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BUSINESS
DIGEST

 

Комітет інформаційно-комунікаційних технологій Спілки Українських Підприємців
запрошує на онлайн зустріч із заступником Міністра цифрової трансформації з питань
євроінтеграції України Валерією Іонан.

Тема зустрічі: "Як екосистема проєктів Дія допомагає українському бізнесу розвиватися
під час війни?".
 
Під час зустрічі заплановано обговорення таких питань:

1. Огляд послуг та проєктів екосистеми Дія для розвитку бізнесу.

2. Підтримка підприємництва в IT-індустрії.
 
3. Дія.Бізнес. Національний проєкт для розвитку підприємництва та експорту.

 Детальніше за посиланням тут

https://sup.org.ua/uk/event/ionan?fbclid=IwAR3yb3Y290WXoOqGS_jbG2DB_HiaiJ-Qbti_5OO5Otl-5jV_YHikGGaxGyY
https://sup.org.ua/uk/event/ionan?fbclid=IwAR3yb3Y290WXoOqGS_jbG2DB_HiaiJ-Qbti_5OO5Otl-5jV_YHikGGaxGyY


ПРО РІЗНЕ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Актуальне для бізнесу: Закупівлі. Розвиток працівників. Бронювання.

Що таке індивідуальний план розвитку
працівника?
Які вигоди отримує працівник та компанія від
формування ІПР.
Як створюють ІПР.
Які виникають труднощі у роботі з ІПР.
Структура індивідуального плану розвитку – які
основні блоки варто додати в ІПР.

07 лютого о 16:00 відбудеться вебінар на тему:
"Індивідуальний план розвитку працівника".

Про що будуть говорити:

Детальніше тут

найпоширеніші помилки та рекомендації щодо
організації військового обліку. Які зміни чекати для
жінок у цьому році?
Чи може бізнес бронювати працівників? Яким
критеріям має відповідати підприємство? Яка
процедура бронювання?

08 лютого о 13:00 відбудеться вебінар на тему:
"Бронювання та військовий облік працівників: що
варто знати бізнесу".

Про що будуть говорити:

Детальніше  тут

06 лютого об 11:00 – "Онлайн-марафон для
учасників: усе про перемогу в закупівлях".
09 лютого об 11:00 – вебінар "Актуальні питання
про договір про закупівлю у 2023 році".
13-22 лютого об 11:00 – "Онлайн-марафон для
закупівельника: від початківця до експерта з
публічних закупівель".
14 лютого об 11:00 – "Оскарження в публічних
закупівлях з урахуванням Особливостей".
28 лютого об 11:00 – "Особливості закупівель і
закупівельні зміни за лютий".

Протягом лютого 2023 року пройдуть онлайн
інтенсиви від Журналу "Радник у сфері закупівель" на
такі теми: 
 

Детальніше  тут

https://bc-club.org.ua/events/vebinar-quot-indyvidualnyj-plan-rozvytku-pracivnyka20230207651.html?fbclid=IwAR2ReRnN7FuIwdQbTLa1noiBGznErdDovlTci9DJx7VWjgUhN1csVfEeYVE
https://bc-club.org.ua/events/vebinar-quot-indyvidualnyj-plan-rozvytku-pracivnyka20230207651.html?fbclid=IwAR2ReRnN7FuIwdQbTLa1noiBGznErdDovlTci9DJx7VWjgUhN1csVfEeYVE
https://sup.org.ua/uk/event/rekomendatsiji-schodo-vijskovogo-obliku-na-pidprijemstvah-ta-jak-zabronjuvati-pratsivnikiv-pid-chas-vojennogo-stanu?fbclid=IwAR28YxrQINQ8fo98YnnP9jPpnJtAfoGVbmhRP1T_3pb9sS-KyQgZnp1JFtM
https://sup.org.ua/uk/event/rekomendatsiji-schodo-vijskovogo-obliku-na-pidprijemstvah-ta-jak-zabronjuvati-pratsivnikiv-pid-chas-vojennogo-stanu?fbclid=IwAR28YxrQINQ8fo98YnnP9jPpnJtAfoGVbmhRP1T_3pb9sS-KyQgZnp1JFtM
https://www.facebook.com/radnykdz/events
https://www.facebook.com/radnykdz/events


ПРО РІЗНЕ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Переосмислення для бізнесу та нові формати зростання.

Як злісти з газової голки?
Які є варіанти альтернативного палива для
зерносушарок?
Як правильно переобладнати зерносушарку?
Яка вартість впровадження зерносушарок на
альтернативному паливі?

