
Офіс розвитку МСП: яка підтримка для 
бізнесу планується

14.06.2019/ Київ



Про Офіс розвитку МСП
Офіс є консультативно-дорадчим органом при 
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 
України у складі 10 осіб 

За підтримки ЄС в межах EU4Business 

Місія - формування системи підтримки МСП 
через покращення доступу до інформації, 
фінансування, інфраструктури та популяризації 
культури підприємництва в Україні.



МСП Портал Центри підтримки Кредитні гарантіїПродуктивністьСтарт бізнес

Програми ЄС Координація Діалог Інст. спроможність 

ІНФРАСТРУКТУРА ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ 

ПАРТНЕРСТВО, КООРДИНАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ

Моніторинг 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОФІСУ РОЗВИТКУ МСП НА 2019  



ДЛЯ ЧОГО?
Бути єдиним майданчиком для підприємців для доступу до інформації щодо
урядових ініціатив та сервісів, програм підтримки МСП (міжнародні, донорські,
державні, регіональні); надавати іншу інформацію, яка відповідає потребам бізнесу.

СТАТУС?
Проведені фокус групи, розроблена структура, інтеграція з наявними ресурсами та
розробка ТЗ для регіональної частини національного МСП порталу.

НАСТУПНІ КРОКИ?
Дизайн та програмування структури, створення контенту, збір інформації від
партнерів та формування шаблонів документів для завантаження на портал.
Тестування та інформаційна кампанія.

Державний інформаційний портал для бізнесу

Вер-

2019



ДЛЯ ЧОГО?
Надавати безкоштовні інформаційні та консультаційні послуги, вирішувати базові
проблеми підприємців щодо регуляторних процедур; доступу до наявних
державних або міжнародних програм підтримки; доступу до зовнішньої
інфраструктури бізнес-послуг.

СТАТУС?
Концепція розроблена, пілотні майданчики визначені, робота над інформаційним
пакетом та навчальною програмою.

НАСТУПНІ КРОКИ?
Фінансування та залучення партнерів. Розробка методології та наповнення пакету
послуг, навчання консультантів.

Центри підтримки підприємництва

Вер-

2019



Детальніше про ЦПП …



ДЛЯ КОГО?
▪ Мікро -, малий бізнес
▪ Майбутні підприємці, у т. ч. з незадіяним 

потенціалом (молодь, ветерани АТО 
тощо)



ДЕ УТВОРЮВАТИМУТЬСЯ?
▪ ЦПП утворюються при Центрах

надання адміністративних послуг
(ЦНАП) або інших структурних
підрозділах органів місцевого
самоврядування, відповідальних за
розвиток підприємництва, та

розміщуються на території ЦНАП.

Обласний 
центр

Місто обласного 
значення

Центр 
громади



ЯКІ ПОСЛУГИ?
▪ ЦПП надаватимуть стандартизований

перелік адаптованих до місцевих
потреб послуг у зручний для клієнта
спосіб:

Веб-сторінка, 
портал, застосунки

Брошури, 
довідники, інструкції 

Консультації 

Семінари 
та тренінги 



Інформаційний пакет ЦПП …





Місце ЦПП в інституційній та приватній 
інфраструктурі підтримки …





Система підтримки МСП …





Дякуємо за увагу!

office@smedo.gov.ua

mailto:office@smedo.gov.ua

