
Результати дослідження. Інформація базована на досвіді організацій, що з 2014 року працюють з програмами підтримки МСБ

Проекти з працевлаштування та створення
малого і середнього бізнесу для ВПО і громад,
які постраждали внаслідок конфлікту

Дослідження здійснено на замовлення
Форуму НДО в Україні за фінансової підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку

Умовні позначення: ВПО — внутрішньо переміщені особи з Донецької та Луганської областей
МСБ — малий та середній бізнес / НДО —  недержавні організації / ЦЗ — центри зайнятості / БП — бізнес-проекти

проект проект проект

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ:

• відсутністю цільових програм, спрямованих на стимулювання самозайнятості серед ВПО, розкриття підприємницького
потенціалу, відновлення власної справи;

• низьким рівнем залучення існуючих підприємців з усіх регіонів України до програми зі створення нових робочих місць
для ВПО і низьким рівнем ефективності даної ініціативи;

• акцентуванням уваги на веденні обліку тих, хто звертається до ЦЗ за виплатами по безробіттю та допомогою у пошуку роботи

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА МСБ СЕРЕД ВПО:

всього в Україні з 2014 року було ініційовано

Кожна програма здійснювалась/здійснюється за міжнародної
фінансової підтримки.

К-ть проектів
11
10

9
7
3
3
2
2
2
2У 75% програм можуть брати участь представники

цільових груп з двох та більше областей, при цьому кількість
проектів, що працюють/працювали по усій території України, —
лише 18%

68 програм,
спрямованих на підтримку МСБ

і ще 19 організацій/інституцій впроваджують по 1 програмі

ПРОГРАМА

грант менторство навчанняпідтримка бізнесу

Організація\Інституція
International Organization for Migration
UNDP
USAID
European Union
UNHCR
People in Need
Danish Refugee Council
Republic of Lithuania
Stabilization Support Services
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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програм орієнтуються
на одну цільову аудиторію71%

Найменший показник покриття програмами підтримки МСБ
становить 12 проектів в межах однієї області

Основна частина програм МСБ спрямована
безпосередньо на ВПО, проте аплікантами можуть
бути ВПО як персональні учасники, так і юридичні особи,
створені ВПО, а також НДО, серед членів яких є ВПО

Спостерігається тенденція до розширення кола
грантоотримувачів іншими категоріями з числа
представників локальних громад, наприклад:

НДО    14

ВПО    43Роботодавці    11
Окремі групи населення локальних громад –
підприємці, стартапери, молодь, учасники АТО тощо

Інші    4Мешканці місцевих
громад    14

люди з особливими
потребами

> 30

20 − 30

15 − 19

< 15

учасники АТО молодь

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ МСБ (к-ть проектів):

КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ У РОЗРІЗІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ:

37
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27
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Львів Тернопіль

Хмельницький

Вінниця

Житомир

Луцьк Рівне

Івано-Франківськ

Ужгород

Чернівці

Одеса Херсон

Дніпро

Запоріжжя

Донецьк

Луганськ

Київ

Суми

Чернігів

Полтава

Черкаси

Харків

Миколаїв

Кропивницький
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Організація
Карітас України
КримSOS
Творчий центр ТЦК
Кримська діаспора
Горєніє
Клуб Ділових Людей
Національна асамблея інвалідів
Impact Hub Odessa
Станція «Харків»
Джерело надії
Міжнародний фонд «Відродження»
Територія Бізнесу
Український жіночий фонд
Фонд громади Житомира
Асоціація приватних роботодавців
І ще 40 НДО впровадили по 1 проекту

К-ть проектів
7
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

• В середньому фінансова допомога в межах програм підтримки МСБ коливається у діапазоні від $1074 до $6 656 на одного
імпламентатора.

• Мінімальна пропонована фінансова винагорода становить $63, а максимальна $101 461.
• У 90% випадків розмір гранту не перевищує $3 000.
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69%
програм складаються з одного компоненту, наприклад, 
лише надання гранту або ж тільки проведення навчання

ІМПЛАМЕНТАТОРИ ПРОЕКТІВ МСБ:

РОЗПОДІЛ МІНІМАЛЬНО ЗАЗНАЧЕНИХ СУМ ГРАНТІВ (дані наведені у $)

грант
(гроші або

обладнання)

ДО СКЛАДОВИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОГРАМ ЧАСТО ВНОСЯТЬ:

Гроші 37
Обладнання 10

Інше

Грант

Навчання

Менторство

ВИДИ ПІДТРИМКИ:

7

47

27

12
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Пропонувати більший 
розмір грантів
у розрахунку на 
одного апліканта

Збільшувати строки 
реалізації проектів

Вносити до 
компонентів програм 
менторство та
комплексний супровід 
аплікантів від 
бізнес-ідеї до сталого 
впровадження

Розглядати 
можливість 
розширення цільових 
груп учасників 
програм іншими 
категоріями 
населення

При визначенні 
цільової аудиторії 
програми 
враховувати рівень 
насичення 
аналогічними 
пропозиціями 
бізнес-простору 
конкретної території

ВИКЛИКИ, НЕДОЛІКИ ТА СЛАДКІ МІСЦЯ ПРОЕКТІВ МСБ, ЩО БУЛИ РЕАЛІЗОВАНІ У 2014-2015 РОКАХ:

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОЕКТІВ МСБ ДЛЯ НДО:

• обмежений термін реалізації програми
• перевантаження співробітників в процесі прийому аплікаційних заявок
• складнощі з узгодженням графіку роботи тренерів-волонтерів
• завантаженість менторів
• складнощі у взаємодії з органами влади
• недостатній рівень активності донорів у вирішенні проблемних питань

Проблеми
організаційного
характеру

• фокус виключно на ВПО
• вікові обмеження
• необхідність володіння бізнесом

Проблеми,
обумовлені цільовою
групою аплікантів

• підприємці не достатньо відкриті у питанні наданні порівняльної інформації щодо показників 
розвитку власної справи після отримання гранту

• низький рівень активності працедавців

Проблеми
з відкритістю
та довірою

• психологічна неготовність займатись бізнесом
• страх виходити з зони комфорту

Проблеми соціально-
психологічного
характеру


