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Аналітична довідка  

щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в 

Харківській області за І квартал 2017 року 

 

Формування сприятливого підприємницького середовища є одним із 

головних завдань діяльності Харківської обласної державної адміністрації.  

За даними Головного управління статистики у Харківській області, 

станом на 01.01.2016 в області здійснювали діяльність 1098 середніх 

підприємств, що складає 4,4% від загальної кількості підприємств та 

23 827 малих підприємств, що складає 95,5% від загальної кількості 

підприємств регіону.  

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у 

Харківській області, станом на 01.03.2017 кількість суб’єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб Харківської області склала 

138 801 особи. 

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у 

Харківській області, станом на 01.03.2017 надходження податкових платежів 

до обласного бюджету від діяльності фізичних осіб - підприємців склали 

391 029,9 тис. грн., юридичних осіб – 997 282,9 тис. грн.. 

Станом на 01.01.2016 у сфері малого підприємництва працювало       

113 610 осіб, у сфері середнього підприємництва – 211 291 особа (кількість 

зайнятих працівників, за даними Головного управління статистики у 

Харківській області). 

Станом на 01.01.2016 обсяг реалізованої продукції малими 

підприємствами області становив 65273,7 млн. грн, що склало 27,2% від 

загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності, та обсяг 

реалізованої продукції середніми підприємствами області становив              

127963,9 млн. грн, що склало 53,2% від загального обсягу реалізації. 

Рішенням Харківської обласної ради VII сесії VII скликання                

від 08 вересня 2016 року № 245-VII затверджено Програму сприяння 

розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 

2016 – 2020 роки. 

Обласною державною адміністрацією спільно з ХАРКІВСЬКИМ 

РЕГІОНАЛЬНИМ ФОНДОМ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА              

(далі – Фонд) на постійній основі здійснюється координація діяльності 

бізнес-центрів, надається методична допомога, інформаційна підтримка 

розвитку бізнесу, проводяться семінари для підприємців. 

Перевагою вважається повноцінне функціонування інфраструктури 

підтримки малого та середнього підприємництва, яка створює сприятливі 

умови для його розвитку та повністю орієнтована на потреби місцевих 

суб’єктів підприємництва. 

Станом на 10.04.2017 інфраструктура підтримки малого та середнього 

підприємництва складається із 26 бізнес-центрів, 1 бізнес-інкубатора, 

17 технопарків, 3 кластерів, 42 бірж, 7 лізингових центрів, 5 координаційних 

центрів, 47 страхових компаній, 141 аудиторської фірми, 2 інноваційних 
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фонди, 133 інвестиційних компаній, 47 громадських об’єднань підприємців, 

7 фондів підтримки підприємництва, 288 установ, які надають 

консультування з питань комерційної діяльності й керування, 

352 небанківських фінансових установ.  

Робота щодо створення необхідних для підприємців нових об’єктів 

інфраструктури підтримки підприємництва проводиться з орієнтацією на 

місцеві потреби суб’єктів підприємництва. 

У 2017 році з метою підвищення конкурентоспроможності бізнесу 

шляхом організації комплексного підходу до поширення знань і кваліфікації 

підприємців та тих, хто бажає розпочати власну справу продовжено 

реалізацію комплексної освітньої програми «Школа малого бізнесу». 

За звітний період Фондом проведено 3 заходи, які відвідали більше          

100 підприємців: 

- 26 січня 2017 року – «Актуальні питання ведення підприємницької 

діяльності у 2017 році»; 

- 15 березня 2017 року – «Роз’яснення основних вимог законодавства у 

сфері пожежної та техногенної безпеки, а також зменшення тиску на 

суб’єктів господарювання»; 

- 28 березня 2017 року – «Новації оподаткування підприємницької 

діяльності. Декларування доходів громадян, отриманих у 2016 році». 

У поточному періоді на сайті Фонду www.kharkiv.biz.ua проведено              

1 інтернет – конференцію спільно з представниками Головного управління 

Державної Фіскальної Служби України у  Харківській області:  

- 30 січня 2017 року – «Податкові новації підприємницької діяльності». 

Протягом І кварталу 2017 року також Фонд приймає активну участь у 

публічних заходах з метою обговорення актуальних законодавчих 

нововведень що здійснюють безпосередній вплив на господарську діяльність 

представників бізнесу Харківської області. 

- 21 лютого 2017 року відбувся круглий стіл на тему: «Проблема 

виживання малого і середнього бізнесу в світлі нових законодавчих вимог». 

