
 
 

 

Державний інфосервіс StartBusinessChallenge 

Портал надає покрокові інструкції з детальною інформацією про дозвільні 

документи для понад 180 видів (кейсів) бізнесу (від кав’ярні та створення 

архітектурного бюро). У зазначені кейси вже інтегровані вимоги карантинних 

обмежень. Нормативна база сервісу регулярно поновлюється разом із 

новими кейсами, які додаються на портал Офісом ефективного регулювання. 

Детальніше: sbc.regulation.gov.ua   

Портал державних послуг Дія 

Портал дає можливість отримати всю інформацію про державні 

(адміністративні) послуги, їхній перелік, умови отримання, необхідні 

документи, вартість, строки тощо та швидко зареєструватися підприємцем 

онлайн. 

Детальніше: diia.gov.ua 

 
Комунікативна платформа з технічного регулювання в Україні 

Комунікативна платформа з технічного регулювання в Україні надає 

можливість представникам бізнесу отримати відповіді на актуальні 

запитання з приводу створення якісної продукції, що відповідає 

національним та міжнародним стандартам. 

Детальніше: techreg.in.ua  

 
Інші корисні державні інфоресурси: 

• Урядовий портал kmu.gov.ua 

• Податкова tax.gov.ua 

• Служба зайнятості dcz.gov.ua 

• Державна служба України з питань праці dsp.gov.ua 
 
 

 

Державний портал Дія.Бізнес 

Корисні поради та сервіси для підприємців, безкоштовна базова 

консультаційна підтримка, онлайн-школа для підприємців, перелік програм 

підтримки бізнесу від держави та донорів, чатбот для підприємців.  

Детальніше: business.diia.gov.ua  

 

1.    РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ ТА СТАРТ ВЛАСНОЇ СПРАВИ 

 

https://sbc.regulation.gov.ua/
https://diia.gov.ua/
https://techreg.in.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://tax.gov.ua/
https://dcz.gov.ua/
https://dsp.gov.ua/
https://business.diia.gov.ua/


 
 

 

Інформаційний портал Міністерства охорони здоров’я України 
про ситуацію з COVID-19 

Офіційний державний портал про ситуацію із поширенням COVID-19, деталі 

карантинних обмежень та державну підтримку бізнесу на період карантину. 

Детальніше: covid19.gov.ua 

 
Сторінка Головного санітарного лікаря України 

На сторінці розміщуються постанови Головного санітарного лікаря, що 

регламентують протиепідемічні заходи для окремих видів діяльності на 

період дії карантинних обмежень. Важливий ресурс для подальшої роботи із 

підприємцями та надання їм допомоги в приведенні їхньої діяльності у 

відповідність до карантинних вимог. 

Детальніше: moz.gov.ua 
 
 

 

Відстежувати та дізнаватися про умови державних та донорських програм 

можна на Державному порталі Дія.Бізнес business.diia.gov.ua у розділі 

«Сервіси та можливості». 

Сайт державної програми «Доступні кредити 5-7-9» 

Детальні умови та перелік банків-учасників державної програми доступних 

кредитів «5-7-9». 

Детальніше: 5-7-9.gov.ua 

Сайт навчальної підтримки в межах програми «5-7-9» 

На сайті можна пройти чеклист на відповідність умовам програми «5-7-9», 

отримати корисні підказки про проходження банківських процедур, 

завантажити стандартизований бізнес-план та інструкцію з його заповнення. 

Окрім того, можна ознайомитися із відеокурсом з підготовки бізнес-плану 

«Від знань до грошей». 

Детальніше: sme.gov.ua/579start 
 
 

3.   ПИТАННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ ТА ВИМОГ (COVID-19) 

 

https://covid19.gov.ua/
https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini
https://business.diia.gov.ua/
https://5-7-9.gov.ua/
https://sme.gov.ua/579start/


Інформаційно-аналітичний портал АПК України 

На порталі можна дізнатися про актуальні державні програми 

підтримки агропромислового комплексу України. 

Детальніше: agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka 

 
Фонд розвитку підприємництва (ФРП) 

ФРП здійснює реалізацію низки донорських та державних кредитних 

про- грам для бізнесу та громадян через мережу акредитованих банків-

партнерів. ФРП реалізує програму «Доступні кредити 5-7-9» та 

державну програму «Доступна іпотека 7%». 

