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BUSINESS
DIGEST

 

інспекційний портал - це ваш помічник, щоб знайти відповіді на найпоширеніші запитання і
підготуватися до перевірок завчасно.

На даному порталі можна дізнатися інформацію щодо комплексних планових перевірок та
річних державних перевірок бізнесу на 2023 рік.

Ознайомитися з переліком нормативно-правових актів, дотримання вимог яких перевіряється
під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та інші нормативно-правові акти
у сфері державного нагляду (контролю).

Дізнатися критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю).

Можливість переглянути результати перевірок (планових, позапланових та за зверненнями)
за попередні роки, тощо.

 Детальніше за посиланням тут

https://www.facebook.com/cherkasy.cci/posts/pfbid02g9D2Ba9LwCsYSgAqsJUDY1ZJ2UqwX52Kzs7FYR5hg1KQewyeCMcjPTWG7bnMiG1Yl
https://www.drs.gov.ua/biznesu/


ПРО РІЗНЕ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Актуальне для бізнесу.

17 січня о 9:30 відбудеться презентація
"Переможне навчання: обирай свою бізнес-освіту"
від Бізнес-школи МІМ.

Для того, щоб зрозуміти, яка програма вирішить
саме ваші управлінські та бізнесові задачі
реєструйтеся на на онлайн-презентації програм:
- pre-MBA «Бізнес»;
- pre-MBA «Бізнес-аналіз»;
- pre-MBA «Менеджмент та лідерство».
 
Детальніше тут

25 січня об 11:00 відбудеться оnline-лекція на тему:
«Навіщо бізнесу інтегрувати криптовалютні платежі?".

Під час оnline-лекції будуть говорити про:
- Прикладна користь від інтегрування криптовалютних
платежів.
- Крипта для e-commerce і офлайн-бізнесу. Лайфхаки,
виклики і можливості.
- Legal та податки, коли працюєш з криптою.
- Як зекономити на імпорті за допомогою інтегрування
криптоплатежів.

Детальніше  тут

31 січня об 11:00 відбудеться оnline-семінар —
"Особливості закупівель і закупівельні зміни за січень". 

Під час оnline-семінару ви дізнаєтесь усі останні
практичні кейси та нововведення, а також зможете
отримати корисні матеріали

Детальніше  тут

https://www.facebook.com/mimkyiv/
https://mim.kyiv.ua/register-event?id=285
https://mim.kyiv.ua/register-event?id=285
https://is.gd/7C9UMf
https://is.gd/7C9UMf
https://radnyk.academy/navchalni-prohramy/veb
https://radnyk.academy/navchalni-prohramy/veb


ПРО РІЗНЕ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Розвиток підприємництва. Гранти. Проекти.

 
Фонд розвитку підприємництва запрошує кластери
України до участі у конкурсі проєктів на отримання
грантів задля системної підтримки та розвитку
підприємництва в Україні.

Максимальна сума гранту для кожного кластеру: 25 000
євро у гривневому еквіваленті.

Орієнтовна кількість грантів цього конкурсу - 8.

Кінцевий термін подання заявок: 12:00, 27.01.2023 в
електронному вигляді на адресу: mail@bdf.gov.ua

Детальні роз’яснення щодо грантового конкурсу та
аплікаційна форма (завантажити файли)  тут

Гранти на релокацію на загальну суму €2,4 млн отримають
80 малих та середніх українських підприємств. Допоможе
в цьому Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР).

Кошти надходитимуть через Фонд сприяння малому
бізнесу ЄБРР та будуть спрямовані на покриття витрат
бізнесу на релокацію у більш безпечні регіони.

Компанії мають відповідати наступним вимогам:
-до 500 працівників;
-річний обіг до €50 млн або загальні активи до €43 млн;
-не менше двох років операційної діяльності;
-частка українських власників — більше 50%.

Дедлайн подачі заявки до 31 січня 2023 року  тут

European Business Association та міжнародна компанія
Lugera Ukraine вирішили трансформувати проєкт
«Прозорий бізнес — «білі» зарплати» в «Прозорий та
стійкий бізнес», аби ділитись історіями того як бізнес в
Україні не лише тримається сам, але і тримає економічний
фронт. Більше говорити про тренд стійкості та прозорості.
Адже «прозорий» бізнес сьогодні – це підтримка для країни
та впевненість у завтрашньому дні для працівників. 

Відкрита платформа — це про сміливості та патріотизм.
Аби продовжувати не лише популяризувати прозорі
трудові відносини, але й загалом важливість
відповідального бізнесу, особливо, в кризові часи. 

