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Ласкаво просимо !

Welcome !

Willkommen !

Добре дошли !

Bienvenue !

Welkom !
Dobrodošli !



Цілі та проблематика зустрічі

Цілі:
1. Верифікація очікувань та потреб місцевих підприємців та організацій

бізнес-середовища

2. Оцінка діяльності інформаційно-консультаційних пунктів

3. Ідентифікація компетенційних прогалин (пунктів та консультантів)

Потреби – очікування – можливі вирішення – приклади



Цілі та проблематика зустрічі

Тематичні рамки:

1. Пропозиція послуг інформаційно-консультаційних пунктів

2. Людський ресурс інформаційно-консультаційних пунктів

3. Структура і правила фінансування інформаційно-консультаційних
пунктів

4. Інформаційні ресурси у світлі співпраці з бізнес-середовищем

ЗАПИТАЙМО – коли щось зацікавить 



Знайомтесь !!!!

- Хто я ???

- Що можу внести до інформаційно-консультаційних пунктів...

- І чому саме Я ???



Пропозиція інформаційно-консультаційних пунктів

Діапазон діяльності інформаційно-консультаційних пунктів – ЩО?

Клієнти інформаційно-консультаційних пунктів – ХТО ?

Потреби клієнтів у контексті побудови пропозиції послуг - ЧОМУ?

 діапазон послуг

 Форма послуг

Діапазон інформаційно-консультаційних послуг - ЯК?

 групи клієнтів

 Форми надання послуг



Сфера діяльності інформаційно-консультаційних
пунктів ЩО?

Інформація та консультація (загальна/ детальна) про аспекти ведення
підприємницької діяльності. 

Повна інформація про пропозицію та діапазон послуг, які надаються в
пункті та на ринкові – актуалізація в поточному режимі.

Вказання клієнтам відповідного місця отримання детальної інформації/ 
консультації – домовлення зустрічі клієнта з консультантом.

Доступ до актуальних списків телефонів і адрес центрів
консультаційних ośrodków – організацій з надання спеціалізованих
послуг.

Чергування консультантів.



Клієнти інформаційно-консультаційних пунктів
ХTO?

Хто наш клієнт:

 Підприємці – чого очікують

 Стартапи – чого очікують

 Особи зацікавлені заснуванням підприємства – чого очікують

 Організації бізнес-середовивща – які – чого очікують

Чи задовільняємо очікування клієнтів???



Потреби клієнтів – побудова пропозиції послуг
ЧОМУ?

Сфери інформації – які?

Діапазони інформації з окремих сфер – які?

Діапазони спеціалізованих послуг – які?

Способи/ форми надання інформації або надання спеціалізованих
послуг?

Чи доступний діапазон інформації/ 
спеціалізованих послуг може стати об’єктом
промоційних заходів – якщо так, то яким чином?

Діапазон, форма та формат узгоджені сторонами на базі
ідентифікованих очікувань клієнтів.



Діапазон інформаційно-консультаційних послуг
ЯК?

Інформаційні послуги:

 інформаційні пакети

 бази даних, бази запитань і відповідей (FAQ)

 інтернет сайти, (актуальні!) – новини, інформація, заходи, 
ініціативи

 електронні послуги (e-mail)

 бюлетені / нюслеттер, дискусійні форуми

 Чергування консультантів, регіональні зустрічі

“Стандартна” інформація оновлена в поточному
реж.

Останні новини



Діапазон інформаційно-консультаційних послуг
ЯК?

Від чого залежить якість послуг ???

 комплексне обслуговування в одному місці – широкий діапазон
послуг, компліментарність і іншими послугами, які доступні в
регіоні, послуга розрахована на вирішення проблеми клієнта

 достовірність наданої інформації – результат знань та високої
компетентності консультантів, негайне надання інформації

 індивідуалізація послуги – окремий діагноз кожного випадку
уникнення “стандартизації послуги по суті”

 спроба вирішення кожної проблеми – представлення шляху
вирішення навіть якщо потреба клієнта виходить
поза діапазон доступної послуги



Маю ідею на інформаційно-консультаційний пункт !!!
праця у групах

Концепція діяльності:

 яропозиція послуг – що та кому я хочу запропонувати,

 як хочу промувати послуги/ пропозицію послуг,

 як хочу промувати інформаційно-консультаційний пункт

Якість послуг:

 від чого залежить якість послуг,

 як хочу забезпечити якість наданих послуг,

 як буду моніторити надання послуг та їх якість,



Що можемо запропонувати ?

