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ПРОГРАМА  

ПОДІЯ Перший Фінансовий Ярмарок для малого та середнього бізнесу 

ДАТА  4 квітня 2017 року 

МІСЦЕ Український дім в Києві, вулиця Хрещатик, 2 

 

ПРО ЯРМАРОК 

Перший Фінансовий Ярмарок – унікальна платформа, яка надає малому та середньому 
бізнесу можливість отримати актуальну інформацію про банківські, лізингові та страхові 
продукти для МСБ та інші можливі джерела фінансування, налагодити контакти та отримати 
бізнес-консультації. 
 
Проект реалізується Німецько-Українським Фондом за фінансової підтримки Уряду 
Німеччини, який вже майже 20 років успішно сприяє розвитку мікро-, малих та середніх 
підприємств в Україні. Для Німецько-Українського Фонду зміцнення МСБ є стратегічним 
пріоритетом, адже саме цей сегмент бізнесу є фундаментом для успішного розвитку держави 
у довготривалій перспективі.  
 
Перший Фінансовий Ярмарок об’єднує представників МСБ, фінансових установ, організацій, 
що сприяють розвитку підприємництва, та влади задля розвитку.  
 
Формат заходу передбачає: 
 

- Ярмарок фінансових установ (банків, лізингових та страхових компаній), де буде 
представлено всі можливості фінансування під одним дахом та кожен підприємець 
зможе отримати вичерпну інформацію щодо залучення коштів на розвиток бізнесу. 

- Конференцію, присвячену запуску нової програми Німецько-Українського Фонду, в 
рамках якої МСБ зможуть отримати доступ до гривневого кредитування через банки-
партнери Фонду загалом на суму в 300 млн. гривень. Також на конференції 
обговорюватимуться питання подальшого розвитку малого та середнього бізнесу та 
розглядатимуться успішні приклади з України та інших країн, а саме: 
▪ державна політика розвитку МСБ та європейський досвід реалізації політики 

підтримки МСБ; 
▪ актуальні банківські програми кредитування для підприємців; 
▪ міжнародний досвід підтримки фінансування МСП на прикладі таких країн, як 

Білорусь, Казахстан; 
▪ альтернативні джерела фінансування; 
▪ практичні поради щодо розвитку бізнесу в межах галузевих сесій. 
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РОЗКЛАД 
 

09:00 – 10:00 Реєстрація, ранкова кава 

09:00 – 18:00 
Ярмарок фінансових установ, що діє впродовж дня 

Представлені 16 банків, 3 лізингові та 1 страхова компанія 

10:00 – 10:15 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ЯРМАРКУ представниками засновників 
Німецько-Українського Фонду 

- Юрій Буца, заступник Міністра фінансів України  
- Катерина Рожкова, заступник Голови Національного банку України 
- Зебастиан Кноке, перший секретар відділу економіки Посольства ФРН  
- Лутц Хорн-Хааке, Директор KfW бюро в Україні 

10:15 – 10:30 Прес-брифінг за участі представників акціонерів НУФ 

10:30 – 18:00 Панельні дискусії у двох залах 

14.00 – 18:00 

Consulting HUB – з 14.00 на постійній основі діє консультаційна 
платформа за участю аутсорсингових компаній, що сприяють розвитку 
бізнесу 

МСБ мають можливість отримати необхідні консультації за наступними напрямками: 
- Маркетинг 
- Управління персоналом 
- Інтернет-маркетинг 
- Юридичні питання 
- Розвиток команди та бізнесу 
- Підтримка експорту 
- Системи управління бізнес-процесами 
- Пошук донорських та грантових програм 
- а також придбати корисні бізнес-книги 

18:00 Закриття Ярмарку 
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ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ 

Головна зала, 10:30 – 13:00 

10:30 – 11:15 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: «Сьогодення та майбутнє малого та середнього 
бізнесу в Україні. Роль держави» 

Панельна дискусія передбачає активний діалог та обмін думками між учасниками 
панелі на тему шляхів та перспектив розвитку МСБ. 
- Що потрібно Україні: вирощувати з малого і середнього бізнесу великі компанії, які 

будуть гідними конкурентами на світовому ринку або сприяти появі багатьох малих 
та середніх бізнесів, які приноситимуть користь власникам, клієнтам і державі 

- Стратегічні та тактичні кроки з боку держави, яких потребує МСБ 
- Значення НУФ як інструменту розвитку МСБ для економіки України  

До участі запрошені: 
- Максим Нефьодов, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України 
- Юрій Буца, заступник Міністра фінансів України   
- Катерина Рожкова, заступник Голови Національного банку України 
- Зебастиан Кноке, перший секретар відділу економіки Посольства ФРН 
- Лутц Хорн-Хааке, Директор KfW бюро в Україні  

Модератор: Руслан Чорний, шеф-редактор ресурсу «Фінансовий клуб»  

