокриті 
гарантії на 
позики.

Мікро-фінансу-
вання 
інвестиції.

Передбачений 
обсяг 

фінансування

До 121 млн. 
євро.

171,15 млн. 
євро на період 
2014-2020 
років (з них: 
85 млн. євро - 
на підтримку 
соціального 
підприємницт
ва; 77,75 млн. 
євро – на 
мікрофінансу-
вання).

Розмір 
разової 

допомоги

-

До 25 тис. 
євро для 
мікрофіна
нсування; 
до 500 
тис. євро 
для інвес-
тицій.

Опис

Інструмент передбачений для 
полегшення доступу до 
фінансування для МСП у сфері 
культури та творчості.
Метою є заохочення до 
збільшення обсягів кредитування 
МСП у сфері культури та творчості 
за рахунок вдосконалення 
спроможності оцінки ризиків 
фінансових посередників та їх 
знань щодо конкретних 
фінансових потреб компаній 
культурного сектору, тим самим 
заохочуючи їх збільшувати 
кредитні портфелі цільових МСП. 
Інструмент складається з двох 
основних елементів, що 
реалізуються ЄІФ:
1. Захист від кредитного ризику 
через покриту гарантію
2. Розбудова потенціалу.

Призначений для: розширення 
підтримки надавачів 
мікрокредитування в рамках 
Інструменту для Європейського 
прогресу мікрофінансування; 
фінансування для розбудови 
потенціалу мікрофінансових 
інституцій; сприяння розвитку 
ринку соціальних інвестицій та 
полегшення доступу до 
фінансування для соціальних 
підприємств.
Цільові МСП: мікропідприємства, 
соціальні підприємства.

ОСНОВНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ФІНАНСОВІ ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ НА ПЕРІОД 2014-2020 РОКІВ.

Інструмент/ 
програма

Інструмент 
гарантування 
для 
культурно-тво
рчого сектору 
(CCS LGF) в 
рамках 
програми 
«Креативна 
Європа»77.

Інструмент 
мікрофінансу
вання та 
соціального 
підприємницт
ві в рамках 
Програми з 
працевлаштув
ання та 
соціальних 
інновацій 
(EaSI)78.

 За період 2008-2015 років, який ознаменувався світовою фінансовою кризою, проблеми 
фінансування МСП у Європі посилилися. Економічні та фінансові наслідки кризи значною мірою 

ДОД АТОК В.
ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ТА ІНС ТРУМЕНТІВ ФІНАНСУВАННЯ МСП У ЄС
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вплинули на здатність європейських МСП адекватно фінансувати свої підприємства через 
погіршення доступу до кредитів та обмеженого доступу до альтернативних джерел фінансування. 
Обсяг банківських кредитів суттєво зменшився для всіх видів підприємств, незалежно від їх 
розміру. У той же час скорочення кредитів набуло більшого розмаху серед малих підприємств: 
загальний обсяг позик у ЄС (для позик нижче 1 мільйона євро) був на 25% нижче, ніж до початку 
фінансової кризи79.
 
Розрив між ставками запозичень для позик різного розміру (до 250 тис. євро; до 1 млн. євро; 
більше 1 млн. євро) під час кризи різко збільшився, що відображає більш складні умови 
фінансування МСП. Починаючи з другої половини 2013 року, процентні ставки неухильно 
зменшувались для кредитів меншого розміру, тим самим зменшуючи розрив між більшими на 
приблизно 1%, але все ж він був вище, ніж у роки перед кризою. Погіршення кредитних умов для 
МСП було поширене в основних європейських країнах, за винятком Німеччини.
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ДОДАТОК В.  ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСУВАННЯ МСП У ЄС

Різниця між процентною ставкою за банківськими позиками нижче 250 тис. євро (які найчастіше 
запозичуються МСП) та позиками більше 1 млн. євро (що є більш характерними для великого 
бізнесу) на термін від 3 місяців до 1 року для першої у країнах ЄС становив у середньому 1,13%80,81. 