• пропозиція групи 1, 2, 3, 

• Аналіз запропонованих вирішень

ефективність

загрози

Хто хоче розпочати? – запрошуємо групу …….



Людський ресурс інформаційно-консультаційних
пунктів

Людський ресурс у контексті послуг у пунктах:

 знання та вміння консультантів

 відносини з клієнтом

 стандарт обслуговування клієнта

Розвиток компетентності консультантів

Оцінка компетентності консультантів

 інструменти оцінки компетентності

 програми розвитку компетентності



Людський ресурс і послуги інформаційно-
консультаційних пунктів

Підбір консультантів залежно від виду та діапазону послуг:

 знання (навички),

 вміння передачі знань (компетентність),

 ідентифікація потреб клієнта (компетентність),

Колектив працівників пункту:

 стабільність працевлаштування,

 інтеграція робочого колективу,

 стандарт обслуговування клієнта,

 Вміння вибудовувати відносини з клієнтом – партнерські стосунки
(компетентність),



Розвиток компетентності консультантів

Тверді компетентності:

 спеціалізована освіта (чи завжди?),

 професійний досвід, практика,

 знання з проблематики в якій надаються послуги,

М’які компетентності:

 інтерперсональні навички,

Розвиток компетентності:

 on-the-job,

 Власні навчальні програми,

 зовнішні навчання – загальні, тематичні, галузеві,



Оцінка компетентності консультантів

I. Оцінка компетентності – „критерії доступу”

 тести знань, 

 Оцінка інтерперсональних навичок,

II. Періодичне дослідження компетентності консультантів

 тести знань – стаціонарні, on-line, 

 оцінка компетенційних прогалин у консультантів,

 індивідуальні стежки підвищення кваліфікації,

 верифікація знань (і що дальше?)

Оцінка та дослідження компетентності
консультантів –елемент системи забезпечення

якості (стандарту) інформаційно-
консультаційних пунктів.



Якими є наші компетентності?
праця в групах

Компетентності для надання послуг:

 що маємо,

 що є необхідним,

 Як можемо „поповнити” свої компетентності,

Навчальні потреби:

 доступна пропозиція навчань - які – хто пропонує – скільки
коштують,

 запуск у дію навчальних програм - діапазон – форми навчань –
способи фінансування,

Компетентності консультантів:

 верифікація компетентності - діапазон – інструменти,

 стимулювання консультантів – форма - інструменти,



Чим ми розпоряджаємо ?

• пропозиція групи 1, 2, 3, 

• аналіз пропонованих вирішень

ефективність

Загрози

Хто хоче розпочати? – запрошуємо групу …….



Структура інформаційно-консультаційних пунктів
та правила фінансування їх діяльності

Організаційне розміщення інформаційно-консультаційного пункту

Територіальне розміщення і покриття інформаційно-консультаційного
пункту

Організація інформаційно-консультаційного пункту

 внутрішня структура

 технічне забезпечення

 стандарт та устаткування приміщень

Джерела фінансування діяльності – фінансова стабільність

 власні засоби / зовнішні джерела



Організаційне розміщення
інформаційно-консультаційного пункту

I. Створення нової структури (пункту) при існуючій організації бізнес-
середовища (приймаючої установи):

 „незалежна структура”,

 Виключна відповідальність перед фінансуючою установою, 

II. Відокремлення пункту в рамках діючої організації бізнес-середовища
/ підрозділу адміністрації:

III. Створення незалежної організації бізнес-середовища:

 залежна структура,

 незалежна структура,



Територіальне розміщення і покриття інформаційно-
консультаційного пункту

Обрання розміщення:

 розмір населеного пункту, суспільно-економічні обумовлення, 
громадський транспорт (доступність)

 економічний потенціал – економічна структура, кількість фірм та їх
структура,

 організаційний потенціал, 

 персональний потенціал, 

Кількість інформаційно-консультаційних пунктів:

 оцінка потенціалу регіону, 

 оцінка доступних ресурсів, 



Організація інформаційно-консультаційного пункту
організаційний стандарт

Розміщення інформаційно-консультаційного пункту:

 доступність і відповідні години праці – простий контакт з центром
та консультантами,

 забезпечене приміщення – місця праці для консультантів, місце/ 
місця для праці з клієнтами,

 устаткування й обладнання – технічні ресурси, 
телеінформатична інфраструктура, 

 маркування пункту та інформація „по місту”, 

 стабільність розміщення – інформаційно-промоційні заходи, 

Доступність інформаційних ресурсів – бази даних, література
фахова, спеціалізовані видання, інше,



Джерела фінансування діяльності
фінансова стабільність

Місія інформаційно-консультаційного пункту,

Організаційне розміщення інформаційно-консультаційного пункту,

Політика підтримки підприємництва, в тому числі:

 діапазон пропонованої підтримки,

 набір основних послуг ,

 набір спеціалізованих послуг,

 економічний потенціал клієнтів,

Джерела фінансування інформаційно-консультаційного пункту:

 власні кошти,

 публічні кошти,

 приватні кошти,



Оптимальна організація інформаційно-
консультаційного пункту, тобто …

Оптимальна структура інформаційно-консультаційного пункту: 

 розміщення - де – покритті діяльністю,

 технічні ресурси – що ми маємо – що нам потрібно,

Джерела фінансування:

 власні кошти – публічні кошти – приватний внесок,

 публічні джерела – приватний внесок,



Чим розпоряджаємо ?

• пропозиція групи 1, 2, 3, 

• аналіз запропонованих вирішень

ефективність

Загрози

Хто хоче почати першим? – запрошуємо групу …….



Інформаційні ресурси у контексті співпраці з бізнес-
середовищем (організації – адміністрація)

Джерела інформації – правила отримання, верифікації, оновлення та
обміну інформацією.

Співпраця з адміністрацією та організаціями, які підтримують
підприємництво:

вибудовування відносин

умови розвитку підпиємництва

інтеграція середовища

Адміністративно-правові бар’єри розвитку підприємництва

Успіх діяльності інформаційно-консультаційних пунктів:

у чому полягає

методи досягнення успіху



Співпраця з адміністрацією та організаціями, які
підтримуют підприємництво

Партнерські стосунки зі співпрацюючими суб’єктами:

 Періодичні інформаційні зустрічі – справи обігу інформації, 

 участь у заходах організованих партнерами,

 реалізація спільних заходів,

 організація заходів для місцевої громадськості,

 чергування консультантів,

 просування заходів,

 координація заходів,

 інші форми співпраці



Джерела інформації

Власні інформаційні ресурси – чим розпоряджаємо, джерела, 
оновлення, форма,

Обсяг інформації з окремих сфер – зміст, придатність, відповідь на
очікування користувачів,

Інформаційна прогалина – обсяг – спосіб поповнення інформації з
метою нівелювання інформаційної прогалини,

Співпраця з партнерами:

 способи sposoby поширення / передачі / обміну інформацією –
джерела, форма, оновлення, доступність

 Система обігу інформації – відповідальність сторін, інструменти, 
забезпечення, правила співпраці,

 загрози, обмеження, способи вирішення
проблем



Бар’єри (адміністративно-правові) у розвитку
підприємництва

Які бар’єри можемо ідентифікувати?

На які з них можемо впливати?

Яким чином можемо впливати на ліквідацію
бар’єрів у розвитку підприємництва?



Чинники успіху інформаційно-консультаційних пунктів

 успіх береться з застосування багатьох, часто взаємодоповнюючих
заходів та відповідної їх координації,

 відсутність єдиного універсального методу,

 визначені правила:
 активність,

 безперервність заходів,

 тривкість,

 Заангажованість на багатьох площинах.



Чинники успіху інформаційно-консультаційних пунктів

 промоція/ повідомлення у місцевих та регіональних ЗМІ –
вибудовування марки пункту,

Активна промоційно-інформаційна діяльність:

 інформаційні нюслеттери для клієнтів і партнерів – новини,

 співпраця зі ЗМІ – інтерн’ю, чергування експертів, статті,

 інтернет сайт пункту – оновлюється в поточному реж.,

 Інформаційні акції про послуги доступні в партнерів, партнерських
установ,

 Заангажованість у місцеві ініціативи та регіональні заходи, 
організація заходів для місцевої громадськості,



Спасибі за зустріч
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