Крім цього, Фондом спільно з Департаментом економіки і міжнародних 

відносин Харківської обласної державної адміністрації та за участі кафедри 

економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна з 18 квітня 2017 року 

заплановано проведення безкоштовного унікального навчального курсу     

«IT-інструменти для бізнесу». 

Даний курс включає 16 занять та розроблений спеціально для 

представників підприємницького сектора нашого регіону. 

В рамках двостороннього співробітництва між Урядом України та 

Урядом Федеративної Республіки Німеччина Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України та німецьке Товариство з міжнародного 

співробітництва GIZ GmbH за дорученням Федерального міністерства 

економіки і енергетики реалізують Програму для підприємств з експортно-

імпортним потенціалом і менеджерів. 

http://www.kharkiv.biz.ua,було
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З метою активізації співпраці підприємницьких кіл з органами 

виконавчої влади регіону, продовжує свою роботу Регіональна рада 

підприємців у Харківській області (далі – Регіональна рада підприємців), 

сформована за територіальним принципом із числа представників суб’єктів 

господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань 

підприємців, організацій роботодавців. 

Регіональна рада підприємців є консультативно-дорадчим органом 

обласної державної адміністрації, діяльність якої спрямована на забезпечення 

захисту інтересів суб’єктів господарювання. 

15 лютого 2017 року організовано чергове засідання Регіональної ради 

підприємців Харківської області для обговорення реалізації на регіональному 

рівні статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а також 

про зміни у державному законодавстві про працю з питань державного 

нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності; 

У І кварталі 2017 року місцевими органами виконавчої влади 

здійснювалось подальше впровадження державної регуляторної політики 

відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності» шляхом: 

перегляду регуляторних актів обласною та районними державними 

адміністраціями. За І квартал 2017 року районними державними 

адміністраціями переглянуто 4 регуляторних акти;  

відстеження результативності регуляторних актів обласної та районних 

державних адміністрацій. За звітний період 2017 року обласною державною 

адміністрацією підготовлено 1 звіт про відстеження результативності 

регуляторних актів, районними державними адміністраціями – 4 звітів про 

відстеження результативності регуляторних актів.  

Заходи, які проводились в області протягом І кварталу 2017 року за 

напрямом міжнародного, міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва, сприяють подальшому розвитку взаємовигідних 

економічних, науково-технічних і культурних зв’язків Харківської області з 

іншими регіонами, підвищенню конкурентоспроможності малого та 

середнього підприємництва. 

З метою активізації роботи в сфері інвестиційної діяльності та 

створення привабливого інвестиційного іміджу регіону обласною державною 

адміністрацією протягом І кварталу 2017 року проводились заходи, 

направлені на сприяння підвищенню ефективності залучення прямих 

іноземних інвестицій та реалізації інвестиційних проектів регіону. 

Харківською обласною державною адміністрацією постійно ведеться 

робота щодо персонального супроводу інвестиційних проектів у пріоритетні 

галузі розвитку економіки, зокрема надається консультативно-методична 

допомога районним державним адміністраціям, виконавчим органам міських 

рад міст обласного значення, структурним підрозділам обласної державної 

адміністрації щодо зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності в 

Харківській області. 
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Протягом І кварталу 2017 року обласною державною адміністрацією 

постійно розповсюджувались інформаційні, рекламні та презентаційні 

матеріали через посольства та консульства України за кордоном. 

Так, 19.01.2017 відбулась зустріч першого заступника голови обласної 

державної адміністрації з делегацією Міжнародної організації з розвитку 

права (IDLO). Під час зустрічі сторони обговорили питання щодо реалізації 

спільного проекту Харківської обласної державної адміністрації, Харківської 

міської ради, IDLO та USAID щодо створення Регіонального центру надання 

адміністративних і соціальних послуг (РЦНАП). 

24.01.2017 відбулась зустріч заступника голови-керівника апарату 

обласної державної адміністрації з Генеральним консулом Республіки 

Польща у Харкові в рамках якої обговорювались питання щодо поглиблення 

культурно-гумантітарного співробітництва профільних структур Харківської 

облдержадміністрації з Генеральним Консульством Республіки Польща. 

Згадана співпраця, у тому числі, передбачає підвищення рівня знання 

іноземних мов – офіційних мов ЄС, зокрема польської, на базі польської 

суботньої школи у м. Харків та знайомство з польським досвідом підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування у сфері європейської інтеграції. 

28.02.2017 відбулась зустріч голови обласної державної адміністрації з 

представниками Міністерств закордонних справ та з питань міжнародного 

розвитку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. 