Детальніше: bdf.gov.ua 

Український фонд стартапів 

Фонд надає фінансову підтримку українським стартапам у формі 

грантів у розмірі 25 000 та 50 000 доларів США відповідно без участі в 

капіталі. Стартап має можливість отримати до 75 000 доларів США на 

розвиток та поточну діяльність, а також до 10 000 доларів на 

проходження акселераційної програми в міжнародних та українських 

акселераторах. 

Детальніше: usf.com.ua 

 
Національний фонд досліджень України 

Фонд є державною бюджетною установою, створеною відповідно до 
ЗУ 

«Про наукову і науково-технічну діяльність». Фонд проводить відкриті 

конкурсні відбори наукових проєктів, що фінансуватимуться за рахунок 

грантової підтримки. 

Детальніше: nrfu.org.ua 

Український культурний фонд (УКФ) 

УКФ — державна установа, створена з метою сприяння розвитку 

національної культури та мистецтва в державі, забезпечення 

сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного 

потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до 

національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття 

та інтеграції української культури у світовий культурний простір. 

Підтримка проєктів Українським культурним фондом здійснюється на 

конкурсних засадах. УКФ має широкий вибір бюджетних програм 

навчальної та грантової підтримки проєктів у сфері культури, серед 

іншого ті, які мають перспективу подальшої комерціалізації. 

Може фінансово допомогти реалізувати підприємцям громади 

перспективні культурні проєкти. 

Детальніше: ucf.in.ua  
 

https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka
https://bdf.gov.ua/
https://usf.com.ua/
https://nrfu.org.ua/
https://ucf.in.ua/


 
 
 
 

 

 
Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) 

Період реалізації: 15 листопада 2019 року — 14 листопада 2024 року 

Мета проєкту АГРО полягає у прискоренні економічного розвитку тих 

сільських територіальних громад України, які відчувають найбільшу 

потребу у зростанні економіки. Основою цього розвитку має стати 

аграрний сектор з досконалішими механізмами управління, що 

заохочують більш продуктивну, сучасну та прибуткову діяльність мікро-

, малих і середніх с.-г. виробників, які є успішно інтегрованими до 

конкурентних ринків в Україні та за її межа- ми. Проєкт АГРО здійснює 

свою діяльність передусім у східних і південних регіонах країни — щоб 

забезпечити прискорений економічний розвиток тих сільських громад, 

які найбільше цього потребують. 

Facebook: facebook.com/usaid.agro 
 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» 

Період реалізації: 16.10.2018 — 15.10.2023 

Програма (Програма USAID КЕУ) підтримує стартапи й малі та середні 

підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої 

конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на 

міжнародних ринках, допомагає в роз будові спрощеного та 

прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії 

можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі. 

Ключовим інструментом реалізації Програми USAID КЕУ є грантова 

програма національного масштабу з бюджетом 12,5 млн дол. США. 

Гранти надаються організаціям з розвитку підприємництва, галузевим і 

бізнес-асоціаціям та МСП. 

Facebook: facebook.com/usaidcep.ua 

 
 
 

Електронна платформа публічних закупівель Prozorro 

Електронна система публічних закупівель Prozorro — це онлайн-

платформа, де державні та комунальні замовники оголошують тендери 

на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються 

на торгах за можливість поставити це державі. На платформі можна 

Проєкти та програми, які фінансуються в межах проєктів міжнародної 

технічної допомоги (перелік не вичерпний) 

 

https://www.facebook.com/usaid.agro
https://www.facebook.com/usaidcep.ua


також знайти інструкції, роз’яснення та практичні матеріали для 

підприємців, які планують взяти участь у публічних закупівлях. 

Детальніше: prozorro.gov.ua 

 
Електронна платформа онлайн-аукціонів Prozorro.Продажі 

Електронна система онлайн-аукціонів з продажу, надання в оренду або 

розподілу державних та комунальних активів. Тут підприємець може 

знайти для саме додаткові ресурси у вигляді державного чи 

комунального майна для старту чи розвитку свого бізнесу. 

Детальніше: prozorro.sale 
 
 
 

 
 

Єдиний експортний вебпортал Бізнес.Експорт 

На порталі підприємець може оцінити свою готовність до експорту, 

отримати доступ до корисних сервісів та послуг, знайти партнерів, 

ознайомитися з аналітикою щодо країн та ринків. 

