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Регіональна та місцева політика 
розвитку МСП:

2

навіщо та як?



Навіщо?

1. План заходів з реалізації Стратегії розвитку МСП 

2. Децентралізація

3. Публічно-приватний діалог

4. Ресурси на підтримку



Скільки проектів, 
реалізованих за рахунок 

ДФРР,
було присвячено розвитку 

підприємництва?



Джерело: База даних ДФРР, 2015-2019



Як? Національний рівень

✓ План заходів з реалізації Стратегії 
розвитку МСП в Україні на період 
до 2020 року

Стратегія розвитку 
МСП в Україні на 
період до 2020 

року 

✓ План заходів на 2018—2020 роки з 
реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку на період 
до 2020 року

Державна стратегія 
регіонального 

розвитку на період 
до 2020 року 



Як? Регіональний та місцевий рівень: 

✓ регіональні та місцеві програми розвитку МСП

✓ регіональні стратегії розвитку МСП – 6 
областей, Програма USAID «Лідерство в 
економічному врядуванні»

«Спеціалізовані» 

✓ регіональні та місцеві стратегії розвитку

✓ регіональні програми економічного й 
соціального розвитку на короткостроковий
період

«Загальні»



Трохи історії: 

Регіональні стратегії розвитку МСП

‣Програма USAID «Лідерство в економічному 

врядуванні»

‣6 областей: Тернопільська, Черкаська, Вінницька, 

Львівська, Херсонська, Київська

‣Всі офіційно прийняті та впроваджуються, але що буде 

далі?



Чому вирішили змінити підхід?

Стратегії 
розвитку МСП

Регіональні 
(місцеві) стратегії 

розвитку



Регіональна та місцева політика 
розвитку МСП:
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зміна парадигми



Що пропонується 

Розвиток МСП –
ОКРЕМА оперативна 

ціль у стратегії 
регіонального

(місцевого) розвитку 



Результат:

✓ Уніфікований підхід та наявність стратегічних документів 

щодо розвитку МСП в усіх областях України;

✓ Врахування регіональної/місцевої специфіки;

✓ Залучення всіх можливих додаткових джерел фінансування

наряду з регіональними/місцевими бюджетами;

✓ Координацію розвитку МСП з іншими векторами 

регіонального/місцевого розвитку;

✓ Залучення всієї наявної інфраструктури на етапі реалізації 

(АРР, ВНЗ, ЦНАПи, місцеві Фонди тощо);



Основні етапи розробки та реалізації політики щодо 
розвитку МСП 

Діалог 
важливий



Етап І: Створення робочої групи 

‣ Робоча група - тимчасовий орган, який опікуватиметься 

розробкою оперативної цілі щодо розвитку МСП у стратегії 

регіонального (місцевого) розвитку

‣НЕПАРНА кількість членів робочої групи

‣ 11 - 17 осіб

‣ Кількість представників державного сектору – на 1 більше 



Етап ІІ: Розробка документів

1. Проведення аналізу сектора МСП

2. Бачення розвитку МСП 

3. Завдання оперативної цілі щодо розвитку МСП

4. Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

5. Координація з іншими документами

6. Система моніторингу і оцінювання 

7. Формування тексту документу

8. Консультації з громадськістю

Все про 
МСП



Етап ІІ: Розробка документів

1. Проведення аналізу сектора МСП

2. Бачення розвитку МСП 

3. Завдання оперативної цілі щодо розвитку МСП

4. Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

5. Координація з іншими документами

6. Система моніторингу і оцінювання 

7. Формування тексту документу

8. Консультації з громадськістю

Все про 
МСП



Етап ІІІ: Формування документів з реалізації 
оперативної цілі 

Збір 
проектних 

ідей

Формування 
ТЗ для плану 

заходів



Регіональна та місцева політика 
розвитку МСП:
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перевірка на 
«міцність»



Пілотна Програма з 
розробки та реалізації 
місцевих стратегічних 

документів, спрямованих 
на розвиток МСП



Пілотування Програми на регіональному (місцевому) рівні

• Чернігівська область, міста Чернігів та
Ніжин були обрані як пілотні

• Сформовано 3 робочі групи, збалансовані 
за кількістю представників державного та 
приватного сектору (50/50 - ДПД)

• Проведено 5 навчальних модулів; надано
практичну підтримку в розробці
документів

Стратегічні документи з питань розвитку МСП
розроблені в усіх трьох пілотах, офіційно
затверджені в Чернігівській області та місті Ніжині. 
В місті Чернігові – очікується прийняття



Написали, а що далі? 

Короткостроковий приорітет:

‣ Менторська підтримка у написанні технічних завдань до ДФРР 

Середньостроковий приорітет:

‣ Оцінка інфраструктури підтримки бізнесу в Чернігівській області та 

рекомендації щодо її вдосконалення

Довгостроковий приорітет: 

‣ Рекомендації щодо підвищення ефективності ДО «Регіональний ФПП по 

Чернігівській області»

‣ Розробка ТЗ для регіональної частини національного МСП порталу



Центр підтримки 
підприємництва, 

інновацій та стартапів 
Чернігівської області



Від пілоту – до зміни 
парадигми

‣Впровадження підходу в 

інших регіонах, містах ОТГ

‣Експертна підтримка у 

впровадженні підходу

‣Важливо: залучення 

асоціацій органів місцевого 

самоврядування



Дякуємо за допомогу!

‣ Програми «U-LEAD з Європою»

‣ Група радників з підтримки впровадження державної регіональної політики 
України Програми ЄС U-LEAD з Європою

‣ ПРОГРАМА «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 

(USAID DOBRE)

Експерти FORBIZ

‣ Рікардо Пінто

‣ Богдана Александрова-Ефе

‣ Юрій Вдовенко

‣ Ольга Красовська



Дякую за увагу! 

Ми готові працювати разом!

Ольга Красовська, 

Olha.Krasovska@gfa-group.de

Використано зображення із відкритих джерел 

mailto:Olha.Krasovska@gfa-group.de