Можливості для МСП у ЄС замінити банківські кредити альтернативними джерелами 
фінансування стали важливим фактором зменшення ризику в періоди обмеженого кредитування 
та забезпечили ефективний захист від негативного впливу фінансової кризи. У період адаптації     
небанківське фінансування збільшило свою роль у фінансуванні МСП. Залежно від 
характеристики фінансових систем, ефект заміщення банківського фінансування помітно 
відрізнявся в різних країнах ЄС: роль боргових цінних паперів підвищилися, особливо у Франції, 
тоді як міжфірмові позики та торгові кредити стали більш актуальними в Німеччині82.
 
Зокрема, обсяг випуску корпоративних облігацій збільшився в середньому за п’ять років 
приблизно на 100 млрд., що більш ніж вдвічі перевищувало обсяг, випущений протягом 
попередніх шести років. У деяких країнах МСП почали наближатися до ринків облігацій та 
фондового ринку за рахунок частого стимулювання з боку органів влади країн ЄС. Що стосується 
акціонерного фінансування, то європейські інвестиції в приватні акції різко скоротилися. З іншого 
боку, обсяг фінансування венчурного капіталу – сегмент прямого інвестування, що переважно 
стосується молодих та інноваційних фірм – залишався підконтрольним протягом усього періоду 
кризи. Значну роль в цьому зіграли бізнес-ангели.
 
Проте більшість цих альтернативних джерел фінансування, як і у випадку боргових цінних паперів, 
насправді не доступні переважній більшості МСП, особливо тим, які відчувають фінансові 
проблеми. Небанківське фінансування, як правило, більш чітко спрямоване на потреби МСП 
(наприклад, венчурний капітал), при цьому кошти спрямовуються на дуже специфічні типи 
компаній (високо інноваційні, в галузь високих технологій), яких часто недостатньо, з точки зору 
обсягу78.

З іншого боку комерційні та державні банки країн ЄС можуть неохоче кредитувати початкові та 
певні види МСП (наприклад, R&I-орієнтовані, ті, що мають вищий рівень фінансового та технічного 
ризику при розробці нових продуктів та послуг). Існують також інші потенційні перешкоди для 
кредитування МСП, такі як підвищення транзакційних витрат при управлінні кредитним 
портфелем середнього та малого бізнесу через надмірну роздробленість та обмеження 
банківського кредитування внаслідок нових правил ЄС стосовно достатності капіталу. Крім того 
засновники та МСП мають різні потреби у фінансуванні на різних етапах їхнього зростання та 
розвитку.
 
Варто зазначити, що мікропідприємства ЄС частіше використовують неформальні джерела 
фінансування, такі як друзі та сім'я, а також кредити на розвиток стартапів. Венчурний капітал 
складає невеликий відсоток загального фінансування стартапів та МСП.

У період 2014-2020 років відбувається загальна зміна підходів ЄС до фінансування МСП від 
одноразового грантового фінансування до більш широкого використання інноваційних 
фінансових інструментів. Метою зміни є зміцнення довгострокової доступності фінансування для 
малих та середніх підприємств, максимізувати довготривалий ефект коштів ЄС. Цьому сприяє 
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ЯК ПОКРАЩИТИ ДОСТУП МСП В УКРАЇНІ ДО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЄС ПІД ЧАС ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ
ДОДАТОК В.  ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСУВАННЯ МСП У ЄС
ДОДАТОК С.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ РЕГУЛЯЦІЇ  ВІДНОСИН УКРАЇНИЗ ЄС ТА
ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ФІНАНСОВИМИ В КОНТЕКСТІ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

ДОД АТОК С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ РЕГ УЛЯЦІЇ ВІДНОСИН
УКРАЇНИ З ЄС ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ФІНАНСОВИМИ
В КОНТЕКС ТІ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

рушійний характер схем фінансових інструментів ЄС (тобто кошти, надані у вигляді позикових 
гарантій, у випадку успішного їх використання можуть бути трансформовані в акціонерний 
капітал). Ще однією перевагою є можливість підсилити ефективність фондів ЄС шляхом 
залучення додаткових державних та приватних інвестицій / спільного фінансування.

Одним з документів, який заохочує більш широке використання фінансових інструментів замість 
традиційних грантів Європейських структурних та інвестиційних фондів, є Інвестиційний план для 
Європиi83. 
  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО:

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом84.
Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариствi85.

Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 
Співтовариствами та їх державами-членами86.

Угоди між Україною та ЄС про участь першої у програмах фінансування МСП
(COSME, Горизонт 2020)87.

Кредитні угоди та меморандуми взаємопорозуміння між Україною та ЄС щодо
надання фінансової допомоги.

ЄБРР:

Договір між Урядом України та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку про 
співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні88.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК:

Рамкова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком89.
Договір між Україною та Європейським інвестиційним банком про співробітництво та діяльність 

Постійного представництва ЄІБ в Україні90.
Фінансові угоди та інші нормативні документи щодо надання фінансової допомоги Україні.
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ЯК ПОКРАЩИТИ ДОСТУП МСП В УКРАЇНІ ДО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЄС ПІД ЧАС ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ
ДОДАТОК D.  ПОТЕНЦІЙНО ДОСТУПНІ ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МСП УКРАЇНИ З ЄС

ДОД АТОК D.
ПОТЕНЦІЙНО ДОС Т УПНІ ПРОГРАМИ ТА
ІНС ТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МСП УКРАЇНИ З ЄС

Відповідальні 
інституції / 

донори

ЄС (в т.ч. через 
ЄІБ та ЄІФ)

ЄС (в т.ч. через 
ЄІБ та ЄІФ)

ЄІБ

    

Інструменти/ проекти

Інструмент підтримки МСП (SME Instrument)

Швидкий шлях до інновацій (Fast Track to Innovation (FTI) 
Pilot), що впроваджується через Executive Agency for Small 
and Medium-sized Enterprises.

Програма Горизонт 2020 Дослідницька та інноваційна 
діяльність.

InnovFin SME Venture Capital (Інструмент InnovFin (EU Finance 
for Innovators) в рамках ініціативи «Доступ до фінансування 
ризиків» (Access to Risk Finance) - діє спільно з програмою 
ЄС COSME).

InnovFin MidCap Guarantee (Інструмент InnovFin (EU Finance 
for Innovators) в рамках ініціативи «Доступ до фінансування 
ризиків» (Access to Risk Finance) - діє спільно з програмою 
ЄС COSME).

InnovFin MidCap Growth Finance (Інструмент InnovFin (EU 
Finance for Innovators) в рамках ініціативи «Доступ до 
фінансування ризиків» (Access to Risk Finance) - діє спільно з 
програмою ЄС COSME).

InnovFin Energy Demo Projects (Інструмент InnovFin (EU 
Finance for Innovators) в рамках ініціативи «Доступ до 
фінансування ризиків» (Access to Risk Finance) - діє спільно з 
програмою ЄС COSME).

The H2020 SME Innovation Associate: matching SMEs up with 
talented researchers.

Інструмент гарантування позик (The Loan Guarantee Facility).

Інструмент підтримки капіталу для зростання (The Equity 
Facility for Growth). 

Програми/ 
Ініціативи

Горизонт 2020

COSME                

Проект «Відкриття ЄІБ кредитної лінії ПАТ «Промінвестбанк» для фінансування 
МСП».

Проект ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit) «Кредитування МСП та пріоритетних 
проектів».
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ДОДАТОК D.  ПОТЕНЦІЙНО ДОСТУПНІ ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МСП УКРАЇНИ З ЄС

Відповідальні 
інституції / 

донори

ЄІБ

Європейський 
фонд для 
Південно-Східн
ої Європи
(EFSE).

ЄС, ЄБРР

ЄБРР

ЄБРР

ЄБРР

ЄС, ЄБРР

ЄС, ЄБРР, ЄІБ

ЄІБ, 
Інвестиційний 
фонд сусідства 
(NIF).

ЄБРР

ЄБРР, ЄІБ

ЄБРР, 
Глобальний 
екологічний 
фонд, 
Інвестиційний 
фонд 
сусідства.

ЄС

ЄС
    

Програми/ 
Ініціативи

EU4Business

Спільна Програма кредитування МСП та установ із середньою капіталізацією між 
публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк 
України» (АТ «Укрексімбанк») та ЄІБ.

Проект «Основний кредит для аграрної галузі – Україна».

