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КЕЙС-СТАДІ	
Посібник	покликаний	надати	матеріали	
для	навчання,	із	використанням	прикла-
дів	реальних	економічних	і	соціальних	
ситуацій	

Посібник	підготовлений	на	замовлення	На-
ціональної	платформи	МСБ	в	рамках	Проек-
ту	«Адвокасі-кампанія	з	просування	пріори-
тетів	й	пропозицій	реформ	від	малого	й	се-
реднього	бізнесу	напередодні	місцевих	ви-
борів»,	що	був	реалізований	у	10	містах	
України	протягом	липня	-	жовтня	2015	року.	

Упорядник:	Анастасія	Баклан	

Цей	документ	підготовлено	завдяки	допо-
мозі	Агентства	США	з	міжнародного	розвит-
ку	(USAID)	та	Національного	Фонду	під-
примки	демократії	(NED),	на	базі	матеріалів	
Проекту	USAID	“Впевнений	бізнес	–	заможна	
громада”	та	Центру	міжнародного	приват-
ного	підприємництва	(СІРЕ).	Окремі	думки,	
висловлені	в	документі,	відображають	осо-
бисту	позицію	авторів	і	можуть	не	відповіда-
ти	позиції	USAID,	Уряду	США,	NED	та	CIPE.	
		

Американський	народ,	через	Агентство	
США	з	міжнародного	розвитку	(USAID),	на-
дає	економічну	та	гуманітарну	допомогу	по	
всьому	світу	понад	50	років.	В	Україні	допо-
мога	USAID	надається	у	таких	сферах,	як	
економічний	розвиток,	демократія	та	управ-
ління,	охорона	здоров’я	і	соціальний	сектор.	
В	Україні	Агентство	США	з	міжнародного	
розвитку	надає	технічну	та	гуманітарну	до-
помогу	починаючи	з	1992	року.		

За	додатковою	інформацією	про	програми	
USAID	в	Україні	звертайтеся	до	Відділу	
USAID	із	зв’язків	із	громадськістю	за	теле-
фоном	+38	(044)	521-5741,	на	Інтернет-
сторінку	http://ukraine.usaid.gov	або	на	
сторінку	у	соціальній	мережі	“Facebook”:	
http://www.facebook.com/USAIDUkraine.

http://cipe-eurasia.org/ukraine/
http://ukraine.usaid.gov
http://www.facebook.com/USAIDUkraine
http://www.platforma-msb.org
http://cipe-eurasia.org/ukraine/
http://ukraine.usaid.gov
http://www.facebook.com/USAIDUkraine
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Вступ

Спроба	пілотування	всеукраїнської	адвокасі	з	розробки	та	
просування	реформ	від	малого	та	середнього	бізнесу	(МСБ)	
вперше	була	зроблена	у	2012	році	напередодні	парламентсь-
ких	виборів	в	рамках	проекту	«5	вимог».		

Перша	подібна	кампанія	відбулася	ще	у	2012	році	під	на-
звою	"5	вимог	від	малого	і	середнього	бізнесу	до	політиків	
і	влади",	з	метою	формування	єдиного	пакету	пріоритетів	
національного	рівня	для	комунікації	із	кандидатами	в	пар-
ламент	та	парламентськими	партіями.	У	роботі	взяли	

участь	активісти	підприємницького	руху,	представники	
територіальних	та	галузевих	бізнес-асоціацій,	лідери	ор-
ганізацій	підтримки	підприємництва.		

Завданнями	адвокасі-кампанії	стало:	

• 	Сформувати	обгрунтовані,	конкретні,	системні,	реле-

вантні,	консолідовані	спільні		вимоги	малого	та	серед-
нього	бізнесу	до	політиків	і	влади;		

• 	Мотивувати	кандидатів	в	депутати	Верховної	Ради	
включити	ці	вимоги		до	своїх	передвиборчих	програм;	

• 	Сформувати	механізми	для	подальшого	контролю	за	

виконанням	цих	вимог	владою.		

Так,	протягом	серпня-вересня	2012	року	було	проведено	
дослідження	проблематики	бізнесу	у	регіонах	методами	
анкетування,	телефонного	опитування	та	проведення	фо-
кус-груп	з	підприємцями.	Після	систематизації	проблем	за	

допомогою	групи	експертів	було	сформульовано	переліки	
ТОП-5	та	ТОП-10	вимог	до	політиків	і	влади.	

Для	подальшого	просування	та	захисту	сформованих	ви-
мог	підприємців	була	організована	широка	PR-кампанія	із	

застосуванням	різних	засобів	масової	комунікації.	Працю-
вав	окремий	веб-сайт	проекту	«5	вимог»,	залучалися	парт-
нерські	ЗМІ,	були	проведені	круглі	столи	та	прес-конфе-
ренції.		

З’ясовані	пріоритети	та	запропоновані	у	2012	році	вимоги	

МСБ	до	політиків	і	влади	були	розглянуті	на	Всеукраїнсь-
кому	"Форумі	малого	та	середнього	бізнесу:	виклики	на	
2014-2017	роки",	що	відбувся	8-9	квітня	2014	року	в	Києві.	
На	форумі	було	прийнято	рішення	про	започаткування	
Національної	платформи	МСБ	і	початок	системної	кон-

солідації	МСБ,	що	було	відображено	у	Резолюції.		

http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/5vymog_results.pptx
http://www.platforma-msb.org
http://5vymog.com.ua/
http://ari.org.ua/34-forum-malogo-i-srednego-biznesa-vyzovy-na-2014-2017-goda.html
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/SME-Forum_Resolution.doc
http://5vymog.com.ua/
http://ari.org.ua/34-forum-malogo-i-srednego-biznesa-vyzovy-na-2014-2017-goda.html
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/SME-Forum_Resolution.doc
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/5vymog_results.pptx
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Зокрема	на	Форумі	була	представлена	«Дорожня	карта	
невідкладних	реформ	у	сфері	підтримки	розвитку	малого	
і	середнього	підприємництва	в	Україні	на	2015	–	2016	
роки»,	побудована	на	базі	зрізу	проблематики	бізнесу,	
виявленої	в	ході	реалізації	проекту	«5	вимог».	*	Станом	на	

грудень	2015	року,	більше	половини	пунктів	Дорожньої	
карти	вже	знайшли	відображення	у	розроблених	проектах	
законів	та	прийнятих	нормативно-правових	актах	(зако-
нах,	постановах	тощо).	