17 лютого о 13:00 відбудеться онлайн-зустріч на
тему: "Як правильно перевести зерносушарку на
альтернативне паливо власного виробництва".

Про що будуть говорити:

Детальніше тут

Логістика.
Інфраструктура та відбудова України.
Машинобудування.
Енергетика.
Сільське господарство та продовольство.

21 лютого о 10:00 відбудеться "Українсько-Казахський
діловий форум".

Основні теми, які обговорять учасники форуму:

Детальніше  тут

Основні вимоги щодо маркування харчових продуктів.
Правила та винятки з правил маркування для
українських виробників та імпортерів.
На що звернути увагу споживачу при купівлі продуктів.
Відповідальність виробників та постачальників за
порушення вимог маркування.
Процедура дій споживача при виявленні незрозумілої
інформації на етикетці харчового продукту.

16 лютого о 13:00 відбудеться онлайн-зустріч PROFI
CLUB на тему: "Маркування харчових продуктів".
 
Програма зустрічі:

Детальніше  тут

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwoce-trDMoE916MWOlC1imKrvXkILKjtXS?fbclid=IwAR2VYiA43DffkYKMCUpFFgnNRoph0JVfK_exGGO5ptuxpHSQklikuwsV59c
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwoce-trDMoE916MWOlC1imKrvXkILKjtXS?fbclid=IwAR2VYiA43DffkYKMCUpFFgnNRoph0JVfK_exGGO5ptuxpHSQklikuwsV59c
https://www.facebook.com/events/2088238394899807?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D
https://www.facebook.com/events/2088238394899807?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D
https://www.facebook.com/events/1428043791335834/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5D%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/1428043791335834/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5D%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


ПРО РІЗНЕ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Розвиток підприємництва. Навчання. Проекти.

 

відеолекції щодо важливих теоретичних основах
успішного бізнесу (юридичних, фінансових, тощо);
самостійні практичні завдання, завдяки яким ви розробите
план дій для розвитку власного стартапу;
практичні кейси з реальними історіями від провідних
українських підприємців;
можливість презентувати власний проєкт та отримати
фідбек від практиків.

Освітня платформа "Рrometheus" запрошує підприємців, які
вже мають власну справу й бажають її масштабувати на
навчання -"Успішний стартап: від ідеї до масштабування".

Складові частини курсу:

Початок навчання з 10 лютого 2023, детальніше тут

KSE Graduate Business School надасть консультації з
адаптації до умов війни мінімум 100 підприємцям, і ще
200 підприємств отримають консультації від Торгово-
промислової палати України щодо експорту та пошуку
нових ринків. 

Ініціатива реалізується за підтримки Міжнародної
організації з міграції (МОМ) за фінансування Уряду
Німеччини через Німецький банк розвитку (KfW).

Початок подачі заявки стартував 01 лютого 2023 року,
детальніше  тут

Буткемп для українських стартапів від KSE та Martin Trust
Center for MIT Entrepreneurship.

Проект передбачає пʼятиденний інтенсивний курс від
експертів для посилення та розвитку українських стартапів.

Завдяки проекту учасники зможуть масштабувати свій
бізнес та отримати конкурентну перевагу на ринку завдяки
навчанню, менторству та можливостям нетворкінгу з
випускниками зі спільноти Массачусетського технологічного
інституту.

За результатами буткемпу троє учасників отримають гранти
у розмірі до 5 000 $ на розвиток стартапів від Київської
школи економіки.

Дедлайн подачі заявки 19 лютого 2023 року,      
 детальніше тут

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UkrainianStartupFund+S_STARTUP101+2023_T1/about?fbclid=IwAR3t0qrIQWEa-93j0qblkomn7CZohXVnWySTRmM3td4HpCqzVgJ48-7G-Nc
https://consulting.kse.ua/?fbclid=IwAR2mHoJoMZUQpij1erIp5P36ypI_ELuHFqywxUFWnKE1J_5xYVQ96N-R0Ug
https://consulting.kse.ua/?fbclid=IwAR2mHoJoMZUQpij1erIp5P36ypI_ELuHFqywxUFWnKE1J_5xYVQ96N-R0Ug
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://kse.ua/ua/mit-kse-joint-bootcamp-for-ukrainian-startups/?fbclid=IwAR3v8SmhciqGaVJtl9z4AQ2r5htoy52eLqjqorzXmJ7cDrQIYA2jUiT-l-Q


ПРОСТО БІЗНЕС
Важливе для бізнесу. Книги, які рекомендують.

КНИГА: «ПРАЦЮЮЧИ НАВПАКИ»,
 АВТОР — КОЛІН БРАЙАР, БІЛЛ КАРР.

