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Стан і розвиток малого та середнього підприємництва  

у Харківській області протягом ІІІ кварталу 2016 року 

 

Створення сприятливих умов, необхідних для стабільного та 

ефективного розвитку сфери підприємництва, є одним із пріоритетних 

завдань діяльності Харківської обласної державної адміністрації, оскільки 

саме малий і середній бізнес визначає темпи економічного зростання, 

структуру та якість валового внутрішнього продукту. 

За даними Головного управління статистики у Харківській області, 

станом на 01.01.2016 в області здійснювали діяльність 1097 середніх 

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

23 828 малих підприємств, що складає 95,5% від загальної кількості 

підприємств регіону.  

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у 

Харківській області, станом на 01.09.2016 кількість суб’єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб Харківської області склала 

164 128 осіб. 

Усього у сфері малого та середнього підприємництва станом на 

01.01.2016 працювало 109 638 та 203 720 осіб відповідно (кількість зайнятих 

працівників, за даними Головного управління статистики у Харківській 

області). 

Станом на 01.01.2016 обсяг реалізованої продукції малими 

підприємствами області становив 61127,0 млн грн, що склало 26,9% від 

загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності, та обсяг 

реалізованої продукції середніми підприємствами області становив  

11926,3 млн грн, що склало 52,4% 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 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 06.10.2016 інфраструктура підтримки малого та середнього 

підприємництва складається із 1160 об’єктів, у тому числі: 25 бізнес-центрів, 

1 бізнес-інкубатора, 17 технопарків, 3 кластерів, 39 бірж, 7 лізингових 

центрів, 5 координаційних центрів, 48 страхових компаній, 140 аудиторських 

фірми, 3 інноваційних фондів, 130 інвестиційних компаній, 49 громадських 

об’єднань підприємців, 70 кредитних спілок, 7 фондів підтримки 

підприємництва, 274 установи, які надають консультування з питань 

комерційної діяльності й керування, 342 небанківських фінансових установи.  
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Робота щодо створення необхідних для підприємців нових об’єктів 

інфраструктури підтримки підприємництва проводиться з орієнтацією на 

місцеві потреби суб’єктів підприємництва. 

Також,  у ІІІ кварталі 2016 року проведено 10 семінарів Курсу 

підвищення кваліфікації для суб’єктів господарювання «Школа малого 

бізнесу» (І рівень), 1 семінар на тему: «Роз’яснення основних вимог 

законодавства у галузі будівництва з питань пожежної та техногенної 

безпеки» та 1 інтернет-конференцію. Продовжено роботу із реалізації 

співробітництва з бізнес-інкубаторами при вищих навчальних закладах та 

забезпечення консультаційного супроводу студентам, які бажають розпочати 

у майбутньому власну справу.  

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. 

Так, протягом IІІ кварталу 2016 року проведено роботу з поширення 

інформації серед підприємницьких та ділових кіл області з реалізації 

Програми Федерального міністерства економіки для управлінських кадрів у 

сфері підприємництва «Fit for Partnership with Germany».  

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. 

17.08.2016 проведено спільно з Фондом розширене засідання 

Регіональної ради підприємців Харківської області. 

У ІІІ кварталі 2016 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: 

прийняття регуляторних актів обласною та районними державними 

адміністраціями. За звітний період 2016 року Куп’янською районною 

державною адміністрацією прийнято 1 регуляторний акт; 

перегляду регуляторних актів обласною та районними державними 

адміністраціями. За ІІІ квартал 2016 року районними державними 

адміністраціями переглянуто 7 регуляторних актів;  

відстеження результативності регуляторних актів обласної та районних 

державних адміністрацій. За звітний період 2016 року обласною державною 

адміністрацією підготовлено 9 звітів про відстеження результативності 
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регуляторних актів, районними державними адміністраціями – 8 звітів про 

відстеження результативності регуляторних актів.  

Заходи, які проводились в області протягом ІІІ кварталу 2016 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 ІІІ кварталу 2016 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. 

Протягом ІІІ кварталу 2016 року обласною державною адміністрацією 

постійно розповсюджувались інформаційні, рекламні та презентаційні 

матеріали через посольства та консульства України за кордоном. 

11.07.2016 відбулась зустріч  першого заступника голови обласної 

державної адміністрації з представниками Міжнародної організації з права 

розвитку (IDLO). У ході зустрічі сторони обговорили питання щодо 

подальшої двосторонньої співпраці.  

13.07.2016 відбулась зустріч голови обласної державної адміністрації з 

в.о. директора Регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) в Україні, Молдові та Білорусі. У ході зустрічі сторони обговорили 

поточні проекти агентства, що сьогодні працюють в Харківській області, а 

також які можуть діяти на території регіону протягом наступних п’яти  років.  

19.07.2016 відбулась зустріч  першого заступника голови обласної 

державної адміністрації з делегацією Представництва Дитячого Фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Під час зустрічі сторони обговорили питання 

реалізації на території Харківської області одного з компонентів проекту 

«Збільшення соціальної згуртованості та інтеграції на підтримку тимчасово 

переміщених осіб в Східній Україні  

20.07.2016 відбулась зустріч  першого заступника голови обласної 

державної адміністрації з керівником проектів та програм України, Росії та 

Центральної Азії Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE). 