В	період	передвиборчих	перегонів	у	жовтні	2014	року	було	
проведене	Дослідження	передвиборчих	програм	29	
політичних	партій	на	предмет	врахування	пропозицій	та	
пріоритетів	МСБ,	що	були	узагальнені	на	Форумі.			

Наступним	кроком	стало	запровадження	механізмів	си-

стемного	контролю	за	дотриманням	передвиборчих	обі-
цянок	і	виконанням	вимог	МСБ.		

Так,	результати	моніторингу	виконання	обіцянок,	наданих	
кандидатами	у	2014	році	на	національному	рівні,	були	си-
стематизовані	і	включені	у	«Моніторингу	діяльності	пар-

ламентських	політичних	партій	щодо	врахування	інтересів	
МСП»,	«Дослідження	законотворчої	діяльності	влади	
щодо	врахування	інтересів	МСП»,	що	були	презентовані	
представникам	влади	та	стало	регулярним	продуктом	для	
оприлюднення	серед	бізнес-спільноти.	

Реалізація	адвокасі-кампанії	2012-2014	років	сприяла	пі-
двищенню	ефективності	самоорганізації	підприємницько-
го	середовища	для	досягнення	спільних	цілей	щодо	по-
кращення	умов	ведення	бізнесу	не	тільки	на	національно-
му,	а	й	на	місцевому	рівні.		

Кандидати	у	депутати	не	лише	парламенту,	а	й	до	органів	
місцевого	самоврядування	пішли	на	переговори	з	бізнесом	
і	приєдналися	до	роботи	щодо	включення	пропозицій	ре-
форм	до	передвиборчих	програм	партій	та	окремих	кан-
дидатів.	

Саме	це	стало	фокусом	адвокасі-кампанії,	що	пройшла	
протягом	липня	-	жовтня	2015	року	за	підтримки	Проекту	
USAID	“Впевнений	бізнес	–	заможна	громада”	у	10	пілот-
них	регіонах	України	під	назвою	«Адвокасі-кампанія	з	про-
сування	пріоритетів	та	пропозицій	реформ	від	малого	й	

середнього	бізнесу	напередодні	місцевих	виборів».	

У	2015	році	в	адвокасі-кампанії	взяли	участь	коаліції	МСБ	у	
10	містах	держави:	Вінниця,	Дніпродзержинськ,	Миколаїв,	
Івано-Франківськ,	Одеса,	Суми,	Харків,	Чернігів,	Чернівці	та	
Черкаси.			

Фінансова	підтримка	для	реалізації	проекту	на	місцях	була	
надана	завдяки	допомозі	Агентства	США	з	міжнародного	
розвитку	(USAID),	в	рамках	Проекту	“Впевнений	бізнес	–	
заможна	громада”,	що	був	реалізований	Центром	міжна-
родного	приватного	підприємництва	(CIPE).		

Далі	надаємо	опис	алгоритму	реалізації	адвокасі-кампанії,	
ходу	та	проблематики	проведення	заходів	проекту,	спе-
цифіки	застосування	каналів	масової	комунікації	у	кожно-
му	з	десяти	міст,	а	також	пропозиції	регіональних	коорди-
наторів	щодо	проведення	подібних	адвокасі-кампаній.		

Кейс-стаді	може	бути	корисним	для	представників	
українських	бізнес-асоціацій,	організацій	підтримки	під-
приємництва,	аналітичних	центрів	та	проектів	міжнарод-
ної	технічної	допомоги.

Розроблені	в	рамках	
роботи	CIPE	кейс-стаді

Доступні	у	розділах	"Адвокасі"	та	"Методики"	на	
сайті	Національної	платформи	МСБ.

http://www.platforma-msb.org
http://platforma-msb.org/smeroadmap_2015-2016/
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/monitoring_web.pdf
http://platforma-msb.org/doslidzhennya-zakonotvorchoyi-diyalnos-2/
http://platforma-msb.org/category/advokasi/uspishni-advokasi/
http://platforma-msb.org/category/baza-znan/metodyky/
http://platforma-msb.org/category/advokasi/uspishni-advokasi/
http://platforma-msb.org/category/baza-znan/metodyky/
http://platforma-msb.org/smeroadmap_2015-2016/
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/monitoring_web.pdf
http://platforma-msb.org/doslidzhennya-zakonotvorchoyi-diyalnos-2/
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АЛГОРИТМ		
проведення	адвокасі-кампанії

КОАЛІЦІЯ: Формування регіональних коаліцій МСБ

"ПРОФІЛЬ РЕГІОНУ": Визначення ключових галузей економіки

ФОКУС-ГРУПИ: Аналіз проблематики в регіонах

РОБОТА ЕКСПЕРТІВ: Систематизація проблем та формування вибірки

МЕМОРАНДУМ: Включення списку вимог у Меморандум

КРУГЛІ СТОЛИ: Підписання Меморандумів з кандидатами

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ: Повідомлення ЗМІ результатів комунікації

МОНІТОРИНГ: Відстеження виконання наданих обіцянок

МЕТА: Чітке формулювання мети (цілі) адвокасі-кампанії

ГОЛОСУВАННЯ: Визначення пріоритетів та формування вимог

http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Monitoryng.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Profil-regionu.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Krugli-stoly.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Pres-konferentsii-.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Fokus-grupy.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Golosuvannya.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Memorandum.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Robota-ekspertiv.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Memorandum.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Golosuvannya.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Robota-ekspertiv.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Meta.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Monitoryng.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Meta.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Koalitsiya.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Fokus-grupy.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Profil-regionu.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Koalitsiya.pdf
http://www.platforma-msb.org
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Krugli-stoly.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Pres-konferentsii-.pdf
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РЕАЛІЗАЦІЯ	
адвокасі-кампанії

http://www.platforma-msb.org
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Вінниця

Виконавець	Проекту	у	регіоні:		
Вінницька	обласна	організація		
"Спілка	підприємців	"Стіна"	

Регіон:	Вінниця	

Керівник:	Олександр	Печалін	

Кількість	учасників	Коаліції:	11		

Кількість	проведених	заходів:	8	

Скільки	вимог	увійшло	в	Меморандум:	10	

Скільки	кандидатів	на	посаду	міського	голови	
підписали	Меморандум:	0	

Скільки	кандидатів	в	депутати	міської	ради	
підписали	Меморандум:	35	

Контакти:	stina.org@gmail.com		

КОМЕНТАР	ВИКОНАВЦІВ:	На	початковому	етапі	

було	досить	важко	визначити	фактичні	контакти	

значної	кількості	політичних	партій	-	учасників	пере-

двиборчих	перегонів.	До	того	ж,	низька	ділова	ак-

тивність	влітку	вплинула	на	кількість	учасників	за-

ходів	проведених,	в	рамках	проекту.	

