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розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за 

фінансової підтримки Уряду Канади. Зміст документу є виключною думкою авторів та не 

обов’язково відображає офіційну позицію Уряду Канади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Проект ПРОМІС спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження 

ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом 

підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого 

економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та 

середнього бізнесу; підтримки процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку 

на місцевому, регіональному та національному рівнях.  

www.pleddg.org.ua 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНОЛОГІЯ 

 

 

МР – міська рада 

МВК – міський виконавчий комітет 

МГ – міський голова 

МСП – мале та середнє підприємництво 

НПА – нормативно-правовий акт 

СПД – суб’єкт підприємницької діяльності 

ОДА – обласна державна адміністрація  

ОМС – органи місцевого самоврядування  

ПРОМІС – проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку 
міст», який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової 
підтримки Міністерства міжнародних справ Канади 
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ВСТУП  

 

В економічно високорозвинутих країнах малий та середній бізнес є вагомою 
складовою соціально-економічного розвитку. Відповідно до Annual Report on 
European SMEs 2015/2016, в ЄС МСП забезпечують зайнятість 67%  працюючого 
населення та 57% доданої вартості. За даними Держстату України, у 2016 році 
чисельність зайнятих працівників у МСП становила 40% від загальної чисельності, 
обсяг реалізованої продукції – 64% від загального. 

Однак дослідження стверджують, що навіть в економічно успішних країнах 
розвиток МСП є ускладненим, насамперед, через відсутність ефекту масштабу, 
притаманного великим компаніям, що призводить до зростання для МСП питомої 
вартості фінансових ресурсів, просування на зовнішні ринки, дотримання 
адміністративних процедур. 

Прикладом ефективної державної політики у сфері розвитку підприємництва є 
впровадження заходів, спрямованих на реалізацію Акту про малий бізнес для 
Європи. 

При розробці цієї програми був врахований успішний досвід ЄС розвитку 
малого бізнесу, національні пріоритети економічного розвитку, визначені в  
Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", Стратегії розвитку малого і середнього 
підприємництва в Україні на період до 2020 року, а також місцеві особливості 
Яремчанського регіону. 

Ця програма є результатом співпраці і порозуміння представників малого та 
середнього підприємництва міста, громадського активу, міської ради, проекту 
ПРОМІС. 

Спільне бачення полягає в тому, що посилення конкурентоспроможності МСП 
є одним з вагомих чинників сталого розвитку міста, у т.ч. зростання прибутковості 
МСП, збільшення зайнятості та рівня доходів населення, зростання надходжень до 
місцевого бюджету, запровадження інновацій, підтримки сприятливого стану 
довкілля, розширення взаємовигідних партнерських відносин закордоном.  
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1. ПОТОЧНИЙ СТАН РОЗВИТКУ  МСП В РЕГІОНІ 
 

Оцінку поточного стану розвитку МСП у Яремчанському регіоні було 

проведено шляхом опрацювання статистичної інформації та анкетування 

представників МСП. 

У 2016 році у Яремчанському регіоні діяло 113 СПД юридичних осіб та 1597 

фізичних осіб-підприємців. У 2016 р. відносно показника 2013 р. кількість 

юридичних осіб знизилася на 9%, ФОП - на 20%. Найбільше скорочення відбулося 

в 2014 рр.,  показники 2015 і 2016 рр. вказують на відновлення позитивної 

динаміки, тобто, бізнес певною мірою адаптувався до нових умов. 

Обсяги реалізованої промислової продукції усіма суб’єктами господарювання 

демонструють значну позитивну динаміку, причому темпи зростання обсягів 

реалізованої продукції малими підприємствами становлять 508% у 2016 р. у 

порівнянні з 2013 р., випереджаючи темпи зростання загалом, що склали 290% за 

той же період.  

Частка зайнятих в МСП протягом 2013-2015 рр. становила 41-44% від 

загальної кількості, отже, МСП має важливе соціальне значення з точки зору 

забезпечення зайнятості. Крім того, темпи зростання зайнятих на малих 

підприємствах у 2016 р. порівняно з 2013 р. є позитивними і складають 102%, тоді 

як кількість зайнятих в СПД за той же період скоротилася на 8%, а кількість 

штатних працівників у всіх сферах – на 11%. 

Частка надходжень до місцевих бюджетів від суб’єктів малого і середнього 

підприємництва складала 34-49%, що також свідчить про вагому роль МСП.  

Представники бізнесу висловили низку пропозицій щодо прискорення розвитку 

МСП у місті: 

- навчання кадрів з метою підвищення рівня сервісу, 

- сприяння промоції міста (створення онлайн-каталогу місцевих продукції та 

послуг, сприяння створенню туристичних атракцій), 

- сприяння доступу до фінансування (спрощення пошуку інформації про 

грантові програми з розвитку МСП, пільгове кредитування, проведення 

тренінгів з підготовки бізнес-пропозицій, аплікаційних форм), 

- удосконалення місцевого ЖКГ. 

Серед найбільш затребуваних тем консультацій учасники анкетування назвали: 

- Просування бізнесу,  пошук фінансових ресурсів (по 82%), 

- Пошук партнерів і клієнтів (76%). 

- Співпраця з міжнародними проектами (67%), 

- Інтелектуальна власність (24%). 

Найбільш потрібними інструментами розвитку бізнесу опитувані назвали: 

- Доступ до фінансування (76%), 

- Навчання персоналу (71%),  

- Рекомендації іноземних фахівців-практиків (62%),  

- Участь у міжнародних заходах (57%). 

Детальний аналіз поточного стану розвитку МСП міста представлено в звіті 

«Бізнес-профіль Яремчанського регіону».  
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2. МЕТА І НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
 

Ця програма розроблена з метою посилення конкурентоспроможності МСП 
Яремчанського регіону шляхом покращання базових умов ведення бізнесу, а 
також сприяння МСП у доступі до різноманітних інструментів розвитку 
підприємництва. 

Напрями програми визначені на підставі Акту про малий бізнес для Європи з 
урахуванням національного законодавства та місцевих потреб у розвитку МСП, а 
саме: 

1. Сприяння розвитку підприємницького середовища. 
2. Покращання владних регуляцій і сервісів. 
3. Спрощення доступу до фінансування. 
4. Сприяння виходу на нові ринки. 
5. Підтримка розвитку персоналу та інновацій. 
6. Сприяння екологізації. 

 
Задля досягнення мети розроблено низку реалістичних, скінченних за часом 

заходів з вимірюваними результатами. Заходи було проранжовано учасниками 
робочої групи, з метою визначення їх актуальності та пріоритетності реалізації. 
 

2.1 Сприяння розвитку підприємницького середовища 
 

Заходи в рамках даного напряму покликані реалізувати перший принцип АМБ, 
що полягає у покращенні бізнес-середовища та стимулюванні підприємницького 
потенціалу окремих груп населення як через спрощення доступу до інформації, 
так і за допомогою активізації комунікації. 

На території Яремчанського регіону функціонує 12 загальноосвітніх 
навчальних закладів, в яких навчається 2,9 тис. учнів, вищі навчальні заклади 
відсутні. Доцільно сприяти реалізації підприємницького потенціалу 
старшокласників шляхом ознайомлення з теоретичними і практичними основами 
ведення бізнесу.  

У межах Яремчанської міської ради відсутня платформа для спілкування, 
навчання, обміну досвідом жінок-підприємниць, варто запровадити таку практику. 

Під час опитування представники МСП зазначили, що комунікація між МСП і 
місцевою владою, а також власне між підприємцями є недостатньо дієвою, 
висловилися про необхідність її активізації.  

Назва заходу Зміст активності 

Інформаційна компанія 
«Велике значення малого 
бізнесу» 

Популяризація МСП шляхом публікації в ЗМІ даних 
щодо важливого значення в контексті соціально-
економічного розвитку регіону 

Світове кафе «Бачення 
МСП» 
 

Напрацювання представниками МСП пропозицій 
удосконалення бізнес-середовища у форматі 
«світове кафе» 

Проект «Довідка для 
підприємця» 
 

Створення довідкової бази з питань ведення 
бізнесу, реєстрації, ліцензійно-дозвільних, 
фіскальних процедур, посилання на сайті МР 

Воркшоп «Як розпочати 
бізнес?» 

Проведення практичних занять для початківців з 
питань започаткування і ведення бізнесу 

Освітній проект «Основи Запровадження відповідного курсу в  
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2.2 Покращання владних регуляцій і сервісів 
 

Цей напрям передбачає реалізацію 2-5 принципів європейського Акту про 

малий бізнес шляхом: 

- Сприяння МСП, що опинилися в скрутному становищі, 

- Удосконалення надання адміністративних послуг, 

- Полегшення виконання регуляцій для МСП, 

- Спрощення доступу до закупівель бюджетним коштом. 

В Яремчанському регіоні систематично проводяться інформаційні заходи щодо 
регуляторних нововведень, до яких залучено значну кількість учасників 
(розрахунково у кожному заході у середньому брало участь 2-3 співробітника від 
кожного суб’єкта господарювання). На сайті Яремчанської МР розміщено 
систематизовану інформацію щодо надання адміністративних послуг, також 
містяться дані по закупівлях та місцеві нормативні акти.  

Заходи в рамках напряму мають забезпечити подальше удосконалення доступу 
до регуляцій і сервісів, а також сприяти відстеженню показників реалізації 
принципів АМБ. 

бізнесу» 
 
 

загальноосвітніх закладах з метою популяризації 
підприємництва, надання базових знань щодо 
бізнесу, ознайомлення з діючими бізнесами 

Проект «Ділова гра» 
  

Проведення ділової гри старшокласників задля 
розвитку підприємницького потенціалу 

Проект «Нова бізнес-
енергія» 
 
 

Створення онлайн-платформи (ФБ) для молоді, що 
планує підприємницьку діяльність або 
започаткувала бізнес, з метою обміну ідеями, 
навчання 

Проект «Жіноча бізнес-
школа» 
 

Запровадження циклу тренінгів з урахуванням 
особливостей ведення бізнесу і професійного 
розвитку жінками, з метою  навчання, обміну 
досвідом, пошуку партнерів; за підсумками занять 
за наявності потреби  - утворення інституції з 
розвитку жіночого підприємництва 

Проект «Сімейний бізнес» 
 

Створення мережі родинних бізнесів 
Яремчанського регіону, відкритого до приєднання, 
для обміну досвідом і налагодження партнерських 
зв’язків; проведення зустрічей на базі діючих 
бізнесів 

Назва заходу Зміст активності 

Проект «Кризовий 

менеджмент» 

Проведення низки тренінгів щодо оздоровлення 
бізнесу досвідченими підприємцями і тренерами 

Проект «Покращення надання 

про адміністративних послуг» 

 

Розробка плану оптимізації надання 
адміністративних послуг, у т.ч. посилення 
онлайн компоненту 

Проект «Оптимізація пошуку 

регуляцій» 

 

Удосконалення розміщення нормативних актів 
на сайті МР шляхом систематизації для 
покращення можливостей пошуку 

Проект «Регулювання з думкою 

про мале» 

Запровадження регулярного перегляду 

місцевих нормативних актів з метою 



 Проект Програми посилення конкурентоспроможності МСП Яремчанського регіону 

10 

 

2.3 Спрощення доступу до фінансування 
 

Дорогі фінансові ресурси є однією з головних проблем для малого та 

середнього бізнесу, про що неодноразово заявляли представники МСП. 

За даним напрямом передбачено реалізацію освітніх та інформаційних 

заходів стосовно спрощення доступу до фінансування на умовах, що є 

прийнятними для бізнесу. 

 

 

2.4 Сприяння виходу на нові ринки 
 

Проекти за даним напрямом полягають у реалізації сьомого і десятого принципів 
АМБ. 

