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Чим є Національна система
послуг?

Місія: розвиток підприємств шляхом забезпечення найвищої
якості послуг у ключових сферах, що потребують підтримки

Система груп послугодавців спеціалізованих у наданні
послуг підприємцям

і осіб, які започатковують підприємницьку діяльність (понад
200 організацій / майже 3000 компетентних консультантів).

Мета: розвиток підприємництва шляхом забезпечення
бізнес-послуг на стійкому якісному рівні, через втручання в
сфери з недостатньо розвинутими ринковими механізмами.

Діє майже 20 років.
У 2013 р. - 38 тис. клієнтів, в т.ч. біля 24 тис. стартерів.



Fundusze 
poręczeniowe

Inne usługi 
z regionów

KSI KSU: doradztwo 
proinnowacyjne 

Fundusze 
pożyczkowe

Послуги з розвитку для фірм
та стартерів – пропозиція НСП

Стандартизація та тестування послуг

КП НСП:
- інформація

- консультація-
супровід
- опіка –

вузькоспеціалізова
на пропозиція

Загальна консультація:
- управління

середовищем
- оптимізація витрат

Загальна консультація –
пілотажі:

- інформатика в
управлінні

- управління енергією
- агро-маркетінг



Заходи ПАРП



Можливе скерування до
спеціалізованих послуг, 
повернення до діагнозу

Консультаційна послуга
КП НСП

• Супровід у заснуванні
підприємницької

діяльності
• Супровід у веденні

підприємницької
діяльності Спеціалізована послуга

Консультаційна або фінансова
• Аудит в сферах послуги
• Консультація з впровадження

рекомендацій з аудиту
• Забезпечення фінансування

інформаційна послуга

•інформація в сферах
заснування
i ведення підприємницької
діяльності

•Допомога у знайденні
спеціалізованого послугодавця
та користуванні спеціалізованою
послугою
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Старт платформи
ЦРІПД

Інформаційні та проінноваційні послуги, наступні
тестування пілотних послуг та дорадчої послуги в

започаткуванні підприємницької діяльності

Інформаційні, проінноваційні послуги, позики та
гарантії в плані оптимізації витрат пов’язаних з

діяльністю, захист довкілля

Старт системи „one stop shop”: інформаційні (з
модифікованим діагнозом) та консультаційні

послуги, подальші тестування пілотних послуг, в
т.ч. в плані залучення фінансування на розвиток

бізнесу

Послуги „one stop shop”, нові про інноваційні
послуги та тестування пілотної послуги AGRO, 

ENERGA, IT в управлінні

Інформаційні послуги КП НСП – перший стандарт
послуги

Пілотні проінноваційні послуги, праці над
модифікацією кола інформаційної послуги
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Консультаційні послуги

Оперативна
здатність

ЦРІПД



Розвиток компетентності
консультантів

Система вибудовування компетентності консультантів (матриці
компетенцій), в т.ч.: вимоги, механізми верифікації / способи
збереження знань та навичок,

циклічна верифікація компетенцій, в т.ч.: тестування
компетенцій, напрами розвитку, методика навчань, 

Мета заходів: 

Підвищення рівня знань та навичок консультантів КП у процесі
надання послуг підприємцям та особам, які мають намір
започаткувати діяльність підприємця.



Система розвитку компетенцій



Верифікація компетенцій консультантів КП НСП

• Інформаційні послуги – ведення діяльності підприємця, опіка
над клієнтом:

Стадія 1: Формальна верифікація – біографія кандидати. 
Затвердження. Скерування до участі у вступному тестуванні;

Стадія 2: Змістова верифікація – вступне тестування. 
Затвердження. Консультант розпочинає надання послуг;

Стадія 3: Навчаня з включеною оцінкою або сама оцінка
компетенцій у продажі. „Стартовий пакет”.



Тестування компетенцій – вступне та циклічне

• Вступні тестування (ВТ)  – проходили в середньому раз у
місяці (кожна передостання п’ятниця місяця), стаціонарні (у
вказаному місці),

• Циклічні тестування (ЦТ)– в середньому 2-3 на протязі року, 
дистанційне тестування,

• ВТ i ЦТ – нові набори запитань для кожного тестування,

• Часові обмеження тесту

• Результати надаються консультантам та установам.