Чітко	окреслилося	розмежування	між	непарла-

ментськими	партіями,	які	переважно	підтримали	

проект,	та	парламентськими,	які	проект	фактично	

ігнорували.	Відповідним	було	й	ставлення	значної	

частини	ЗМІ,	що	створювало	ризик	«інформаційного	

вакууму»	і	необхідності	витрачати	більше	часу	на	

безпосередні	контакти.		

Більше	того,	через	тиждень	після	проведення	прес-

конференції,	в	офісі	керівника	проекту	–	Олександра	

Печаліна,	було	знайдено	мікрокамеру	для	здійснен-

ня	відеоспостереження.	

У	Вінницькій	області	за	довгі	роки	сформувалася	

власна	"політична	еліта",	в	руках	якої	зосереджені	

основні	важелі	управління.	Тому	специфіка	нашої	

роботи	полягала	в	пошуку	компромісних	рішень.		

Відповідно,	ми	шукали	такі	формулювання	у	пропо-

зиціях	бізнесу	та	їхньому	обґрунтуванні,	щоб,	з	од-

ного	боку,	не	спотворити	імідж	нинішньої	влади,	з	

іншого	блоку,	донести	все	те,	що	об’єктивно	необ-

хідно	для	розвитку	малого	і	середнього	бізнесу	  
Вінниці.	З	акцентом	на	те,	який	внесок	у	реформи	

можуть	зробити	органи	місцевого	самоврядування.

http://stina.org.ua/
http://stina.org.ua/
mailto:stina.org@gmail.com
http://www.platforma-msb.org
mailto:stina.org@gmail.com
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Дніпродзержинськ

Виконавець	Проекту	у	регіоні:	
	Асоціація	"Правозахист"

Регіон:	Дніпродзержинськ	

Керівник:	Олег	Каспаров	

Кількість	учасників	Коаліції:	10		

Кільсть	проведених	заходів:	6	

Скільки	вимог	увійшло	в	Меморандум:	8	

Скільки	кандидатів	на	посаду	міського	голови	
підписали	Меморандум:	2	

Скільки	кандидатів	в	депутати	міської	ради	
підписали	Меморандум:	15	

Контакти:	pravozakhyst@gmail.com	

Стаття:	Політики	Дніпродзержинська	обгово-
рили	впровадження	вимог	МСБ	

КОМЕНТАР	ВИКОНАВЦІВ:	Ми	зіткнулися	з	пробле-

мою	відсутності	актуальної	інформації	про	контакти	

місцевих	підприємців,	інститутів	громадянського	

суспільства,	які	опікуються	питаннями	малого	та	

середнього	бізнесу.		

Але	основною	перешкодою	стала	незацікавленість	

багатьох	кандидатів	підтримувати	запропоновані	

пропозиції	МСБ.	

Вони	це	пояснювали	«незаконністю»	деяких	вимог	

малого	і	середнього	бізнесу.	Наприклад,	деякі	кан-

дидати	вбачали	корупцію	у	вимозі	щодо	обов’язко-

вого	виділення	1%	коштів	з	місцевого	бюджету	на	

програму	підтримки	підприємництва.	

Також	відмову	підписати	Меморандум	поянювали	

фразами	на	кшталт:	«нам	це	не	потрібно,	ми	самі	

підприємці»,	іноді	навіть	не	бажали	вказувати	свій	

контактний	телефон	для	подальшого	зв’язку.	

Часто	траплялося,	що	партія	і	її	народні	депутати	на	

національному	рівні	підтримують	МСБ,	а	місцеві	ор-

ганізації	відповідних	партій	відмовляються	від	підт-

римки	.	Наприклад,	так	вчинили	представники	«Са-

мопомічі»	у	Дніпродзержинську	напередодні	місце-

вих	виборів.		

На	наступних	передвиборчих	адвокасі-кампаніях	

радимо	відсилати	запрошення	кандидатам	від	імені,	

наприклад,	Національної	платформи	МСБ,	для	під-

креслення	масштабу	проекту.	

http://www.platforma-msb.org
mailto:pravozakhyst@gmail.com
http://platforma-msb.org/polityky-dniprodzerzhynska-obgovoryly-vprovadzhennya-vymog-msb/
mailto:pravozakhyst@gmail.com
http://platforma-msb.org/polityky-dniprodzerzhynska-obgovoryly-vprovadzhennya-vymog-msb/
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Івано	-	Франківськ

Виконавець	Проекту	у	регіоні:		
Молодіжний	громадський	центр	 
"Еталон"

Регіон:	Івано-Франківськ	

Керівник:	Наталія	Кобильчак	

Кількість	учасників	Коаліції:	23		

Кільсть	проведених	заходів:	15	

Скільки	вимог	увійшло	в	Меморандум:	17	

Скільки	кандидатів	на	посаду	міського	голови	
підписали	Меморандум:	7	

Скільки	кандидатів	в	депутати	міської	ради	
підписали	Меморандум:	20	

Контакти:	mgcetalon@gmail.com		

Стаття:	7	кандидатів	у	мери	Івано-Франківська	
підписали	меморандум	про	підтримку	бізнесу	

КОМЕНТАР	ВИКОНАВЦІВ:	Серед	основних	перепон	

-	незгуртованість	бізнес-спільноти,	отже	чимало	часу	

витрачалося	на	роз’яснення	бізнесу	необхідності	

галузевої	консолідації,	вироблення	і	публічного	до-

несення	спільної	позиції.	

Щодо	кандидатів	–	тема	бізнесу	їм	виявилася	не	над-

то	цікава	в	контексті	передвиборчого	піару	для	от-

римання	симпатій	виборців.	Переважно	програми	та	

гасла	кандидатів	носили	споживацьке	спрямування	

(медицина,	освіта,	комуналка).		

Як	державі	поповнювати	бюджет	для	подальшого	

витрачання	–	не	уточняється.	Тому	і	бізнес-тематика	

відходила	на	задній	план.		