Спільний Проект України та ЄІБ «Основний кредит для МСП та компаній з 
середнім рівнем капіталізації».

Risk Sharing Facility Direct (Програма розподілу ризиків ЄБРР)91.

Програма ЄС підтримки приватного сектору в Україні – EU SURE.

Програми фінансування технологій для боротьби з кліматичними змінами 
FINTECC.

Інструмент гарантування для культурно-творчого сектору (CCS LGF) в рамках 
програми «Креативна Європа».

Програма Life Plus

Інструменти/ проекти

Кредити від ЄІБ та партнерів (Фонд Green for Growth).

Кредити від Європейського фонду для Південно-Східної 
Європи (EFSE) та партнерів.

Пряме фінансування від ЄБРР за підтримки "EU4Business": 
Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні.

Жінки у бізнесі97.

Кредитна лінія ЄБРР - EU4Business95.

Кредитна лінія ЄБРР – EU4Business – Етап IІ96.

Механізм прямого фінансування МСП (DCFTA Facility) в рамках 
впровадження ГВЗВТ в Україні.

Sme Financial Facility.

Програма «Initiative East» в рамках ГВЗВТ EU4Business
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ДОДАТОК Е.  ПОТЕНЦІЙНО ДОСТУПНІ ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МСП УКРАЇНИ З ЄС

ДОД АТОК Е.
ПОТЕНЦІЙНІ ІНС ТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ
ПІДТРИМКИ МСП УКРАЇНИ З ЄС В РОЗРІЗІ
ЦІЛЬОВИХ ГРУП ТА ІНС ТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

Інструменти/ 
проекти

Інструмент 
підтримки МСП 
(SME Instrument).

Швидкий шлях до 
інновацій (Fast 
Track to Innovation 
(FTI) Pilot).

Програма 
Горизонт 2020 
Дослідницька та 
інноваційна 
діяльність92.

Інструменти 
фінансового ринку, 

що 
застосовуються

Інноваційні гранти 
для бізнесу.

Інноваційні гранти 
для бізнесу.

Фінансування 
проектів (надання 
грантів),спрямова-
них на створення 
нових/вдосконален
ня технологій, 
продуктів, процесів, 
послуг та рішень.

Обсяги 
одноразового 
фінансування

50,000 EUR 
(одноразово) на 
проект (70% від 
загальної вартості 
проекту) на етапі 
техніко-економічно
го обґрунтування 
концепції; 
тривалість - 6 
місяців.Від 500.000 
євро до 2.5 млн. 
(що складає 70% 
від загальної 
вартості проекту) 
на етапі 
впровадження 
інноваційного 
проекту; 
тривалість - від 1 
до 2 років.

Від 1 до 3 мільйонів 
євро (70% від 
загальної вартості 
проекту). В 
окремих випадках: 
до 2 мільйонів євро 
(100% від загальної 
вартості проекту).

Розмір гранту: від 2 
до 5 млн. євро (від 
70% до 100% 
вартості проекту).

Цільові групи МСП

Високо інноваційні малі та 
середні підприємства з 
чіткими комерційними 
амбіціями і потенціалом для 
економічного зростання та 
інтернаціоналізації; 
Інноваційні установи (та 
мікропідприємства), особливо 
на стадії старт-апу або виходу 
на нові ринки.

Малі та середні підприємства 
(особливо апліканти з 
промислового сектору), які 
вперше беруть участь у 
Програмі (консорціум від 3 до 
5 організацій, заснованих, як 
мінімум, у 3-х різних країнах 
ЄС або країнах, асоційованих 
з Програмою «Горизонт 
2020»).

Малі та середні підприємства 
(консорціум, що складається 
мінімум з 3-х організацій з 
країн-членів ЄС та країн, що 
підписали Угоду про 
асоціацію з ЄС).
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ЯК ПОКРАЩИТИ ДОСТУП МСП В УКРАЇНІ ДО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЄС ПІД ЧАС ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ
ДОДАТОК Е.  ПОТЕНЦІЙНО ДОСТУПНІ ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МСП УКРАЇНИ З ЄС

Інструменти/ 
проекти

InnovFin SME 
Guarantee

InnovFin SME 
Venture Capital

InnovFin MidCap 
Guarantee

InnovFin Growth 
Finance

InnovFin Energy 
Demo Projects

The H2020 SME 
Innovation 
Associate: 
matching SMEs up 
with talented 
researchers.

