
Програма ділових 

консультаційних 

послуг ЄБРР (BAS) 

Україна

З нами бізнес сильніше

Як працювати з нами
Підприємствам
Зверніться в офіс BAS в Україні або заповніть формуляр 
заявки на сайті www.ebrd.com/sbs і відправте його по факсу, 
електронною або звичайною поштою до офісу BAS в Україні.

Програма ділових 

консультаційних 

послуг ЄБРР (BAS)

Офіс Програми BAS в Україні 
Україна
01133, м. Київ
вул. Немировича-Данченка, б. 16, 1-й поверх
Тел.: +38 044 277 1145 (43)
Факс: +38 044 277 1160
basukraine@ebrd.com

Програма BAS в Україні
www.ebrd.com/sbs/ukraine

Інформація про Програму розвитку підприємств (ПРП), 
що пропонує послуги досвідчених міжнародних експертів 
щодо вдосконалення управління ММСП, розміщена на веб-сайті 
www.ebrd.com/sbs. Її також можна отримати у центральному офісі 
групи підтримки малого бізнесу.

Центральний офіс групи підтримки малого бізнесу 
Програма розвитку підприємств (ПРП) і Програма ділових 
консультаційних послуг (BAS)
Європейський банк реконструкції та розвитку
EBRD
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Великобританія
Комутатор: +44 20 7338 6000
Центральний факс: +44 20 7338 6100 

Додаткова інформація 
www.ebrd.com/sbs

Ця публікація розроблена за сприяння 
Європейського Союзу. ЄБРР одноосібно несе 
відповідальність за зміст даної публікації. 
Зміст цієї публікації не повинен 
трактуватися як думка Європейського Союзу.

Проектний цикл BAS

1. Подача заявки 
Підприємство звертається до офісу BAS в Україні. У разі 
схвалення заявки розробляється технічне завдання по 
проекту. 

2. Відбір 
Підприємство і команда BAS в Україні відбирають 
найбільш відповідного місцевого консультанта. 
Після того, як консультант найнятий підприємством, 
ЄБРР і підприємство підписують угоду про надання гранту.

3. Реалізація 
Проект виконується консультантом під наглядом команди 
BAS в Україні.

4. Виплата гранту 
Підприємство підтверджує успішне виконання 
проекту, оплачує роботу консультанта і отримує 
грант від BAS.

5. Оцінка 
Рік по тому команда BAS в Україні проводить оцінку 
результативності проекту та прогресу, досягнутого 
в роботі підприємства.

Донорам
BAS функціонує на некомерційній основі і використовує 
кошти, одержувані від широкого кола донорів. На 80% ці 
кошти формуються з надходжень від різних країн або їх 
об’єднань, решта фінансування надається багатосторонніми 
структурами, наприклад, Європейським Союзом. 
Звертайтеся до центрального офісу BAS.

Консультантам
Зверніться в офіс BAS в Україні і надайте таку документацію: 

 ► основні дані про фірму;

 ► копію свідоцтва про реєстрацію;

 ► документ про право власності;

 ► інформацію про спеціалізацію фірми за видами послуг 
та галузей;

 ► опис проектів, проведених за останні 2-3 роки і відгуки 
(рекомендації) клієнтів;

 ► річну фінансову звітність як мінімум за останні два роки;

 ► резюме консультантів, які працюють в компанії, 
і відгуки про їх роботу.

Даний проект фінансується 
Європейським Союзом



Програма ділових консультаційних 

послуг ЄБРР (BAS) допомагає мікро, 

малим і середнім підприємствам 

(ММСП) в отриманні широкого 

спектру консалтингових послуг, 

залучаючи для цього вітчизняних 

консультантів на основі принципу 

поділу витрат. Допомога підприємствам 

у поліпшенні показників їх бізнесу 

поєднується з системною роботою 

з розвитку ринку в інтересах 

створення життєздатної і самоокупної 

інфраструктури підтримки ММСП 

в країнах операцій ЄБРР.