Вважаємо	за	необхідне	у	подальшому	проводити	

просвітницькі	кампанії	для	розуміння	суспільством	

спроможності	і	потреб	бізнес-спільноти	сектору	МСБ	

(принаймні	на	місцевому	рівні).	В	Івано-Франківську	

ми	навіть	запустили	"рухомий	рядок"	на	моніторі,	що	

знаходиться	у	центрі	міста,	щоб	привернути	увагу	до	

адвокасі-кампанії	та	проблем	МСБ.		

Специфікою	нашої	работи	стало	мистецтво	пошуку	

оптимального	варіанту	:	адже	влада	хоче	чим	по-

більше	надходжень	до	бюджету,	зокрема	від	бізнесу.	

А	бізнес	хоче	чим	поменше	платити	податків	і	зборів.	

Тому	наша	ключова	задача,	як	координаторів	цього	

процесу,	було	знайти	консенсус	для	задоволення	

всіх	сторін,	який	має	шанс	бути	реалізованим.

http://mgcetalon.org.ua/
mailto:mgcetalon@gmail.com
http://platforma-msb.org/7-kandydativ-u-mery-ivano-frankivska-p/
http://www.platforma-msb.org
mailto:mgcetalon@gmail.com
http://platforma-msb.org/7-kandydativ-u-mery-ivano-frankivska-p/
http://mgcetalon.org.ua/
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Миколаїв

Виконавець	Проекту	у	регіоні:		
Громадська	спілка	"Федерація	Асоціацій	
малого	та	середнього	бізнесу"

Регіон:	Миколаїв	

Керівник:	Олена	Герасимчук	

Кількість	учасників	Коаліції:	13	

Кільсть	проведених	заходів:	19	

Скільки	вимог	увійшло	в	Меморандум:	25	

Скільки	кандидатів	на	посаду	міського	голови	
підписали	Меморандум:	4	

Скільки	кандидатів	в	депутати	міської	ради	
підписали	Меморандум:	11	

Контакти:	Ednanya_mk@mail.ru		

Відео:	Зустріч	бізнес-спільноти	Миколаєва	з	
політичними	партіями	

КОМЕНТАР	ВИКОНАВЦІВ:	З	самого	початку	роботи	

ми	зіткнулися	з	недовірою	підприємців	до	влади	на	

всіх	рівнях.	Представники	МСБ	не	вірили,	що	влада	

підтримає	їх	вимоги,	а	не	вимоги	олігархів.		

Але	з	часом	пасивність	підприємців	перетворилася	в	

активну	роботу	в	другій	фазі	реалізації	адвокасі-

кампанії.	

Завдяки	співробітництву	з	місцевою	газетою	круглі	

столи	з	підписання	Меморандумів	набули	широкого	

розголосу	в	Миколаєві,	у	роботі	взяли	участь	навіть	

спостерігачі		з	ОБСЄ	та	ENEMO.		

На	цих	заходах	ми	організували	«дошку	сорому»,	на	

якій	розмістили	таблички	з	назвами	партій	і	канди-

датів	в	мери,	які	проігнорували	вимоги	МСБ.	В	ре-

зультаті,	наступного	дня		окремі	партії	підписали	

Меморандум	і	попросили	повідомити	в	ЗМІ,	що	вони	

не	ігнорують	малий	та	середній	бізнес.	

Своїм	колегам	радимо	не	зупинятись	на	підписанні	

Меморандумів.	Крім	того,	використовувати	всі	до-

ступні	важелі,	щоб	усі	діючі	партії	в	будь-якому	ви-

падку	прийняли	вимоги	МСБ	до	виконання.	На-

справді	зацікавити	і	міську	владу,	і	ЗМІ	можливо	од-

ним	способом	–		треба	отримати	вагомі	результати	

від	подальшого	проведення	моніторингу	виконання	

пропозицій	МСБ,	що	ми	і	збираємося	робити.	

mailto:Ednanya_mk@mail.ru
http://www.proforg.mk.ua/vstrecha-s-politicheskimi-partijami-video-35-kanal.html
http://proforg.mk.ua/federac%D1%96ja-asoc%D1%96ac%D1%96y-malogo-ta-serednjogo-b%D1%96znesu.html
mailto:Ednanya_mk@mail.ru
http://www.proforg.mk.ua/vstrecha-s-politicheskimi-partijami-video-35-kanal.html
http://www.platforma-msb.org
http://proforg.mk.ua/federac%D1%96ja-asoc%D1%96ac%D1%96y-malogo-ta-serednjogo-b%D1%96znesu.html
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Одеса

Виконавець	Проекту	у	регіоні:		
Громадська	організація	  
"Рада	підприємців	Одеси"

Регіон:	Одеса	

Керівник:	Інна	Кравчук	

Кількість	учасників	Коаліції:	7		

Кільсть	проведених	заходів:	8	

Скільки	вимог	увійшло	в	Меморандум:	10	

Скільки	кандидатів	на	посаду	міського	голови	
підписали	Меморандум:	2	

Скільки	кандидатів	в	депутати	міської	ради	
підписали	Меморандум:	305	

Контакти:	rpo.odessa@gmail.com		

Стаття:	Підприємці	Одеси	провели	перші	фо-
кус	групи	для	напрацювання	вимог	

КОМЕНТАР	ВИКОНАВЦІВ:	При	спілкуванні	з	

політичними	партіями	зіткнулися	з	деякими	склад-

нощами:	

1. При	підписанні	Меморандуму	з	однією	політичною	

силою,	представники	іншої	вже	не	бажали	підпи-

сувати	посилаючись	на	те,	що	ми	нібито	ведемо	

«політичну	гру»	на	користь	певної	партії.	

При	виникненні	подібної	ситуації	радимо	чітко	

окреслити	позицію,	що	адвокасі-кампанія	ставить	на	

меті	залучитися	підтримкою	усіх	без	виключення	

політичних	сил	і	привернути	увагу	усіх	кандидатів	до	

органів	місцевого	самоврядування	нашого	міста	до	

проблем	малого	і	середнього	бізнесу	в	регіоні.		

2.	Не	бажання	кандидатів	заглиблюватися	в	сам	до-

кумент	(Меморандум)	і	важливість	його	врахування	

для	економічного	розвитку.	

3. Не	розуміння	процесу	адвокасі-кампанії	бізнес-

спільнотою	та	відсутність	традиції	конструктвоної	

взаємодії	з	владою,	яка	вперше	відбувається	се-

ред	малого	і	середнього	бізнесу	Одеси.		

