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Інформаційний збірник «Можливості та фінансові інструменти для розвитку МСБ
Миколаївської області-2020» підготовлено в рамках політики підтримки малого та
середнього бізнесу південного регіону Центром інформаційної підтримки бізнесу
м. Миколаїв. За допомогою посібника можна дізнатись, як розвинути навички ведення
бізнесу, де знайти фінансові ресурси та як вийти на міжнародні ринки. Метою цього
посібника є сприяння проінформованості бізнесу про доступні можливості та
інструменти, якими можуть скористатися підприємці:
▪

▪
▪

▪
▪

▪

освітні програми та бізнес-заходи Центру інформаційної підтримки бізнесу
м. Миколаїв: вдосконалення управлінських навичок та ноу-хау для розвитку
бізнесу;
освітні онлайн-платформи та онлайн-курси: чудова можливість трансформувати
бізнес, відповідаючи на виклики суспільства;
кредитні програми для малого та середнього бізнесу: актуальна інформація
щодо умов кредитування МСБ на 2020 рік, включаючи відсоткові ставки, терміни
та обсяги кредитування від ключових банківських установ;
програми здешевлення кредитів для малого та середнього бізнесу м. Миколаєва
та Миколаївської області на 2020 рік;
вихід на міжнародні ринки: вся необхідна інформація для експортерів
(платформи для пошуку партнерів, торгові місії на 2020 рік, навчальні програми
з виходу на нові ринки, актуальна інформація, високоякісні економічні
дослідження та аналітика міжнародних ринків);
інфраструктура підтримки підприємництва м. Миколаєва: коротка інформаційна
довідка та контактна інформація ключових інституцій, що надають підтримку
представникам малого та середнього бізнесу м. Миколаїв та Миколаївської
області за всіма напрямками (інформаційна підтримка, консалтинговий супровід,
освітній компонент, передача знань та навичок, підвищення інноваційного
потенціалу підприємств, вдосконалення регуляторної бази, полегшення доступу
до джерел фінансування, надання інформації, потрібної для прийняття рішень,
пов’язаних із започаткуванням або плануванням зростання та розвитку бізнесу).

Тут можна знайти цінні поради та актуальну інформацію, що допоможе якісно
трансформувати підприємство в 2020 році та закласти основи довгострокового
зростання.

НАВИЧКИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

освітні програми, бізнес-заходи ЦІПБ м. Миколаїв

Дата

1

Секторальна навчальна програма «Управління бізнесом індустрії краси та
здоров’я». Запуск програми
Модуль 1. Фінанси та звітність. Куди витрачаються кошти? І як збільшити
свої прибутки

2

3

Конференція «Інноваційне с/г (землеробство) в умовах змін»
Секторальна навчальна програма «Управління бізнесом індустрії краси та
здоров’я»
Модуль 2. Юридичні аспекти роботи бізнесу beauty- індустрії. Як підібрати
кращих кандидатів для команди вашої мрії

4

Секторальна навчальна програма «Управління бізнесом індустрії краси та
здоров’я»
Модуль 3. Ефективне управління постачальниками та пошуком
постачальників. Ви-бренд. Ефективний маркетинг для салонного бізнесу

5

Конференція «Aqua Farming 2020»

01-03.04.2020

15.04.2020

22-24.04.2020

13-15.05.2020

09.06.2020

Секторальна навчальна програма «Управління бізнесом індустрії краси та
здоров’я»
6

Модуль 4. Ефективна система продажів для салонного бізнесу. Секрети
ефективного керівника. Як швидко дізнатися, що у вас впала якість послуг в
салоні?)

10-11.06.2020

7

Секторна зустріч «Місце в Європейській морській спільноті. Майбутнє та
перспективи морської галузі в умовах глобальних економічних викликів»

15.06.2020

8

Тренінг «Суперсила сервісу. Системний сервіс для HoReCa компаній
майбутнього»

29-30.06.2020

9

Тренінг для консультантів «Маркетинг і продаж консалтингових послуг»

Червень 2020

10

Тренінг «Практичне використання цифрових технологій для розвитку
бізнесу»

16-17.07.2020

З повним переліком заходів Мережі Центрів інформаційної підтримки бізнесу можна ознайомитись на сайті:
(сукупно в 2020 році буде проведено 75 заходів, включаючи навчальні семінари, тренінги, секторальні
навчальні програми, обговорення, мітапи, бізнес-сніданки, круглі столи, конференції та форуми).

