
РОБИ СВОЄ
Конкурс бізнес-ідей для підприємців в малих містах і селах



ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
БІЗНЕС-ІДЕЙ «РОБИ СВОЄ»

Для підтримки сталого розвитку підприємництва 

як відповідь на негативні економічні наслідки війни в Україні.

Географія конкурсу – 11 областей:

Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Київська, Львівська, 

Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська,                                                       

Сумська та Волинська.

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МХП-ГРОМАДІ»



ДЛЯ КОГО

МАЄТЕ ІДЕЮ МАЄТЕ СПРАВУ З ГАРЯЧИХ ТОЧОК

Якщо ви маєте бізнес-ідею 

і потребуєте фінансування

Якщо ви маєте власну справу 

в селі чи невеликому містечку

Якщо ви евакуювалися 

і плануєте тимчасово                     

залишатись на новому місці



ДЛЯ КОГО

ВТРАТИЛИ ДОМІВКУ ВІЙСЬКОВІ ДРУГА ПОЛОВИНКА

Якщо ви втратили домівку 

через війну і шукаєте місце 

постійного проживання

Якщо ви повернулися з війни                       

і готові працювати

Якщо у вашій родині є військові, 

які воюють на фронті 



ДЛЯ ЧОГО

ПОЛІПШИТИ РІВЕНЬ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ПОПОВНИТИ ДЕРЖАВНИЙ 
БЮДЖЕТ ТА ЗМІЦНИТИ 

УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ

МОТИВУВАТИ ІНШИХ 
РОЗВИВАТИ ВЛАСНИЙ БІЗНЕС

ЗРОБИТИ ЗАМОЖНОЮ 
УКРАЇНСЬКУ РОДИНУ

СФОРМУВАТИ БІЗНЕС-АКТИВ 
У МАЛИХ МІСТАХ ТА СЕЛАХ



МОЖЛИВОСТІ 

ФІНАНСУВАННЯНАВЧАННЯ РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВО ДОСВІД



• шестимодульна програма 

Доступ за посиланням

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/134iwwCcPPUFbpgo

eICLBtyD3EmdnpXei

НАВЧАННЯ

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/134iwwCcPPUFbpgoeICLBtyD3EmdnpXei
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1. Заповнити заявку на сайті doyourbusiness.com.ua

2. Координатор зв'яжеться і дасть зворотній зв’язок

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ?

https://doyourbusiness.com.ua/


КРИТЕРІЇ УСПІХУ

• Інноваційність

• Економічна складова

• Створення робочих місць

• Соціальний ефект

• Залучення ВПО



ОГОЛОШЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

*не рідше 1 разу на місяць

НАЙБЛИЖЧІ ДАТИ

30
ЧЕРВНЯ

15
ЛИПНЯ

29
ЛИПНЯ

ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 

1



ТРИВАЛІСТЬ КОНКУРСУ

До повного виконання цілей проєкту

Бюджет проєкту ‒ 3 500 000 грн



2016-2019
МХП вперше запустив грантовий конкурс для бізнес-

проєктів сільських підприємців «Село. Кроки до розвитку» 

у 2016 році. За час дії конкурсу вже 250 людей змогли 

започаткувати бізнес у сільській місцевості, отримавши 

грантову підтримку на суму понад 11,35 млн гривень. 

Кожен виграний грант став фундаментом для одного 

малого фермера чи підприємця  у реалізації власної мрії, 

покращення життя односельців.

11,35 млн. грн 
загальний бюджет

8 
областей брали участь

250 
бізнес-планів

3000
осіб прямих бенефеціарів

50 000 грн.
сума одного гранту

ІСТОРІЯ ПРОЄКТУ



2020-2021 
Торік конкурс відбувся в межах проєкту «Розвиток села 

та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого 

та мікропідприємництва», реалізованого Благодійним фондом 

«МХП - Громаді» у партнерстві з Агенціями регіонального 

розвитку Вінницької та Черкаської областей. 

Ініціативу було реалізовано у межах спільного проєкту 

Уряду Швеції та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні 

«Посилене партнерство для сталого розвитку». 

ІСТОРІЯ ПРОЄКТУ



108 
осіб пройшло курс навчання

14 
годин навчання онлайн

24
переможця

11 
новостворених підприємств

13
діючих підприємців

13 
меморандумів з ОМС

21
територіальна громада 

з 2 областей

ІСТОРІЯ ПРОЄКТУ



АНДРІЙ НІКОЛАЄНКО, с. Михайлівка, Вінничина 

ГАРБУЗОВЕ НАСІННЯ – І КОРИСНО, І 
ПРИБУТКОВО
«У проєкті мені було просто, адже у багатьох етапах 

допомагала родина, освіта  і попередній досвід роботи.  

Цей конкурс довів не лише мені, а й всім моїм знайомим, 

що робота на землі ніколи не може бути збитковою.                        

Тому не раджу молоді їхати з України в пошуках роботи, 

адже в селах можна заробляти, якщо не лінуватися»

ВІДГУКИ ПЕРЕМОЖЦІВ 



МАРІЯ ВІВДИЧ, с. Моївка, Вінничина

ШВЕЙНЕ ВИРОБНИЦТВО ПОСТІЛЬНОЇ 
БІЛИЗНИ

«Завдяки перемозі в конкурсі ми придбали промислову 

швейну машинку. Таке обладнання пришвидшує роботу 

та дає можливість працювати для великих замовлень, 

а відповідно набагато швидше розвивати свій бізнес. 

Якщо люди в селі працюватимуть, розвиватиметься 

малий бізнес, то село залишиться»

ВІДГУКИ ПЕРЕМОЖЦІВ 



АНДРІЙ ФЕОФІЛОВ, с. Геронимівка, Черкащина 

МАЙСТЕРНЯ КРАФТОВОГО ХЛІБА
«Наша перемога у конкурсі дала можливість збільшити обсяги 

продажів і повірити в себе настільки, що зараз вже відкрили 

справжню пекарню в Черкасах. А ще знайти партнерів –

виробників крафтових джемів, продукцію яких зараз продаємо 

разом з хлібом»

ВІДГУКИ ПЕРЕМОЖЦІВ 



ЗВ'ЯЗАТИСЬ!

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ, ЯКЩО ВАМ 
ПОТРІБНА ДОПОМОГА!
МИ В СОЦМЕРЕЖАХ: 

FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM

https://www.facebook.com/MHPgromadi
https://www.facebook.com/MHPgromadi
https://www.youtube.com/channel/UCk2rYVUyOnBp8UL1mmg7OAQ/featured
https://www.instagram.com/mhp_gromadi/