Детальніше: export.gov.ua 

 
Експортно-кредитне агентство (ЕКА) 

ЕКА створено відповідно до ЗУ «Про забезпечення масштабної 

експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження 

шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування 

експорту». ЕКА надає широкий спектр фінансової підтримки 

українським компаніям-експортерам у вигляді послуг страхування та 

перестрахування в межах виконання зов нішньоекономічних договорів 

та залучених для таких цілей кредитів. 

Детальніше: eca.gov.ua 

 

 

Центри підтримки технологій та інновацій (TISCs) 

Мережа TISCs — міжнародний проєкт Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності, який реалізується в Україні з 2018 року на 

підставі Меморандуму про взаєморозуміння з Міністерством 

економічного розвитку  і торгівлі України. На базі Державного 

підприємства «Український інститут  інтелектуальної власності» 

(Укрпатент) ukrpatent.org функціонує Центральний TISC, який 

координує діяльність мережі 15 регіональних центрів, відкритих 

переважно на базі закладів вищої освіти в Києві, Харкові, Тернополі, 

6. ПИТАННЯ ЕКСПОРТУ 

7. ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ, 

 

https://prozorro.gov.ua/
https://www.facebook.com/prozorro.gov.ua
https://export.gov.ua/
https://www.eca.gov.ua/
https://ukrpatent.org/


Львові, Дніпрі, Черкасах, Чернігові, Луганську та Вінниці. TISC надають 

заявникам фахові консультації та підтримку у сфері права 

інтелектуальної власності, а також підвищення обізнаності щодо 

набуття, використання та захисту інтелектуальної власності серед 

представників малого та середнього бізнесу, стартапів, винахідників 

та креативних індустрій. 

Детальніше: tisc.net.u 

 

Рада бізнес-омбудсмена 

Рада бізнес-омбудсмена представляє та захищає інтереси бізнесу у 

державних органах. До Ради можна скеровувати бізнес для 

досудового вирішення спірних питань, які виникли в межах 

взаємовідносин підприємця та державного органу, служби чи 

інспекції. 

Детальніше: boi.org.ua 

 
Інспекційний портал 

На порталі можна ознайомитися з планами та результатами перевірок 

за своїм ідентифікаційним кодом чи назвою. При порталі також 

реалізовано сервіс Помічника підприємця на випадок, якщо підприємець 

дізнався та хоче підготуватися до перевірки. У пригоді підприємцю 

також стане розміщений на порталі Посібник «Легкі перевірки. 

Порадник для бізнесу». 

Детальніше: inspections.gov.ua 

 
Національна платформа МСБ 

Платформа є всеукраїнською громадською ініціативою, що 

започатковується групою лідерів об’єднань підприємців, 

роботодавців та інших громадських об’єднань, які представляють 

малий та середній бізнес України. Метою створення Національної 

платформи МСБ є консолідація зусиль суб’єктів малого та середнього 

бізнесу усіх галузей та регіонів України для розвитку національної 

економіки, пожвавлення підприємницької активності, покращення умов 

ведення бізнесу в Україні та посилення ролі України у світовому 

економічному середовищі. 

Детальніше: platforma-msb.org 

  

 
Платформа фахових консультацій MEREZHA 

 
 

10.ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЧИ ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ 

ПІДПРИЄМЦЯ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ ІЗ ОРГАНАМИ ВЛАДИ 

https://boi.org.ua/
https://inspections.gov.ua/
https://platforma-msb.org/


Платформа, створена за підтримки ЄБРРу межах ініціативи 

ЄС#EU4Business, пропонує підприємцям можливість ділитись власним 

знанням та досвідом через різноманітні події та персоналізовані 

обговорення. На платформі можна знайти кваліфікованого бізнес-

консультанта з широкого спектру актуальних для бізнесу питань. 

Підприємець може зареєструватися на Платформі й отримати 

необмежений доступ до всіх можливостей платформи: верифіковані 

експерти, безкоштовні діагностичні сесії, програми консультаційної 

підтримки бізнесу від ЄБРР, кейси, вебінари, персоналізований бізнес-

контент. 

Детальніше: merezha.ua 

https://www.merezha.ua/