Інструмент 
гарантування 
позик (The Loan 
Guarantee Facility).

Інструменти 
фінансового ринку, 

що 
застосовуються

Гарантії та 
контргарантії на 
боргове 
фінансування.

Часткове 
фінансування (в 
т.ч. у вигляді 
ризикового 
фінансування на 
ранній стадії 
розвитку проекту 
та венчурного 
капіталу).

Гарантії і 
контргарантії 
наборгове 
фінансування.

Довгострокове 
фінансування 
(кредити або 
мезонінні позики).

Бізнес інноваційні 
гранти, позики та 
гарантії на позики.

Індивідуальні 
гранти на покриття 
витрат наукових 
дослідників.

Покриті гарантії, 
контргарантії, 
сек'юритизація 
боргових 
портфелів для 
МСП, гарантії на 
мезонінне 
фінансування 

Обсяги 
одноразового 
фінансування

В межах 25 тис. 
євро і 7,5 млн. 
євро.

-

До 50 млн. євро.

У межах 7,5–20 
млн. євро на період 
від 5 до 7років.

7,5–75 млн. євро 
на період до 15 
років.

-

Середня 
гарантована 
позика - близько 65 
000 євро, але до 
150 тис.євро.

Цільові групи МСП

Інноваційні МСП й невеликі 
фірми типу MidCap (до 499 
співробітників).

Компанії, що функціонують у 
таких сферах діяльності, як: 
науки про життя, 
інформаційно-комунікаційні 
технології, організаційні та 
соціальні інновації.

Інноваційні фірми типу 
MidCaps (до 3000 
співробітників).

Інноваційні фірми типу 
MidCaps (до 3000 
співробітників).

Середні (MidCap) фірми, що 
реалізують перші у своєму 
роді в промисловому 
масштабі демонстраційні 
проекти у сферах 
поновлюваних джерел енергії 
та паливних елементів з 
метою пришвидшення 
переходу від стадії 
демонстрації до стадії 
комерціалізації.

МСП (включаючи 
стартап-компанії), які 
планують залучити наукових 
дослідників з інших країн для 
вивчення інноваційної 
бізнес-ідеї.

МСП: 90% бенефіціаріїв буде 
мати 10 або менше 
працівників (окремі вимоги до 
учасників прописані у 
спеціальних критеріях для 
кожної з підпрограм).
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ЯК ПОКРАЩИТИ ДОСТУП МСП В УКРАЇНІ ДО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЄС ПІД ЧАС ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ
ДОДАТОК Е.  ПОТЕНЦІЙНО ДОСТУПНІ ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МСП УКРАЇНИ З ЄС

Інструменти/ 
проекти

Інструмент 
підтримки 
капіталу для 
зростання (The 
Equity Facility for 
Growth)

Проект «Відкриття 
ЄІБ кредитної лінії 
ПАТ 
«Промінвестбанк» 
для фінансування 
МСП».

Проект ПАТ 
«Укрсоцбанк» 
(UniCredit) 
«Кредитування 
МСП та 
пріоритетних 
проектів».

Спільна Програма 
кредитування 
МСП та установ із 
середньою 
капіталізацією між 
публічним 
акціонерним 
товариством 
«Державний 
експортно-імпортн
ий банк України» 
(АТ 
«Укрексімбанк») 
та ЄІБ.

Проект «Основний 
кредит для 
аграрної галузі – 
Україна».

Інструменти 
фінансового ринку, 

що 
застосовуються

сек'юритизованих 
портфелів 
фінансових 
посередників.

Надання 
венчурного 
капіталу та 
мезонінне 
фінансування.

Кредитування

Кредитування

Кредити для 
фінансування 
інвестицій і 
оборотного 
капіталу (закупівля 
сировини).

Кредитування

Обсяги 
одноразового 
фінансування

До 30 млн. євро.

-

До 25,0 млн. євро.