Під час анкетування респонденти з числа МСП вкрай актуальним назвали 
сприяння в пошуку партнерів та просування бізнесу, адже вихід на нові ринки є 
ускладненим для МСП через брак фінансових ресурсів та висококваліфікованих 
фахівців відповідного профілю. 

У межах регіону зафіксовано відносно стабільні і регулярні обсяги зовнішньої 
торгівлі протягом 2012-2016 рр., проте тренд є низхідним (обсяги 2016р. впали на 
52% порівняно з 2012р.). З метою сприяння розширення ринків присутності МСП 
Яремчанського краю передбачено низку заходів щодо сприяння сертифікації, 
промоційної підтримки, налагодження партнерських зв’язків в межах України та 
поза нею. 

Особливістю регіону є його чітка туристична спеціалізація, що також враховано в 
плані заходів. 

 

 

скасування, спрощення неактуальних і 

обтяжливих, формування звіту про перегляд  

Проект «АМБ-відстеження» Розробка плану відстеження показників у розрізі 
АМБ, у т.ч. молодіжного, жіночого, сімейного, 
«зеленого» бізнесу тощо з метою формування 
бази для оцінки реалізації АМБ, проведення 
регулярного моніторингу 

Назва заходу Зміст активності 

Проект «Прийнятні умови» 
 
 

Ознайомлення з умовами надання недорогих 
фінансових ресурсів та безповоротної фінансової 
допомоги шляхом проведення циклу зустрічей з 
представниками проектів міжнародної технічної 
допомоги, фондів, банківських установ 

Проект «Джерела коштів 
для МСП» 

Підготовка переліку проектів, що надають 
фінансові ресурси, розміщення на сайті МР, 
регулярна актуалізація 

Проект «Розробка 
ефективного бізнес-плану» 

Підвищення якості бізнес-планування МСП шляхом 
проведення тренінгів з підготовки бізнес-планів, 
інвестиційних пропозицій 

Проект «Інвестуй в Яремче» 
 

Розробка МСП інвестиційних пропозицій для 
залучення зовнішніх ресурсів, розміщення на сайті 
МР, просування через мережу, міста-партнери, 
організації підтримки бізнесу 
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Назва заходу Зміст активності 

Проект «Удосконалення 
презентації туристичних 
можливостей регіону на 
сайті МР» 

Підвищення репрезентативності матеріалів щодо 

місцевих туристичних локацій і продуктів, розробка 

та підтримка в актуальному стані щорічного 

календаря туристичних подій у регіоні на сайті МР 

Проект «Яремче 
туристичне» 
 

Поширення презентаційних матеріалів про 

Яремчанський регіон через галузеві об’єднання, 

об’єднання міст, МЕРТ, МЗС 

Проект «Нові атракції» Розробка концепції нових туристичних продуктів 

(заходів, маршрутів, закладів, послуг) 

Проект «Центр ділового 
туризму» 

Аудит та адаптація існуючих потужностей сфери 

гостинності для прийому гостей, налагодження 

контактів з бізнес-школами, тренінговими центрами, 

центрами вивчення іноземних мов 

Проект «Гуцул Фест» Розробка концепції та запровадження 

етнографічно-кулінарного фестивалю для 

презентації унікальних звичаїв, промислів (у т.ч. 

проведення майстер-класів), кухні, традиційного 

одягу 

Проект «Вело-Яремче-
квест» 

Розробка концепції та запровадження велоквесту 

для популяризації можливостей активного туризму 

в регіоні, демонстрація можливостей для інших 

видів активного відпочинку (пішохідний, рафтинг, 

картинг тощо) 

Проект «Міста-партнери» Комерціалізація діючих угод з містами-партнерами 

шляхом посилення економічної складової, у т.ч. 

щодо туризму, укладення нових угод 

Проект «Бізнесова місія» 
 
 

Здійснення цільових бізнес-місій до міст-партнерів з 

метою ознайомлення з можливостями і потребами 

бізнесу, укладення МСП попередніх угод про 

співпрацю  

Тренінг «Цифрові 
маркетингові комунікації  
для МСП».  
 
 

Проведення тренінгів щодо використання 

довідкових інтернет-ресурсів, баз В2В, EEN, 

TradeMap, Export Нelpdеsk, пошукової оптимізації, 

соціальних мереж для просування послуг і продукції 

МСП 

Семінар «Реєстрація та 
захист прав інтелектуальної 
власності» 

Проведення семінарів для МСП щодо  прав 

інтелектуальної власності, в т.ч. захисту торгових  

марок 

Семінар «Система 
управління якістю для МСП» 

Проведення семінарів для МСП стосовно 

сертифікації системи управління якістю з метою 

посилення конкурентних позицій, в т.ч. на 

зовнішньому ринку 
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2.5 Підтримка розвитку персоналу та інновацій 
 
Цей напрям полягає у підвищенні конкурентоздатності МСП через покращення 
професійного рівня кадрів та запровадження інновацій різних форм, що 
передбачено восьмим принципом АМБ. 

За даними анкетування МСП відчувають потребу в розвитку персоналу, нестачу 
кадрів, в рамках програми передбачено низку заходів щодо підвищення 
компетенцій персоналу, а також застосування кращих практик успішного бізнесу. 

 

2.6 Сприяння екологізації  
 
Ця частина програми спрямована на втілення дев’ятого принципу АМБ, що 
полягає у сприянні перетворення екологічних ризиків на нові можливості для МСП. 

Особливістю Яремчанського краю є його туристичне спрямування, що базується 
на сприятливих природно-кліматичних умовах, сприятливому стані довкілля. Крім 
того, завжди актуальною для МСП є потреба зниження енергоємності в умовах 
подорожчання енергоресурсів.  

Назва заходу Зміст активності 

Проект «Кадровий аудит» 
 
 

З’ясування вимог та пропозицій роботодавців і 
потенційних співробітників шляхом проведення 
зустрічі, узагальнення результатів, підготовка 
пропозицій  

Проект «Краща 
адміністрація» 
 

Проведення низки тренінгів для адміністративно-
управлінського персоналу з питань управління 
фінансами, кадрового менеджменту, управління 
інноваціями, маркетингу 

Проект «Відмінний сервіс»   Проведення практикумів для обслуговуючого 
персоналу готельно-ресторанного бізнесу з метою 
покращання навичок спілкування з клієнтами та 
виконання безпосередніх обов’язків (офіціанти, 
кухарі, покоївки тощо)  

Проект «Англійська для 
МСП» 
 
 

Сприяння спрощенню спілкування з англомовними 
партнерами і клієнтами шляхом покращення рівня 
знання англійської мови для управлінського та 
обслуговуючого персоналу МСП 

Проект «Досвідчений 
ментор» 
 

Застосування кращих практик ведення бізнесу 
через надання індивідуальної консультаційної 
допомоги досвідченими підприємцями, 
закордонними і вітчизняними 

Проект «Закордонний 
досвід» 

Стажування персоналу МСП на підприємствах 
міст-партнерів з метою набуття досвіду 

Семінар «Високі стандарти 
в туристичному бізнесі» 

Проведення циклу семінарів для ознайомлення зі 
стандартами ведення туристичного бізнесу, у т.ч. 
щодо трансферу інновацій, франшизи тощо 

Проект «Кластерні 
ініціативи: досвід та 
інструменти впровадження» 

З’ясування доцільності і наявності ресурсів для 
формування кластерних утворень у регіоні, 
узагальнення даних 
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На сьогодні у Яремчанському регіоні діє 1 програма, спрямована на екологізацію, 
проводиться 1-3 навчальні заходи на рік щодо енергозбереження.  

В межах даної програми передбачено заходи, спрямовані як на зниження 
енергоємності МСП, так і на популяризацію «зеленого» бізнесу загалом. 

Назва заходу Зміст активності 

Проект «Бізнес, дружній до 
довкілля» 

Популяризація успішних бізнес-проектів, дружніх 

до довкілля, шляхом публікацій у ЗМІ  

Проект «Ментор в 
«зеленому» бізнесі» 
 
 

Запровадження індивідуальної нефінансової 

допомоги шляхом надання консультацій 

підприємцями, що займаються «зеленим» 

бізнесом, тим МСП, які бажають запровадити 

відповідні технології 

Проект 
«Енергоефективність для 
МСП»  

Ознайомлення широкого кола МСП з 

можливостями зниження енергоємності шляхом 

проведення низки семінарів  

Проект «Зелена садиба»    Проведення конкурсу на кращу концепцію 

впровадження дружніх до довкілля технологій у 

місцевих садибах, готелях. Впровадження проекту. 

Відшкодування витрат на промоцію 

демонстраційної еко-садиби  в розмірах, 

передбачених положенням про конкурс 
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3. ПЛАН ДІЙ  
 

Напрями Заходи/ 
Проекти 

 

Пріоритетніс
ть 

1=Висока 
2=Середня 
3=Низька 

(визначаєтьс
я членами 

робочої групи) 

 
Період реалізації 

 
Виконавець/ 

Партнери 

 
Можливі 

джерела та 
обсяги 

фінансування 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

Індикатори виконання 

Сприяння розвитку 
підприємницького 

середовища 

Інформаційна компанія 
«Велике значення малого 
бізнесу» 

 
1 

х х    х х МР, об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР, МСП Публікації в ЗМІ 1 раз на 
місяць 

 Світове кафе «Бачення 
МСП» 
 
 

 
2 

 

х 

    ініціативна група з 
числа МСП, МР,   
проект ПРОМІС 

міжнародні 
проекти 

Напрацювання пропозицій 
удосконалення бізнес-

середовища 

 Проект «Довідка для 
підприємця» 
 
 

 
2 

 х    МР, об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР, МСП Створена довідкова база, 
посилання на сайті МР 

 Воркшоп «Як розпочати 
бізнес?» 
 

2 х х х х МР, об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР, МСП 3-денний воркшоп не рідше 1 
раз на півроку 

 Освітній проект «Основи 
бізнесу» 
 
 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, об’єднання 
МСП,  

загальноосвітні 
заклади 

МР, МСП Запровадження відповідного 
курсу в  загальноосвітніх 

закладах 

 Проект «Ділова гра» 
  

2 х х х х МР,  загальноосвітні 
заклади 

МР Проведення гри для шкільної 
молоді 

 Проект «Нова бізнес-
енергія» 
 
 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР, МСП Створення фб-спільноти 
молоді, дописи в ФБ 4-5 

разів на місяць 

 Проект «Жіноча бізнес-
школа» 
 
 

 
2 

  
х 

  об’єднання МСП, 
МР,    організації 

підтримки бізнесу,  
проект ПРОМІС 

МР,  міжнародні 
проекти 

Проведення низки тренінгів 1 
раз на півроку, утворення 
інституції (за необхідності) 

 Проект «Сімейний бізнес» 
 
 

 
2 

  
х 

  об’єднання МСП, 
МР,    організації 

підтримки бізнесу,  
проект ПРОМІС 

МР,  міжнародні 
проекти 

Не менше 1 зустрічі на 
квартал 

Покращання владних 
регуляцій і сервісів 

Проект «Кризовий 
менеджмент» 

 
2 

  
х 

  МСП, МР,    
організації підтримки 

бізнесу 

МР,  міжнародні 
проекти 

Проведення низки тренінгів 1 
раз на півроку 
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 Проект «Покращення 
надання про 
адміністративних послуг» 
 
 

 
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР,  органи, що 
надають 

адмінпослуги,  
об’єднання МСП, 

організації підтримки 
бізнесу, проект 

ПРОМІС 

МР,  міжнародні 
проекти 

Розроблений план 
оптимізації надання 

адміністративних послуг 

 Проект «Оптимізація 
пошуку регуляцій» 
 

1 х х х х МР МР Систематизація  
нормативних актів на сайті 

МР 

 Проект «Регулювання з 
думкою про мале» 
 

1 х    МР,  об’єднання 
МСП, організації 
підтримки бізнесу 

МР Звіт про перегляд 
нормативних актів щопівроку 

 Проект «АМБ-відстеження» 2  х   МР МР Розробка плану відстеження 
показників у розрізі АМБ 

Спрощення доступу до 
фінансування 

Проект «Прийнятні умови». 
 