ОСВІТНІ ОНЛАЙН-КУРСИ
ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМЦІВ:

ОСВІТНІ ПЛАТФОРМИ

МАРКЕТИНГ:
РОЗРОБКА ТА
ПРОДАЖ ПРОПОЗИЦІЇ
ЦІННОСТІ

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ
СТВОРЕННЯ ТА
ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В
УКРАЇНІ

Prometheus
Платформа масових відкритих
онлайн-курсів Prometheus
містить цілий розділ
присвячений підприємництву.
Серед курсів цього блоку:

02

EdEra
Популярна українська
платформа онлайн-освіти. Тут
ви знайдете курси, які можуть
бути корисними для
підприємців чи засновників
стартапів:

03

ЯК СТВОРИТИ
СТАРТАП

ПІДПРИЄМНИЦТВО.
ВЛАСНА СПРАВА В
УКРАЇНІ

Coursera
1095+ курсів для бізнесу
Популярна всесвітньо відома
платформа для онлайн-освіти,
яка містить відеокурси від
відомих університетів різних
країн світу, як то університет
штату Мічиган, Гарвардський
університет, Університет штату
Іллінойс тощо. Курси доступні
англійською мовою, окремі
мають також субтитри. Ви
можете отримати базові
теоретичні знання
безкоштовно, проте більшість
курсів платні. Усі курси зі сфери
бізнесу поділені на категорії:
основи бізнесу, бізнесстратегія, фінанси, маркетинг,
лідерство та менеджмент,
підприємництво:

СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО

ФІНАНСОВИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

SMART EXPORTER:
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ,
РЕГУЛЮВАННЯ ТА
ВИМОГИ ДЛЯ
ЕКСПОРТУ ДО ЄС

БІЗНЕСАНГЛІЙСЬКА

ДНК
ЛІДЕРІВ

ПІДХОДИ ДО
УПРАВЛІННЯ
БІЗНЕСОМ

ЕКСПОРТ, РИНКИ ЄС ТА
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
БІЗНЕСУ

04

Google Digital Workshop
На платформі є чимало курсів,
кожен з яких відрізняється за
кількістю модулів та тривалістю
їх проходження, одні
призначені для початківців,
інші будуть корисними навіть
досвідченим експертам.
Більшість курсів призначені для
початківців, або тих, хто тільки
має намір відкрити свій бізнес
та хоче дізнатись детальніше ті
чи інші питання, з якими
досвідчені підприємці
стикаються щодня.

05

Eduget
Ще одна платформа, на якій
можна знайти як платні, так і
безкоштовні курси, створені
Укрпоштою та Новою поштою,
курси, присвячені
менеджменту у
мультимедійному бізнесі або ж
курс на тему «Як відкрити свій
HUB» та багато інших.
Можна також поглибити свої
знання у сфері маркетингу та
менеджменту, MS Office, щодо
клієнтського сервісу, продажів
тощо.

06

Будуй своє!
«Будуй своє» – це програма
підтримки підприємництва,
створена Ощадбанком. На цій
платформі можна пройти тест,
щоб дізнатись, наскільки добре
ви розумієтесь в бізнесі, а
також вдосконалити свої
знання, пройшовши курси
онлайн.

ОСНОВИ ЦИФРОВОГО
МАРКЕТИНГУ

ДОПОМОЖІТЬ
КЛІЄНТАМ ЗНАЙТИ
ВАС У МЕРЕЖІ

НАВЧІТЬСЯ
РОЗУМІТИ
КЛІЄНТІВ ТА
ЇХНЮ
ПОВЕДІНКУ У
МЕРЕЖІ

ПРОПОНУЙТЕ СВОЇ
ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ В
ІНШИХ КРАЇНАХ

РЕКЛАМУЙТЕ
КОМПАНІЮ ЗА
ДОПОМОГОЮ
ВМІСТУ

НАВЧІТЬСЯ ВПЕВНЕНІШЕ
РОЗПОВІДАТИ ПРО СВОЇ
СИЛЬНІ СТОРОНИ

ПРОСУВАЙТЕ КОМПАНІЮ ЗА
ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙНРЕКЛАМИ

СТАРТАП
В
ІНТЕРНЕТІ

ХОЛОДНІ» IT-ПРОДАЖІ:

EMAIL, СОЦІАЛЬНІ
МЕРЕЖІ, ДЗВІНКИ

ЕФЕКТИВНЕ
НАЛАГОДЖЕ
ННЯ ЗВ’ЯЗКІВ

КОРИСНІ
ФУНКЦІЇ У
MS EXCEL

ВИЗНАЧЕННЯ ТА
ІНСТРУМЕНТИ
PERFORMANCE
МАРКЕТИНГУ

ЯК ВІДКРИТИ ВЛАСНИЙ БІЗНЕС

10 ТРЕНДІВ ІНТЕРНЕТПРОСУВАННЯ

ДІЄВИЙ БІЗНЕС-ПЛАН

CИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
КЛІЄНТСЬКИМ ДОСВІДОМ

МАРКЕТИНГ — ЦЕ
ПРОСТО

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕСУ

ЯК ВИВЕСТИ СВІЙ БІЗНЕС
НА МІЖНАРОДНИЙ
РІВЕНЬ

ОБЛІК ТА ФІНАНСИ

ФОРМУЛА ШВИДКОГО
РОСТУ БІЗНЕСУ

БІЗНЕС У ФОРМАТІ
«NO BULLSHIT»