-

Цільові групи МСП

МСП з найбільшим 
потенціалом зростання: які 
займаються дослідженнями 
та інноваціями на ранніх 
етапах розвитку; перевага 
віддаватиметься також МСП, 
що здійснюють міжнародну 
діяльність.

Малі та середні підприємства.

Малі та середні підприємства.

МСП (до 250 осіб); 
підприємства з середнім 
рівнем капіталізації (до 3000 
осіб).

Малі та середні підприємства, 
що потребують фінансування 
на первинне виробництво 
зернових та олійних культур; 
розвиток, модернізацію та 
сертифікацію потужностей 
для сушки, очистки, 
сортування, тестування і 
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ЯК ПОКРАЩИТИ ДОСТУП МСП В УКРАЇНІ ДО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЄС ПІД ЧАС ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ
ДОДАТОК Е.  ПОТЕНЦІЙНО ДОСТУПНІ ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МСП УКРАЇНИ З ЄС

Інструменти/ 
проекти

Спільний Проект 
України та ЄІБ 
«Основний кредит 
для МСП та 
компаній з 
середнім рівнем 
капіталізації».

Кредити від ЄІБ та 
партнерів (Фонд 
Green for Growth).

Кредити від 
Європейського 
фонду для 
Південно-Східної 
Європи (EFSE) та 
партнерів93.

Пряме 
фінансування від 
ЄБРР за підтримки 
"EU4Business": 

Інструменти 
фінансового ринку, 

що 
застосовуються

Кредити для 
фінансування.
інвестицій і 
оборотного 
капіталу.

Кредитування для 
рефінансування 
розвитку 
енергоефективност
і та відновлюваних 
джерел енергії.

Кредитування (у 
тому числі в 
національній 
валюті).

Кредитування 
(включаючи 
кредити першої 
черги, 

Обсяги 
одноразового 
фінансування

До 25,0 млн. євро.
на термін від 2 до 
10 років.

До 500 000 доларів 
на термін від 5 до 
10 років.

Середня сума 
субкредиту до 2 
кварталу 2017 року 
склала близько
50 000 євро.

-

Цільові групи МСП

зберігання зернових та 
олійних культур; 
реконструкцію виробничих 
потужностей аквакультури та 
рибного господарства; 
обладнання та 
інфраструктуру для 
рибопереробки та 
консервування; дослідні 
станції, випробувальні 
лабораторії, обладнання для 
досліджень та професійного 
навчання, служби поширення 
сільськогосподарських знань 
та сертифікації, системи 
контролю та моніторингу 
рибного господарства.

МСП (до 250 осіб); 
підприємства з середнім 
рівнем капіталізації (до 3000 
осіб).

Малі та середні підприємства.

Успішні мікро- (менше 10 
працівників) та малі (менше 
50 працівників) підприємства 
та приватні 
домогосподарства ( в т.ч. з 
обмеженим доступом до 
фінансових ресурсів, що діють 
переважно у сільській 
місцевості у сферах: 
сільського господарства, 
домашньої худоби, переробки 
продуктів 
сільськогосподарського 
виробництва).

МСП за визначенням ЄС з 
товарообігом понад 1 млн 
євро, що перебувають у 
приватній власності, а також 
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ЯК ПОКРАЩИТИ ДОСТУП МСП В УКРАЇНІ ДО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЄС ПІД ЧАС ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ
ДОДАТОК Е.  ПОТЕНЦІЙНО ДОСТУПНІ ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МСП УКРАЇНИ З ЄС

Інструменти/ 
проекти

Мережа центрів 
підтримки бізнесу 
в Україні94.

Жінки у бізнесі95.

Кредитна лінія 
ЄБРР 
EU4Business96

Кредитна лінія 

Інструменти 
фінансового ринку, 

що 
застосовуються

субординовані 
та/або 
конвертовані 
кредити), 
привілейовані або 
звичайні акції.

Спеціальні кредитні 
лінії для 
фінансових 
установ-учасниць 
для подальшого 
кредитування МСП 
під керівництвом 
жінок, 
розподілення 
ризиків.

Кредити, які 
видаються через 
місцевого 
партнерського 
фінансового 
посередника, 
інвестиційні пільги.