 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, об’єднання 
МСП,   міжнародні 

проекти 

МР,   об’єднання 
МСП,  

міжнародні 
проекти 

Проведення 1 зустрічі 
щокварталу з 

представниками інституцій, 
що надають гранти або 
кредитують на пільгових 

умовах 

 Проект «Джерела коштів 
для МСП» 

 
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР МР Створення дайджесту 
грантодавців, кредиторів, 
розміщення на сайті МР 

 Проект «Розробка 
ефективного бізнес-плану» 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, об’єднання 
МСП,   міжнародні 

проекти, організації 
підтримки бізнесу 

МР,   об’єднання 
МСП,  

міжнародні 
проекти 

Проведення  1 тренінгу 
щокварталу 

 Проект «Інвестуй в 
Яремче» 
 

 
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

об’єднання МСП,   
МР 

об’єднання МСП, 
МР 

Розробка інвестиційних 
пропозицій, розміщення на 

сайті МР 

Сприяння виходу на 
нові ринки 

Проект «Удосконалення 
презентації туристичних 
можливостей регіону на 
сайті МР» 
 

 
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, МСП МР, МСП Удосконалення презентації 
закладів розміщення, 
харчування, розробка 

річного календаря подій 

 Проект «Яремче 
туристичне» 
 

 
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР, МСП 2 розсилки презентаційних 
матеріалів щороку 

 Проект «Нові атракції»  
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР, МСП Розроблена концепція нових 
туристичних продуктів 

 Проект «Центр ділового 
туризму» 

 
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР, МСП Розроблена дорожня карта 

 Проект «Гуцул Фест»  
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, МСП, 
проект ПРОМІС 

МР,  МСП,  
міжнародні 

Розроблена концепція 
етнографічно-кулінарного 
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проекти фестивалю, проведення 
щороку 

 Проект «Вело-Яремче-
квест» 

 
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, МСП, 
проект ПРОМІС 

МР,  МСП,  
міжнародні 

проекти 

Розроблена концепція 
велопробігу, проведення 

щороку 

 Проект «Міста-партнери»  
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР, МСП Аудит і коригування чинних 
угод, 1 нова угода на рік 

 Проект «Бізнесова місія» 
 
 

 
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР, МСП 1-2 візити на рік, 5-7  
попередніх угод МСП на рік 

 Тренінг «Цифрові 
маркетингові комунікації  
для МСП» 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, ТПП,  проект 
ПРОМІС 

МР, МСП Проведення тренінгу 1 раз 
на півріччя  

 Семінар «Реєстрація та 
захист прав 
інтелектуальної власності» 

 
3 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, ТПП,  проект 
ПРОМІС 

МР, МСП Проведення семінару 1 раз 
на півріччя 

 Семінар «Система 
управління якістю для 
МСП» 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, ТПП,  проект 
ПРОМІС 

МР, МСП Проведення семінару 1 раз 
на півріччя  

Підтримка розвитку 
персоналу та інновацій 

Проект «Кадровий аудит» 
 
 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 

1 зустріч МСП і потенційних 
співробітників щороку, 

узагальнення результатів, 
підготовка пропозицій  

 Проект «Краща 
адміністрація» 
 
 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, об’єднання 
МСП,   служба 

зайнятості,   
організації підтримки 

бізнесу 

МР,  служба 
зайнятості 

1 тренінг щокварталу для 
управлінських кадрів МСП 

 Проект «Відмінний сервіс»    
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, об’єднання 
МСП,   служба 

зайнятості,   
організації підтримки 

бізнесу 

МР,  служба 
зайнятості 

1 воркшоп щокварталу для 
обслуговуючого персоналу 

готельно-ресторанного 
бізнесу 

 Проект «Англійська для 
МСП» 
 
 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, об’єднання 
МСП,   служба 

зайнятості,  учбові 
заклади 

МР,  об’єднання  
МСП,  

міжнародні 
проекти 

3-місячні курси для 10 
співробітників щороку 

 Проект «Досвідчений 
ментор» 
 
 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР,  об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР,   об’єднання 
МСП, міжнародні 

проекти 

3 пари «ментор-початківець»  
щороку 

 Проект «Закордонний 
досвід». 
 
 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР,  об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР,   об’єднання 
МСП, міжнародні 

проекти 

Стажування протягом 1 
місяця 2 співробітників 

щороку 
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 Семінар «Високі стандарти 
в туристичному бізнесі» 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР,  об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР,   об’єднання 
МСП, міжнародні 

проекти 

Проведення 1 семінару на 
півроку 

 Проект « Кластерні 
ініціативи: досвід та 
інструменти 
впровадження» 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР,  об’єднання  
МСП,   проект 

ПРОМІС 

Не потребує 
додаткового 

фінансування 

Звіт щодо можливостей  
формування кластеру, оцінка 

потреб 

Сприяння екологізації Проект «Бізнес, дружній до 
довкілля» 
 

 
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР, об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР, МСП Публікації в ЗМІ 1 раз на 
місяць 

 Проект «Ментор в 
«зеленому» бізнесі» 
 
 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР,  об’єднання 
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР,   об’єднання 
МСП, міжнародні 

проекти 

2 пари «ментор-початківець»  
щороку 

 Проект 
«Енергоефективність для 
МСП» 

 
2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР,  об’єднання  
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР,  МСП,  
міжнародні 

проекти 

Проведення семінарів 1 раз 
на півроку 

 Проект «Зелена садиба»     
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

МР,  об’єднання  
МСП,   проект 

ПРОМІС 

МР,  МСП,  
міжнародні 

проекти 

Проведений конкурс, 
промоція садиби   



Бізнес-профіль міста Яремчанського регіону (в контексті МСП) 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ  
 

4.1 Координація діяльності у рамках Програми 
 

Загальна координація в рамках програми, узгодження операційних питань, виконання 
плану дій покладається на відділ економічного розвитку виконавчого комітету 
Яремчанської міської ради. Виконання заходів здійснюватиметься у відповідності до 
плану дій. Для реалізації плану дій залучатимуться органи влади, у т.ч. сільські та 
селищна ради у межах Яремчанського регіону, суб’єкти МСП, їх об’єднання, 
організації підтримки бізнесу, проекти міжнародної технічної допомоги та інші. 

Фінансування виконання плану дій програми здійснюватиметься з місцевого 
бюджету, за рахунок коштів міжнародних проектів технічної допомоги, неурядових 
організацій підтримки бізнесу, з інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством. 

Інформація про щорічну оцінку виконання програми буде оприлюднена на сайті 
Яремчанської міської ради, у місцевих ЗМІ, соцмережах, а також донесені іншими 
сучасними засобами зв’язку до зацікавлених осіб і широкого кола мешканців 
Яремчанського регіону. 

 

4.2 Моніторинг виконання Програми 
 

Моніторинг виконання програми здійснюватиметься шляхом порівняння базових 
індикаторів, цільових та досягнутих. Відстеження здійснюватиметься кожні півроку. У 
плані дій передбачено індикатори виконання у кількісному вимірі для кожного 
періоду.  

Індикатори 
виконання 

 Період відстеження 
 

2018 2019 2020 

Індикатор 1 Базове значення (база), за 
наявності 

   

Цільове значення (план)    

Досягнуте значення (факт)    

Відхилення, +/-, факт від 
плану 

   

Відхилення, +/-, факт від 
бази 

   

Індикатор…     
 

Відстеження ходу виконання програми покладається на відділ економічного розвитку 
виконавчого комітету Яремчанської міської ради. Результати моніторингу досягнення 
запланованих значень індикаторів, пропозиції, проблемні питання викладаються у 
формі звіту до 20 числа місяця, наступного після закінчення звітного піврічного 
періоду.   

  

4.3 Оцінка виконання Програми 
 

Щорічна оцінка виконання програми здійснюватиметься шляхом аналізу 
статистичних даних і результатів моніторингу.  
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Метою щорічної оцінки є визначення ступеню досягнення цілей програми посилення 
конкурентоспроможності, ефективності реалізованих заходів, передбачених планом 
дій. 

Під час здійснення оцінки обов’язково враховуються зміни зовнішніх чинників, що  
мають суттєве значення для актуальності та пріоритетності активностей, визначених 
у плані дій (суспільно-політична ситуація, економічна кон’юнктура, нормативно-
правова база, технологічні досягнення, виклики та інновації у сфері екології тощо).  

Показник 

Базовий 
показник,  

2016 р. 

Середньорічні 
темпи 

приросту, % 
(в.п.) 

Кількість середніх підприємств, одиниць 3  

Кількість малих підприємств, одиниць 109  

Кількість ФОП, осіб 1597  

Чисельність зайнятих працівників на малих 
підприємствах, осіб 

618  

Чисельність зайнятих працівників на середніх 
підприємствах, осіб (2015 р.) 

1064  

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 
малими підприємствами, тис. грн. 

465172,6 
 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 
середніми підприємствами, тис. грн. (2015 р.) 

650913,1  

Частка надходжень від МСП до місцевого 
бюджету, % 

38  

Чисельність учнівської молоді, охопленої 
програмами з підприємництва, осіб 

Відсутні дані  

Кількість жінок-підприємниць (ФОП), осіб Відсутні дані  

Кількість жінок-засновниць юридичних осіб, осіб Відсутні дані  

Кількість інноваційно - інвестиційних проектів 
реалізованих МСП, одиниць 

Відсутні дані  

Кількість СПД, що впроваджували «зелені» 
технології, одиниць 

2  

Кількість суб'єктів МСП, що займались ЗЕД  
протягом року, одиниць  

Відсутні дані  

 
За підсумками оцінки показників визначається: 

 Фактичне виконання плану дій програми, 

 Ефективність виконання плану дій, 

 Актуальність прийнятого плану дій, 

 Необхідність внесення змін до програми. 

Результати проведеної щорічної оцінки реалізації програми виносяться на розгляд 
міської ради. Підсумкова оцінка виконання програми проводиться після її завершення 
для визначення ступеню досягнення поставлених цілей, і є вихідними даними для 
подальшого розвитку конкурентоспроможності МСП. 
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       Додаток  1 

 

БІЗНЕС-ПРОФІЛЬ  

ЯРЕМЧАНСЬКОГО 

РЕГІОНУ 
(в контексті МСП) 

 

 

 

 

Документ розроблено за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для 

розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за 

фінансової підтримки Уряду Канади. Зміст документу є виключною думкою авторів та не обов’язково 

відображає офіційну позицію Уряду Канади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект ПРОМІС спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження 

ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом 

підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого 

економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та 

середнього бізнесу; підтримки процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку 

на місцевому, регіональному та національному рівнях.  

www.pleddg.org.ua 
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Перелік умовних скорочень 

 

АМБ – Європейський Акт про малий бізнес 

АРВ – аналіз регуляторного впливу регуляторного акту 

ВЗЛ - виробничо-збутові ланцюжки 

Держстат - Державна служба статистики України 

ЕРО – Офіс з просування експорту 

МЕРТ, Мінекономрозвитку – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

МСП – мале та середнє підприємництво 

СПД – суб’єкт підприємницької діяльності 

СОТ - Світова організація торгівлі  

ТПП – Торгово-промислова палата 

ПРОМІС – проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст», 
який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки 
Міністерства міжнародних справ Канади 
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ВСТУП 
 