У	своїй	роботі	ми	робили	максимальний	акцент	на	

візуалізації	інформації.	Адже,	наприклад,	у	форматі	

інфографіки	загальна	картина:	«Хто	підтримав		про-

позиції	реформ	малого	і	середнього	бізнесу	Одеси»	

стає	зрозумілішою	як	для	представників	ЗМІ	та	гро-

мадськості,	так	і	для	самих	кандидатів.	

http://www.platforma-msb.org
mailto:rpo.odessa@gmail.com
http://platforma-msb.org/pidpryyemtsi-odesy-provely-pershi-fokus-2/
mailto:rpo.odessa@gmail.com
http://platforma-msb.org/pidpryyemtsi-odesy-provely-pershi-fokus-2/
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Суми

Виконавець	Проекту	у	регіоні:		
Сумська	міська	громадська	молодіжна	
організація	"Молодь	та	підприємництво"

Регіон:	Суми	

Керівник:	Богдан	Мосунов	

Кількість	учасників	Коаліції:	10		

Кільсть	проведених	заходів:	9	

Скільки	вимог	увійшло	в	Меморандум:	20	

Скільки	кандидатів	на	посаду	міського	голови	
підписали	Меморандум:	11	

Скільки	кандидатів	в	депутати	міської	ради	
підписали	Меморандум:	193	

Контакти:	mosunov1980@gmail.com		

Стаття	та	статистика:	11	кандидатів	взяли	зо-
бов’язання	реалізувати	вимоги	бізнесу	Сум	

КОМЕНТАР	ВИКОНАВЦІВ:	На	початку	кампанії	на	

нас	чекала	відсутність	активної	позиції	бізнесу	(на-

приклад,	транспортна	галузь	проігнорувала	фокус-

групу),	але	ситуація	була	виправлена.	

Безпосередньо	в	місті	Суми	був	запропонований	

креативних	хід:	«ТОП	–	5		вимог	бізнесу»	ми	розмі-

стили	в	центрі	міста	на		2	біл-бордах	и	5	сіті-лайтах		-	

для	того,	щоб	місцеве	населення	також	мало	мож-

ливість	ознайомитися	з	вимогами	бізнесу	до	влади.	

Завдяки	такій	публічності	кандидати	з	більшою	го-

товністю	йшли	на	контакт	та	підписували	Меморан-

думи	про	підтримку	реформ	МСБ.		

До		підсумкового	круглого	столу	з	кандидатами	на	

посаду	міського	голови	та	кандидатами	в	депутати,	

ми	підготували	календарики:	з	одного	боку	-	перелік	

вимог	від	бізнесу,	з	іншого	боку	-	календар	на	2016	

рік	з	відміченими	датами,	коли	владі	час	звітувати	

перед	бізнесом.	Тобто	заздалегідь	підготовлений	

план-графік	Моніторингу	виконання	наданих	обіця-

нок.	

Також	на	засідання,	координаційні	ради	та	круглі	

столи	ми	приходили	з	вивіскою	вимог	від	бізнесу.	

Згодом	ми	влаштували	невеликий	online-флешмоб	у	

Facebook	з	фотографіями	підприємців	з	цією	

вивіскою,	в	результаті	якого	до	кампанії	підтримки	

вимог	Сумщини	долучилися	наші	колеги	з	Києва,	

Дніпропетровська,	Полтави	та	Вінниці.	

http://www.platforma-msb.org
http://mpsumy.at.ua
mailto:mosunov1980@gmail.com
http://platforma-msb.org/11-kandydativ-vzyaly-zobovyazannya-real/
http://mpsumy.at.ua
mailto:mosunov1980@gmail.com
http://platforma-msb.org/11-kandydativ-vzyaly-zobovyazannya-real/
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Харків

Виконавець	Проекту	у	регіоні:		
Профспілка	підприємців	  
міста	Харкова

Регіон:	Харків	

Керівник:	Олександр	Шармар	

Кількість	учасників	Коаліції:	11		

Кільсть	проведених	заходів:	6	

Скільки	вимог	увійшло	в	Меморандум:	10	

Скільки	кандидатів	на	посаду	міського	голови	
підписали	Меморандум:	2	

Скільки	кандидатів	в	депутати	міської	ради	
підписали	Меморандум:	8	

Контакти:	Profunion@bk.ru		

Стаття:	Представники	МСБ	Харківщини	пред-
ставили	вимоги	до	влади	

КОМЕНТАР	ВИКОНАВЦІВ:	На	початковому	етапі	

реалізації	адвокасі-кампанії	спостерігалася	дуже	

млява	реакція	самих	підприємців,	проте	з	часом	біз-

нес-спільнота	охоче	долучалася	до	обговорень.

Тому	ми	вважаємо,	що	у	Харкові	для	здійснення	

подібних	проектів	існує	великий	потенціал.	Але	щоб	

проект	був	успішним,	підготовку	до	місцевих	виборів	

та	формування	вимог	сектору	МСБ	необхідно	почи-

нати,	як	мінімум,	за	півроку.	

Серед	проблем	у	релізації	зазначимо	випадок	на	

етапі	проведення	анкетування,	коли	дирекції	ринків	

Харкова	перешкоджали	проведенню	опитування	

місцевих	підприємців.		

Були	випадки,	коли	з	боку	політичних	сил	до	нас	

зверталися	з	пропозиціями	провести	заходи	у	підт-

римку	окремих	кандидатів	чи	окремих	партій.	Після	

коректної	відмови	-	представники	Меморандум	так	і	

не	підписали.		

Ми	використали	метод	звичайної	поштової	розсилки	

роздрукованих	Меморандумів	до	штабів	політичних	

партій.		