Під час зустрічі сторони обговорили потенційні напрями співробітництва з 

Центром міжнародного приватного підприємництва (CIPE). 
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18.08.2016 відбулась зустріч заступника голови обласної державної 

адміністрації з делегацією Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй 

(ПРООН) в Україні.  

22.08.2016 відбулась  зустріч голови обласної державної адміністрації  

з Послом Сполученого Королівства Великої Британії 

та Північної Ірландії в Україні. В рамках зустрічі обговорено економічну та 

суспільно-політичну ситуацію в регіоні, а також перспективи розвитку 

двостороннього співробітництва між Харківською областю та Великою 

Британією. 

23.08.2016 відбулась зустріч керівництва обласної державної 

адміністрації та обласної ради з делегацією китайської агропромислової 

компанії Harbin Fengkui Agricultural Science and Technology Development Co., 

Ltd., під час якої обговорили питання щодо налагодження інвестиційного 

співробітництва між компанією та бізнес-колами Харківщини. 

01.09 2016 відбулась зустріч  заступника голови обласної державної 

адміністрації з делегацією Світового банку, на якій сторони обговорили 

плани розвитку медичної системи регіону. 

22.09.2016 відбулась зустріч т.в.о голови обласної державної 

адміністрації з Послом Республіки Албанія в Україні. Сторони обговорили 

підсумки спільної роботи та намітили напрямки подальшого розширення 

співробітництва. 

22.09.2016 відбулася зустріч т.в.о голови обласної державної 

адміністрації з Послом Федеративної Республіки Бразилія в Україні. Сторони 

обговорили відкриття на території Харківської області Почесного 

Консульства Федеративної Республіки Бразилія.  

22.09.2016 відбулась зустріч т.в.о. голови обласної державної 

адміністрації з Послом Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні. 

Сторони обговорили питання щодо поглиблення взаємин в сфері торгівлі, 

науки, культури, а також підкреслили необхідність активізації обміну 

делегаціями між Харківською областю і В’єтнамом. 

22.09.2016 відбулась зустріч т.в.о. голови обласної державної 

адміністрації з Послом Республіки Словенія в Україні. Сторони обговорили 

найбільш цікаві сфери можливого співробітництва, а саме сільське 

господарство та екологію. Також учасники зустрічі обговорили можливості 

співпраці у сферах культури і туризму, реалізації освітніх програм, зокрема, 

щодо обміну студентами. 

22.09.2016 відбулася зустріч т.в.о голови обласної державної 

адміністрації з делегацією представників Народного уряду провінції 

Хейлунцзян Китайської Народної Республіки. Під час зустрічі було 

підкреслено, що у Харківській області з провінцією Хейлунцзян налагоджено 

надійне співробітництво, яке на сьогодні реалізовується в реальні контракти 

та пропозиції для бізнесу. 

23 вересня 2016 у м. Харкові відбувся VIII Міжнародний економічний 

форум «ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!» (далі – 

Форум).  
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Під час роботи Форуму представлено промисловий та науково-

технічний потенціал Харківської області, відбулись пленарні засідання та 

дискусії на актуальні теми з питань розвитку інвестиційної діяльності, 

інноваційної сфери, диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності та 

подальшого розвитку співробітництва з міжнародними партнерами.  

У Форумі взяти участь вищі посадові особи України, керівники 

регіонів-партнерів, 25 іноземних делегацій, Надзвичайні та Повноважні 

Посли з 11 країн світу, в тому числі Тимчасово повірений у справах 

Посольства Республіки Індонезія в Україні, керівники органів місцевого 

самоврядування, а також провідні представники ділових кіл Харківщини. 

З метою розвитку інвестиційної діяльності ведеться постійна робота з 

іноземними інвесторами щодо супроводження реалізації інвестиційних 

проектів в регіоні та діють відповідні консультативно-дорадчі органи              

(далі – КДО), зокрема, Інвестиційна рада Харківської області та Робоча група 

з питань захисту прав інвесторів на території Харківської області. Метою 

діяльності вказаних КДО є забезпечення реалізації державної політики у 

сфері залучення іноземних інвестицій та забезпечення умов для діяльності 

іноземних інвесторів. 

З метою залучення іноземних інвестицій до Харківської області 

обласною державною адміністрацією створено реєстр інвестиційних 

пропозицій, у таких галузях, як промисловість, будівництво, сектор 

агропромислового комплексу, житлово-комунальне господарство та туризм. 

На сьогодні одним з пріоритетів розвитку зовнішньої торгівлі є пошук 

нових ринків збуту в країнах ЄС, Азії, Африки, Латинської Америки, тощо. 

13 липня 2016 року відбулось відкриття регіонального представництва 

Консультативної місії Європейського Союзу у Харкові з метою посилення та 

підтримки реформи сектору цивільної безпеки України.  

Також, у поточному році в Харкові відкрито офіс Німецького 

товариства міжнародного співробітництва GIZ. 

 

 

  


