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Програма реалізується Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і 

фінансується у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу. 

Ініціатива EU4Business об’єднує усі програми ЄС, спрямовані на підтримку малих 

і середніх підприємств у регіоні Східного партнерства, до якого входять ЄС, його 

держави-члени і шість країн-партнерів: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, 

Молдова та Україна. Більш детальна інформація на офіційному веб-сайті 

www.eu4business.eu  

  

ТРЕНІНГ «ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ» 
 

Програма тренінгу 

20-21 липня 2018 р., м. Тернопіль 
 

День 1  

Час Модуль / теми / питання 

09:30-10:00 Вітальна кава / Реєстрація та отримання матеріалів тренінгу 

10:00-11:30 Модуль 1 Види фінансування бізнесу 

 Цілі фінансування відповідно до стратегії розвитку бізнесу.   

 Фінансування капіталу. 

 Фінансування проектів. 

 Фінансування обігових коштів (вкл. торгівельне фінансування).  

 Поєднання інструментів. 

11:30-12:00 Перерва на каву 

12:00-13:30 Модуль 1 Види фінансування бізнесу 

 Бізнес-янголи, венчурне фінансування, профільні інвестори.   

 Кредити (міжнародних організацій, комерційних банків). 

 Гранти (в т.ч. ваучери, державні програми).    

13:30-14:30 Перерва на обід 

14:30-16:00 Модуль 2 Фінансування для бізнесу в країнах ЄС 

 Характеристика малих та середніх підприємців польським законодавством, 

загальні правила грантового фінансування для МСП. 

 Конкретні фінансові інструменти, що функціонують в Польщі та приклади компаній, 

що ними скористалися. 

16:00-16:30 Перерва на каву 

16:30-18:00 Модуль 2 Фінансування для бізнесу в країнах ЄС 

 Конкретні фінансові інструменти, що функціонують в Польщі та приклади компаній, 

що ними скористалися (продовження). 

 Сесія питань та відповідей. 
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День 2 

 

Час Модуль / теми / питання 

09:30-10:00 Вітальна кава / Реєстрація 

10:00-11:30 Модуль 3 Фінансування для бізнесу в Україні 

 Кредитні програми (вкл. підтримані EU4Business). 

 Інвестиційні фонди.  

 Державні програми та фонди (програми відшкодування ставок за кредитами, 

фонди мікрокредитування). 

 Програми міжнародних організацій (ЄБРР, Світового банку, BAS). 

11:30-12:00 Перерва на каву 

12:00-13:30 Модуль 3 Фінансування для бізнесу в Україні 

Грантові програми: 

 Н2020; 

 COSME; 

 LIFE; 

 Скайп-включення компаній, що скористалися такими інструментами. 

13:30-14:30 Перерва на обід 

14:30-16:00 Модуль 4 Вибір форм та інструментів фінансування для вашого бізнесу 

 Матриця потреб та видів фінансування.  

 Матриця стадій розвитку та  видів фінансування.   

 Критерії вибору фінансових інструментів. 

16:00-16:30 Перерва на каву 

16:30-18:00 Модуль 4 Вибір форм та інструментів фінансування для вашого бізнесу 

Робота в групах (аналіз програм фінансування, розробка ідей проектів).   

 