11:15 – 11:35 

Анонсування та підписання нової програми НУФ засновниками 

Учасники підписання:  
- Юрій Буца, заступник Міністра фінансів України   
- Катерина Рожкова, заступник Голови Національного банку України 
- Лутц Хорн-Хааке, Директор KfW бюро в Україні 

Модератори: Андрій Фецун, Керівник НУФ, та Валерій Майборода, Заступник 
керівника НУФ  

11:35 – 12:00 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: «Досвід впровадження в Україні міжнародних, 
національних та регіональних програм з підтримки фінансування МСП» 

Панельна дискусія передбачає активний діалог та обмін думками між учасниками 
панелі на тему удосконалення механізмів впровадження програм з підтримки 
фінансування МСБ. 
- Що перешкоджає ефективному впровадженню програм з підтримки розвитку та 

фінансування МСБ 
- Які державні та міжнародні програми реалізуються в України для підтримки 

розвитку та фінансування МСБ 

До участі запрошені: 
- Віталій Кличко, Київський міський Голова  
- Геннадій Пліс, Перший заступник Голови КМДА 
- Олег Стринжа, Виконавчий директор НУФ  
- Філіп Хаугер, старший проектний менеджер KfW  
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Модератор: Андрій Фецун, Керівник НУФ, та Валерій Майборода, Заступник 
керівника НУФ 

12:00 – 12:20 

Анонсування та підписання Угоди про партнерство та співробітництво 
між КМДА та НУФ з компенсації частки відсоткової ставки за кредитами, 
наданими МСП через банки-партнери НУФ  

Учасники підписання: 

- Віталій Кличко, Київський міський Голова 
- Олег Стринжа, Виконавчий директор НУФ 

Модератори: Андрій Фецун, Керівник НУФ та Валерій Майборода, Заступник 
керівника НУФ 

12:20 – 13:00 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: «НУФ та представники правління банків-партнерів 
про досвід співробітництва: Очікування та нові можливості» 

Учасники дискусії: 

- Андрій Фецун, Керівник НУФ 
- Валерій Майборода, Заступник керівника НУФ 
- ПАТ «КРЕДОБАНК» 
- ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» 
- АТ «ПроКредит Банк» 
- АБ «УКРГАЗБАНК» 
- Володимир Литвин, Заступник Голови Правління Ощадбанку 

- ПАТ «МЕГАБАНК» 

Модератори: Андрій Фецун, Керівник НУФ, та Валерій Майборода, Заступник 
керівника НУФ  

13:00 – 14:00 Обід  
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ПАРАЛЕЛЬНІ ПОТОКИ ТЕМАТИЧНИХ ДИСКУСІЙ 14:00 – 18:00 
Передбачають активний обмін думками між учасниками панелі та слухачами 

 

 Головна зала Зала 2 

14:00 – 14:50 

Панельна дискусія: Підтримка 
національного виробника  

Питання до обговорення:  

Яка підтримка важливіша для 
національного виробника - національна чи 
регіональна?  

Як використовувати існуючі програми 
підтримки МСБ для просування на 
вітчизняних ринках та закордоном? Досвід 
участі в програмі НУФ 

Учасники дискусії: 

- Євген Бужин, Комерційний директор 
(Компанія «БІКО», м. Дніпро) 

- Лариса Мельничук, Заступник 
директора ТОВ «Замлер Україна» 

- Юлія Шелехова, Власник ТОВ «Ю Дрес» 
- Степан Лапицький, Фінансовий 

директор ТОВ «Автономні Джерела 
Струму»  

- Нурлан Акшанов, Заступник Голови 
Правління (Фонд розвитку 
підприємництва «Даму», Казахстан). 
Case study: державні програми 
галузевої підтримки МСБ в  Казахстані 

 

 

Модератор – Юлія Савостіна, засновник 
фестивалю Made in Ukraine 

Панельна дискусія: Експортні 
можливості від А до Я.  

Питання до обговорення:  

Експортні можливості для українського 
бізнесу – одна з найбільш цікавих та 
перспективних тем останнього в часу. 
При цьому, на жаль, в ній поки 
залишається більше слів, аніж реальних 
справ. В процесі дискусії буде 
розглянуто основні аспекти, на які слід 
звертати увагу перед початком роботи 
на експорт, помилки, яких 
припускаються на початку експортної 
діяльності та нові можливості для 
бізнесу, що відкриваються завдяки 
програмі COSME. 

Учасники дискусії: 

- Олег Мірошниченко, тренер, 
консультант з експорту на ринки ЄС 

- Юлія Павленко, E-Export School від 
Укрпошти 

- Ірина Бараненко, директор з 
розвитку Fialan 

- Михайло Лесняк, Керуючий 
партнер, OUTVED International Trade 
Agency 

- Тетяна Міськова, Export promotion 
office 

Модератор – Ірина Чернявська, 
редактор «Бізнес» 

15:00 – 15:50 

Панельна дискусія: Програми 
міжнародної та донорської 
підтримки МСБ 

Питання до обговорення:  

В Україні діє велика кількість донорських 
програм та проектів. Мета дискусії 
обговорити деякі з них, дати розуміння 
учасникам, де вони можуть шукати 

Панельна дискусія: 
Альтернативні джерела 
фінансування 

Питання до обговорення:  

В яких випадках потрібне альтернативне 
фінансування? Як визначити, на що і 
скільки брати грошей? Як з користю для 
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інформацію, на що звертати увагу при 
поданні заявки на грант 

Учасники дискусії: 

- Максим Даницький. Представник в 
Україні програми SES 

- Світлана Степащенко, Head of Project 
office, GIZ. Програма "Fit for Partnership 
with Germany" 

- Олександр Бабій, співзасновник Клубу 
Сталого Бізнесу, експерт з 
фандрайзингу. 

 
Модератор: Тамара Соляник, Директор 
програми USAID LEV 
 

бізнесу поєднати альтернативні та 
традиційні джерела фінансування  

 

Учасники дискусії: 

- Світлана Скосирська, керівник 
MoCash 

- Тетяна Рудненко, член правління, 
«Агенція з розвитку вексельного 
ринку» 

- Ірина Бєлєнька, проект Ukrainian 
Gears (Ugears) 
 

Модератор: Модератор: Руслан 
Чорний, шеф-редактор ресурсу 
«Фінансовий клуб» 

16:00 – 16:50 

Панельна дискусія: Можливості 
розвитку для агро підприємців 

Питання до обговорення:  

Агробізнес – одна з найбільш ключових 
галузей економіки країни. Агропідприємці 
є бажаними позичальниками банків, з 
ними залюбки працює небанківський 
фінансовий сектор. З якими фінансовими 
проблемами стикається агробізнес? Які є 
додаткові та нові можливості розвитку? Чи 
слід очікувати нові фінансові інструменти? 

Учасники дискусії: 

- Олена Ковальова, Заступник Міністра 
аграрної політики та продовольства 
України (tbc) 

- Євген Заіграєв, Виконавчий директор з 
корпоративного бізнесу та МСБ 
(Кредобанк). Програми кредитування 
агроклієнтів. 

- Наталія Ліщитович, Заступник 
Керівника проекту USAID «Кредитні 
ресурси для сільськогосподарських 
виробників» 

- Кирило Мухомедзянов. Менеджер 
проекта "Аграрні розписки в Україні" 

- Володимир Мізін, керівник відділення 
ProCreditBank 

Модератор: Оксана Пирожок, Інтерфакс 
(tbc) 

Панельна дискусія: ІТ 
можливості для розвитку МСБ 

Питання до обговорення:  

Які ІТ продукти допомагають малому 
бізнесу? Скільки коштів потрібно для 
впровадження ІТ рішень? Якими 
засобами може користуватись кожен 
підприємець просто зараз? 

 

Учасники дискусії: 

- Наталія Бурлакова, Product Manager 
Azure 

- Давид Браун, Template Monster. 
Нові можливості електронної 
комерції 

- Артем Шевченко, СЕО та засновник 
сервиса HUBBER 

 

Модератор:  Катерина Венжик, 
YouControl 
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17:00 – 17:50 

Панельна дискусія: 
Енергоефективність  

Питання до обговорення: 
Енергоефективність стала актуальною 
відносно недавно. При цьому обсяг ринку, 
як для індивідуальних осіб, так і для 
корпоративних клієнтів, за експертними 
розрахунками вважається достатньо 
великим. Мета дискусії: показати кроки, що 
вже зроблені, та фінансові рішення, які вже 
працюють. Яка подальша перспектива 
розвитку програм енергоефективності та 
роль фінансового сектору в їх 
впровадженні? 

Учасники дискусії: 

- Клієнти Украгзбанк з кейсами 
- Євген Мецгер, Заступник Голови 

Правління, (Укргазбанк). Програми 
енергоефективності 

- Булгакова Оксана, IQ energy programme 
Director 

 

Модератор: Олена Рибак, член правління 
Європейсько-українського енергетичного 
агентства  

Панельна дискусія: Навчання для 
розвитку 

Питання до обговорення:  

Сучасний світ вимагає постійного 
розвитку. Водночас є багато класичних 
та альтернативних форматів розвитку, 
доступних підприємцям сьогодні. Як 
обрати свій формат та як прискорити 
темпи розвитку бізнесу через навчання 

 

Учасники дискусії: 

- Анна Петрова, бізнес-лагер Made in 
Ukraine 

- Яроменко Валентин, засновник, 
White Sales School 

- Гари Реуше, МІМ-Київ 
- Предстаник КМБШ (tbc) 

 

Модератор: (TBC) 

  


