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Вступ. Політика щодо МСП: 
міжнародний досвід 

Основою політики щодо МСП в ЄС та деяких інших країнах є Small 
Business Act (SBA), який містить 10 принципів такої політики. 

 
Ці принципи покладені в основу розробки заходів на рівні ЄС, країн та 
регіонів. Такий підхід необхідно використовувати і в Україні. 
 
В цілому, ЄС визначає наступні цілі політики щодо МСП: 
• створення сприятливого бізнес-середовища; 
• розвиток інновацій; 
• сприяння експорту; 
• створення додаткового попиту. 
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Інструменти: міжнародний досвід 

Ми проаналізували понад 70 
належних практик сприяння 
розвитку МСП в ЄС та деяких інших 
країнах (SBA Fact Sheets), які можна 
згрупувати наступним чином: 
1. стратегія, програма, закони; 
2. дерегуляція; 
3. консультації, навчання; 
4. електронні сервіси; 
5. державні закупівлі; 
6. налагодження зв’язків, 

кластери; 
7. фінансова допомога; 
8. податкові пільги. 
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МСП у Вінницькій області 
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В Вінницькій області налічується близько 
77,3 тис. МСП, що становить 4% від усіх 
МСП в Україні. Лише 13 великих 
підприємства працюють в регіоні. 
 
В 2014 році в області налічувалось 47,9 
суб’єктів МСП в розрахунку на 1 тис. 
жителів. Перевищення цього показника 
показником значення по країні в цілому 
зумовлене більшим зростання кількості 
МСП в регіоні (на 44,6%) в порівнянні зі 
зростанням кількості МСП в країні (на 
12,2%).  

12,1% від усіх МСП в регіоні становлять юридичні особи, решта – мають статус 
фізичних осіб-підприємців.  

35.1
37.8

44.9

31.3
33.0

47.9

20

25

30

35

40

45

50

2012 2013 2014

Кількість МСП на 1 тис. жителів

Україна Вінницька область
Джерело: Держстат, 2014



Інструменти для Вінницької області 
Разом з тим, у випадку проведення реформи  щодо децентралізації, розвиток МСП в 
регіоні значною мірою залежатиме від місцевої влади. 
 
Враховуючи міжнародний досвід, регіону варто застосовувати такі інструменти 
державної політики:  

 
1. Чітка стратегія сприяння розвитку МСП в регіоні 

 
2. Постійний діалог між бізнесом та владою 

 
3. Консультативна підтримка 

 
4. Конкурс бізнес-планів 

 
5. Фінансова допомога 
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1. Регіональна стратегія 
Прийняти та реалізувати регіональну стратегію розвитку МСП 

 

Координація національних та регіональних планів 

Приклад: Італія. 

Починаючи з 2011 року частина регіонів країни (Лаціо, Лігурія, Ломбардія, Марке, 
Тоскана, Сицилія) включили до регіональних програм принципи SBA та 
реалізують їх на практиці.  

Щоб забезпечити комплексну реалізацію стратегії розвитку МСП, але разом з тим 
уникнути дублювання витрат, Міністерство економіки та регіони постійно 
координують свої дії. Підтримка діалогу (через Постійний комітет МСП) є 
особливо важливою в контексті реалізації програми «Структурні фонди 2014-
2020», оскільки дозволяє ефективніше розподілити кошти між регіонами. Крім 
того, Міністерство здійснює опитування з метою визначення потреб регіонів у 
заходах підтримки МСП. 

 

Питання: Які цілі політики щодо МСП має визначити регіональна влада? 
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 2. Діалог між бізнесом та владою (1/2) 
Встановити і підтримувати ефективний діалог між 
бізнесом та владою 

 
Приклад: Данія. «Business forum for simpler rules» 
 
Передумови: Реалізація Національної програми зменшення 
адміністративного тягаря на 2001-2010 рр. дозволила зменшити цей тягар 
на 24,6%. Проте не всі підприємства відчули зміни. Тому в 2012 році було 
створено Форум. 
Склад Форуму: Голова та 20 членів (представники бізнес-спільноти та 
експерти + постійний секретаріат).  
 
Механізм роботи: Форум збирається тричі на рік (раз на рік Міністр бере 
участь). Пропозиції надсилаються до Уряду та публікуються на сайті. 
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 2. Діалог між бізнесом та владою (2/2) 
 
Принцип взаємодії з Урядом – «прийми або поясни»: Уряд або 
приймає рекомендації Форуму, або ж пояснює причину відмови. 
 
Результат роботи: починаючи з кінця 2012 року підготовлено 460 
пропозицій (169 прийнято, 172 частково прийнято, 78 не прийнято). 
 
Хоча приклад стосується національного рівня, його відносно легко 
можна адаптувати і для регіонів. 
 
Питання: Чи готова влада до такого формату роботи? 
                  Чи готовий бізнес до такого формату комунікації з владою? 
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 3. Консультативна підтримка 
Надавати консультації новим підприємцям 
 
Приклад: Литва. «First Years Business Basket».  
Програма, яка передбачає низку консультаційних та тренінгових заходів для 
стартапів.  
Консультації надаються на таких етапах:  
1. 4 години перед реєстрацією щодо вибору організаційно-правової форми та 

процесу реєстрації;  
2. Після реєстрації бізнесу надається 50 годин консультацій у сфері бухгалтерії, 

трудового законодавства, контрактів, ліцензій та дозволів тощо;  
3. 24 години тренінгів з бухгалтерського обліку, маркетингу, розробки бізнес-

планів, бізнес-процесів, стратегії та діловодства. 
В цілому, існує обмежена кількість консультацій, які надаються безкоштовно. 
 
Питання: Чи готовий бізнес платити за консультації? 
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 4. Конкурс бізнес-планів 
 

Приклад: Польща. Конкурс бізнес-планів в рамках Національної програми підприємництва 

В 2012 році Агентство розвитку підприємств Польщі (PARP) започаткувало інформаційну 
кампанію Національна програма підприємництва, метою якої є покращення іміджу 
підприємців та розвиток підприємницької культури. В рамках кампанії проводився конкурс, на 
якому переможець міг отримати 60 тис. злотих. Сам конкурс відбувається в декілька етапів: 

1. Зареєструвавшись на сайті, учасник щодня отримував  по 2 питання протягом 30 днів. За 
результатами цього етапу відбиралось 100 учасників, які набрали найбільше балів. 

2. На наступному етапі учасники представляли свої бізнес-плани, заповняючи спеціальну 
форму. За підсумками цього етапу визначався 10 учасників. 

3. Останній етап складався з двох частин. Перша частина передбачала проведення 5-
хвилинних презентацій кожним з 10 учасників. За результатами цих презентацій до фіналу 
відбирались три фіналісті. У фінальному раунді три фіналісти відповідали на питання комісії 
конкурсу, за результатами якого відбирався переможець.  

 

Знову ж таки, проведення конкурсу бізнес-планів можливе і на регіональному рівні. 
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5. Фінансова допомога 
Використовувати механізм державних гарантій, джерелом яких може 
бути міжнародна фінансова підтримка 
 
Приклад: Ізраїль. «Credit Guarantee Fund».  
Фонд надає гарантії фінансовим інституціям на 5-річні позики для МСБ. 
Максимальний поріг гарантування – 85% від кредиту.  
Процес відбувається в 2 етапи:  
1. МСП подає заявку фірмі-координатору, яка проводить початкову 

оцінку запиту на кредит, а потім передає документи одному з 4 
банків на вибір МСП.  

2. В банку спеціальна комісія, яка також включає представника фірми-
координатора та громадськості, визначає умови та ставку. 
Підприємство може відмовитись від запропонованих умов і подати 
заявку до іншого банку.  

 

Питання: Як гарантувати ефективний розподіл фінансової підтримки МСП? 
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Висновки 
 
Рушієм економічного розвитку є приватна ініціатива, тоді як роль 
держави полягає в забезпеченні рівних та сприятливих умов для 
всіх підприємств. 
 
За сучасних умов регіональна влада повинна сконцентруватись на 
стратегічному плануванні, дерегуляції, консультативних послугах та 
залученні міжнародної фінансової допомоги для проектів 
фінансування МСП. 
 
Інструменти власне політики щодо МСП повинні поширюватись, в 
першу чергу, на ініціативні та зростаючі підприємства. Іншими 
словами, сприяти започаткуванню та зростанню підприємств. 
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Питання для обговорення: 

 

 

1. Які цілі політики щодо МСП має визначити регіональна 
влада? 

 

2. Чи готові і влада,  і бізнес до роботи за принципом «прийми або 
поясни»? 

 

3. Чи готовий бізнес платити за консультації щодо виходу на 
зовнішні ринки, маркетингу, розробки бізнес-планів тощо? 
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Дякую за увагу! 

 
Наші контакти: 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій  

www.ier.com.ua 

institute@ier.kiev.ua 

вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна  

 

тел. +38-044-278-6360  

факс +38-044-278-6336 
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