Деякі	з	партій	розцінили	це	як	елемент	«солідності»	

нашого	проекту.	В	окремих	випадках,	це	навіть	стало	

вирішальними	моментом	для	прийняття	рішення	про	

укладання	домовленостей	з	Коаліцією	МСБ.

mailto:Profunion@bk.ru
http://platforma-msb.org/predstavnyky-msb-harkivshhyny-pidpysa/
http://profunion.org/
http://profunion.org/
mailto:Profunion@bk.ru
http://platforma-msb.org/predstavnyky-msb-harkivshhyny-pidpysa/
http://www.platforma-msb.org
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Чернігів

Виконавець	Проекту	у	регіоні:		
Центр	розвитку	МСБ	громадська	органі-
зація	"Сяйво	Сіверщини"

Регіон:	Чернігів	

Керівник:	Ірина	Березинець	

Кількість	учасників	Коаліції:	9		

Кільсть	проведених	заходів:	13	

Скільки	вимог	увійшло	в	Меморандум:	15	

Скільки	кандидатів	на	посаду	міського	голови	
підписали	Меморандум:	3	

Скільки	кандидатів	в	депутати	міської	ради	
підписали	Меморандум:	24	

Контакти:	i.berezenets@gmail.com		

Відео:	Підприємці	роблять	роботу	кандидатів	
–	самі	написали	програму	розвитку	бізнесу	

КОМЕНТАР	ВИКОНАВЦІВ:	Ми	зіткнулися	з	недо-

вірою	підприємців,	що	запропонована	адвокасі-кам-

панія	дасть	конкретні	дієві	результати	для	економіч-

ного	розвитку	регіону	та	покращення	бізнес-клімату	

у	місті.	Нам	довелося	спочатку	роз’яснити,	підготву-

вати	представників	МСБ,	а	потім	вже	працювати	у	

злагодженій	команді.		

В	Чернігові	колишня	місцева	влада	взагалі	не	працю-

вала	з	бізнес-асоціаціями.	Тому	така	діяльність	стала	

новацією	для	обох	сторін.		

Наприклад,	у	серпні	ми	переконалися,	що	багато	хто	

з	кандидатів	уявлення	не	мають,	що	потрібно	пред-

ставникам	сфер	виробництва,	торгівлі	та	обслугову-

вання.	Тож	ми	зробили	всю	роботу	за	них:	самі	роз-

робили	програму	розвитку	бізнесу	та	передали	її	

усім	партіям	та	кандидатам	на	посаду	міського	голо-

ви.	

 
При	адвокації	напередодні	наступних	місцевих	ви-

борів	ми	вважаємо	за	необхідне	показати	громадсь-

кості	більшу	відкритість	бізнес-спільноти	та	стиму-

лювати	бажання	МСБ	відстежувати	позитивні	кон-

кретні	дії	зі	сторони	влади.

mailto:i.berezenets@gmail.com
http://platforma-msb.org/pidpryyemtsi-roblyat-robotu-za-kandyda/
mailto:i.berezenets@gmail.com
http://platforma-msb.org/pidpryyemtsi-roblyat-robotu-za-kandyda/
http://www.platforma-msb.org
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Чернівці

Виконавець	Проекту	у	регіоні:	  
Центр	громадської	активності	 
"Синергія"

Регіон:	Чернівці	

Керівник:	Наталія	Батракова	

Кількість	учасників	Коаліції:	12		

Кільсть	проведених	заходів:	9	

Скільки	вимог	увійшло	в	Меморандум:	10	

Скільки	кандидатів	на	посаду	міського	голови	
підписали	Меморандум:	15	

Скільки	кандидатів	в	депутати	міської	ради	
підписали	Меморандум:	13	

Контакти:	kuhigor@ukr.net		

Стаття:	У		Чернівцях	кандидати	обговорили	з	
місцевою	бізнес-спільнотою	розвиток	сектору	
МСБ	

КОМЕНТАР	ВИКОНАВЦІВ:	Не	всі	організації	Чернів-

ців	виявилися	готовими	підтримати	ідею	проекту	

«Адвокасі-кампанія	з	просування	пріоритетів	й	про-

позицій	реформ	від	малого	й	середнього	бізнесу	на-

передодні	місцевих	виборів».	

Проте	від	політичних	сил	відмов	підписати	Мемо-

рандум	не	надходило.	Були	хіба	що	пропозиції	взяти	

час	на	роздуми	і	опрацювання	пропозицій.	

Важливим	для	такої	роботи	є	авторитет	керівника	

організації	чи	керівника	проекту,	імідж	організації	в	

громаді,	наявність	досвіду	спілкування	з	владою	на	

місцевому	рівні.	

Усього,	на	етапі	формування	вимог	від	малого	і	се-

деднього	бізнесу	регіону,	нам	вдалося	провести	5	

фокус-груп	і	круглий	стіл	у	форматі	публічних	кон-

сультацій	з	представниками	різних	напрямків	бізне-

су:	сфери	виробництва,	послуг	і	ресторанного	гос-

подарства,	туристичного	бізнесу,	оптової	та	ро-

здрібної	торгівлі,	представників	ринків.		

Є	поради	з	точки	зору	організації	адвокасі-кампанії	

на	всеукраїнському	рівні,	що	реалізується	на	місцях:	

необхідно	зробити	підготовчий	етап	більш	тривалим	

у	часі,	чітко	сформувати	мету	і	цілі	адвокації,	завчас-

но	організовувати	адміністрування	проектних	зав-

дань,	та	зробити	все	можливе	для	уникнення	«форс-

мажорів»	у	спілкуванні	(затримки	консультацій,	  
затримки	з	організаційними	документами	тощо).	

		

mailto:kuhigor@ukr.net
http://platforma-msb.org/u-chernivtsyah-kandydaty-obgovoryly-z-mistsevoyu-biznes-spilnotoyu-rozvytok-sektoru-msb/
http://www.platforma-msb.org
http://www.centr-synergy.cv.ua/
mailto:kuhigor@ukr.net
http://platforma-msb.org/u-chernivtsyah-kandydaty-obgovoryly-z-mistsevoyu-biznes-spilnotoyu-rozvytok-sektoru-msb/
http://www.centr-synergy.cv.ua/
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Черкаси

Виконавець	Проекту	у	регіоні:		
Черкаська	міська	профспілка		
"Солідарність"

Регіон:	Черкаси	

Керівник:	Ольга	Ракова	

Кількість	учасників	Коаліції:	20		

Кільсть	проведених	заходів:	12	

Скільки	вимог	увійшло	в	Меморандум:	10	

Скільки	кандидатів	на	посаду	міського	голови	
підписали	Меморандум:	10	

Скільки	кандидатів	в	депутати	міської	ради	
підписали	Меморандум:	29	

Контакти:	rakova_olga@bk.ru		

Стаття	та	презентація:	Бізнес	–	спільнота	Чер-
кас	готує	вимоги	до	майбутніх	кандидатів	

КОМЕНТАР	ВИКОНАВЦІВ:	На	початку	кампанії	зі-

ткнулися	з	низькою	спроможністю	бізнес-асоціацій,	

які	увійшли	до	Коаліції.	Вони	дуже	слабо	працюють	з	

членами	своїх	організацій,	тож	на	фокус-групи	дово-

дилося	запрошувати	підприємців	координатору	осо-

бисто.	Віб	бізнес-об’єднань	в	роботі	приймали	участь	

або	самі	лідери,	або	не	більше	1-2	членів.