Метою розробки даного бізнес-профілю є збір та аналіз актуальних даних про 
поточний стан розвитку МСП для формування ефективної Програми посилення 
конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва Яремчанського 
регіону. 
Актуальність підготовки бізнес-профілю викликана необхідністю з’ясування 
передумов формування Програми,  пріоритетів розвитку, бачення шляхів розвитку, 
ступеня сприяння МСП місцевою владою,  можливостей, загроз, сильних і слабких 
сторін МСП. 
Бізнес-профіль сформовано на підставі інформації, наданій місцевими органами 
влади, а також на даних бізнесу, отриманих в ході анкетування (онлайн і офлайн) та 
методом інтерв’ю. 
При розробці бізнес-профілю особливу увагу було приділено таким чинникам 
конкурентоспроможності, як ефективність маркетингу та дистрибуції, 
конкурентоспроможність продукту, кваліфікаційний рівень персоналу, доступність 
фінансових ресурсів. 
Оцінка розвитку МСП здійснювалася в умовах дефіциту даних через відсутність 
статистичних спостережень з низки питань (наприклад, ЗЕД у розрізі МСП та ін.). 
Здійснення глибокого, детального аналізу рівня розвитку бізнесу не було завданням 
цього дослідження. Бізнес-профіль є результатом експрес-оцінки поточного стану 
справ у МСП з метою якнайшвидшого напрацювання та вжиття заходів для 
прискорення розвитку МСП. 
У даному бізнес-профілі увагу зосереджено на тих проблемних та сприятливих 
аспектах розвитку МСП, які можуть бути відповідно мінімізовані та розвинуті на 
місцевому рівні. 
Сприяння конкурентоспроможності МСП з боку влади було розглянуто в контексті 
дотримання європейського досвіду регулювання діяльності малого бізнесу, що 
зосереджений в Акті з питань малого бізнесу для Європи. 
Бізнес-профіль містить низку пропозицій щодо прискорення розвитку МСП, які 
доцільно розглянути при розробці Плану заходів Програми посилення 
конкурентоспроможності           Яремчанського регіону. 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ МСП 
 

З метою оцінки тенденцій розвитку МСП у Яремчанському регіоні було використано 
інформацію міської ради, дані з відкритих джерел, а також результати опитування 
представників МСП. 

Місто Яремче віднесено до міст обласного підпорядкування з включенням в його 
межі таких населених пунктів: м. Яремче з мікрорайонами Ямна та Дора, смт. 
Ворохта, с. Татарів, с. Микуличин, с. Яблуниця, с. Вороненко, с. Поляниця. Надалі 
територія м. Яремче з підпорядкованими населеними пунктами називається 
територією Яремчанської міської ради або Яремчанським регіоном. 

 У 2016 році у Яремчанському регіоні діяло 113 суб’єктів підприємницької діяльності 
юридичних осіб та 1597 фізичних осіб-підприємців.  
Таблиця 1 – Кількість СПД фізичних і юридичних осіб, чисельність населення у 
Яремчанському регіоні у 2012- 2016 рр. 

Показник од. виміру 2013 2014 2015 2016 

Кількість діючих  СПД фізичних осіб* осіб 1764 1400 1553 1597 

Темпи зростання % - 79 111 103 

Кількість діючих СПД юридичних 
осіб* 

одиниць 141 132 130 113 

Темпи зростання % - 94 98 87 

Кількість великих підприємств* одиниць – – – 1 

на 10 тис. наявного населення* одиниць – – – 0 

Кількість середніх підприємств* одиниць 4 4 4 3 

на 10 тис. наявного населення* одиниць 2 1 2 1 

Кількість малих підприємств* одиниць 137 128 126 109 

на 10 тис. наявного населення* одиниць 60 56 54 47 

Чисельність наявного населення (на 
кінець року)* 

тис. осіб 22,8 23,0 23,1 23,2 

Темпи зростання %  101 100 100 

Загальна кількість діючих  СПД 
фізичних та юридичних осіб 

осіб 1905 1532 1683 1710 

Темпи зростання %   80 110 102 

 

*За даними ГУ статистики в Івано-Франківській області 
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Рис. 1 – Кількість діючих СПД фізичних і юридичних осіб та чисельність наявного 
населення у Яремчанському регіоні протягом 2013-2016 рр. 
 
У 2014 рр. відбулося значне скорочення кількості СПД, на кінець 2016 р. зниження 
відносно показника 2013 р. склало 9% по кількості юридичних осіб і 20% по кількості 
ФОП. Проте показники 2015 і 2016 рр. вказують на відновлення позитивної динаміки. 

Чисельність наявного населення є відносно сталою і не чинить вирішального впливу. 

 

 
 

Рис. 2 – Структура СПД  у Яремчанському регіоні за розміром у 2016 р. 
 

За категоріями підприємств переважна більшість підприємств належать до малих 
(96%), 3% - до середніх, 1% - до великих.  

Протягом 2013-2015 рр. частка МСП у загальному обсязі реалізованої продукції 
складала 100%, у 2016р. частка середнього та великого підприємництва разом 
становила 69,8%, частка малого бізнесу – 30,2% відповідно. Частка мікропідприємств 
у загальному обсязі реалізації варіювалася протягом 2013-2016 рр. у межах 3-8%. 
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Таблиця 2 - Обсяг реалізованої продукції у Яремчанському регіоні  протягом 2013- 
2016 рр. 

Показник 
Од. 

виміру 
2013 2014 2015 2016 

Обсяг реалізованої продукції 
середніми підприємствами 

тис. 
грн. 440512,6 338207,5 650913,1 … 

Частка у загальному обсязі 
реалізованої продукції (товарів, 
послуг)  

% 
82,8 85,1 62,9 … 

Обсяг реалізованої продукції 
малими підприємствами 

тис. 
грн. 91505,1 59014,1 384184,9 465172,6 

Частка у загальному обсязі 
реалізованої продукції (товарів, 
послуг)  

% 
17,2 14,9 37,1 30,2 

у тому числі мікропідприємствами 
тис. 
грн. 16786,0 31971,5 40338,0 46578,6 

Частка у загальному обсязі 
реалізованої продукції (товарів, 
послуг) 

% 

3,2 8,0 3,9  3,0 

Усього обсяг реалізованої продукції 
СПД 

тис. 
грн. 532017,7 397221,6 1035098,0 1542585,0 

Частка МСП у загальному обсязі 
реалізованої продукції (товарів, 
послуг) 

% 100 100 100 … 

*За даними Яремчанської міської  ради 

 
Протягом 2013-2016 рр. обсяги реалізованої продукції відзначаються значною 
позитивною динамікою, причому темпи зростання обсягів реалізованої продукції 
малими підприємствами становлять 508% у 2016р. у порівнянні з 2013 р., 
випереджаючи темпи зростання загалом, що склали 290% за той же період. 
Очевидно, що вказані показники містять інфляційну складову, проте таке 
випередження свідчить про наявність у малого підприємництва значного потенціалу 
для розвитку. 
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Рис. 3 – Обсяг реалізованої продукції у Яремчанському регіоні  протягом 2013- 2016 
рр. 

 
МСП є значущим для регіону в контексті зайнятості: протягом 2013-2015 рр. 100% 
зайнятих працювало на МСП.   
Таблиця 3 – Чисельність зайнятих працівників у Яремчанському регіоні у 2013-2016 
рр. 

Показник 
Од. 

виміру 
2013 2014 2015 2016 

Середні підприємства осіб 1106 1163 1064 … 
Частка зайнятих у загальній 
кількості зайнятих у СПД 

% 64,6 66,5 64,6 … 

Малі підприємства осіб 605 585 582 618 
Частка зайнятих у загальній 
кількості зайнятих у СПД 

% 35,4 33,5 35,4 39,4 

у т. ч. мікропідприємства осіб 253 284 251 243 
Частка зайнятих у загальній 
кількості зайнятих у СПД 

% 14,8 16,2 15,2 15,5 

Усього зайнятих на МСП осіб 1711 1748 1646 … 

Усього зайнятих у СПД осіб 1711 1748 1646 1570 
Частка зайнятих на МСП у 
загальній кількості зайнятих у СПД  

% 100 100 100 … 

Середньооблікова кількість 
штатних працівників,  

осіб 4048 4015 3977 3593 

Чисельність зайнятих на МСП у 
відношенні до середньооблікової 
кількості штатних працівників 

% 
42 44 41 … 

*За даними Яремчанської міської  ради 
Крім того, темпи зростання зайнятих на малих підприємствах у 2016 р. порівняно з 
2013 р. є позитивними і складають 102%, тоді як кількість зайнятих в СПД за той же 
період скоротилася на 8%, а кількість штатних працівників у всіх сферах – на 11%. 
 

 
 
Рис. 4 – Чисельність зайнятих працівників у  Яремчанському регіоні  протягом 2013-
2016 рр. 
Середньомісячна заробітна плата протягом досліджуваного періоду зростає, темпи 
зростання у 2016р. порівняно з 2012р. склали 157%.  

Але її рівень залишається недостатнім, враховуючи рівень інфляції, а процедури її 
нарахування і розміри ставок – обтяжливими для роботодавця, що спричиняє відтік 
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кваліфікованих кадрів, як зазначили представники малого та середнього бізнесу під 
час робочої групи та в ході анкетування.  

Таблиця 4 - Середньомісячна заробітна плата у Яремчанському регіоні  протягом 
2012- 2016 рр. 

Показник 
од. 

виміру 
2012 2013 2014 2015 2016 

Середньомісячна 
заробітна плата* 

грн. 2573 2607 2764 3249 4033 

Темпи зростання % - 101 106 118 124 

Середньомісячна 
номінальна заробітна 
плата в Івано-
Франківській області** 

грн. 2539 2679 2875 3402 4202 

Темпи зростання % - 106 107 118 124 
*За даними Яремчанської міської  ради 

** За даними Держстату 

В той же час темпи зростання середньомісячної заробітної плати у Яремче є 
нижчими, ніж загалом по області (157% проти 165%), так само і її рівень. 
 

 

 
Рис. 5 – Номінальна заробітна плата працівників у  Яремчанському регіоні  протягом 
2012-2016 рр. 

Частка  надходжень до місцевих бюджетів від суб’єктів малого і середнього 
підприємництва складала 34-49%, що також свідчить про вагому роль МСП.  
Таблиця 5 – Надходження від МСП до місцевого бюджету протягом 2012-2016 рр. 

Показник 
од. 

виміру 
2012 2013 2014 2015 2016 

Частка надходжень до 
місцевих бюджетів від 
МСП 

% 34,1 46,4 46,8 43,2 38,0 

*За даними Яремчанської міської  ради 

В той же час з 2014 р. наявна тенденція до скорочення частки надходжень від МСП, 
що може свідчити як про оптимізацію бізнес-моделей, так і про тінізацію бізнесу. 
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2. САМООЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ, ПРІОРИТЕТІВ МСП  
 
Дані щодо оцінки МСП власної конкурентоспроможності, пріоритетів розвитку МСП  
сформовано за результатами конференції готельєрів та анкетування. 

Під час конференції, яка відбулася 23.05.2017 р. (додаток 1), присутні представники 
МСП міста висловили свої думки з низки питань, а саме: 

-  визначення пріоритетних галузей, тенденції їх розвитку, 

- проблеми, що перешкоджають діяльності суб’єктів МСП та можливостей для 

розвитку бізнесу,  

- сильні і слабкі сторони МСП,  

- пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності МСП. 

Пріоритетними галузями учасники вважають: 
o надання туристичних послуг, 

o готельно-ресторанний бізнес, 

o переробку грибів, ягід. 

 
До конкурентних переваг місцевого бізнесу відносять: 

 природно-кліматичні умови, 

 розвиток туристичної галузі, 

 збереження традицій. 

Перешкодами на шляху розвитку МСП учасники вважають: 

 неприйнятний рівень розвитку міського ЖКГ, 

 нестачу атракцій,  

 недостатній розвиток креативних індустрій (нестача унікальних місцевих 

сувенірів тощо), 

 недостатній кваліфікаційний рівень кадрів, 

 падіння потоку туристів навесні та восени. 