Тестування компетенцій – вступне та циклічне

Ведення діяльності підприємця:
- Заснування діяльності підприємця,
- Ведення діяльності підприємця,
- Призупинення/Припинення діяльності підприємця.

Опіка над клієнтом:
- Консультаційні послуги,
- Навчання,
- Фінансові послуги.

Ідентифікація консультантів КП НСП з
інформативною системою



Тестування компетенцій – вступні та циклічні

Опрацювання статистичних даних під потреби
осіб, які управляють проектом, установою, 

консультантами
Приклад: 

- 87,15% правильних відповідей,

-70% консультантів виявили чудові знання про НСП, 

- менше 1 % - відсутність знань про НСП.



Приклади даних – Циклічне тестування
найкращі результати:

Воєводства:

1.Свєнтокшиське (30 балів)  - “на плюс”
2.Підкарпатське (29,34 балів) – “на плюс”
3.Куявсько-поморське (28,56 балів)

(…)

13. Лодзьке (23,28) – “на мінус”
14. Західнопоморське
15. Вармінсько-мазурське



Система розвитку компетенцій



Реалізовані заходи: 

• Szkolenia wstępne pt. „Стартовий пакет”,

• Циклічні навчання для консультантів КП,

• Навчання та майстер класи з доступних можливостей підтримки

підприємництва осіб, які планують започаткувати діяльність

підприємця, бізнес-середовище,

• Інформатор консультанта КП,

• Чергування експертів.

Змістова підтримка для консультантів КП



Змістова підтримка консультантів КП

Вступні навчання під назвою „Стартовий пакет”
• Розраховані на консультантів, які склали вступне тестування й розпочали
надання

Інформаційних послуг у рамках КП;

• Мета навчань - відповідна підготовка консультантів до надання
інформаціяних послуг у рамках КП, в т.ч. об’єднання й підвищення рівня
знань

та навичок консультантів КП та поточне реагування на компетенційні
прогалини виявлені під час вступних верифікації консультантів;

• Участь у вступному навчанні була обов’язковою, обов’язок участі
залежний від детальних результатів отриманих консультантом на
вступному тестуванні;

• Вступне навчання проведене на протязі п’яти днів, у обсязі 40 годин
занять, в т.ч. мінімум 15 годин практичних занять (заняття типу
майстеркласів у групі з максимально 10 осіб, нпр. вправи, розпрацювання

кейз-стаді, симулятивні ігри і т. ін.).



Змістова підтримка для консультантів КП

Вступні навчання під назвою „Стартовий пакет”
• Модул I: Адміністративно-правові аспекти ведення діяльності
підприємця

- реєстрація та започаткування діяльності підприємця,
- ведення діяльності підприємця,
- відмова від ведення діяльності підприємця,

• Моул II: Правила заповнення заяв про підтримку та фінансування
діяльності підприємця з інших джерел
- огляд актуальних можливостей підтримки для осіб, які започатковують
діяльність підприємця, підприємців та бізнес-середовища,
- інші джерела фінансування проектів,
- основні правила підготовки проекту, в т.ч.: найголовніші прикмети
інвестиційного, проекту з досліджень і розвитку, консультаційного
проекту, логічна матриця проекту, план-графік та бюджет і т. ін.
- основні правила підготовки заяви про підтримку та додатків.



Змістова підтримка для консультантів КП

Вступні навчання під назвою „Стартовий пакет”

• Модул III: Правила та умови отримання публічної допомоги в контексті
заходів розрахованих на підприємців
- Введення до проблематики публічної допомоги, в т.ч. основні визначення
та правила отримання публічної допомоги підприємцями,
- доступні заходи розраховані на підприємців і публічна допомога – практичні
аспекти (презентація правил надання публічної допомоги в рамках конкретних
заходів),
-обов’язки з приводу наданої публічної допомоги (в т.ч. документування, 
звітність, розрахунки, повернення незаконної допомоги і т. ін.).