Кредитні лінії для 

Обсяги 
одноразового 
фінансування

- 

Кредити до 300 
000 євро 
призначені для 
простих проектів, а 
до 3 млн євро - для 
комплексних 
проектів; 
інвестиційні пільги 
до 15% від 
відповідної суми 
кредиту, які 
сплачуються після 
успішної реалізації 
проекту.

 - 

Цільові групи МСП

переважно у місцевій 
власності, та ведуть 
діяльність у будь-якому 
секторі, за виключенням 
діяльності в сфері банківських 
послуг, військової продукції та 
послуг, грального бізнесу, 
міцних напоїв та тютюну; 
мають здійснювати успішну 
підприємницьку діяльність 
протягом щонайменше двох 
років (за винятком стартапів). 
Програма приділяє 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.

Малі та середні підприємства 
під керівництвом жінок.

Малі та середні підприємства.

Малі та середні підприємства
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ЯК ПОКРАЩИТИ ДОСТУП МСП В УКРАЇНІ ДО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЄС ПІД ЧАС ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ
ДОДАТОК Е.  ПОТЕНЦІЙНО ДОСТУПНІ ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МСП УКРАЇНИ З ЄС

Інструменти/ 
проекти

ЄБРР – 
EU4Business – 
Етап IІvi.

Механізм прямого 
фінансування МСП 
(DCFTA Facility) в 
рамках 
впровадження 
ГВЗВТ в Україні98.

Sme Financial 
Facility (Phase I)37.

Інструменти 
фінансового ринку, 

що 
застосовуються

фінансових 
посередників-учасн
иків для 
подальшого 
кредитування МСП, 
заохочувальні 
платежі для МСП з 
метою залучення 
кредитного 
фінансування від 
фінансових 
посередників-учасн
иків для 
довгострокових 
інвестицій в рамках 
ГВЗВТ, компенсації 
відсоткових ставок 
в національній 
валюті.

Надання прямих 
кредитів та 
інвестиційних 
грантів (у т.ч. 
відшкодування 
частини кредиту 
або його ставки, 
капітальні 
інвестиції), 
страхування 
валютних ризиків, 
покриття збитків, 
завданих 
коливанням курсу 
обміну валют з 
метою заохочення 
банків до надання 
кредитів у 
національній 
валюті, схеми 
гарантування 
позик, 
відшкодування 
частини позики у 
зв'язку із втратою 
платоспроможност
і боржником.

Кредитні лінії, 
субкредити (у тому 
числі в місцевій 
валюті), розподіл 

Обсяги 
одноразового 
фінансування

Від 500 000 євро 
до 10 млн. євро.

До 50% 
відшкодування, 
обмежене лімітом 
10% від сум 

Цільові групи МСП

Малі та середні підприємства.
з товарообігом понад 1 млн. 
євро, що інтегруються до 
спільного ринку ЄС та 
адаптуються до європейських 
правил згідно вимог ГВЗВТ, а 
також перебувають 
переважно у приватній 
власності. МСП можуть 
працювати у будь-якій галузі, 
за винятком нерухомості, 
грального бізнесу, торгівлі 
зброєю, тютюном, 
алкогольними напоями. 
Пріоритетні галузі для 
цільових МСП: сільське 
господарство, виробництво та 
послуги, туризм, інформаційні 
технології, проекти в галузі 
малої енергетики, 
небанківські фінансові 
послуги та природні ресурси.

Малі та середні підприємства.
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ЯК ПОКРАЩИТИ ДОСТУП МСП В УКРАЇНІ ДО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЄС ПІД ЧАС ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ
ДОДАТОК Е.  ПОТЕНЦІЙНО ДОСТУПНІ ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МСП УКРАЇНИ З ЄС

Інструменти/ 
проекти

Sme Financial 
Facility (Phase II)99.

Програма 
«Initiative East» в 
рамках ГВЗВТ 
EU4Business24.

Risk Sharing 
Facility Direct 
(Програма 
розподілу ризиків 
ЄБРР).

Інструменти 
фінансового ринку, 

що 
застосовуються

ризику втрат для 
портфеля 
субкредитів, що 
фінансуються за 
кредитними 
лініями KfW; 
безвідсоткове 
співфінансування 
позик.