 
Учасники конференції висловили низку пропозицій щодо прискорення розвитку МСП 
у місті: 

- навчання кадрів з метою підвищення рівня сервісу, 

- сприяння промоції міста (створення онлайн-каталогу місцевих продукції та 

послуг, активізація діяльності з містами-партнерами, сприяння створенню 

туристичних атракцій), 

- сприяння доступу до фінансування (спрощення пошуку інформації про 

грантові програми з розвитку МСП, пільгове кредитування, проведення 

тренінгів з підготовки бізнес-пропозицій, аплікаційних форм), 

- удосконалення місцевого ЖКГ. 

Відповіді на питання анкети (додаток 2) були надані 21 особою з числа МСП, серед 
яких є як ті, що розпочали діяльність відносно нещодавно - у 2014 р., так і підприємці 
з великим досвідом, що займаються підприємництвом 1994 р. 

Респонденти представляють такі сфери, як готельно-ресторанний бізнес (38%), 
торгівля (29%), виробництво (5%), інші сфери (28%), а саме: консалтинг, екскурсійні 
послуги, перукарські послуги тощо. 
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Серед опитаних СПД 20 належать до малого бізнесу, 1 - до середнього.  

Всього на вказаних МСП зайнято 229 осіб, з них 94 жінки (41%), по 2% внутрішньо 
переміщених осіб і учасників АТО. Річний дохід усіх опитаних МСП не перевищує 
верхньої межі по доходу для мікробізнесу, а саме 2 млн. євро.  

Респонденти дали відповіді на 2 блоки питань: 

 Бізнес-клімат у місті (як зовнішній чинник конкурентоспроможності), 

 Оцінка внутрішніх чинників конкурентоспроможності. 

Так, на питання «Яка Ваша думка про регіон як місце для ведення бізнесу?», 
переважна більшість респондентів (95%) відповіли позитивно. 
 

 
 

Рис.  6 – Оцінка Яремчанського регіону як місця для ведення бізнесу 
 

Сильними сторонами регіону опитувані вважають природно-кліматичні умови (100%), 
транспортну логістику (24%), сприяння місцевої влади (19%). Слабкими сторонами 
респонденти назвали кадрові ресурси (62%), доступність фінансових ресурсів та 
сприяння місцевої влади (по 52%), доступність інформації (24%). 

Роботу влади регіону щодо розвитку бізнесу вважають задовільною 24% опитаних, 
доброю – 33%, 43% - незадовільною. 

 

 

Рис. 7– Оцінка сприяння місцевої влади веденню бізнесу 
 

На думку опитаних МСП, для сприяння бізнесу місцева влада має діяти в таких 
напрямках: 
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- просувати і брендувати регіон,  
- сприяти створенню нових туристичних атракцій і напрямів туризму 
(лікувальний), 
- розвивати інфраструктуру і комунікації (безперебійна подача електроенергії, 
доступу до мережі інтернет, прибирання відходів, будівництво доріг), 
- покращити комунікацію з бізнесом, 
- сприяти у пошуку інвесторів і клієнтів,  
- сприяти пошуку недорогих кредитних ресурсів, 
- знизити місцеві податки, 
- скасувати платежі, що не належать до офіційно встановлених податків і 
зборів, 
- підтримувати місцеві МСП, 
- забезпечити рівні умови для місцевих і немісцевих бізнесів, 
- не заважати МСП. 

Для розвитку МСП, на думку респондентів, найбільше бракує наступних послуг: 

 промоційних, інформаційних, консультаційних, 

 якісних адміністративних послуг, 

 якісних комунальних послуг. 

Блок питань щодо власне конкурентоспроможності стосувався самооцінки МСП таких 
чинників конкурентоспроможності, як продукт, маркетинг і дистрибуція, фінанси, 
персонал. 

 

Рис. 8 – Здійснення опитаними МСП Яремчанського регіону експорту  
На момент анкетування 95% не здійснюють і не планують експорт, що свідчить про 
необхідність стимулювання ЗЕД.  

Серед опитаних 62% респондентів немає власного сайту, 24% мають україномовний 
сайт, 14% - україно-, англомовний сайт. 
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Рис. 9 – Здійснення опитаними МСП Яремчанського регіону досліджень потреб 
споживачів  

 

Позитивним є те, що переважна більшість респондентів вивчала вимоги покупців 
стосовно їхньої продукції або послуг (81%), а також досліджували тенденції розвитку 
галузі (95%). 
 

 
 

Рис. 10 – Здійснення опитаними МСП Яремчанського регіону  досліджень тенденцій 
розвитку галузі 

 

Дані щодо наявності стратегічного бачення розвитку власного бізнесу свідчать про 
існуючий невикористаний резерв: 29% планують розробку стратегії. 
 

 
Рис. 11 – Розробка стратегії розвитку бізнесу опитаними МСП Яремчанського регіону 

 

 
Рис. 12  – Оцінка собівартості своє ї продукції/ послуг у порівнянні з конкурентами 

опитаними МСП Яремчанського регіону 
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Собівартість продукції та послуг 95% респондентів є такою ж, як у конкурентів або 
нижчою, тоді як 5% мають вищу собівартість і потребують впровадження заходів 
щодо її зниження та/або розробки нішевих стратегій розвитку. За даними 
респондентів, у 43% запроваджено систему забезпечення належної якості продукції, 
33% - планують запровадити. 
 

 
Рис. 13  – Оцінка можливостей збільшення обсягів виробництва за потреби 

опитаними МСП     Яремчанського регіону 
 
Переважна більшість респондентів, а саме 57% має змогу збільшити обсяги за 
потреби, що може свідчити про неповну завантаженість потужностей.  
 

 
Рис. 14 – Обізнаність з наявними програмами підтримки підприємництва опитаними 

МСП        Яремчанського регіону 
 
Опитані підприємці переважно не знайомі з програмами підтримки бізнесу (52%), 
19% планують ознайомитися, 29% - мають відповідну інформацію, тобто, необхідно 
активізувати розповсюдження такої інформації. 
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Рис. 15 – Готовність опитаних МСП Яремчанського регіону до співпраці на умовах 

відкладеного платежу 
 

Значна частина респондентів готова працювати на умовах відкладеного платежу 
(38%), що свідчить про певну фінансову стійкість, 10% - планують запровадити, 52% 
опитаних не готові працювати на таких умовах.  
 

 
 

Рис. 16 – Наявність затвердженого бюджету на рекламу в опитаних МСП 
Яремчанського регіону 

 

Дані щодо наявності рекламного бюджету свідчать про доцільність запровадження 
навчальних заходів щодо промоції бізнесу та бюджетування.  
 

 

Рис. 17 – Оцінка професійності персоналу в опитаних МСП Яремчанського регіону 
 

Згідно з даними опитування, 43% респондентів вважають власний персонал 
достатньо професійним, 33% - планують провести навчання, 24% опитаних 
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незадоволені кваліфікацією працівників. Сприятливим чинником для подальшого 
розвитку бізнесу є визнання потреби у підвищенні професійного рівня персоналу. 

Серед найбільш затребуваних тем консультацій респонденти назвали: 
- Просування бізнесу,  пошук фінансових ресурсів (по 82%), 

- Пошук партнерів і клієнтів (76%). 

- Співпраця з міжнародними проектами (67%), 

- Інтелектуальна власність (24%). 

Найбільш потрібними інструментами розвитку бізнесу опитувані назвали: 
- Доступ до фінансування (76%), 

- Навчання персоналу (71%),  

- Рекомендації іноземних фахівців-практиків (62%),  

- Участь у міжнародних заходах (57%). 

Таким чином, для МСП Яремчанського регіону притаманні проблеми типові не лише 
для українського малого бізнесу, але й для європейського: нестача та/або 
невідповідність кадрів, нестача фінансування.  

Дані опитування поряд зі статистичною інформацією вказують на шляхи та 
інструменти розвитку конкурентоспроможності МСП, що будуть сформульовані у 
відповідній програмі. 
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3. СПРИЯТЛИВІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА І 
СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ  
 

Розвиток малого підприємництва в ЄС базується на реалізації заходів на виконання  
принципів Європейського акту про малий бізнес. Перший з них полягає у створенні 
сприятливого середовища для підприємницької діяльності. 
Основні напрямки діяльності в межах цього принципу такі: 

1. Поширення базових знань щодо підприємництва серед молоді, у т.ч. 

учнівської. 

2. Сприяння залученню жіноцтва до підприємницької діяльності. 

3. Заохочення розвитку сімейних бізнесів.  

У межах Яремчанської міської ради діє 12 загальноосвітніх навчальних закладів, в 
яких навчається 2,9 тис. учнів, вищі навчальні заклади відсутні. Оскільки дані щодо 
навчальних програм і курсів з підприємництва для учнів загальноосвітніх закладів 
відсутні, ймовірно, що відповідна робота не здійснюється, а отже, міській раді 
доцільно розглянути запровадження таких програм, ділових ігор, практичного 
ознайомлення з діючими бізнесами з метою навчання молоді базовим навичкам 
підприємництва.  
Оцінка залучення жінок до МСП є проблематичною за умов нестачі відповідної 
інформації (кількість жінок, які є ФОП або засновницями юридичних осіб). Втім, 
можна стверджувати, що відсутність інституцій, які займаються підтримкою жіночого  
бізнесу, свідчить  про наявність потенціалу, який доцільно задіяти. Дані щодо 
сприяння у започаткуванні підприємництва жінкам з числа безробітних вказують на 
досить стабільний його рівень за винятком показника 2016р. Таким чином, варто 
активізувати діяльність з підтримки жіночого підприємництва, у т.ч. шляхом 
навчальних програм, інституту менторства, мережування. 

Таблиця 6 - Інтеграція жінок у підприємницьку діяльність у Яремчанському регіоні 
протягом 2012- 2016рр. 

Показник Од. 
виміру 

2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість інституцій, що 
займаються розвитком 
жіночого підприємництва 

Одиниць      

Кількість жінок підприємиць 
(ФОП) 

Осіб      

Кількість жінок-засновниць 
юридичних осіб 

Осіб      

Кількість жінок з числа 
безробітних, які пройшли 
навчання підприємництву 

Осіб 20 26 35 27 3 

Кількість жінок з числа 
безробітних, які отримали 
одноразову допомогу на 
відкриття підприємницької 
діяльності 

Осіб 20 26 35 27 3 

*За даними Яремчанської міської  ради 

Найбільш ускладненою є оцінка заохочення родинного бізнесу за відсутності таких 
статистичних спостережень. Позитивним є те, що на загальноукраїнському рівні 
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останніми роками значно спрощено процедури реєстрації/закриття бізнесу, а також 
зміни учасників, керівника юридичних осіб.  

Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності» зміна  найменування  юридичної особи або прізвища,  імені, по батькові 
та місця проживання фізичної особи-підприємця   не   є   підставами   для   
переоформлення документа дозвільного характеру.  

Відповідно до змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини, 
встановлена нульова ставка на дохід, отриманий в дар (спадщина), від родичів 
другого ступеня споріднення (рідні брати, сестри, дідусі та бабусі, онуки). До цього 
часу нульова ставка застосовувалася лише до доходів, отриманих в дар від родичів 
першого ступеня споріднення (подружжя і діти/батьки).  

Отже, хоча для України концепція родинного бізнесу є доволі традиційною, але в той 
же час вона є абсолютно незадіяною як спосіб просування позитивного іміджу 
підприємництва, заохочення інтересу до ведення бізнесу, та потребує опрацювання 
в рамках розвитку МСП. 

4. НАДАННЯ ДРУГОГО ШАНСУ СУМЛІННИМ МСП, ЩО ЗБАНКРУТІЛИ 
 

Другий принцип Акту про малий бізнес для Європи полягає в сприянні відновленню 
діяльності сумлінних підприємців, які зазнали фінансових проблем або банкрутства, 
а також у відновленні довіри контрагентів і клієнтів.  