 
У 2018 році Amazon стала другою у світі компанією після Apple
вартістю трильйон доларів - надзвичайна історія успіху
компанії, заснованої у гаражі в 1994 році. Як вони цього
досягли? І як інші можуть навчитися цьому надзвичайному
успіху і повторити його?

Завдяки своєму багатому досвіду автори пропонують
безпрецедентний доступ до Amazon. «Працюючи навпаки»
показує як досягти успіху не завдяки генію одного лідера, а
шляхом слідування і виконання набору чітко визначених
принципів та практик, які ви можете застосувати у власній
компанії, незалежно від її розміру.

Детальніше  тут

ПРОЄКТ «РОСІЯ ЗАПЛАТИТЬ»
 
 
 
 

Даний проєкт реалізується у співпраці з  урядовими органами
за лідерства Мінреінтеграції, Мінрегіону та Мінінфраструктури
у співпраці з іншими міністерства та партнерськими
організаціями в рамках діяльності Національної ради з
відновлення України від наслідків війни.

Повідомити про збитки може бізнес та громадяни.

За результатами поданої інформації здійснюється оцінка
збитків  на основі аналізу свідчень громадян, інформації від
уряду, місцевих органів влади щодо втрат та пошкоджень по
всій країні, на основі публічних джерел та завдяки ініціативам з
оцифрування високоточних знімків з дронів 

Розкажіть про ваші збитки — змусьте росію заплатити,
детальніше тут

ПОРАДИ: ЯК КОНВЕРТУВАТИ ПЕРЕБОЇ З
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ У РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

 
 
 
 
 

Перебої з електропостачанням шкодять бізнесу, але він
адаптується виживати в нових умовах. Успіх бізнесу залежить
не тільки від зовнішніх чинників, а й від рівня розвитку його
власника.
Багато підприємців, які масштабували бізнес за кордон, кажуть
про важливість вивчення мови.
Книги дають змогу відволіктися від буденності. Під час
читання приходять інноваційні ідеї.
Коли навколо інформаційна тиша й телефон не відволікає
повідомленнями, це найкращий час, щоб продумувати
маркетингові стратегії, плани й ідеї для бізнесу.

Детальніше  тут

https://www.yakaboo.ua/ua/pracjujuchi-navpaki.html
https://www.yakaboo.ua/ua/pracjujuchi-navpaki.html
https://damaged.in.ua/?fbclid=IwAR1EFOleP-xXUJL1ocmBMkJ4EBrg1vsJ5r1Uz4SbvRHBGsuZCjFibyZLALk
https://damaged.in.ua/?fbclid=IwAR1EFOleP-xXUJL1ocmBMkJ4EBrg1vsJ5r1Uz4SbvRHBGsuZCjFibyZLALk
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2022/11/ukrainian-business-leaders-outlook-2022.html
https://buduysvoe.com/publications/yak-konvertuvaty-pereboyi-z-elektropostachannyam-u-rozvytok-biznesu
https://buduysvoe.com/publications/yak-konvertuvaty-pereboyi-z-elektropostachannyam-u-rozvytok-biznesu


ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ДІЯ.БІЗНЕС

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

Пропонуємо освітні курси, що допоможуть розібратися у
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. Масштабування бізнесу.

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

Школа бізнесу Нова Пошта

«Франчайзинг. Дієва модель масштабування бізнесу» — це
авторський курс Мирослави Козачук. Лекторка має 10 років
досвіду у сфері та запустила понад 400 франчайзингових
мереж. Серед її кейсів G.bar, Еко-Лавка, Inventor, Франс.уа,
Сімейна пекарня.

Детальніше тут

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://sbc.regulation.gov.ua/
https://5-7-9.gov.ua/
https://sbc.regulation.gov.ua/
https://sbc.regulation.gov.ua/
https://www.facebook.com/nova.poshta.school?__cft__[0]=AZVIV8l1_s8Q_hROGyFObVuN7xQAJjWM55Yb8j5UwxMROgQCkZlKu5X6nxlbyoVOTDy5Bb1B2lHA_0KfCYiboauN8zYyBfeSwgbp_DMyBZkDYHjJD4H_-dr5Y_-9Wj39LokDPumjcAcqrWLvRvkaMIEg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr08Q6R1fGo8f3VPFmJnN-ho5N8mxTWAJ
https://usf.com.ua/#usf-sc-3
http://eu4business.eu/uk/smeprojects/ukraine/finance
https://eu4business.org.ua/access-to-finance/


 

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 22 48
                        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://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