Було	багато	підприємців,	які	зневірилися	в	тому,	що	

можливо	щось	змінити,	або	які		бояться	висловити	

свою	позицію	(боялися	навіть	поставити	своє	пріз-

вище	на	анкеті).	Але	активних	та	сміливих	представ-

ників	МСБ	виявилося	також	багато.	

Доволі	складно	було	знайти	вичерпний	список	пар-

тій,	список	кандидатів	до	органів	місцевого	самов-

рядування	з	телефонами,	адресами	та	e-mail.	На	

сайті	ЦВК	цієї	інформації	не	було,	в	комісіях	не	дали.	

Доводилося	шукати	різними	шляхами.	Це	забрало	

багато	часу.	

Після	проведення	трьох	фокус-груп	ми	зробили	прес	

–	конференцію	в	прямому	ефірі	в	найпопулярнішій	

передачі	в	Черкасах	«Країна,	яка	нам	потрібна».	Піс-

ля	цієї	передачі	стали	отримувати	запрошення	з	ін-

ших	міст	та	районів	Черкаської	області	з	проханням	

провести	аналогічні	дослідження	через	фокус-групи	

в	сфері	рибного	господарства,	деревообробки	та	

проведення	тендерів.		

Зокрема,	отримали	заявку	від	Смілянського	міського	

голови	провести	таке	дослідження	в	м.	Сміла	та	про-

хання	провести	круглий	стіл	з	місцевими	підприєм-

цями.	Після	передачі	легше	було	зібрати	людей	на	

специфічні	фокус-групи	з	ріелторами,	фармацевтами	

та	туристичним	бізнесом.	

http://solidarnost.cherkaccy.ru/
http://www.platforma-msb.org
mailto:rakova_olga@bk.ru
http://platforma-msb.org/biznes-spilnota-cherkas-gotuye-vymog/
mailto:rakova_olga@bk.ru
http://platforma-msb.org/biznes-spilnota-cherkas-gotuye-vymog/
http://solidarnost.cherkaccy.ru/
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ІНФОГРАФІКА:		
Кандидати	від	яких	партій	до	міських	рад	
підтримали	пропозиції	реформ	від	МСБ	

http://www.platforma-msb.org
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Майже	половина	кандидатів	у	
мери	підтримали	вимоги	МСБ	

Зі	167	кандидатів	на	посаду	мера	в	10	пілотних	регіонах,	Ме-
морандум	підписали	61	кандидат,	що	становить	більше	40%		
від	кількості	зареєстрованих.

ІНФОГРАФІКА:		
Які	кандидати	на	посаду	міського	голови	
підтримали	пропозиції	реформ	від	МСБ	

http://www.platforma-msb.org
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РЕЗУЛЬТАТИ	ТА	ВИСНОВКИ	
Адвокасі-кампанії	з	просування	пріори-
тетів	й	пропозицій	реформ	від	малого	й	
середнього	бізнесу	напередодні	місцевих	
виборів	(липень	-	жовтень	2015)

В	ході	реалізації	адвокасі-кампанії	"Просування	

пріоритетів	і	пропозицій	реформ	від	малого	й	серед-

нього	бізнесу	напередодні	місцевих	виборів"	лідери	

бізнес-асоціацій	у	10	пілотних	регіонах	продемон-

стрували	власну	позицію	та	спроможність	брати	

участь	у	рівноправному	діалозі	з	місцевою	владою.			

Координатори	адвокасі-кампанії	довели	спромож-

ність	не	тільки	озвучувати	проблематику,	але	й	си-

стематизувати	її,	обирати	пріоритети,	формувати	та	

доносити	пропозиції	реформ	щодо	покращення	біз-

нес	клімату	в	регіоні.	В	результаті	цього	місцева	вла-

да	почала	сприймати	бізнес-об'єднання	як	повноцін-

ного	учасника	процесу	формування	та	реалізації	міс-

цевої	політики	у	сфері	розвитку	підприємництва.	

У	свою	чергу,	представники	малого	і	середнього	біз-

несу	у	10	пілотних	областях	зрозуміли,	що	бізнес-

асоціації	можуть	стати	реальним	«гравцем»	для	від-

стоювання	інтересів	звичайних	підприємців.	Так,	

через	активізацію	і	системність	в	роботі	із	захисту	та	

просування	інтересів	бізнес-асоціаціації	привернули	

увагу	вже	зневірених	підприємців,	які	переконалися,	

що	через	консолідацію	таки	можливо	вести	резуль-

тативний	діалог,	з	результаті	чого	приєдналися	до	

лав	членів	підприємницьких	об’єднань.	

Надзавданням	адвокасі-кампанії	у	10	регіонах	стало	

залучення	підприємницької	спільноти	до	демокра-

тичних	процесів	шляхом	свідомого	вибору	місцевої	

влади,	а	також	формування	навичок	бізнес-асоціації	

на	місцях	не	просто	аналізувати	запропоновані	про-

грами	розвитку	малого	та	середнього	бізнесу,	але	й	

приймати	активну	участь	у	їх	формуванні.	Результати	

адвокасі-кампанії	показують:	успішними	можуть	

бути	самі	різні	моделі	колективних	дій,	обрані	відпо-

відно	до	конкретної	ситуації	і	завдань.

Лідери	коаліцій	повинні	визначити	масштаби	і	стро-

ки	заходів,	а	також	рівень	координації,	моніторингу	

і	контролю	над	виконанням	зобов'язань,	необхідних	

для	реалізації	поставлених	завдань.	Вибудовуючи	

стратегію	адвокасі	з	урахуванням	місцевої	ситуації	і	

плануючи	цільову,	довгострокову	програму,	коаліція	

може	домогтися	відчутних	успіхів	на	шляху	до	

поліпшення	бізнес-середовища	у	регіоні.	