За відсутності таких даних, як: 

 Кількість СПД, які не працювали та /або здавали нульові декларації, 

 Кількість СПД, які скасували реєстрацію, 

 Кількість СПД, які зазнали банкрутство, 

 Кількість інституцій інфраструктури підтримки МСП, що працюють з СПД у 
стані кризи, 

 Кількість консультацій СПД, що знаходяться в кризовому стані, 

 Кількість заходів направлених на СПД, що знаходяться в кризовому стані, 

 Кількість підприємств, які пройшли санацію, 

 Кількість проведених інформаційних заходів щодо підвищення іміджу 
підприємців 

немає можливості оцінити поточний стан справ у місті у розрізі цього принципу. 
 
У будь-якому разі враховуючи неоднозначну економічну кон’юнктуру в країні, 
ускладнений доступ до фінансових ресурсів, доцільно активізувати діяльність щодо 
допомоги МСП, які відчувають фінансові труднощі, у т.ч. шляхом освітньо-
консультаційних заходів з питань кризового менеджменту, краудфандингу, бізнес-
планування, просування бізнесу тощо.  

5. РОЗРОБКА РЕГУЛЯЦІЙ З ДУМКОЮ ПРО МАЛИЙ БІЗНЕС 
Відповідно до третього принципу Акту про малий бізнес при розробці нових 
регулювань органи влади мають насамперед враховувати зростання навантаження 
(адміністративного, фінансового) на малий бізнес, який є більш уразливим до змін 
«правил гри» у порівнянні з великим бізнесом, котрий має більші ресурси. 

Згідно з дослідженнями до запровадження цього принципу в ЄС велика компанія 
витрачала близько 1 євро на 1 співробітника для виконання адміністративних 
правил, мала компанія - 10 євро.  
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В Європі цей принцип реалізується шляхом оцінки впливу нових регулювань на 
малий бізнес, широкого ознайомлення зацікавлених кіл, встановлення тривалого 
перехідного періоду при запровадженні нових регулювань. 

На сайті Яремчанської міської  ради є розділ «Регуляторна політика», який містить 

повідомлення про оприлюднення регуляторних актів, АРВ, звіт щодо здійснення державної 

регуляторної політики виконавчими органами Яремчанської міської  ради, План з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2017 рік. Також є розділи «Рішення міської ради», «Рішення 

виконавчого комітету», «Розпорядження міського голови», «Проекти рішень міської ради». 

Специфікою цих розділів є розміщення документів у хронологічному порядку, відсутність 

можливості пошуку, відсутність систематизації за сферами діяльності, часто рішення не 

містять назву, лише номер і дату прийняття. Таке розміщення інформації суттєво ускладнює 

її пошук. 

 

Таблиця 7 – Регуляторні нововведення для МСП у  Яремчанському регіоні  протягом 
2012-2016 рр. 

Показник Од. 
виміру 

2012 2013 2014 2015 2016 

Питома вага надходжень до 
місцевих бюджетів від МСП 

% 34,1 46,4 46,8 43,2 38,0 

Кількість регулювань 
(регуляторних актів) 

одиниць 18 29 29 29 29 

Кількість проведених 
тематичних інформаційних 
семінарів, тренінгів 

одиниць 430 372 422 437 420 

Кількість учасників семінарів осіб 4611 3956 4801 4332 5020 

в тому числі жінок осіб Інформація відсутня 
*За даними Яремчанської міської  ради 

Відповідно до даних міської ради протягом 2013-2016 рр. кількість регуляторних актів 
перебуває на одному рівні, що є позитивним з точки зору формування 
передбачуваного правового поля. 

 

Рис. 18 –  Надходження від МСП і нові регулювання у Яремчанському регіоні 
протягом 2012- 2016 рр. 

 

Питома вага 
надходжень 
до місцевого 
бюджету від 
МСП, %

Кількість 
регуляторних 
актів, 
одиниць 
(права вісь)
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Частка надходжень від МСП до міського бюджету є значною, складає 34-47% у різні 
роки, при цьому протягом 2014-2016 рр. спостерігається низхідна динаміка частки 
надходжень. За відсутності даних щодо надходжень загалом, обсягів реалізованої 
продукції в абсолютних величинах доволі проблематично аналізувати даний факт. 
Ймовірно, на тлі зростання кількості юридичних і фізичних осіб відбувається 
оптимізація моделей бізнесу, а також зростання частки інших надходжень у зв’язку з 
децентралізацією. 

 
Рис. 19 –  Участь МСП в інформаційних заходах з приводу нових регулювань у 

Яремчанському регіоні протягом 2012- 2016 рр. 
 
Позитивним є значна кількість інформаційних заходів стосовно регуляторних 
нововведень, а також їх учасників: розрахунково у середньому у кожному заході 
брало участь 2-3 співробітника від кожного суб’єкта господарювання.  

Через відсутність даних стосовно розподілу учасників інформаційних заходів за 
статтю неможливо оцінити, чи дотримано принципів гендерної рівності, тобто, 
доцільно запровадити збір таких даних. 

Загалом варто удосконалити роботу щодо спрощення доступу до регуляторної 
інформації, насамперед шляхом систематизації її розміщення на сайті   

  

6. ОРІЄНТАЦІЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА ПОТРЕБИ МСП 

Четвертий принцип АМБ полягає в спрощенні надання публічних послуг МСП. В 
Європі даний принцип реалізується шляхом удосконалення реєстраційних, 
ліцензійних процедур, спрощення податкового адміністрування, збільшення надання 
послуг в режимі онлайн.  

В Україні втілення цього принципу значною мірою належить до повноважень 
Верховної ради та ЦОВВ, визначаються законами (Закони України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги» тощо), 
тобто, перебувають поза межами місцевої влади.  

В той же час на місцевому рівні наявні можливості зі спрощення організації надання 
адміністративних послуг, наприклад, за допомогою попереднього запис в 
адміністративні органи, спрощення доступу до інформації про порядок надання 
адміністративних послуг, інформування про стан розгляду заяв щодо надання 
адміністративних послуг тощо.  

Кількість 
учасників 
семінарів
, осіб

Кількість 
проведен
их 
тематичн
их 
семінарів
, одиниць 
(права 
вісь)
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Таблиця 8 – Спрощення нормативних вимог і зниження витрат МСП на дотримання 
вимог і процедур у  Яремчанському регіоні протягом 2012-2016 рр. 

Показник Од. 
виміру 

2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість 
адміністративних послуг 
в сфері підприємництва 

одиниць     55 

Кількість 
адміністративних послуг 
для підприємців, які 
можна отримати через 
Інтернет 

одиниць     2 

Кількість наданих 
адміністративних послуг  

одиниць   2430 4676 5709 

Кількість наданих 
консультацій щодо 
надання 
адміністративних послуг  

одиниць   564 914 840 

Кількість СПД, які 
отримали цифровий 
підпис 

одиниць      

в т.ч. жінки-підприємиці одиниць      

Кількість СПД, які 
використовують 
онлайн-звітність 

одиниць      

в т.ч. жінки-підприємиці одиниць      
*За даними Яремчанської міської  ради 

Дані стосовно реалізації даного принципу в Яремче є обмеженими, що ускладнює 
оцінку. На сайті міської ради є розділ «Адміністративні послуги», який містить 
інформаційні картки та заяви, що систематизовані за сферою регулювання, а також:  

- Контакти та графік прийому Центру надання адміністративних послуг, 

- Моніторинг надання послуг, 

- Перелік адміністративних  послуг, що надаються, 

- Перелік адміністративних послуг, що можуть надаватися за допомогою 
поштового зв'язку, 

- Анкета опитування суб’єктів звернення щодо якості обслуговування в ЦНАП 
Яремчанського міськвиконкому, 

- Регламент Центру надання адміністративних послуг, 

- Положення про Центр надання адміністративних послуг. 

Доцільно удосконалити цей розділ на сайті міської ради, розмістивши посилання на 
загальнодержавні електронні сервіси. 
За даними Надвірнянської ОДПІ, майже 80 відсотків податкової звітності платники 
Надвірнянщини надіслали он-лайн, що є позитивним результатом, свідчить про 
високий рівень ознайомлення підприємців з електронними сервісами ДФС, однак 
інформація у розрізі міст відсутня.  
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7. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МСП. ЗАКУПІВЛІ 

Згідно з п’ятим принципом АМБ для Європи органи влади мають сприяти розвиткові 
малого бізнесу, у т.ч. нових організацій, шляхом спрощення до експертної допомоги, 
а також публічних закупівель. 

Так, у Великій Британії підтримку малому бізнесу надає «GrowthAccelerator» 
(«Прискорювач росту»), що фінансується владою, при чому МСП також здійснюють 
внесок (приблизно 2-5 тис. євро залежно від розміру компанії). 

Цей бізнес-акселератор здійснює діяльність за такими основними напрямами: 

 розвиток бізнесу (в т. ч. допомога в стратегічному плануванні, сприяння у 

дослідженні ринку);  

 допомога в доступі до фінансування (в т. ч. підтримка МСП у розробці бізнес-

планів та інвестиційних пропозицій);  

 сприяння впровадженню інновацій (включаючи допомогу з питань 

інтелектуальної власності). 

Відповідно до наданих даних у м. Яремче діє один бізнес-центр, відсутні дані 
стосовно проведення промоційних заходів на кшталт ярмарків, форумів, виставок, 
конкурсів.  

Таблиця 9 – Активність місцевої політики щодо підтримки МСП у  Яремчанському 
регіоні протягом 2012-2016 рр. 

Показник 
Од. 

виміру 
2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість заходів 
(ярмарків, форумів, 
виставок тощо), 
проведених в місті за 
підтримки міської 
влади 

одиниць      

Кількість учасників в 
заходах (ярмарків, 
форумів, виставок 
тощо) 

одиниць      

Кількість об'єктів 
інфраструктури МСП 
(бізнес-центри, 
бізнес-інкубатори, 
лізингові компанії, ГО 
тощо) 

одиниць 1 1 1 1 1 

Кількість конкурсів 
для МСП, 
проведених за 
підтримки влади 

одиниць      

Кількість учасників 
конкурсів 

одиниць      

в т.ч. жінок-
підприємиць 

осіб      

Кількість проведених 
місцевих тендерів, 
закупівель, 

одиниць 1  1  1 
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Показник 
Од. 

виміру 
2012 2013 2014 2015 2016 

доступних МСП 

Загальна сума 
проведених тендерів 

грн 630535  150000  2499750 

Кількість суб’єктів 
МСП, що прийняли 
участь в місцевих 
закупівлях 

одиниць 2  3  2 

в т.ч. жінок-
підприємиць 

осіб      

*За даними Яремчанської міської  ради 

Місцеві тендери, доступні для МСП проводяться несистематично, кількість залучених 
учасників незначна.  

На сайті міської влади наявний розділ «Державні закупівлі», однак очевидно, що він 
містить неповну інформацію. Також  варто розглянути можливість розміщення 
оголошень про закупівлі д тендерних обсягів.  

   

8. СПРОЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ МСП 
В Європі шостий принцип АМБ реалізується шляхом полегшення доступу до 
фінансування, у т.ч. небанківського (венчурного, мікрофінансування, лізингу, мереж 
бізнес-ангелів), а також через створення сприятливого нормативно-правового 
середовища для здійснення платежів. 

Відповідно до  звіту «Індекс економічної політики у сфері МСП: країни Східного 
партнерства (2016)», серед трьох головних чинників, що стримують розвиток бізнесу 
в Україні, підприємці назвали ускладнений доступ до фінансування.  

Очевидно, що місцева влада не може повною мірою використати інструменти, задіяні 
європейськими інституціями, щодо сприяння банківському і небанківському 
кредитуванню, залучення венчурного капіталу, насамперед через високу вартість 
кредитних ресурсів, яка не здатна стимулювати зростання бізнесу. Втім, наразі в 
Україні функціонує немало програм з підтримки підприємництва (у т.ч. МСП, 
енергоефективного, аграрного, інноваційного, експортоорієнтованого), які 
використовують недорогі фінансові ресурси, що надаються СПД на пільгових умовах, 
наприклад: відшкодування частини відсотків за кредитами або безоплатне 
співфінансування бізнес-проекту тощо.  

На місцевому рівні одним до найбільш актуальних і здійсненних способів сприяння 
доступу до фінансових ресурсів залишається: 

- інформування МСП щодо можливостей пільгового кредитування, 

- навчання пошуку ресурсів і бізнес-плануванню, 

- сприяння мережуванню МСП з метою реалізації спільних проектів. 

Оскільки міською радою не надано дані стосовно проведення навчальних заходів з 
підвищення фінансової грамотності, міських програм, спрямованих на фінансову 
допомогу для МСП, небанківських установ, що можуть надавати допомогу СПД 
(лізинг, факторинг, мікрокредитування), можна порекомендувати зосередити увагу на 
застосуванні даних інструментів.  
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9. ЗАОХОЧЕННЯ МСП ДО ВИХОДУ НА РИНОК ЄВРОПИ 
Сьомий принцип АМБ спрямований на сприяння використанню малим бізнесом 
можливостей єдиного ринку Європи шляхом гармонізації національних законодавств 
і стандартів.  

Згідно зі звітом «Індекс економічної політики у сфері МСП: країни Східного 
партнерства (2016)», Україна серед шести країн досягла найбільших результатів в 
галузі узгодження технічного регулювання з ЄС. 

Дані стосовно спеціалізованих установ щодо підтримки стандартизації, отриманих 
сертифікатів, підприємств, що отримали консалтингові послуги щодо сертифікації, 
заходів щодо інформування про стандарти та технічні нормативи по м. Яремче 
відсутні. Однак для міста, що прагне розвивати туристично-рекреаційну галузь і 
залучати іноземних клієнтів, вкрай важливим є забезпечення належного рівня 
сервісу, а також його підтвердження відповідною сертифікацією. 

Тому доцільно звернути увагу на орієнтацію МСП на ринок Європи, враховуючи 
обмеженість ресурсів малого бізнесу для вивчення вимог цього ринку, варто 
зосередитися на навчально-інформаційних методах сприяння МСП, інформуючи про 
стандарти ЄС щодо якості товарів і послуг.  

В межах такої роботи можна рекомендувати провести інформаційну компанію щодо 
безоплатного доступу до можливостей мережі ЕЕN, яка дозволяє знайти партнера 
та/або інвестора в Європі та поза нею, надає доступ до ринкової інформації, 
вирішення юридичних питань, сприяє трансферу технологій.  

10. СПРИЯННЯ МСП У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ, ВПРОВАДЖЕННІ 
ІННОВАЦІЙ 
Відповідно до восьмого принципу Акту про малий бізнес інституції мають сприяти  
підвищенню фаховому рівню персоналу та інноваціям як визначальним чинникам 
збільшення продуктивності та конкурентоспроможності малого бізнесу. 

Реалізація цього принципу в країнах Європі здійснюється шляхом: 

- з’ясування відповідності фахового рівня персоналу потребам бізнесу, 

встановлення необхідних знань і умінь, 

- навчання персоналу у відповідності до потреб, 

- сприяння комерціалізації інновацій, у т.ч. шляхом підтримки кластеризації 

наукових установ, фінансових фондів, малого бізнесу, 

- підтримки впровадження та трансферу інновацій різних форм. 

На місцевому рівні утворення кластерів із залученням венчурних капіталів є доволі 
проблематичним, то сприяння трансферу технологій, а також підвищення фахового 
рівня персоналу, особлива пріоритетних галузей є цілком прагматичним і актуальним 
завданням.  

На сьогодні відсутні відомості стосовно будь-якої значущої активності у регіоні за 
даними напрямками: щодо проведених заходів (семінарів, тренінгів), орієнтованих на 
підвищення конкурентоздатності місцевої продукції, в т.ч. на зовнішніх ринках, 
об’єктів інфраструктури підтримки МСП, що надають допомогу МСП щодо інновацій 
та інвестицій. 

Для курортного міста є актуальним навчання персоналу готельно-ресторанного 
бізнесу та сфери торгівлі, впровадження нових способів залучення туристів, 
наприклад, шляхом активного застосування можливостей електронного бізнесу, 
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соціальних мереж. Перспективним напрямком для міста може стати переробка 
продукції лісівництва з використанням сучасних інноваційних технологій та 
просування її на зовнішні ринки. 

11. ДОПОМОГА МСП У ПЕРЕТВОРЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ У 
МОЖЛИВОСТІ 
Дев’ятий принцип АМБ спрямований на екологізацію МСП, сприяння ощадливому 
використанню природних ресурсів через застосування фінансових і не фінансових 
стимулів. Для ЄС цей принцип реалізується за такими напрямами: 

 Підтримка проведення екологічного аудиту МСП, 

 Сприяння екологізації МСП, в т.ч. через спрощення сертифікаційних процедур і 

застосування податкових пільг, 

 Поширення еко-знань серед  МСП, насичення інформаційного поля 

відповідними знаннями, заохочення трансферу енергозберігаючих технологій. 

У Яремчанському регіоні діє 1 програма, спрямована на екологізацію, проводиться 1-
3 навчальні заходи на рік щодо енергозбереження.  

Варто посилити роботу стосовно популяризації «зелених» бізнесів, що вкрай 
актуально для курортного регіону. Також для МСП дуже важливим є такий напрямок, 
як  підвищення енергоефективності, враховуючи високу вартість енергоресурсів.   

 
Таблиця 10 – Заходи з екологізації МСП у  Яремчанському регіоні протягом 2012-
2016 рр.  

Показник Од. 
виміру 

2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість програм, направлених на 
екологізацію діяльності МСП 

одиниць 1 1 1 1 1 

Кількість семінарів, бізнес-
консультацій, тренінгів у сфері 
енергозбереження та екологічної 
безпеки 

одиниць - - 1 3 2 

Кількість СПД, що впроваджували 
енергозберігаючі технології 
протягом року 

одиниць - - 1 2 2 

в т.ч. жінки-підприємиці осіб - - - 1 1 
*За даними Яремчанської міської  ради  
Доцільно розпочати активну роботу щодо посилення екологічної ощадливості МСП, 
насамперед шляхом проведення інформаційних заходів про підвищення 
енергоефективності, можливості фінансової і не фінансової допомоги міжнародних 
проектів, наприклад, проект «Підвищення енергоефективності та стимулювання 
використання відновлюваної енергії в агрохарчових та інших МСП України (ЮНІДО)», 
програма «Сприяння оптимізації енергоефективності (Європейський інвестиційний 
банк)» тощо.  

12. СПРИЯННЯ МСП У ВИХОДІ НА НОВІ РИНКИ 
Десятий принцип АМБ полягає в сприянні інтернаціоналізація МСП, залученні їх до 
глобальних виробничо-збутових ланцюжків.  

Основні напрямки реалізації десятого принципу АМБ: 

 Сприяння доступу до маркетингових досліджень,  
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 Допомога в подоланні торгових бар’єрів, 

 Спрощення  доступу до іноземних ринків публічних закупівель, 

 Захист інтелектуальної власності, чесної конкуренції. 

За підсумками 2014 в ЄС здійснювало прямий експорт кожне четверте МСП, навіть 
за активної державної підтримки вихід на зовнішній ринок є досить складним для 
МСП. 

За даними чотирьох обстежень "Стан ділової середовища та показники діяльності 
підприємств" (BEEPS), проведених в 2002, 2005, 2009 та 2013 роках, частка 
експортерів МСП та середня частка продукції МСП в загальному обсязі експортних 
продажів у виробничих галузях за минуле десятиліття знизилися. 

Враховуючи перспективність підписання угод про вільну торгівлю з ЄС та Канадою, 
на місцевому рівні важливо сприяти інформуванню МСП щодо нових можливостей, 
підтримувати обмін досвідом, заохочувати налагодження контактів із зарубіжними 
партнерами, сприяти подоланню технічних бар’єрів та доступу до ринкової 
інформації. 

Таблиця 11 – Динаміка зовнішньої торгівлі товарами у Яремчанському регіоні 
протягом 2012-2016 рр.  

Показник Од. виміру 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальний обсяг 
торгівлі 

тис. дол. 
США 

5338,0 6911,6 3114,5 5049,7 2540,0 

Темпи зростання % - 129 45 162 50 

Обсяг експорту 
тис. дол. 

США 
1397,9 1599,9 1798 1552,7 1564,5 

Темпи зростання % - 114 112 86 101 

Обсяг імпорту 
тис. дол. 

США 
3940,1 5311,7 1316,5 3497 975,5 

Темпи зростання % - 135 25 266 28 

Сальдо зовнішньої 
торгівлі 

тис. дол. 
США 

-2542,2 -3711,8 481,5 
-

1944,3 
589 

Кількість суб'єктів МСП, 
що займались ЗЕД 

одиниць      

Кількість суб’єктів  
МСП-експортерів 

одиниць      

Кількість заходів, 
семінарів, тренінгів  для 
СПД щодо 
можливостей виходу на 
зовнішні ринки 

одиниць      

Кількість СПД, які 
приймають участь у 
міжнародних виставках, 
ярмарках 

одиниць      

*За даними Яремчанської міської  ради  
Позитивним чинником є наявність у місті відносно стабільних і регулярних обсягів 
зовнішньої торгівлі протягом 2012-2016 рр., проте тренд є низхідним (обсяги 2016р. 
впали на 52% порівняно з 2012р.), прогноз - несприятливим. Тому необхідно вжити 
заходів щодо спрощення виходу МСП на зовнішні ринки, тим більше, що протягом 
досліджуваного періоду у місті не проводилися інформаційні заходи стосовно 
ведення ЗЕД тощо.  
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Рис. 20 –  Динаміка зовнішньої торгівлі товарами у Яремчанському регіоні протягом 
2012-2016 рр., тис. дол. США. 

 

 

 

Рис. 21 –  Товарна структура експорту товарів Яремчанського регіону у 2016 рр. 
 

Товарна структура експорту свідчить про чітку спеціалізацію МСП на експорті 
деревини і виробів з деревини, стабільні і регулярні обсяги – про наявність ринку 
збуту. В той же час такий характер експорту сигналізує про потенціал і доцільність 
розвитку товарної диверсифікації.                                                                                                                                                                                                                    
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Рис. 22 –  Товарна структура імпорту товарів Яремчанського регіону у 2016 рр. 
 

Товарна структура імпорту є більш різноманітною, найбільшу частку 87% має 
продукція машинобудування.  

 
 

Рис. 23–  Динаміка експорту товарів Яремчанського регіону за країнами світу, тис. 
дол. США 

 

6%

4%

0%
3% 69%

10%
8%

87%

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них                                                                               
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів                                                                    
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу                                                                                              
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них                                                                                         
XVI. Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання                                                                  
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби                                                                
XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні                                                                                     

2010 2013 2014 2015 2016

Австрія

Італія

Литва

Ліван

Молдова, Республіка

Польща

Російська Федерація

Румунія

Словаччина

Угорщина

Ізраїль, Іспанія, Канада, Катар, 
Німеччина, Чехія, Швейцарія 
разом



 Проект Програми посилення конкурентоспроможності МСП Яремчанського регіону 

50 

 

 

Рис. 24 –  Динаміка імпорту товарів Яремчанського регіону за країнами світу, тис. 
дол. США 

 

Географічна структура експорту є досить різноманітною, найбільші і регулярні 
поставки спрямовуються до Молдови, Угорщини, Румунії.  Географічна структура 
імпорту має менш системний характер, найбільші і регулярні поставки зафіксовані з 
Австрії та Італії. Загалом дані щодо країн, з якими ведуть ЗЕД підприємства 
Яремчанського регіону, свідчать про спрямованість місцевих СПД на країни Європи, 
доцільно поглиблювати такі зв’язки, адже залучення до ВЗЛ економічно розвинутих 
країн є одним з важливих чинників посилення конкурентоспроможності. 
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Рис. 25 –  Динаміка прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу) в 
економіку Яремчанського регіону 

В той же час дані динаміки прямих іноземних інвестицій до Яремчанського регіону 

свідчать, що їх максимум прийшовся на 2014 р., після чого відбулося згортання. 