• Модул IV: Обслуговування та діагноз потреб клієнтів
- правила професійного обслуговування клієнта, в т. ч. побудова відносин з
клієнтами, побудова позитивного візерунку консультанта КП, поведінка з
“важкими клієнтами”,
- форми надання консультантом КП інформаційної послуги і стандарти
обслуговування клієнтів,
- ідентифікація потреб та мотивацій клієнтів КП,
- методи діагнозування потреб клієнта КП.



Змістова підтримка консультантів КП

Вступні навчання під назвою „Стартовий пакет”

Модул V: Можливості та правила використання доступних навчань та
допомоги доступної у рамках спеціалізованої допомоги клієнтами КП
- технологічний аудит та допомога в залученні/ впровадженні технології в рамках
консультаційних послуг про інноваційного характеру,
- фінансові послуги в плані надання позик та гарантій,
- пошук та підбір навчань, які відповідають потребам клієнтів КП, в т. ч.: “Академія
ПАРП”, “База даних навчальних пропозицій”, власні навчальні проекти ПАРП
фінансовані в рамках ОПЛК, розраховані на підприємців (нпр. “Сімейні фірми”, 
“Кожен працівник важливий – підвищення компетентності працівників з низькими
кваліфікаціями”).



Змістова підтримка консультантів КП

Циклічні навчання для консультантів КП

• Розраховані на консультантів КП;

• Мета: об’єднання та утриання відповідного рівня знань
та навичок консультантів і поточне реагування на компетенційні
прогалини виявлені в процесі верифікації компетенцій консультантів;

• Кожне навчання протягом 2 днів з черги, його складали 16 годин
занять, в тому чивлі мінімум 12 годин практичних занять. Форма
реалізації практичних занять (нпр. праця індивідуальна або в групах, 
виконання завдань, кейз-стаді і т. ін.)  буде пристосовуватись до
тематики навчання;

• Елементи оцінки включеного учасника в навчаннях з IV i V модулів
(діагноз потреб і обслуговування клієнта).



Змістова підтримка консультантів КП

Циклічні навчання для консультантів КП

• Включена оцінка (модул IV i V) діагнозувала навички консультантів та
предиспозиції в плані обслуговування та діагнозу потреб клієнта, які
необхідні у наданні інформаційної послуги (нпр. відкритість, 
комунікабельність, вміння ставити влучний діагноз).

• Спосіб проведення включеної оцінки підведений до сфери навичок, яка
досліджується (нпр. включене спостереження, праця в групах, „role-
play”). 

• Попереднє положення, що кожен консультант КП має взяти участь в
одному навчанні поєднаному з включеною оцінкою в рамках модулу IV i 
V. 



Змістова підтримка консультантів КП
Циклічні навчання консультантів КП

Навчання в рамках модулу І – „Ведення діяльності підприємця в період
економічної стагнації”:

• Актуалізація знань з адміністративно-правових аспектів ведення діяльності
підприємця (форми діяльності підприємця, публічно-правові обов’язки, право
праці),

• Започаткування та припинення діяльності підприємця

• Забезпечення безпеки господарчого обороту,

• Фінансування діяльності підприємця, небанківські джерела фінансування
діяльності підприємців,

• Управління зміною у підприємстві,

• План реструктуризації – відповідь на кризову ситуацію.



Змістова підтримка консультантів КП
Циклічні навчання консультантів КП

Навчання в рамках ІІ модулу – „Правила заповнення заявок на підтримку та
фінансування діяльності підприємця з інших джерел”:

• Правила отримання підтримки в рамках доступних програм – підсумки
і оновлення інформації,

• Деякі джерела фінансування потреб пов’язаних з веденням діяльності
підприємця,

• Процес формулювання проекту (у сфері інвестицій, консультацій, B+R),
• Стратегічний аналіз підприємства,
• Побудова план-графіку проекту,
• Фінансовий аналіз,
• Ринковий аналіз,
• Промоція небанківських інструментів фінансування, аналіз пропозиції обраних

позикових і гарантійних фондів.