Предметом обговорення сторін стала активізація співробітництва між 

Великобританією та Харківською областю, у тому числі, у галузі науки та 

освіти. З огляду на потужну наукову і освітню базу Харківщини та наявність 

висококваліфікованих та працездатних кадрів, були також обговорені 

перспективи реалізації проектів і програм ЄС у науково-освітній галузі, які б 

надали нові можливості для розвитку Харківській області в цілому і для 

індивідуального розвитку кожному мешканцю регіону. 

01.03.2017 відбулась зустріч голови обласної державної адміністрації з 

делегацією Представництва Європейського Союзу в Україні. В ході зустрічі 

було обговорено питання щодо можливості реалізації в області програм, які 

будуть реалізовуватися профільними структурними підрозділами 

облдержадміністрації та сприятиме економічному розвитку регіону, у першу 

чергу, програм для малого та середнього бізнесу.  

Також передбачається, що в реалізації зазначених програм будуть 

проводитись заходи, спрямовані на підготовку, перепідготовку і підвищення 

кваліфікації керівників провідних підприємств Харківщини, державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської 

інтеграції. 

Крім зазначеного, Департаментом економіки і міжнародних відносин 

спільно з Департаментом з підвищення конкурентоспроможності регіону 

обласною державною адміністрацією організовано презентацію проектів 

Представництва Європейського Союзу в Україні в рамках інформаційної 

компанії «Будуємо Європу в Україні». У ході заходу представники ЄС 
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презентували проекти, які реалізують на Харківщині, та надали практичні 

поради щодо участі у грантових програмах Європейського Союзу. Під час 

дискусії іноземні дипломати розповіли про європейський досвід та механізми 

поліпшення бізнес-середовища та підвищення конкурентоспроможності, 

володіння належними навичками й знаннями для розвитку власного бізнесу 

або пошуку нових експортних ринків, отримання доступу до фінансових 

ресурсів ЄС. Харківські підприємці та громадські активісти отримали 

інформацію щодо наявних інструментів забезпечення консультаціями та 

навчанням, застосування необхідних практик для покращення їхньої 

конкурентоспроможності на ринку ЄС та за його межами. 

Представники ЄС наголосили на тому, що проекти, які будуть 

реалізовуватись в області надалі, спрямовані на підтримку реформ, що 

проводяться в країні, зокрема – реформи децентралізації та висловили 

побажання, щодо приєднання до програм не тільки органів влади, а й 

представників громадських організацій, наукової та освітньої сфер, 

культурних інститутів. 

02.03.2017 проведено зустріч першого заступника голови обласної 

державної адміністрації з делегацією ГО «Міжнародний ТРЕЙД-КЛУБ в 

Україні» до складу якої увійшли представники дев’яти країн світу, у тому 

числі країн-членів ЄС.  

У ході зустрічі обговорено суспільно-політичну і соціально-економічну 

ситуацію в Харківській області та окреслено перспективні напрями взаємодії 

Харківщини з країнами, представники яких увійшли до складу вказаної 

делегації. 

В рамках візиту делегація «Міжнародного ТРЕЙД-КЛУБУ» відвідала 

такі харківські підприємства, як «Світ Шахтаря», «Маст Іпра», «Папа Карло» 

і «Лісова казка». Під час зустрічей з керівництвом і співробітниками 

згаданих підприємств, представники країн-членів ЄС надали роз’яснення 

щодо експорту на європейські ринки та розповіли про стандарти окремих 

груп товарів, які виробляються на території Європейського Союзу. 

15.03.2017 відбулась зустріч голови обласної державної адміністрації з 

делегацією Європейської Академії Берліна. В ході зустрічі було обговорено 

питання щодо співробітництва з Європейською Академією Берліна в рамках 

проекту Німецько-української Академії доброго урядування та підвищення 

компетентності в Європі «AGREE», зокрема, залучення до проектів 

працівників Харківської обласної державної адміністрації, які пройшли 

стажування у Німеччині, ознайомившись з процесом впровадження реформ в 

Європейському Союзі, та готові імплементувати отриманий досвід на 

Харківщині.  

20.03.2017 відбулась зустріч першого заступника голови обласної 

державної адміністрації з Заступником Міністра закордонних справ 

Литовської Республіки, під час якої були обговорені питання щодо розвитку  
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економічного і культурного співробітництва між Харківською областю та 

Литовською Республікою, питання, пов’язані з досвідом Литви щодо процесу  

реформування у сфері децентралізації, а також проведення у червні 

поточного року на Харківщині Днів Литви. 

Окрім того, на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації 

створено банер «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС» з постійним інформаційним наповненням. 

У засобах масової інформації Харківської області зазначена тематика 

постійно висвітлюється.  

 


