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Коротко про проект

The aim is an in-depth study of European practices of competitiveness and promotion of the EU 
transformation process benefits.

The main objectives of the project are: 
1) expansion and deepening of knowledge on the EU and benefits of European business model among 

specially mixed audience;
2) to promote changes in the labor market and educational space through the motivation of students 

employment and self-employment;
3) preparation of educational content based on target oriented approach (tailor-made courses on specific 

EU issues, public seminars, interdisciplinary trainings);
4) to provide educational assistance to students from temporarily occupied territory of Ukraine, if they 

would be interested in the project activities (in line with KPI policy to support persons, who moved 
from temporarily occupied territory).

Planned activities: forum, roundtable, training, seminars and lectures in the framework of existing 
subjects, research, publications for dissemination at national and European level.
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Зміст тренінгу:
1. Професійне майбутнє. Вплив глобальних

інтеграційних процесів
2. Економіка України та ЄС. Вплив ЄС на галузі
3. ЄС та інноваційне підприємство
4. Платформи ЄС для розвитку малого та

середнього бізнесу
5. Інструменти управління проектами, основи

бізнес-планування.
6. Висновки



Цілі тренінгу:

• покращити розуміння студентами сучасного 
європейського інтеграційного процесу, його впливу 
та перспектив для кожного; 

• отримання інформації про вплив ЄС на галузь, на 
економіку України та формування сценаріїв 
саморозвитку та розвитку України в контексті 
європейської інтеграції

• розвинути вміння працювати з веб-платформами, 
що надають інформацію про проекти ЄС та гранти; 
дати учасникам можливість використовувати ці 
інструменти для практичних цілей; 

• покращити навички розробки власних проектів. 



Результати тренінгу:

• формування компетенцій реалізації вітчизняної бізнес-
моделі через позитивне підкріплення успішними
практиками ведення європейського бізнесу та навичок
трансформації інноваційних бізнес-ідей у бізнес-
модель, бізнес-проект, орієнтованих на європейську
конкурентну політику;

• набуття першого практичного досвіду ефективної
командної взаємодії управлінських і технічних фахівців
при вирішенні бізнес-симуляції;

• популяризація результатів в регіонах України та країн-
партнерів через створення сімейного підприємництва,
малого та середнього бізнесу, що сприятиме розвитку
транскордонної співпраці та покращення бізнес-
середовища в майбутньому.



1. Професійне майбутнє. Вплив 
глобальних інтеграційних процесів
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Дискусійні питання:

1) Як Ви бачите своє професійне майбутнє?

2) Як євроінтеграція випливає конкретно на Ваше 
професійне майбутнє?

Обговорення результатів дослідження
Research&Branding Group, яке показало, що найбільш
сильні емігрантські настрої серед молоді: 55%
українців до 30 років готові покинути країну.
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• Скільки громадян України залишили країну за 25 років оцінити неможливо, але за 
даними Євростату, в 2015 році півмільйона українців отримали посвідку на проживання
в ЄС - 75,2% з метою працевлаштування. 

• Молодь із вищою освітою і знанням іноземної мови стала частіше виїжджати в пошуках
роботи.

• Серед "тридцятирічних" готові емігрувати 47%, серед "сорокарічних" - 38% і серед
"п'ятидесятирічних" - 28%.

• Головними причинами можливої еміграції в грудні 2016- го українці назвали пропозицію
прибуткової роботи (28%) і збройний конфлікт (27%). Далі йдуть економічні проблеми в 
країні (19%) і сімейні обставини (18%). Замикають список згадуваних причин можливої
еміграції відсутність умов для самореалізації (9%) і політична нестабільність (7%). 
Третина українців (29%) заявили, що ніякі обставини не змусять назавжди покинути
країну.

• 60% трудових мігрантів хочуть повернутися в Україну. Але цей відсоток менший серед
молоді до 30 років, відзначається в дослідженні Міжнародної організації з міграції. До 
того ж половина українців 18-30 років - потенційні трудові мігранти.
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2. Економіка України та ЄС. Вплив ЄС на 
галузі
Торговельно-економічне співробітництво України та ЄС
• Основні товарні групи українського експорту до ЄС: чорні метали, зернові культури, електричні

машини і устаткування, руди, шлаки та зола, енергетичні матеріали, насіння і плоди олійних
рослин.

• Основні товарні групи українського імпорту з країн ЄС: енергетичні матеріали, нафта та 
продукти її перегонки, котли, машини, апарати і механічні пристрої, фармацевтична
продукція, полімерні матеріали, пластмаси, електричні машини і устаткування, наземні
транспортні засоби, крім залізничних, папір та картон.

• З квітня 2014 р. Євросоюзом в односторонньому порядку було запроваджено режим 
автономних торговельних преференцій на товари, що походять з України. Пільговий
торговельний режим є складовою розширеного пакету економічної та фінансової допомоги
ЄС Україні.

• Автономні торговельні преференції передбачають:
- Скасування ввізних мит на 94,7% від усього обсягу промислових товарів та на 83,4% 
сільськогосподарських товарів та продуктів харчування.
- Застосування нульових тарифних квот на ряд товарів агропромислового комплексу.
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Інвестиційне співробітництво між Україною та ЄС

• Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій з країн-членів Європейського Союзу станом на
01.04.2015 склав 38 966,3 млн.дол.США, що становить 79,3% від загального обсягу прямих іноземних
інвестицій.

• Основні країни-інвестори:

· Кіпр – 15 795,8 млн.дол.США, (40,5% від загального обсягу інвестицій з країн ЄС);

· Німеччина – 5 914,1 млн.дол.США (15,2%);

· Нідерланди – 5 529,5 млн.дол.США (14,2%);

· Австрія – 2 736,7 млн.дол.США (7,0%).

• Міжнародні договори щодо надання Україні макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС:

1) Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС і Кредитну угоду між Україною як
Позичальником, НБУ як Агентом позичальника та ЄС як Кредитором щодо надання Україні
макрофінансової допомоги ЄС у розмірі до 610 мільйонів євро (100 + 260 + 250 млн. євро);

2) Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС і Кредитну угоду між Україною як
Позичальником, НБУ як Агентом Позичальника та ЄС як Кредитором щодо отримання Україною
макрофінансової допомоги ЄС у розмірі до 1 мільярда євро (500 + 500 млн. євро).

• В рамках двостороннього співробітництва між Україною та Європейським Союзом, Європейською
Стороною було прийнято рішення щодо надання Україні додаткової макрофінансової (кредитної)
допомоги у розмірі до 1,8 млрд. євро.

• Меморандумом визначено, що метою зазначеної допомоги є зменшення зовнішнього фінансового
тиску на Україну, поліпшення її платіжного балансу та забезпечення бюджетних потреб, а також
підсилення її позиції за валютними резервами.

http://unesco.mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ukr-eu-investment
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Інтеграція ринків електроенергії та газу

• Реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою 
України», яка передбачає поділ НАК «Нафтогаз України» і створення публічних
акціонерних товариств «Магістральні газопроводи України» та «Підземні
газові сховища України».

• Підготовка щодо інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України з 
мережею ENTSO-E (Європейська мережа системних операторів з передачі
електроенергії). Така синхронізація дозволить українським компаніям-
виробникам електроенергії безперешкодно експортувати електроенергію до 
країн Центральної та Південно-Східної Європи в режимі реального часу, 
працюючи в єдиному технічному та регуляторному режимі передачі
електроенергії на основі стандартів ЄС.

• У ході засідання Ради міністрів Енергетичного Співтовариства 18.10.2012 р. у 
м.Будва (Чорногорія) в енергобалансі України у 2020 р. визначено частку
енергії, отриманої з відновлюваних джерел, на рівні 11%. У жовтні 2014 року 
КМУ затверджено Національний план дій з відновлювальної енергетики до 
2020 року, а також План заходів з його реалізації.
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зближення законодавства України та ЄС щодо санітарних та 
фітосанітарних заходів

• Поставлена амбітна мета – створити на внутрішньому ринку 
України систему контролю за безпекою продуктів харчування, 
яка б відповідала європейській.

• Це довгострокова перспектива, яка вимагатиме значних зусиль
як з точки зору гармонізації нормативного поля (необхідно буде 
ввести в українське законодавство норми понад 250 
нормативних актів ЄС), так і практичного впровадження нових
норм як державними органами, так і підприємствами.

Джерело:
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/05/18/7049377/
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• Угода про асоціацію зобов’язує Україну
імплементувати низку актів Європейського
Союзу, що встановлюють спільні рамки на 
ринку надання електронних комунікаційних
послуг
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3. ЄС та інноваційне підприємство 
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Сектор МСП в Україні
Визначення МСП: Господарський кодекс України (Стаття 55.3):

Станом на 2013 рік сектору МСП мав наступну структуру:

19

Категорія підприємства Середня чисельність 

працівників

Річний дохід

Мікропідприємства ≤ 10 ≤ 2 млн євро

Малі підприємства ≤ 50 ≤ 10 млн євро

Середні підприємства Не включені до інших груп

Великі підприємства > 250 > 50 млн євро

Стратегія МСП 2020  ухвалена 24.05.2017 
https://issuu.com/mineconomdev/docs/short_sme_strategy_apr2017_revas

https://issuu.com/mineconomdev/docs/short_sme_strategy_apr2017_revas


МСП в Україні 
• В 2016 р. забезпечує 79,1% робочих місць та 

створює 59% доданої вартості, що перевищує 
показники Польщі та Німеччини за даними 
Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

• Причина: втрата позицій великих підприємств, 
висока стійкість МСП в кризових умовах.

• СП пропорційно більші, ніж в ЄС, забезпечують 
32,2% робочих місць, 39,1% доданої вартості.

• МБ формують лише 8,5% доданої вартості,  
робочих місць 35,2% зайнятого населення.

• в 2015 р. 99,8% суб'єктів  підприємництва МСП, 
зайнятих 80% населення, однак частка в ВВП -
15%.



План дій щодо розвитку 
підприємництва в ЄС до 2020 року 

1. Освіта та навчання підприємців. 

2. Створення середовища, в якому підприємці 
можуть процвітати та зростати 

3. Розвиток рольових моделей (моделей для 
наслідування) та робота зі специфічними групами, 
підприємницький потенціал яких повністю не 
використовується, або які знаходяться поза 
межами традиційних схем підтримки бізнесу. 



• Європейський Союз використовує кілька інструментів інноваційної політики та 
залучення інвестицій для фінансування інноваційної діяльності. Серед них виділяють
пряме державне фінансування, , в першу чергу шляхом виділення грантів, кредитів, 
субсидій тощо; створення інфраструктури для інноваційної діяльності; податкові
стимули, спеціальні схеми підтримки ризикового фінансування, надання державних. 

• Наприклад, в Португалії та Іспанії великий набір фіскальних стимулів використовується
до всіх компаній незалежно від їх розміру, а в Великобританії - тільки для компаній
малого та середнього бізнесу. В таких країнах, як Швеція, Німеччина, Фінляндія, 
надають перевагу стимулюванню прямої фінансової підтримки. 

• У країнах з більш низьким рівнем науково-технологічного розвитку, ніж в середньому у 
Європейському Союзі, використовують заходи загального характеру, які дозволяють
підтримувати широке коло напрямків в усіх секторах економіки. У цьому випадку уряд 
таких країн орієнтується на заходи фіскального стимулювання, які відрізняються між
собою тим, що дають змогу ринку і його учасникам самостійно вирішувати, які галузі
економіки держави слід розвивати. 

• У країнах з високим рівнем науково-технологічного розвитку (Швеція, Німеччина, 
Фінляндія) надають перевагу заходам прямої фінансової підтримки, що надає
можливість державі визначати, які технології або який сектор економіки потрібно
розвивати в першу чергу. На відміну від опосередкованих методів стимулювання
фінансова допомога має цільовий характер. 

Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН 
України Чумаченка Миколи Григоровича «Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку» 
ТНТУ імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 25 березня 2016 року)
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22.02.2017 Верховна Рада ратифікувала Угоду про участь України в програмі ЄС

«Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу

(Competiveness of Small and Medium Enterprises COSME) 2014-2020».

Можливості COSME для українських підприємців:

• Полегшення виходу МСБ на зовнішні ринки — надання консультативних
послуг щодо експортно-імпортної діяльності МСБ на ринках ЄС та світу;

• Покращення умов для конкурентоспроможності — в т.ч. просування
інтернаціоналізації кластерів, визначення та усунення зайвих регуляторних
бар’єрів;

• Формування культури ведення бізнесу — освітні програми, проведення
секторальних тренінгів, семінарів, програм з обміну, стажувань.

Важливі ініціативи COSME: Erasmus for Young Entrepreneurs, European

Strategic Cluster Partnerships, European Destinations of Excellence.
• Більше про COSMEhttps://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

• Конкурси COSMЕ https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

• Програми COSME http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15130

• Europe Enterprise Network – Ukraine – http://www.iop.kiev.ua/~een/index-ua.html

• http://www.me.gov.ua/Documents/Detail…

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15130
http://www.iop.kiev.ua/~een/index-ua.html
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv
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4. Платформи ЄС для розвитку малого та 
середнього бізнесу 
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Платформа, майданчик, простір, спільнота
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http://trade.ec.europa.eu/tradehelp
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Пошук партнерів



http://unlimitukraine.com.ua
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Доступна для України Робоча програма на 2017-й рік складається із 22 підпрограм, які класифіковано за трьома напрямками:

• полегшення виходу на зовнішні ринки;

• поліпшення умов для конкурентоспроможності;

• формування культури ведення бізнесу.

Робоча програма COSME на поточний рік, а також строки подачі заявок доступні тут.

Для того, щоб взяти участь у будь-якому конкурсі в рамках проекту COSME, необхідно здійснити такі покрокові дії:

1. Зайдіть на сайт та оберіть потрібний вам конкурс. Інформація постійно оновлюється.

2. Переконайтесь у тому, що кінцевий строк подачі заявки ще не настав та ваша організація відповідає критеріям конкурсу.

3. Уважно прочитайте опис та умови конкурсу та завантажте для заповнення форми, які мають знаходитися нижче під описом конкурсу. Подача 
проектної пропозиції здійснюється лише онлайн.

4. Якщо у вас виникнуть запитання з приводу заповнення форм, ви можете звернутися за консультацією до контактного центру EEN.

Звертаємо вашу увагу на те, що заповнення форм для будь-якого конкурсу в рамках COSME має бути виключно англійською мовою.

Оцінка та оголошення результатів конкурсів здійснюється Єврокомісією.

Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) – європейська програма підтримки
малого та середнього бізнесу.

COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020 роки із загальним
бюджетом 2,3 млрд євро. Перелік програм, що визначаються Європейською комісією, щороку
змінюється та викладається в окремому документі – Робочій програмі.
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EASME

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) has been set-up by the European Commission to 

manage on its behalf several EU programmes.

Programmes

Most of COSME, the EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), 

including Enterprise Europe Network (EEN), Your Europe Business;

Part of Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation, and in particular:

Part II 'Industrial leadership':

Innovation in SMEs (including the European IPR Helpdesks, INNOVACESS and Peer learning for innovation agencies)

The Sustainable Industry Low Carbon Scheme (SILC II)

part of the Leadership in Enabling and Industrial Technologies

INNOSUP

Part III 'Societal challenges':

The Energy Efficiency part of the challenge ‘Secure, Clean and Efficient Energy’;

The Societal Challenge 5 ‘Climate action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials’

The SME instrument

Fast Track to Innovation (FTI) Pilot

Part of the EU programme for the Environment and Climate action (LIFE)

Part of the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

The legacy of the Intelligent Energy – Europe programme and the Eco-innovation initiative
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https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
http://een.ec.europa.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes
http://www.iprhelpdesk.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en/intellectual-property
http://www.innovaccess.eu/
http://ec.europa.eu/easme/en/peer-learning-innovation-agencies
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-silc-ii
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-innosup
https://ec.europa.eu/easme/en/energy
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-environment-and-resources
https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/en/fast-track-innovation-fti-pilot-0
http://ec.europa.eu/environment/life/
https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/


European Enterprise network (EEN) - найбільша підпрограма COSME - Європейська мережа підприємств. Мережа EEN створена у 2008 та працює за підтримки проекту 

COSME.

Пріоритет EEN:

1) інтернаціоналізація МСП – пошук партнерів в 65 країнах світу;

2) комерціалізація інновацій – трансфер технологій, пошук інвестора/партнера закордоном для виведення на ринок нової технологічної продукції чи послуг, захист прав 

інтелектуальної власності.

Як можна скористатися можливостями EEN?

Надавати заявки та брати участь в EEN можна через членів консорціуму, який в Україні складається з:

• Міністерство економічного розвитку та торгівлі;

• Міністерство зовнішніх справ України (Представництво України при ЄС);

• Інститут фізики НАН України;

• Державна бюджетна установа «Київський міський центр з інвестицій та розвитку»;

• Торгово-промислова палата України;

• Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка;

• ВГО «Споживач» (бізнес-асоціація з головним офісом у Дніпропетровську);

• Нова Міжнародна Корпорація (високотехнологічна українська компанія).

Консорціум EEN має своїм обов’язком максимально інформувати щодо можливостей програм COSME, HORIZON 2020 та усіх інших програм та проектів фінансової

підтримки ЄС, доступних для України. Учасники консорціуму відповідають на запити європейських учасників EEN, роблять вибіркову оцінку проектів комерційних та 

технологічних профілів, що розміщуються учасниками в системі EEN, а також навчають, як користуватися усіма можливостями системи. Вони надають підтримку

потенційним учасникам у пошуку партнерів у ЄС для участі у проектах (багато проектів COSME передбачають формування міжнародного консорціуму).
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http://h2020.com.ua
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Программа Horizon 2020

В 2014 году Европейский союз запустил грантовую программу финансирования Horizon 2020 с общим бюджетом около €80 млрд. Более 20

процентов этой суммы рассчитано на малый и средний бизнес, грант могут получить в том числе и украинские проекты.

Получить можно от €50 тысяч до €5 млн

Украина присоединилась к программе в 2015 году. За это время наши университеты и стартапы получили около €12 млн. При этом

возможность участвовать в Horizon 2020 обошлась государству в €35,5 млн. Получается, что сейчас Украина финансирует европейские

инновации, а не наоборот.

Horizon 2020 для малого и среднего бизнеса разделен на три фазы, каждая из них отличается суммой и количеством документов, которые

необходимо подать. На первой можно привлечь €50 тысяч, на второй — от €500 тысяч до €2,5 млн, на третьей — до €5 млн.

По статистике, в категории «малый и средний бизнес» один проект из 20 получает грант.

Грант покрывает только 70 процентов затрат. Если ваш проект оценивается в €1,7 млн, есть шанс получить около €1,2 млн. Недостающие 30

процентов придется искать по другим источникам: банк, собственные средства или фонды.

Кто может получить грант

Финансируются только определенные ниши. Это должна быть инновационная компания с большим потенциалом для роста, которая

фокусируется на европейском рынке, а не на конкретной стране, и решает экономические, индустриальные или социальные проблемы.

Horizon 2020 подойдет стартапам, проектам, которые занимаются, нано- или биотехнологиями, или связаны с космосом, водой или

транспортом.
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На официальном сайте Horizon 2020 есть список основных критериев, он обновляется каждые 24 месяца, сама программа продлится до 2020 года.
Подавать заявку можно в любое время, но эксперты оценивают ее только в определенные даты — 5-6 раз в год.

Если вашей тематики нет в списке или ваша компания не является инновационной, лучше даже не тратить время на подачу заявки.

Horizon 2020 — грантовая программа финансирования. ЕС не требует ни части компании, ни процента от доходов. Единственная ваша обязанность —
воплотить в жизнь проект, который потом принесет ценность Европе или миру.

Как подать заявку и какие документы нужны
Заявка подается онлайн: стартапу нужно рассказать на 30-50 страницах, или десяти, если подаетесь на первую фазу, о проекте. Ответ придет через 6-8
недель после подачи заявки.

Документ должен состоять из пяти частей:
• Нужно рассказать, в чем инновация, какую глобальную проблему вы решаете для индустрии. К примеру, сейчас на рынке есть дорогой продукт,

а вы можете сделать более дешевый аналог;
• Расписать бизнес-составляющую: какой рынок, кто потребитель, кто конкуренты, чем вы будете отличаться от них, зачем вам нужны деньги;
• Просчитать, сколько людей будет у вас работать, какие задачи выполнять. Именно по этому пункту многие проекты не получают одобрение,

поэтому ему тоже нужно уделять должное внимание;
• Необходимо рассказать компании, о себе, о сотрудниках;
• Обосновать, как вы будете находить дополнительные средства — те самые 30 процентов, а также рассказать, как защитите идею — копирайт,

патенты.
• Каждый из пунктов должны оценить в 4,5 балла или выше. Если хоть один получит меньше, проект не пройдет.
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Перелік та пошук  своїх напрямів  в Горизонті 2020. Перейдіть за посиланням:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-
group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1/default-
group&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.3./0/1/1/default-group&level3/t/EU.3./0/1/1/default-
group&level4/t/EU.3.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.4./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.5./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.6./0/1/1/default-
group&level4/t/EU.3.7./0/1/1/default-group&level3/t/EU.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.5./0/1/1/default-group&level3/t/EU.7./0/1/1/default-group&level2/t/Euratom/0/1/1/default-group&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-
group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
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The EIC pilot brings together funding opportunities for innovators. Discover what's available



Пошук програми ЄС для 
фінансування:

http://ec.europa.eu/research/pa
rticipants/portal/data/eic/scree
n/home
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Програма ЄС та Східного партнерства «Культура і креативність» покликана забезпечити підтримку
культурних та креативних секторів і збільшити їхній внесок у сталий гуманітарний та соціально-економічний

розвиток в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні.    www.culturepartnership.eu

42



Польща стала тією країною Центральної і Східної Європи, де успішно розвиваються мережі приватних інвесторів, так

званих «ангелів бізнесу». Все частіше заможні бізнесмени з великим досвідом охоче приходять на допомогу малим і

середнім підприємствам, які мають цікаві бізнес-плани. Ідея «ангела бізнесу» прийшла до Польщі із Західної Європи.

«Ангел бізнесу» - це особливий тип приватного інвестора, який власні фінансові надлишки інвестує в молоді

перспективні фірми.

Справа в тому, що підприємства-початківці не завжди можуть отримати банківські позики. Банки не хочуть

ризикувати, коли грошей у них просять фірми, які тільки з'явилися. Тому саме великий ризик - невід'ємна частина

діяльності «ангелів бізнесу». Завдяки фінансовим вливанням «ангелів» молоді підприємства можуть швидко,

протягом двох-чотирьох років, розвинутися і повернути інвесторам суми навіть в кілька разів більше вкладених.

З метою координації своєї діяльності «ангели бізнесу» об'єднуються в мережі. У Польщі перша така мережа

з'явилася сім років тому. Зараз на території країни їх діє кілька. Діяльність «ангелів бізнесу» підтримує Європейська

комісія. Вона фінансує проекти, спрямовані на вивчення ринку, а також і популяризацію діяльності інвесторів. У

Польщі молода фірма, зуміє переконати «ангела» в перспективності свого бізнес-плану, в основному отримує від 100

до 500 000 злотих (тобто від 25 до 125 000 євро).
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• Спільнокошт –
https://biggggidea.com/projects/

• Equerest - https://equerest.com

• національнa програмa «Країна
підприємців» https://kub.pb.ua/

• Startup.Network - https://startup.ua
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Кейс: оформлення ідеї проекту

Завдання для студентських команд:

на основі сформульованої ідеї проекту
вибрати платформу для фінансування
проекту. Вибір обґрунтувати та пояснити
критерії
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5. Інструменти управління проектами, 
основи бізнес-планування

46



47



48



49



50



51
Source: npsig.wordpress.com/2017/06/13/design-thinking/
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http://designthinking-socialup.eu/images/results/SocialUP_O1_DesignThinking_SocialEnterprises_InnovativeSolutions.pdf
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Кейс: формування календарно-сітьового
графіку та дерева робіт проекту
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Presentations of students’ 
projects

Final conclusions  

55