Змістова підтримка для консультантів КП

Циклічні навчання для консультантів КП
Навчання поєднане з включеною оцінкою в рамках модулу IV – „Професійне

обслуговування клієнта”:
• Професіоналізм у обслуговуванні клієнта,
• Ведення розмови з клієнтом,
• Ідентифікація потреб та як вистояти в важких ситуаціях,
• Утримання та розвиток контактів з клієнтом,
• Самооцінка стандартів власної праці,
• Аналіз стилів праці з клієнтом,
• Автоідентифікація стилів роботи з клієнтом,
• Методи ідентифікації різних типів клієнтів,
• Обслуговування “важкого клієнта”,
• Асертивність,
• Побудова лояльності та збільшення задоволення.



Змістова підтримка консультантів КП

Циклічні навчання для консультантів КП

Навчання поєднане з включеною оцінкою в рамках модулу V – „Діагнозування
потреб клієнтів”:

• Методи ідентифікації та оцінки потреб клієнтів,

• Практика діагнозування потреб клієнтів у сфері організації та управління, в т.ч. 
персоналом,

• Характеристика спеціалізованих послуг,

• Практика діагнозування потреб клієнта в плані позиції на ринкові,

• Практика діагнозування потреб клієнта в плані економіки та фінансів,

• Джерела інформації про послуги та доступність спеціалізованих послуг,

• Формулювання переліку завдань для спеціалізованих послуг,

• Практичне використання матриць аналізу потреб клієнта.



Змістова підтримка для консультантів КП

Навчання для консультантів КП

• Ставка на практичні питання, які пов’язані з реальними проблемами
консультантів , які пов’язані з наданням інформаційних послуг у рамках КП;

• Проведенняквартальних досліджень та аналізів навчальних потреб
консультантів пов’язаних з проблематикою послуг, які надаються (обсяг
навчань, форма ведення
та час навчань), аналіз результатів тестів компетенцій (сфера знань
та навичок, які потребують санаційних заходів) та актуальна проблематика
навчань з метою підведення програм семінарів до реальних потреб
i очікувань клієнтів, з зв’язку з наданими послугами та діагнозованими
компетенцій ними прогалинами. 



Змістова підтримка для консультантів КП

Навчання та майстер класи для консультантів КП

• Розраховані на консультантв КП;

• Вміщали актуальні доступні можливості підтримки підприємців
та установ бізнес-середовища;

• Ведуть – спеціалісти ПАРП з колективів відповідальних за
впровадження окремих Заходів;



Змістова підтримка для консультантів КП

Інформатор консультанта КП

• Видання з 2007-2012 років, 

• Збірка знань
необхідних консультанту КП у щоденній праці з підприємцями та
особами, які готувалися до започаткування діяльності підприємця;

• Оновлення в формі інформаційних продуктів;

• На підставі опитування консультантів КП “Інформатор консультанта
КП” (корисний в праці, адекватний з обсягом інформаційної послуги, 
окремо корисні та некорисні знання, пропозиції змін і т. ін.)



Змістова підтримка консультантів КП

Чергування експертів
• Мета: допомога консультантам у вирішенні проблемних питань, 

інтерпретаційних проблем, які виникають у процесі надання інформаційних
послуг
у рамках КП для підприємців та осіб, які планують започаткувати діяльність
підприємця; 

• Чергування експертів з таких питань:
- адміністративно-правові аспекти ведення діяльності підприємця,
- публічна допомога,
- правила заповнення заявок на підтримку в рамках програм публічної допомоги
та інших джерел фінансування діяльності підприємця;

• Експерти відповідали на запитання консультантів по телефну та е-майлу, за
посередництвом Бази Знань, якою управляє ПАРП;

• План-графік чергування на кожний квартал.



Система розвитку компетенцій



ІнформаційніІнформаційні послугипослуги НСПНСП



З 2008 р., центри НСП надали
біля 330 000 інформаційних послуг та

біля 16 000 консультацій.



Забезпечення співпраці в
Мережі



Дякую за увагу

Польське агентство розвитку підприємництва
Департамент розвитку установ бізнес-середовища

www.parp.gov.pl www.ksu.parp.gov.pl
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