Серед	основних	проблем	реалізації	адвокасі-кам-

панії	слід	виділити	шість	основних:	

1. Доступ	до	інформації	

2. Зневіра	підприємницької	спільноти	

3. Недостатній	рівень	компетентності	місцевих	

бізнес-асоціацій	

4. Неузгодженість	позиції	представництв	

політичних	партій	на	загальнонаціональному	

та	місцевому	рівнях	

5. Ігнорування	заходів	адвокасі	кампанії	зі	сто-

рони	кандидатів	

6. Недостатній	період	часу	для	реалізації	мас-

штабного	проекту		

Серед	додаткових	можливостей,	які	використовува-

ли	бізнес-об'єднання	та	організації	підтримки	під-

приємництва	у	10	пілотних	містах	для	досягнення	

максимального	ефекту	від	впровадження	адвокасі-

кампанії:	

1. Залучення	партнерських	ЗМІ		

2. Використання	соціальних	мереж		

3. Відправка	листів	звичайною	поштою	

4. Максимальна	візуалізація

http://www.platforma-msb.org
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РЕЗУЛЬТАТИ	ТА	ВИСНОВКИ	
Ієрархія	проблем	покликана	попередити	
бізнес-асоціації	щодо	можливих	перепон	
у	проведення	адвокасі-кампанії	та	моти-
вувати	до	пошуку	шляхів	вирішення

http://www.platforma-msb.org
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РЕЗУЛЬТАТИ	ТА	ВИСНОВКИ	
Для	досягнення	максимального	ефекту	
від	реалізації	адвокасі-кампанії	організа-
ції	можуть	використувувати	різні	засоби	
комунікації	та	інформації

Вибір	ЗМК	залежить	від	
мети	і	завдання	комунікації	

Комлекс	обраних	засобів	масової	комунікації	для	адвокасі-
кампанії	відрізнявся	у	кожному	з	10	регіонів:	від	традиційних	
до	новітніх	технологій	спілкування.

http://www.platforma-msb.org
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ДОДАТКИ	
Методики,	меморандуми,	листи,	роздат-
кові	та	PR-матеріали,	анкети,	статті	реалі-
заторів	адвокасі-кампанії	бізнесу	напере-
додні	місцевих	виборів	-	2015

МЕТОДИКИ	

Методика	організації	акцій:	як	бізнес,	згуртувавшись,	може	очолити	боротьбу	з	корупцією	

Керівництво	з	підготовки	національних	програм	підтримки	підприємництва		

Історія	одного	успіху	в	покроковому	виконанні		

Протидія	корупції:	підходи	і	методи	для	підприємців	

Рекомендації	з	ведення	діалогу	з	кандидатами	

Рекомендації:	Як	знайти	контакти	депутата?	(Вінниця)	

ПРЕЗЕНТАЦІЇ	

Презентація	проекту	«5	вимог»	(реалізованого	у	2012	році)		

Презентація	«ТОП-25	вимог	бізнесу»	(Миколаїв)	

МАТЕРІАЛИ	АДВОКАСІ-КАМПАНІЇ	

Меморандум	(Харків)	

Резолюція	(Одеса)	

Список	вимог	МСБ	у	10	регіонах	

PR-МАТЕРІАЛИ	

Прес-анонс	(Миколаїв)	

Прес-реліз	(Дніпропетровськ)		

Пост-реліз	(Чернівці)	

Відеосюжет	(Одеса)	

Приклад	інфографіки	(Одеса)	

Приклад	зовнішньої	реклами	(Суми)	

Приклад	роздаткових	матеріалів	(Миколаїв)	

Онлайн-флешмоб	(Суми)	

http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Metodyka-organyzatsyy-kollektyvnyh-aktsyj.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/RussianNBAGuidebook.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Ystoryya-odnogo-uspeha-v-poshagovom-yspolneny.doc
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/CIPE_CorrupToolkit_Rus.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Rekomendatsyy-po-vedenyyu-dyaloga.doc
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Poshuk_kandydata-1.docx
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/5vymog_results.pptx
https://www.facebook.com/ednanya.mk/media_set?set=a.907813392621860.1073741866.100001796220781&type=3
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Memorandum-Harkiv.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/REZOLYUTSIYA-Odesa.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Spysok-vymog.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Nykolaev-anons.docx
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Dnepr-relyz.docx
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/CHernovtsy-relyz.doc
https://www.facebook.com/msbplatform/videos/vb.837030962984849/1013838085304135/?type=2&theater
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Prymer-Odessa.jpg
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/12087163_1001497849871492_5350747165801272764_o.jpg
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/12144862_902909646445568_9104176286286656072_n.jpg
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.933134780041133.1073741831.837030962984849&type=3
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Metodyka-organyzatsyy-kollektyvnyh-aktsyj.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/RussianNBAGuidebook.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Ystoryya-odnogo-uspeha-v-poshagovom-yspolneny.doc
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/CIPE_CorrupToolkit_Rus.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/12/Rekomendatsyy-po-vedenyyu-dyaloga.doc
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Poshuk_kandydata-1.docx
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/5vymog_results.pptx
https://www.facebook.com/ednanya.mk/media_set?set=a.907813392621860.1073741866.100001796220781&type=3
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Memorandum-Harkiv.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/REZOLYUTSIYA-Odesa.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Spysok-vymog.pdf
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Nykolaev-anons.docx
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Dnepr-relyz.docx
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/CHernovtsy-relyz.doc
https://www.facebook.com/msbplatform/videos/vb.837030962984849/1013838085304135/?type=2&theater
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/Prymer-Odessa.jpg
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/12087163_1001497849871492_5350747165801272764_o.jpg
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/11/12144862_902909646445568_9104176286286656072_n.jpg
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.933134780041133.1073741831.837030962984849&type=3
http://www.platforma-msb.org
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Національна	платформа	МСБ	–	мережа,	що	надихає,	споряджає	та 
мобілізує	спільноту	МСБ	на	дії,	що	покращують	бізнес-середовище	в	

Україні.	Ми	забезпечуємо	ефективну	взаємодію	спільноти	МСБ,	гро-

мадянського	суспільства,	уряду,	парламенту,	інших	стейкхолдерів	

для	вдосконалення	державної	політики	у	сфері	розвитку	підприєм-

ництва	задля	створення	максимально	сприятливого	для	розвитку	

бізнес-середовища,	в	якому	МСБ	процвітає	та	відіграє	ключову	еко-

номічну	й	соціальну	роль	у	сталому	розвиткові	України.	

		

Місія:	Створення	в	Україні	найкращого	бізнес-клімату	–	через	консолі-

дацію	спільноти	МСБ,	пропонування	та	адвокатування	ключових	ре-

форм	публічної	політики	відповідно	до	потреб	та	законних	інтересів.	

Веб-сайт:	www.platforma-msb.org	

E-mail:	info@platforma-msb.org		

Facebook:	https://www.facebook.com/msbplatform/	
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