Деталі та інформація щодо того як приєднатись тут

https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-111868827076187/?__cft__[0]=AZVqR_gJI9RvUr5jR5UkaMeroCl64yrjP6aCHlYWad_5-qsFlXZ948nuQBZN8l34gXzxF62rqfi3TF6dIMW7jg7BgULvCnWMitzKCZy3PZ_ZSEGIeI1I4UblLPrCvHRZR4pMRnC8WOpmIA16r3fuOpfJ&__tn__=-UC%2CP-R
https://bit.ly/bdf-clusters
https://form.jotform.com/223342545115044
https://form.jotform.com/223342545115044
https://www.facebook.com/EBA.Ukraine/?__cft__[0]=AZXmrWNo-oRJACVYDQs3JNYF2UFYtRyx_gZTKtERABsDwV3sGuahN4iGcJplWMeZmK2qS5ucT7F3nbLjwCVqEHiS6C546jlK_mljtcFwHQeZHvKa8OKu1BE2PXZsRd1OfafmBjpSatZvcpJ0ri1fugceiW6rL_FprutKgR27AL_Grw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EBA.Ukraine/?__cft__[0]=AZXmrWNo-oRJACVYDQs3JNYF2UFYtRyx_gZTKtERABsDwV3sGuahN4iGcJplWMeZmK2qS5ucT7F3nbLjwCVqEHiS6C546jlK_mljtcFwHQeZHvKa8OKu1BE2PXZsRd1OfafmBjpSatZvcpJ0ri1fugceiW6rL_FprutKgR27AL_Grw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LugeraUkraine?__cft__[0]=AZXmrWNo-oRJACVYDQs3JNYF2UFYtRyx_gZTKtERABsDwV3sGuahN4iGcJplWMeZmK2qS5ucT7F3nbLjwCVqEHiS6C546jlK_mljtcFwHQeZHvKa8OKu1BE2PXZsRd1OfafmBjpSatZvcpJ0ri1fugceiW6rL_FprutKgR27AL_Grw&__tn__=-]K-R
https://www.legalsalaries.com.ua/?fbclid=IwAR3ntT8L31uILeiYI-bwLHNk9XXOLMp_rqYPaaUB7Hs7tsv_hDYW2UjYWq0


ПРОСТО БІЗНЕС
Підсумки та поради на 2023. Книги.

КНИГА: «ПРАЦЮВАТИ НА СЕБЕ. ЯК НЕ ПРОГОРІТИ В
МАЛОМУ БІЗНЕСІ», АВТОР — МАЙКЛ ГЕРБЕР.

 
Започаткування власного бізнесу оповите міфами. Підприємець,
немов Геракл, хоробро долає перешкоди та досягає мети. Та
що як для відкриття успішної музичної крамниці не достатньо
бути музикантом? Що як для розвитку своєї справи потрібно
щось більше, ніж просто підприємницький хист?
Кваліфікований консультант з малого бізнесу Майкл Гербер і
його команда впродовж багатьох років аналізують тисячі
бізнес-сценаріїв та виводять постійно дієві закони розвитку
малих підприємств.

Книга буде корисною для власників малого бізнесу, а також
для всіх, хто хоче почати працювати на себе. У цій книжці автор
проведе вас етапами становлення, розповість про
найуспішніший малий бізнес і найголовніше — допоможе
створити цікаву та рентабельну власну справу.

Детальніше  тут

ПОРАДАМИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ВІД
YOUCONTROL.

 
 
 
 

Знайте, з ким працюєте — це must have для підприємців будь-
коли, а особливо — під час воєнного стану.

Звертайте увагу на санкції — переконайтеся, що ваші партнери
не входять до санкційних списків і не надають послуги
підсанкційним особам.

Розширюйте погляд — поповнюйте базу контактів, шукайте
нових партнерів і клієнтів, аналізуйте цікаві вам галузі,
відстежуйте тренди та ухвалюйте зважені рішення щодо виходу
на нові ринки.

Підвищуйте кваліфікацію команди та слідкуйте за новинами.

Детальніше тут

ПІДСУМКИ 2022 ВІД ЮРИДИЧНОГО БІЗНЕСУ.
 
