
Ми допомогли створити 1 173 
робочих місця, тоді як 63% 

підприємств збільшили чисельність 
свого персоналу.

Завдяки  нашим 
консультаціям 74% підприємств
збільшили свою продуктивність  

у середньому на 14%.

Ми допомогли 82% підприємств
збільшити свій обіг у середньому

на 68%.

За результатами співпраці з нами
21% підприємств отримали доступ до
зовнішнього фінансування на загальну

суму 12,3 млн євро.

Наші ноу-хау знаходять 
практичне втілення в Україні.

Консультації для малого бізнесу

Ми допомогли більш ніж 330 підприємствам в Україні отримати доступ до консультаційних послуг. 
На сьогоднішній день фінансування нашої діяльності в Україні здійснюється Європейським Союзом, 

Спеціальним фондом акціонерів ЄБРР, Центральноєвропейською ініціативою таурядами  
Німеччини і Норвегії.



Консультації для малого бізнесу

Ми допомагаємо малому 
бізнесу. Дізнайтесь як.

Європейський банк реконструкції 
та розвитку (ЄБРР) надає більше, 
ніж просто фінансування. 
Ми також консультуємо з 
питань ведення бізнесу, щоб 
допомагати підприємствам 
малого та середнього бізнесу 
зростати, досягати успіху, а потім 
розвиватися далі. Тим самим, ці 
підприємства роблять значний 
внесок у місцеву, а потім і в 
регіональну економіку. 

Ми успішно працюємо в Україні з 
1996 року, залучаючи фінансування 
з Австрії, Канади, Данії, ЄС, ЄБРР, 
Фінляндії, Німеччини, Греції, Італії, 
Японії, Люксембургу, Нідерландів, 
Норвегії, Швейцарії, Тайваню та 
Великобританії. Ми вже отримали 
більше 10 млн євро спонсорської 
підтримки з понад 1,5 млн євро 
внесків наших клієнтів. Завдяки 
цьому більш ніж 330 підприємств 
малого та середнього бізнесу 
України отримали консультаційну 
підтримку. 

Наші місцеві консультанти надали 
кваліфіковані консультації бізнесу  
у багатьох сферах, включаючи 
екологічний менеджмент, 
інформаційно-комунікаційні технології 
та технічні рішення. Більше того, 
наші експерти з Канади, Німеччини, 

Італії та інших. країн поділилися 
своїм власним унікальним досвідом і 
передовою міжнародною практикою, 
щоб допомогти підприємствам вийти 
на новий рівень.

Ми підтримуємо підприємства у 
багатьох галузях: виробництво 
продуктів харчування та напоїв, 
оптова та роздрібна торгівля, 
будівництво та проектування. Ми 
працюємо не тільки в столиці. Майже 
половина наших проектів реалізується 
за межами Києва. 

Ми приділяємо значну увагу питанню 
ґендерної рівності. Саме тому в 
2012 р. ми розпочали в Україні 
програму «Жінки в бізнесі». Відтоді ми 
реалізували консалтингові проекти 
майже з 50 жінками-підприємцями 
та провели тренінги з фінансової 
грамотності та бухгалтерського обліку.

Ми будуємо потужний і 
конкурентоспроможний ринок 
консалтингу, який незалежно і 
динамічно розвиватиметься  протягом 
багатьох років. За останні три роки 
кількість наших консультантів в 
Україні  зросла на 36% i наразі 
нараховує більш ніж 120 компаній 
та індвивідуальних спеціалістів. 
Тепер ми навчаємо нове покоління 
консультантів ключовим навичкам 
консалтингу та управління проектами. 