Крім того, за даними ГУ статистики в Івано-Франківській області, частка  прямих  

іноземних  інвестицій (акціонерного капіталу)  в економіку Яремчанського регіону в 

загальнообласному  обсязі протягом 2012-2016 рр. становили 0,1%, що вказує на 

доцільність активізації роботи із залучення інвестицій, у т.ч. шляхом промоції 

регіону, участі у міжнародних виставкових заходах, підвищенні ефективності з 

містами-побратимами, використання можливостей мереж на кшталт EEN тощо.  

Наприклад, на підтримку угоди про вільну торгівлю з ЄС Україна долучилася до 

програми підтримки МСП (Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME)). 

В рамках програми є такі актуальні для регіону проекти, як: 

- Доступ до Європейської мережі підприємств (EEN),  

- Еразмус для молодих підприємців,  

- Інтернаціоналізація кластерів МСП,  

- Розвиток туризму,  

- Полегшення доступу до державних закупівель тощо. 

 
Програма доступна як безпосередньо для МСП, так і для бізнес-об’єднань, 
громадських організацій, навчальних закладів, органи державної влади.  
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ВИСНОВКИ 
1. Для аналізу тенденцій розвитку МСП у Яремчанському регіоні було використано 
інформацію міської ради, дані з відкритих джерел, а також результати опитування 
представників МСП, підсумки конференції готельєрів.  

2. Динаміка кількості СПД є різнонаправленою. У 2014 рр. відбулося значне 
скорочення кількості СПД, на кінець 2016 р. зниження відносно показника 2013 р. 
склало 9% по кількості юридичних осіб і 20% по кількості ФОП. Проте показники 2015 
і 2016 рр. вказують на відновлення позитивної динаміки, тобто, бізнес певною мірою 
адаптувався до нових умов. 

3. Обсяги реалізованої промислової продукції усіма суб’єктами господарювання 
демонструють значну позитивну динаміку, причому темпи зростання обсягів 
реалізованої продукції малими підприємствами становлять 508% у 2016 р. у 
порівнянні з 2013 р., випереджаючи темпи зростання загалом, що склали 290% за 
той же період.  
4. Частка зайнятих в МСП протягом 2013-2015 рр. становила 41-44% від загальної 
кількості, отже, МСП має важливе соціальне значення з точки зору забезпечення 
зайнятості. Крім того, темпи зростання зайнятих на малих підприємствах у 2016 р. 
порівняно з 2013 р. є позитивними і складають 102%, тоді як кількість зайнятих в СПД 
за той же період скоротилася на 8%, а кількість штатних працівників у всіх сферах – 
на 11%. 
5. Частка надходжень до місцевих бюджетів від суб’єктів малого і середнього 
підприємництва складала 34-49%, що також свідчить про вагому роль МСП.  
6. Аналіз виконання  першого принципу Акту про малий бізнес стосовно залучення до 
бізнесу молоді, жінок, розвиток сімейного бізнесу, є проблематичною, оскільки 
відсутня практика збору відповідних даних. У межах Яремчанської міської ради діє 12 
загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 2,9 тис. учнів, вищі 
навчальні заклади відсутні. Оскільки дані щодо навчальних програм і курсів з 
підприємництва для учнів загальноосвітніх закладів відсутні, доцільно розглянути цей 
напрям діяльності з метою формування позитивного сприйняття підприємництва 
учнями, залучення їх у майбутньому д бізнесу. Дані щодо сприяння у започаткуванні 
підприємництва жінкам з числа безробітних вказують на досить стабільний його 
рівень за винятком показника 2016р. Загалом  оцінка залучення жінок до МСП є 
проблематичною за умов нестачі відповідної інформації (кількість жінок, які є ФОП 
або засновницями юридичних осіб). Втім, можна стверджувати, що відсутність 
інституцій, які займаються підтримкою жіночого  бізнесу, свідчить  про наявність 
потенціалу, який доцільно задіяти. Також варто започаткувати збір даних для 
подальшої оцінки. 
7. За відсутності таких даних, як кількість СПД, які скасували реєстрацію, кількість 
СПД, які зазнали банкрутства, кількість інституцій інфраструктури підтримки МСП, що 
працюють з СПД у стані кризи, кількість консультацій можна стверджувати, що варто 
посилити роботу щодо реалізації другого принципу АМБ стосовно надання шансу 
сумлінним збанкрутілим МСП. 
8. Третій принцип АМБ щодо розробки регулювань з оцінкою ускладнення ведення 
діяльності малим бізнесом частково дотримується. На сайті Яремчанської міської  
ради є розділ «Регуляторна політика». Також є розділи «Рішення міської ради», 
«Рішення виконавчого комітету», «Розпорядження міського голови», «Проекти рішень 
міської ради». Проте розміщення документів у хронологічному порядку, відсутність 
можливості пошуку, відсутність систематизації за сферами діяльності ускладнюють 
пошук. Протягом 2013-2016 рр. кількість регуляторних актів перебуває на одному 
рівні, що є позитивним з точки зору формування передбачуваного правового поля. Є 
значною кількість інформаційних заходів стосовно регуляторних нововведень, а 
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також їх учасників: розрахунково у середньому у кожному заході брало участь 2-3 
співробітника від кожного суб’єкта господарювання.  
9. На виконання четвертого принципу європейського Акту про малий бізнес 
(скорочення фінансових і часових витрат МСП на оформлення ліцензійно-дозвільної 
документації) на сайті міськради створено розділ «Адміністративні послуги», який 
містить інформаційні картки та заяви, що систематизовані за сферою регулювання, 
та інші потрібну інформацію. За даними Надвірнянської ОДПІ, майже 80 відсотків 
податкової звітності платники надіслали он-лайн, що свідчить про високий рівень 
ознайомлення з електронними сервісами ДФС. 
10. Відповідно до п’ятого принципу АМБ, влада має надавати підтримку МСП, у т.ч. 
шляхом надання доступу до публічних закупівель. У м. Яремче діє один бізнес-центр, 
відсутні дані стосовно проведення промоційних заходів на кшталт ярмарків, форумів, 
виставок, конкурсів. Місцеві тендери, доступні для МСП, проводяться 
несистематично, кількість залучених учасників незначна. На сайті міської влади 
наявний розділ «Державні закупівлі», варто розглянути можливість розміщення 
оголошень про закупівлі д тендерних обсягів.  
11. Сприяння доступу до фінансування, що передбачено шостим принципом АМБ, 
має бути активізованим. Протягом досліджуваного періоду у регіоні не зафіксовано 
проведення навчальних заходів з підвищення фінансової грамотності, міських 
програм, спрямованих на фінансову допомогу для МСП. Під час анкетування МСП 
зазначили, що хотіли б мати більше інформації стосовно пільгового кредитування та 
грантової допомоги, оскільки стандартні умови банківського кредитування є занадто 
обтяжливими. 
12. Сьомий принцип АМБ визначає необхідність спрощення подолання МСП 
технічних бар’єрів при виході на зовнішні ринки.  На сьогодні відсутні дані щодо 
отриманих сертифікатів, підприємств, що отримали консалтингові послуги щодо 
сертифікації, заходів щодо інформування про стандарти та технічні нормативи у 
регіоні.  
13. Відповідно до восьмого принципу Акту про малий бізнес органам влади слід 
сприяти посиленню конкурентоспроможності шляхом підвищення продуктивності 
праці, у т.ч. через розвиток персоналу і сприяння інноваціям. На сьогодні відсутні 
відомості стосовно будь-якої значущої активності у місті за даними напрямками: 
щодо проведених заходів (семінарів, тренінгів), орієнтованих на підвищення 
конкурентоздатності місцевої продукції, в т.ч. на зовнішніх ринках, об’єктів 
інфраструктури підтримки МСП, що надають допомогу МСП щодо інновацій та 
інвестицій. Для курортного міста є актуальним навчання персоналу готельно-
ресторанного бізнесу та сфери торгівлі, впровадження нових способів залучення 
туристів, наприклад, шляхом активного застосування можливостей електронного 
бізнесу, соціальних мереж 
14. Згідно з дев’ятим принципом АМБ, влада має сприяти запровадженню технологій, 
дружніх до довкілля. У Яремчанському регіоні діє 1 програма, спрямована на 
екологізацію, проводиться 1-3 навчальні заходи на рік щодо енергозбереження. 
Варто посилити роботу стосовно популяризації «зелених» бізнесів, що вкрай 
актуально для курортного регіону.  
15. Десятий принцип  АМБ встановлює необхідність заохочення МСП до виходу на 
нові ринки, включення у глобальні виробничо-збутові ланцюжки. Позитивним 
чинником є наявність у місті відносно стабільних і регулярних обсягів зовнішньої 
торгівлі протягом 2012-2016 рр., проте тренд є низхідним (обсяги 2016р. впали на 
52% порівняно з 2012р.), прогноз - несприятливим. Тому необхідно вжити заходів 
щодо спрощення виходу МСП на зовнішні ринки, тим більше, що протягом 
досліджуваного періоду у місті не проводилися інформаційні заходи стосовно 
ведення ЗЕД. Загалом дані щодо країн, з якими ведуть ЗЕД підприємства 
Яремчанського регіону, свідчать про спрямованість місцевих СПД на країни Європи, 
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доцільно поглиблювати такі зв’язки, адже залучення до ВЗЛ економічно розвинутих 
країн є одним з важливих чинників посилення конкурентоспроможності. 
16. Пріоритетними галузями представники МСП назвали: 

o надання туристичних послуг, 

o готельно-ресторанний бізнес, 

o переробку грибів, ягід. 

 
17. До конкурентних переваг місцевого бізнесу відносять: 

 природно-кліматичні умови, 

 розвиток туристичної галузі, 

 збереження традицій. 

 
18. Перешкодами на шляху розвитку МСП учасники вважають: 

 неприйнятний рівень розвитку міського ЖКГ, 

 нестачу атракцій,  

 недостатній розвиток креативних індустрій (нестача унікальних місцевих 

сувенірів тощо), 

 недостатній кваліфікаційний рівень кадрів, 

 падіння потоку туристів навесні та восени. 

 
19. Представники бізнесу висловили низку пропозицій щодо прискорення розвитку 
МСП у місті: 

- навчання кадрів з метою підвищення рівня сервісу, 

- сприяння промоції міста (створення онлайн-каталогу місцевих продукції та 

послуг, сприяння створенню туристичних атракцій), 

- сприяння доступу до фінансування (спрощення пошуку інформації про 

грантові програми з розвитку МСП, пільгове кредитування, проведення 

тренінгів з підготовки бізнес-пропозицій, аплікаційних форм), 

- удосконалення місцевого ЖКГ. 

 
20. Серед найбільш затребуваних тем консультацій учасники анкетування назвали: 

- Просування бізнесу,  пошук фінансових ресурсів (по 82%), 

- Пошук партнерів і клієнтів (76%). 

- Співпраця з міжнародними проектами (67%), 

- Інтелектуальна власність (24%). 

 

21. Найбільш потрібними інструментами розвитку бізнесу опитувані назвали: 

- Доступ до фінансування (76%), 

- Навчання персоналу (71%),  

- Рекомендації іноземних фахівців-практиків (62%),  

- Участь у міжнародних заходах (57%). 

 

22. Пропозиції представників малого і середнього бізнесу є здійсненними на 
місцевому рівні, а також  відповідають і національним пріоритетам щодо розвитку 
підприємництва, і принципам Акту про малий бізнес. Доцільно на їх підставі 
розробити План заходів в рамках Програми посилення конкурентоспроможності МСП 
Яремчанського регіону. 