Стимулювання 
фінансових 
посередників для 
кредитування МСП 
у місцевій валюті 
та часткова 
компенсація 
відсоткових ставок 
за позиками через 
Київську міську 
державну 
адміністрацію100, 
Харківську ОДА, 
Тернопільську 
ОДА.
 
Кредитні гарантії 
на боргові портфелі 
МСП, 
мікрофінансування.

Гарантії на 
довгострокові 
кредити (гривневі 
та валютні) на 
придбання 
устаткування, у 
нові технології та 
індустрії 
(наприклад, 
поновлювану 
енергетику) для 
всіх МСП;
гарантії на 
короткострокові 
позики, які 

Обсяги 
одноразового 
фінансування

відповідної 
кредитної лінії; 
безвідсоткове 
співфінансування 
позик в обсязі до 
10% звичайних 
кредитів.

Кредити у гривні на 
термін до 6 років 
під 15% річних 
обсягом в 
еквіваленті до 250 
тис. євро.

Для механізму 
кредитних 
гарантій: кредити 
до 5 млн. євро 
покриваються в 
розмірі до 70%; для 
механізму 
мікрофінансування
: кредити до 25 000 
євро.

Гарантії в обсязі до 
65% від суми 
кредитів у розмірі 
до 10 млн. євро 
(для всіх видів 
МСП); гарантії в 
обсязі до 40% від 
суми кредитів (для 
МСП агросектору).

Цільові групи МСП

Приватні підприємці, а також 
малі та середні підприємства 
(менше 250 працівників з 
доходом менше 50 млн. євро), 
які здійснюють діяльність у 
сферах: сільського 
господарства, лісове та рибне 
господарство, обробна 
промисловість, тимчасове 
розміщення та організація 
харчування, постачання 
електроенергії, газу, пари та 
кондиціонування повітря.

Малі та середні підприємства, 
мікро-підприємства (до 10 
працівників).

Малі та середні підприємства, 
в т.ч. у сфері агросектору.
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Інструменти/ 
проекти

Програма ЄС 
підтримки 
приватного 
сектору в Україні 
– EU SURE.

Програми 
фінансування 
технологій для 
боротьби з 
кліматичними 
змінами FINTECC.

Інструмент 
гарантування для 
культурно-творчог
о сектору (CCS 
LGF) в рамках 
програми 
«Креативна 
Європа».

Програма Life 
Plus92.
    

Інструменти 
фінансового ринку, 

що 
застосовуються

покривають 
виробничий цикл, 
для МСП 
агросектору.

Гарантування 
кредитів.

Заохочувальні 
гранти для 
визначених 
технологій з 
низьким рівнем 
проникнення на 
ринку, льготні 
гранти в розмірі до 
25 % вартості 
нових технологій.

Надання грантів.

Фінансування 
проектів 
(надання грантів), 
у сфері 
екології та 
попередження 
зміни клімату. 

Обсяги 
одноразового 
фінансування

-

Не більше 1 млн 
доларів США.

До 2 млн. євро.

Близько 2 млн. 
євро (від 55% до 
100% в залежності 
від характеру 
проекту)

Цільові групи МСП

Пріоритетними вважатимуться 
МСП, що діють у наступних 
сферах: сільське господарство, 
інновації, поліпшення надання 
публічних послуг та 
інфраструктури, 
енергоефективність та зелена 
економіка.

МСП, які мають намір 
інвестувати в найкращі 
доступні технології, що має 
привести до скорочення 
викидів парникових газів. Це 
можуть бути технології 
ефективного використання 
енергії, матеріалів і води, 
технології відновлюваної 
енергетики, а також 
впровадження «стійкого» 
сільського господарства, 
зокрема - технологій, 
спрямованих на зниження 
емісії СО2 та депонування 
вуглецю ґрунтом. 
Бенефіціарами стануть 
приватні компанії, що 
фінансуються безпосередньо 
ЄБРР.

МСП, що діють у сфері 
культури та творчості 
(консорціум, що складається 
мінімум з 3-х організацій з 
країн-членів ЄС та країн, що 
підписали Угоду про асоціацію 
з ЄС).

МСП України в обов’язковому 
партнерстві з компаніями ЄС
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