Як банк, ми знаємо, наскільки 
фінансування важливе для зростання. 
Ми тісно співпрацюємо з нашими 
колегами з банківського сектору, 
а також з нашими партнерськими 
фінансовими установами, 
допомагаючи нашим клієнтам 
залучати фінансування, потрібне їм 
для зростання.

www.ebrd.com/knowhow

Фінансується Європейським Союзом, Спеціальним 
фондом акціонерів ЄБРР, Центральноєвропейською 

ініціативою, урядами Німеччини та Норвегії

Fact-U
K

R
-ukr-N

ov14

Лютий 2014 р.

Україна Кількість проектів

338

Сумарний внесок клієнтів  
у проекти

1,5 млн євро

Середній внесок клієнта у 
проект

43%

Кількість місцевих  
консультантів

124

Загальний внесок донорів

11,4 млн євро

Консультації для малого бізнесу

Ми допомагаємо малому 
бізнесу. Дізнайтеся як.

У Європейському банку 
реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
ми надаємо більше, ніж звичайні 
фінансові послуги. Ми також 
надаємо бізнес-консультації, 
допомагаючи підприємствам 
малого та середнього бізнесу 
зростати, домагатися успіху, а 
потім зростати знову, стаючи 
справжніми каталізаторами для 
своїх місцевих економік, а потім і 
для своїх регіонів. 

Ми успішно займаємося цим в 
Україні з 1996 року, залучаючи 
фінансування з Австрії, Канади, 
Данії, ЄС, ЄБРР, Фінляндії, 
Німеччини, Греції, Італії, Японії, 
Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, 
Швейцарії, Тайбею (Китай) та 
Великобританії. Ми об'єднали більше 
10 млн євро спонсорської підтримки 
з понад 1,5 млн євро внесків наших 
клієнтів, щоб допомогти більш 
ніж 330 підприємствам малого та 
середнього бізнесу. 

Місцеві консультанти, які входять до 
нашої мережі, надали кваліфіковані 
поради у багатьох сферах, у тому числі 
в сферах екологічного менеджменту, 
інформаційно-комунікаційних 
технологій та інженерних рішень. 
Більше того, наші галузеві експерти 
з Канади, Німеччини, Італії та інших 

країн поділилися своїм власним 
унікальним досвідом і передовими 
міжнародними практиками, щоб 
допомогти підприємствам зробити 
наступний крок.

Ми підтримуємо підприємства у 
багатьох галузях, таких як продукти 
харчування та напої, оптова і 
роздрібна торгівля, будівництво та 
машинобудування. Ми працюємо не 
тільки в столиці. Насправді, половина 
наших проектів реалізується за 
межами Києва. 

Ми небайдужі до питання ґендерної 
рівності. Саме тому в 2012 р. ми 
розпочали в Україні програму «Жінки 
в бізнесі». З тих пір ми реалізували 
консалтингові проекти майже з 50 
жінками-підприємцями та провели 
тренінги з фінансової грамотності та 
бухгалтерського обліку.

Ми будуємо потужні 
конкурентоспроможні ринки для 
бізнес-консультування, які будуть 
незалежно процвітати ще довгий час 
в майбутньому. За останні три роки 
ми розширили нашу мережу в Україні 
на 36 відсотків, до більш ніж 120 
консультантів. Тепер ми навчаємо 
нове покоління консультантів 
основним навичкам консалтингу та 
управління проектами. 

Як банк, ми розуміємо, наскільки 
фінансування важливо для зростання. 
Ми тісно співпрацюємо з нашими 
колегами по банківському сектору, 
а також з нашими партнерськими 
фінансовими установами, 
допомагаючи нашим клієнтам 
залучати фінансування, потрібне їм 
для зростання.

www.ebrd.com/knowhow

Фінансується Європейським Союзом, Спеціальним 
фондом акціонерів ЄБРР, Центральноєвропейською 

ініціативою, Німеччиною та Норвегією
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Україна Кількість проектів

338

Сумарний внесок клієнтів  
у проекти

1,5 млн євро

Середній клієнтський внесок

43%

Мережа місцевих консультантів

124

Сумарний внесок спонсорів

11,4 млн євро


