
ПРОЕКТ 

 

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ ПІДПРИЄМЦІВ МАЛОГО ТА  

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ МАЛИХ, СЕРЕДНІХ І ПРИВАТИЗОВАНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ  УКРАЇНИ 

ВСЕУКРАЇНСЬКА  АСОЦІАЦІЯ  РОБОТОДАВЦІВ 
 

засідання  

Комітету підприємців малого  та  

середнього бізнесу при ТПП України  

у формі  

круглого столу на тему:  
 

“КРЕДИТУВАННЯ  МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО  

ПІДПРИЄМНИЦТВА  В УКРАЇНІ: ЧИ Є ПЕРСПЕКТИВА  

ЗДЕШЕВЛЕННЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ” 
 

Дата проведення:  27 листопада  2019 року. 

 Місце проведення: Торгово-промислова палата України,  

                                             вул. В.Житомирська, 33, ІV поверх, конференц-зал  

                                             “Колізей”. 

 

Мета проведення: ознайомити членів Комітету, керівників бізнес-асоціацій, 

підприємців з умовами, механізмами, процедурами кредитування суб’єктів малого і 

середнього бізнесу. 
 

Учасники круглого столу: члени Комітету підприємців малого та середнього 

бізнесу при ТПП України, представники Комітету Верховної ради України з питань 

фінансів, податкової та митної політики, Національного банку України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, лідери всеукраїнських та регіональних об`єднань 

підприємців і роботодавців,  керівники банківських установ, кредитних спілок, 

лізингових компаній, фахівці аналітичних центрів, ЗМІ, підприємці,  науковці.  
 

Порядок проведення: 

 

13.30 – 14.00 Реєстрація учасників засідання. 

 

14.00 – 14.10 Відкриття засідання. 

Вячеслав Биковець,  

голова Комітету, перший віце-президент, генеральний директор 

Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих 

підприємств України. 

Ростислав Коробка, віце-президент  ТПП України. 

  

14.10 – 15.40 Кредитування малого та середнього підприємництва в 

Україні: чи є перспектива здешевлення банківських кредитів.  

 



 

 

 

 

 

Модератор: 

Вячеслав Биковець,  

голова Комітету, перший віце-президент, генеральний директор 

Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих 

підприємств України. 

Виступи:  
 

14.10 – 14.30 Аржевітін Станіслав Михайлович, Голова Ради Асоціації 

українських банків.  

 

14.30 – 14.50 Представник Національного банку України (кандидатура 

узгоджується). 

 

14.50 – 15.00  Представник Комітету Верховної ради України з питань 

фінансів, податкової та митної політики (кандидатура 

узгоджується). 

 

15.00 – 15.10 

 

Представник Міністерства фінансів України (кандидатура 

узгоджується). 

 

15.10 – 15.20 

 

Представник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України (кандидатура узгоджується). 

 

15.20 – 15.30  

 

Представник Національної асоціації кредитних спілок 

України (кандидатура узгоджується). 

 

15.30 – 15.40 Представник Всеукраїнської асоціації кредитних спілок 

(кандидатура узгоджується). 

 

15.40 - 16.20 Дискусія, запитання, відповіді. 

Питання для обговорення: 

- законодавчо-нормативна база України:  умови, механізми та 

процедури кредитування суб’єктів малого і середнього бізнесу; 

- проблеми у сфері кредитування малого і середнього бізнесу: 

природа, характер, наслідки; 

- шляхи покращення умов, механізмів та процедур кредитування 

суб’єктів малого і середнього бізнесу;  

- можливості здешевлення банківських кредитів. 

 

16.20 – 16.25 Узагальнення пропозицій щодо практики кредитування та 

інших форм підтримки суб’єктів малого і середнього бізнесу. 

 

16.25 – 16.30 Підбиття підсумків засідання.  

 

 

 

 

 