PR-СТРАТЕГІЯ ДЛЯ
МАЛОГО БІЗНЕСУ

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ДЛЯ РОБОТИ В
СОЦМЕРЕЖАХ

YOUTUBE ДЛЯ БІЗНЕСУ

ОСНОВИ
ФРАНЧАЙЗИНГУ

СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТМАГАЗИНУ НА
PROM.UA

ПОБУДОВА УСПІШНОЇ
КОМАНДИ

GOOGLE ANALYTICS

ЯК ПОБУДУВАТИ СИСТЕМНИЙ БІЗНЕС

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

№

Кредитні програми для МСБ

Назва банку

Телефон

1

АТ «ОЩАДБАНК»

0 800 210 800

до 5 млн. євро

2

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

3700

до 20 млн. грн

0 800 309 000

до 250 000 євро
(або еквівалент
у грн)

3

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»

Сума кредиту

4

АТ «УКРЕКСІМБАНК»

0-800-50-44-50

до екв. 25 млн.
євро

5

ПАТ «АЛЬФА – БАНК»

0-800-507-044

до 100 млн грн

6

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ»

0-800-505-045

до 30 млн грн
до 2,5 млн дол.
США

7

АТ «КРЕДОБАНК»

0-800-500-850

8
9

АТ «ОТП БАНК»
АТ «А-БАНК»

044 495 06 91
7776

ПУАТ «КБ
10
«АКОРДБАНК»

11 ВАТ КБ «ГЛОБУС»

0 800 503 880

0 800 300 392

12 АТ «ІДЕЯ БАНК»
032 297 06 95
13 АКБ«ІНДУСТРІАЛБАНК» 0 800 50 35 35

до 15 млн. грн
до 2 млн грн
розмір
фінансування
визначається
індивідуально
до 3 млн грн

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
14
БАНК»

0800305555

15 ПАТ «МТБ БАНК»

0 800 500-255

16 АТ «ТАСКОМБАНК»

0 800 60 17 77

до 2 млн грн
до 500 000 грн
до 90% від
застави (без
обмежень по
сумам)
від 0,5 до 5 млн.
грн
до 10 млн грн

17 АТ «УКРСІББАНК»

729

до 5 млн. грн

▪

Ставка, валюта
гривня від 18,4
(залежить від рейтингу
клієнта/параметрів
кредиту)
гривня від 18 %
(можливість видачі
кредиту як в гривні, так
і у валюті).
гривня - від 18,1%
євро - від 7,7 %
гривня – від 17,05%
долар США – від 6,30%
євро – від 5,80%
гривня – від 15%
долар США – від 7%
євро – від 4,9%
гривня – від 16,5%
гривня – від 16%
долар США - від 5,0%
євро - від 4,25%
гривня – від 20%
гривня – від 25%
гривня – від 20,99%
долар США – від 9%
євро – від 9%
від 0,001% в гривні
(в рамках партнерських
програм)
від 20 % у гривні
від 20 % у гривні
гривня – від 18 %
долар США – від 6,5%
євро – від 5,5%
від 17% в гривні, 10% в
usd
від 24 % у гривні
гривня – від 13,5%
долар США – від 3,9%
євро – від 3,9%

інформація надана представниками банків та є актуальною станом на 01.03.2020 року

Термін кредиту
до 5-и років

до 5-и років

до 5-и років

до 10-и років

до 3-х років
до 5-и років
до 7-и років
до 5-и років
до 2-х років
до 3-х років

до 5-и років
до 3-х років
до 1-го року
до 5-и років

до 10-и років
до 3-х років
до 5-и років

ПРОГРАМИ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ ДЛЯ МСБ

м. Миколаїв, 2020 рік

ОБЛАСНА ПРОГРАМА КОМПЕНСАЦІЇ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ ЗА КРЕДИТОМ
Ділимо ставку за кредитом навпіл
Програма часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію
проектів суб'єктам малого та середнього підприємництва
В рамках Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Миколаївській області
щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами
малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів», в області вже четвертий рік діє
механізм фінансової підтримки малого і середнього підприємництва у вигляді часткової
компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються
банківськими установами на реалізацію проектів.
Кожен представник малого та середнього підприємництва має право на отримання
компенсації у розмірі, що не перевищує 100 % облікової ставки НБУ, яка діяла на дату
нарахування відсотків за користування кредитом, але не більше 50 % ставки за кредитом,
встановленої банківською установою, яка дала позичальнику кредит, та не більше 200 тис. грн.
в рік на одного позичальника.
Головними умовами для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за
кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва на реалізацію
проектів є: створення додаткових робочих місць та витрати на їх створення, за умови
збереження існуючих.
Прийом документів здійснює Регіональний фонд підтримки підприємництва в Миколаївській
області (за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України (колишній просп. Героїв
Сталінграду), 9, ауд. 100 Б).
Детальніше про програму