 
 
 

Період умовного «виживання» закінчився, а ринок
на порозі нового етапу. Керівна ідея 2022 року –
вміння зберігати і розподіляти енергію і ресурс на
довгий час — спрацювала: основу збережено,
ринок загалом поступово повертається до
робочого ритму.
Швидка та якісна підтримка будь-яких їхніх
потреб дає крім репутаційних зисків (що особливо
цінне зараз) й можливість тримати певний обсяг
бізнесу, контролювати баланс. Саме клієнти
будуть тим фундаментом, який дасть змогу
юридичному бізнесу вистояти в ці важкі часи.

Детальніше  тут

https://cutt.ly/fT7hRBb
https://chitaka.com.ua/knigi/pratsyuvaty-na-sebe/
https://www.facebook.com/youcontrol.com.ua/?__cft__[0]=AZWNrZoE6VtHSdKi2SEeRuKSWqyzbJqWXiNYiG4II30J-gsmmhC9j6zQ3oSPIK_yq284pxWTktl4L_hp30A0Lwz3YJ5qm_IcWa4NWWPx1HYff6gtGzUrj1USZ6SRyVxaAXB_lp6pWh0QqwMhgKo6rd0eg4xLLSz5jppTIjRFGn8SllKCb4mangc0lhUxb5C6dwg&__tn__=-UC%2CP-R
https://fondy.ua/uk/special-projects/gra-v-dovgu-2/
https://www.facebook.com/youcontrol.com.ua/posts/pfbid0pcZiuR2Biw8Wx3cPrYLCL123fFRwmwNzRdCoijE3huR3YeKLaAnEkN7tG2er9riyl
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2022/11/ukrainian-business-leaders-outlook-2022.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2022/11/ukrainian-business-leaders-outlook-2022.html
https://cutt.ly/f2fbZX7


ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ДІЯ.БІЗНЕС

Плануєте почати свій бізнес? Почніть із перегляду
освітніх курсів Дія.Бізнес. 

Пропонуємо 5 освітніх курсів, що допоможуть
розібратися в фінансах, маркетингу, просуванні в онлайн.
А на прикладі різних сфер ви дізнаєтеся, з чого почати
бізнес, де знайти гроші та як побудувати правильний
маркетинг.

Детальніше тут

БІЗНЕС-СЕРВІСИ
Бізнес-платформи. Довідник.

ДОВІДНИК ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

Онлайн-довідник для підприємців та тих, хто бажає
започаткувати власну справу. Стислі відповіді на
важливі питання ведення бізнесу.

Детальніше тут

TAXER - ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ПІДПРИЄМЦЯ.
 

За допомогою Таксера ви зможете:
- отримувати автоматичні нагадування про майбутні звіти
та сплати;
- формувати готові до друку та подання бланки
податкових декларацій, договорів та заяв;
- надсилати електронну звітність до ДПС;
- формувати рахунки для сплати ЄП та ЄСВ, котрі
прийматимуть у будь-якому банку України;
- формувати готові до друку первинні документи: акти,
рахунки, накладні, чеки.

Детальніше тут

https://business.diia.gov.ua/
https://business.diia.gov.ua/school
https://business.diia.gov.ua/school
https://business.diia.gov.ua/school
https://business.diia.gov.ua/school
https://business.diia.gov.ua/school
https://business.diia.gov.ua/school
https://www.gurt.org.ua/biz/manual/
https://business.diia.gov.ua/school
https://business.diia.gov.ua/school
https://www.gurt.org.ua/biz/manual/
https://taxer.ua/uk/


БІЗНЕС-ПРОЄКТИ
 

Мета проєкту Keep Going — надати імпульсне грошове й
інформаційне підтримання власникам малого бізнесу, а
також людям творчих професій, які залишилися в
Україні, працюють надалі або шукають можливості
повернутися до роботи. На сайті KeepGoing вони можуть
розповісти про свій досвід роботи за воєнного часу та
подати заявку на отримання грошової допомоги.

Долучитись до проєкту можете тут

Конкурс на отримання грантів оголошується в рамках
Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»
(далі – «Програма «Долучайся!»), що фінансується
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та
реалізується Pact в Україні. Програма «Долучайся!»
надаватиме підтримку організаціям та коаліціям на
національному, регіональному та місцевому рівнях,
зокрема зареєстрованим організаціям громадянського
суспільства (ОГС), а також незареєстрованим групам та
громадським ініціативам по всій країні. Метою Програми
«Долучайся!» є підвищення обізнаності та рівня участі
громадян у громадській діяльності на національному,
регіональному і місцевому рівнях. 

Детальніше про  конкурс тут

Фонд державного майна України створив новий
сервіс - Допомога. Оренда.

Це новий сервіс, який допоможе малому та
середньому бізнесу знайти необхідну підтримку в
умовах війни, та дозволить зберегти робочі місця. А
донорам - знайти тих, кому готові в умовах війни
допомогти.

Завдання сервісу підтримати українських
підприємців, які орендують державне майно.
Кожен, хто має добру волю надати підтримку
українському бізнесу, може профінансувати сплату
частки орендної плати таких підприємців.

Детальніше про сервіс тут

https://www.keepgoing.com.ua/
https://cutt.ly/MH6nsxT
https://orenda.gov.ua/orenda-dopomoha/


#StartBusinessChallenge

БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ
Програми підтримки. Фінансування. Консультації.

Державний інфо-сервіс #StartBusinessChallenge надасть
покрокові інструкції з детальною інформацією про
дозвільні документи, що Вам необхідні для реєстрації
бізнесу
Детальніше тут

Програма «Fit for Partnership with Germany» 

Німецько-українська програма цілеспрямовано готує
керівників підприємств і організацій України до
встановлення ділових контактів і налагодження
взаємовигідної співпраці з німецькими підприємствами.
Читати далі

Український фонд стартапів

Загальнодержавна інвестиційна програма, яка надає
фінансування українським підприємцям. 
Місія – підтримувати інноваційні проекти та допомагати
українським підприємцям створювати успішні глобальні
компанії. 
Читати далі

EU4Business

Програми  доступу малого та середнього підприємництва
до фінансових ресурсів.
Читати далі

https://5-7-9.gov.ua/
https://sbc.regulation.gov.ua/
https://sbc.regulation.gov.ua/
https://ukraine.managerprogramm.de/?page_id=484
https://usf.com.ua/#usf-sc-3
http://eu4business.eu/uk/smeprojects/ukraine/finance
https://eu4business.org.ua/access-to-finance/
https://sbc.regulation.gov.ua/


 

Е Л Е К Т Р О Н Н А  С И С Т Е М А
П У Б Л І Ч Н И Х  З А К У П І В Е Л Ь

 

С Е Р В І С И  Т А
М О Ж Л И В О С Т І  Д Л Я
В Е Д Е Н Н Я  Б І З Н Е С У

З Б І Р К А  О Н Л А Й Н - К У Р С І В
Д Л Я  Б І З Н Е С У

О Н Л А Й Н - С Е Р В І С И

https://business.diia.gov.ua/services
https://business.diia.gov.ua/services
https://business.diia.gov.ua/services
https://business.diia.gov.ua/services
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/free-courses
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/free-courses
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/free-courses
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/free-courses
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/free-courses
https://prozorro.gov.ua/
https://business.diia.gov.ua/services
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/free-courses


ОФІСИ З ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ

 

Департамент регіонального розвитку Черкаської облдержадміністрації
                        Україна, 18000, м. Черкаси, бульвар Т. Шевченка, 185
                        тел./факс: +380 472 37 70 02
                        e-mail: 40166011@ck.gov.ua

Черкаська агенція регіонального розвитку
                         Україна, 18000, м. Черкаси, бульвар Т. Шевченка, 185
                         тел.: +380 472 50 09 32
                         e-mail: office@rda.ck.ua

Черкаська Торгово-промислова палата
                         Україна, 18002, м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 105
                         тел.: +380 472 36 08 60, факс:+380 472 36 08 59
                         e-mail: cci@cci.neocm.com,  pershyn@cci.neocm.com

BUSINESS DIGEST РОЗРОБЛЕНО  КОМАНДОЮ  ДЕПАРТАМЕНТУ  РЕГІОНАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ  
ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

mailto:40166011@ck.gov.ua
http://ck-oda.gov.ua/
https://www.facebook.com/msp.ck.ua/?modal=admin_todo_tour
https://docs.google.com/forms/d/1H2HYwbII1TA2LF2rK1Pr2oAnVRdUbjwH3JiZnG8SgMQ/prefill
https://www.facebook.com/drr.ck.gov.ua/
https://www.facebook.com/cherkasy.cci/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCFW2gzNNT84x8ob9gwX85NFpQfeNHeC_QJGfsZFFpRRWMK0o2UvKYak4nf6IMRC2EBs1mNI10hw4LX
https://www.facebook.com/rda.ck.ua/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCy2bYLi8ERjAbcBTgRmX9XpJM2PntpvJsvT3rX1BpQpULTEt77JZirdx1gyO3emiMR7zPdZC6eZMYD
https://t.me/doing_business_now