З 2010 року Програма BAS в Україні 
отримала 1,15 млн. євро донорського 
фінансування від Європейського Союзу, 
зі Спеціального фонду акціонерів ЄБРР 
і від Фінляндії. Також 0,2 млн. євро було виділено 
підприємствами-бенефіціарами.

На кінець 2010 року в рамках Програми 
BAS в Україні було розпочато 50 проектів 
із залученням 17 консультантів, набраних 
з бази даних BAS, яка налічує 66 місцевих 
консультантів. Також було проведено 5 заходів, 
направлених на розвиток ринку – від рекламно-
інформаційних акцій до навчальних занять 
для місцевих консультантів.

BAS допомагає підприємствам визначити 
потреби розвитку їхнього бізнесу і зрозуміти, 
яку користь можуть принести їм професійні 
консультанти в підвищенні ефективності їх роботи. 
BAS надає підприємствам гранти, що становлять від 
25 до 75% чистої вартості кожного консультаційного 
проекту, при цьому сума гранту на проект не перевищує 
10 000 євро. Розрахункова таблиця розміщена на сайті 
www.ebrd.com/sbs/ukraine.

Які консультаційні послуги підтримує BAS?

 ► Аналіз ринку і план маркетингової діяльності: 
дослідження ринку, розробка стратегії та бренду 
підприємства, підготовка рекламних матеріалів, 
створення веб-сайту, підбір продуктової лінійки, 
розвиток майданчика електронної торгівлі

 ► Планування розвитку підприємства: бізнес- і 
стратегічне планування, планування розширення/ 
диверсифікації діяльності, аналіз витрат, 
фінансове управління

 ► Підготовка техніко-економічних обґрунтувань

 ► Пошук/підбір партнерів: пошук постачальників, інвесторів, 
клієнтів, ведення процесу закупівель

 ► Реорганізація/реструктуризація: організаційний 
розвиток, робота з кадрами, система збуту/дистрибуції, 
логістика

 ► Автоматизація обліку та систем управління інформацією: 

інформаційні системи фінансового управління, система 
підтримки взаємин з клієнтами (CRM), система планування 
ресурсів підприємства (EPR)

 ► Сільське господарство: система сівозміни, зоотехніка, 
управління земельними ресурсами

 ► Автоматизація виробничих систем: системи 
автоматизованого проектування (САПР), автоматизації 
виробництва, прототипування, оптимізація конструкцій, 
імітація дій і навантажень

 ► Інженерно-технічні рішення: розробка архітектурних 
планів і проектів, оптимізація використання площ, 
розробка ІТ-інфраструктури, підбір машин і устаткування, 
монтаж, підготовка кадрів

 ► Управління якістю і сертифікація: ISO 9000 – 27000, 
аналіз ризиків і критичні контрольні точки (НАССР)

 ► Енергоефективність та навколишнє середовище: проведення 
енергоаудиту, механізм чистого розвитку, відновлювальна 
енергетика, оцінка екологічного впливу, комплекс заходів 
щодо запобігання забруднення навколишнього середовища, 
впровадження ISO 14000

Що пропонує BAS?

Критерії відбору підприємств
 ► число працюючих – до 250;

 ► мажоритарний пакет належить вітчизняним приватним 
власникам;

 ► наявність довіри до керуючої команди 
та гарна репутація;

 ► до участі в Програмі BAS НЕ допускаються фінансові 

установи, підприємства ВПК, грального бізнесу та 

тютюнової промисловості;

 ► наявність потенціалу росту і реальна потреба 
в консультаційному супроводі;

 ► здатність сплатити від 25 до 75% вартості 
консультаційного проекту.

Критерії відбору консультантів

Кваліфікація вітчизняних консультантів 
оцінюється керівництвом Програми BAS і 
консультанти отримують схвалення на надання 
конкретних видів послуг у конкретних галузях у 
рамках Програми. Залучений консультант повинен 
володіти знаннями, досвідом, навичками та 
ресурсами для успішного виконання покладеного 
на нього завдання.

Після визначення потреб підприємства і підготовки 
технічного завдання на консультаційний супровід 
може бути оголошений конкурс на виконання 
проекту серед схвалених учасників ринку 
консультаційних послуг.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Monitor_02.04.2007_1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