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»
Держава компенсує підприємцю частину кредитного навантаження. Чим більше робочих місць
ви створюєте, тим більшу компенсацію % за кредитом отримуєте. Програма дозволить
учасникам отримати для створення або розширення власного бізнесу до 1,5 млн грн доступного
кредиту під 5, 7 або 9%. Розмір ставки залежить від розміру бізнесу (до 25 млн грн річної
виручки або від 25 до 50 млн грн) та строку його діяльності (до 12 місяців, понад 12 місяців).
Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого
працівника, але не менше ніж до 5% річних. Фактичне кредитування здійснюватиметься
банками - партнерами Програми.
За умовами Програми можна отримати до 1,5 млн грн кредиту строком до 5 років, кредитне
фінансування має бути спрямоване підприємцями-учасниками виключно на купівлю або
модернізацію основних засобів, а також на ремонт або реконструкцію виробничих приміщень
15-45 Сall-центр

Детальніше про програму

ВИХІД НА
МІЖНАРОДНІ РИНКИ
2020
Торговельний фокус –
вся необхідна
інформація для
експортерів:

ОФІС З ПРОСУВАННЯ
ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕЛПДЕСК ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ

ПОШУК ПАРТНЕРІВ:
COSME | EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK (EEN)

Найбільша мережа для пошуку партнерів для малих та
середніх підприємств більше ніж із 60 країн світу

ПОШУК
ПАРТНЕРІВ

ТОРГОВІ МІСІЇ

НАВЧАЛЬНІ
ПРОГРАМИ

Зареєструватись на платформі

ТОРГОВІ МІСІЇ 2020:
Ефективний інструмент, який
допомагає підготовленим до
експорту компаніям виходити
на нові ринки, або ж
збільшувати об’єми експорту
до вже відкритих ринків

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ
ЕКСПОРТЕРІВ

НАЙБЛИЖЧІ ТОРГОВІ
МІСЇЇ

ІНФОРМАЦІЯ ТА
АНАЛІТИКА

E-EXPORT SCHOOL В МИКОЛАЄВІ - 26 ЧЕРВНЯ 2020
ІНФОРМАЦІЯ ТА
АНАЛІТИКА

Семінар для представників малого і середнього бізнесу,
що прагнуть до виходу на зовнішні ринки шляхом продажу
товарів з України

Зареєструватись

ІНФРАСТРУКТУРА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА МСБ

м. Миколаїв, 2020 рік

Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Миколаїв
Комплексна підтримка малого та середнього бізнесу півдня України:
▪
▪
▪
▪
▪

надання високоякісних консалтингових, інформаційних та тренінгових послуг;
надання високоякісних консалтингових, інформаційних та тренінгових послуг;
розвиток ринкових відносин та регіональної економіки шляхом створення сприятливих
умов для введення бізнесу та залучення інвестицій;
розробка та імплементація регіональної політики розвитку підприємництва;
здійснення аналітичної підтримки регіональних та місцевих програм розвитку МСБ.
Дізнатися більше:

Регіональний фонд підтримки підприємництва
РФПП надає послуги в сфері фінансового планування; економічного, бухгалтерського та
бізнес-консалтингу; супроводу на всіх етапах проектів з залучення інвестицій і
кредитних ресурсів; проведення інформаційно-освітніх заходів.
Дізнатися більше:

Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області
РТПП Миколаївської області надає широкий спектр консультаційних послуг, здійснює
підтримку підприємств та підприємців різних галузей економіки регіону:
▪
▪
▪

організація презентацій, ділових зустрічей, прес-конференцій та круглих столів;
організація колективних стендів на великих виставках, групових поїздок для
відвідування іноземних виставок і форумів;
забезпечення участі миколаївських підприємств в ділових поїздках і бізнес-місіях, які
організовуються в системі торгово-промислових палат.
Дізнатися більше:

Регіональна рада підприємців при Миколаївській ОДА
Представляє інтереси більше 40 000 осіб МСБ Миколаївської області
Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні державної
політики у сфері підприємництва, запровадження прозорого механізму їх участі у
підготовці проектів рішень органів виконавчої влади, які стосуються реалізації
державної регуляторної політики
Дізнатися більше:

Громадська рада при Державній регуляторній службі України
Врахування інтересів малого та середнього бізнесу при формуванні та впровадженні
державної політики у сфері підприємництва.
Дізнатися більше:

