
 

Аналітична довідка  

щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в 

Харківській області за I квартал 2018 року 

 

Формування сприятливого підприємницького середовища є одним із 

головних завдань діяльності Харківської обласної державної адміністрації.  

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у 

Харківській області, станом на 01.03.2018 кількість суб’єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб Харківської області склала 

138 252 особи. 

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у 

Харківській області, станом на 01.03.2018 надходження податкових платежів 

до обласного бюджету від діяльності юридичних осіб склали                      

1 193 318,0 тис. грн., фізичних осіб – підприємців – 508 801,8 тис. грн. 

За даними Головного управління статистики у Харківській області, за 

січень – березень 2018 року в Єдиний державний реєстр підприємств та 

організацій України по Харківській області включено 850 новостворених 

юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб без статусу 

юридичної особи. 

У Харківській області створена одна з найпотужніших в Україні 

ринкових інфраструктур.  

Станом на 02.04.2018 інфраструктура підтримки малого та середнього 

підприємництва складається із 24 бізнес-центрів, 1 бізнес-інкубатора, 

18 технопарків, 4 кластерів, 44 бірж, 9 лізингових центрів, 10 координаційних 

центрів, 44 страхових компаній, 144 аудиторських фірми, 2 інноваційних 

фондів, 137 інвестиційних компаній, 50 громадських об’єднань підприємців, 

8 фондів підтримки підприємництва, 315 установ, які надають 

консультування з питань комерційної діяльності й керування, 

359 небанківських фінансових установ.  

Успішно реалізуються заходи Програми сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки, 

затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 08 вересня 2016 року 

№ 245-VII (зі змінами) (далі – Програма). 

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. 

З метою підвищення конкурентоспроможності бізнесу шляхом 

організації комплексного підходу до поширення знань і кваліфікації 

підприємців та бажаючих розпочати власну справу в І кварталі 2018 року 

продовжено реалізацію комплексної освітньої програми «Школа малого 

бізнесу». 
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Так, з 13 березня по 12 квітня 2018 року проведено навчальний курс, 

який складався з 10 занять. Заняття організовано у формі семінарів-

практикумів та майстер-класів. В якості експертів залучені фахівці Головного 

управління Державної фіскальної служби України у Харківській області, 

Головного управління Держпраці у Харківській області, коучі, бізнес-

тренери та практикуючі юристи. 

За звітний період Фондом проведено 3 заходи, які відвідали майже            

200 підприємців у т.ч. демобілізовані із зони АТО та ВПО: 

- 1 відкритий семінар в м. Харкові, який відбувся 21 березня 2018 року, 

на тему: «Роз’яснення основних вимог законодавства у сфері пожежної та 

техногенної безпеки, а також зменшення тиску на суб’єктів 

господарювання»; 

- 1 зустріч з підприємцями у районах Харківській області, яка пройшла 

10 січня 2018 року із суб’єктами господарювання Зміївського району та була 

присвячена існуючим можливостям для започаткування та розвитку бізнесу в 

малих містах та сільській місцевості; 

- 1 інтернет – конференція спільно з представниками Головного 

управління Державної фіскальної служби України у  Харківській області на 

тему: «Зміни у податковому законодавстві для підприємців», яка відбулась 

12 січня 2018 року. 

За підсумками конкурсу мікрокредитування суб’єктів підприємницької 

діяльності, який проходив у 2017 році визначено 2 переможця з бізнес-

планами «Модернізація та просування інтернет – магазину авто компонентів 

High Way1» та «Надання механізованих штукатурних послуг» на загальну 

суму кредитування у розмірі 370,0 тис. грн. терміном на два роки.  

На даний час позичальниками вже освоєно усі кошти за цільовим 

призначенням, що підтверджується відповідними документами. 

Перше повернення позики планується здійснити до 10 червня 

2018 року. 

Фондом проводиться супровід  діючих договорів безвідсоткової позики, 

зокрема аналіз впровадження суб’єктами підприємницької діяльності бізнес 

проектів, цільового використання отриманих коштів та контроль за 

своєчасним поверненням позики. 

З 10 квітня 2018 року Департаментом економіки і міжнародних відносин 

обласної державної адміністрації спільно з Фондом розпочато конкурсний 

відбір суб’єктів малого і середнього підприємництва на отримання коштів 

обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування на зворотній 

основі під бізнес-плани проектів.  Прийом заявок на участь у конкурсному 

відборі триватиме до 15 червня 2018 року. 

У І кварталі 2018 року проводилась робота щодо формування нового 

складу Регіональної ради підприємців у Харківській області з метою 

продовження реалізації в регіоні державної регуляторної політики і політики 

у сфері підприємництва, спрямованої на забезпечення захисту інтересів 

суб’єктів господарювання.  
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Підготовлено проект розпорядження голови обласної державної 

адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 22 вересня 2011 року № 523», відповідно до 

якого у Харківській області буде функціонувати оновлений склад 

Регіональної ради підприємців, сформований з представників суб’єктів 

господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань 

підприємців, організацій роботодавців, Громадської ради при Харківській 

обласній державній адміністрації.  

У рамках Програми, Харківською обласною громадською організацією 

«Асоціація приватних роботодавців» реалізується програма «Новий відлік», 

спрямована на підтримку, започаткування, розвиток або відновлення 

підприємницької діяльності для внутрішньо переміщених осіб, учасників 

АТО та членів їх родин. 

Так, протягом січня 2018 року проходив проект навчальної програми 

«Новий відлік» у м. Зміїв.  

15 січня 2018 року проведено зустріч експертів проекту «Новий 

відлік», під час якої підведені підсумки реалізації проекту за 2017 рік та 

оговорено основні аспекти плану діяльності на 2018 рік. 

10 січня 2018 року організовано зустріч з підприємцями у м. Зміїв, яку 

відвідали 40 учасників. 

Протягом лютого 2018 року в рамках Програми організовано тренінги з 

основ підприємницької діяльності у м. Лозовій. 

26 лютого по 01 березня 2018 року проведено навчальні тренінги з 

основ підприємницької діяльності у  приміщенні міського центру зайнятості 

для учасників проекту «Новий відлік. Малі міста» у м. Первомайському. 

28 лютого 2018 року реалізовано захист 20 бізнес-планів учасників 

проекту «Новий відлік. Малі міста» у м. Лозовій. 

23 березня 2018 року в м. Первомайському проведено захист 12 бізнес-

планів у рамках проекту «Новий відлік. Малі міста». 

Командою проекту «Новий відлік» у квітні 2018 року заплановано 

старт проекту в м. Харкові та у Новій Водолазі. 

Також, за участю Департаменту економіки і міжнародних відносин 

обласної державної адміністрації, Харківською обласною громадською 

організацією «Асоціація приватних роботодавців» проведено 2 робочих 

зустрічі з питань бюджетного аналізу та розробки проекту програми з 

компенсації відсоткових ставок по кредитам малого та середнього бізнесу. 

У рамках Меморандуму про співпрацю щодо розвитку фінансової 

грамотності між Харківською обласною державною адміністрацією, 

Харківським банківським союзом, громадською організацією «Харківський 

університетський консорціум» та Харківським навчально-науковим 

інститутом Державного вищого навчального закладу «Університет 

банківської справи», на виконання Стратегії підвищення фінансової 

грамотності населення Харківської області планується відкриття Навчально-

тренувального комплексу з підвищення рівня фінансової грамотності на базі 
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Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого 

навчального закладу «Університет банківської справи». 

Так, 12 березня поточного року в період проведення заходів з 

фінансової грамотності в рамках щорічного тижня розвитку фінансової 

освіти Global Money Week проведено засідання Робочої групи щодо розвитку 

фінансової грамотності населення. 

На засіданні розглянуто звіт про виконання заходів з підвищення рівня 

фінансової грамотності населення в рамках співпраці Харківського 

банківського Союзу та Харківського університетського консорціуму під 

патронатом Харківської обласної державної адміністрації за друге півріччя 

2017 року, розглянуто та затверджено План роботи робочої групи на 

2018 рік, підведені підсумки Першого відкритого регіонального турніру з 

фінансової грамотності, затверджено План проведення заходів  з фінансової 

грамотності в рамках щорічного тижня розвитку фінансової освіти Global 

Money Week. 

14 березня 2018 року в Харківському навчально-науковому інституті 

Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» 

для незахищеної категорії населення та громадян поважного віку проведено 

семінар-консультацію, на якому модератори  

ХГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «МЕГАБАНК» розповіли про 

переваги та недоліки використання банківських кредитних і депозитних 

платіжних карток; послуги банків, якими можна скористатися для 

заощадження грошей, як захистити себе від фінансових шахраїв.  

Модератори розповіли про основи користування банкоматами та 

терміналами, відповіли на інші численні питання слухачів. 

17 березня 2018 року на базі Харківського навчально-наукового 

інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської 

справи» для учнів загальноосвітніх закладів міста проведено семінар-

консультацію на тему: «Розуміння заощаджень. Поради вкладникам» за 

участі викладачів інституту та працівників банківських установ                  

ХГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «БАНК «ГРАНТ».  

Протягом розвитку фінансової освіти Global Money Week для студентів 

та учнів проведено 8 екскурсій до банків регіону, а саме:                                  

до ХГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «МЕГАБАНК», Філії-ХОУ 

ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «СКАЙ-БАНК», 

ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «ОЩАДБАНК» тощо.  

Також, у подальшому планується створення регіонального Центру 

фінансової грамотності й захисту прав споживачів фінансових послуг 

Харківської області. 

В області проводиться постійна системна інформаційно-

роз’яснювальна робота щодо орієнтації незайнятих осіб на започаткування 

ними власної справи, розвитку та підтримки підприємницьких ініціатив. 

Протягом січня – березня 2018 року службою зайнятості проводились 

семінари, надавались безоплатні індивідуальні і групові консультації з 

питань організації та провадження підприємницької діяльності, а саме: 
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- майже 70 профінформаційних семінарів на тему: «Як розпочати 

власний бізнес», у яких взяли участь 0,6 тис. осіб з числа незайнятих;  

- 40 уніфікованих профінформаційних семінарів для жителів села за 

темами: «Ефективне ведення сільського господарства», «Служба зайнятості – 

працівникам села» за участю 0,4 тис. таких осіб; 

- 1,6 тис. осіб отримали безкоштовні консультації з питань пошуку, 

відбору та найму персоналу, оформлення трудових відносин, державної 

реєстрації суб’єктів господарювання тощо.  

Для орієнтації незайнятого населення на організацію власної справи в 

сфері сільського (зеленого) туризму, що є перспективною в регіоні, в 

профінформаційних секторах базових центрів зайнятості розташована 

відповідна підбірка матеріалів, зокрема з розвитку народних промислів. 

Протягом І кварталу 2018 року проведено 2 семінари з питань організації 

зеленого туризму за участю 20 осіб.  

Для організації підприємницької діяльності за 3 місяці 2018 року по 

Харківській області одноразово допомогу по безробіттю  виплачено             

16 безробітним особам, з яких: 8 осіб – молодь віком до 35 років; 9 – жінки;    

2 – з числа сільських мешканців; 7 – потребують додаткових гарантій у 

сприянні у працевлаштуванні, 4 – проживають у малих містах.   

Департаментом економіки і міжнародних відносин обласної державної 

адміністрації  постійно проводиться робота з інформування представників 

малого та середнього бізнесу Харківської області про можливості участі в 

міжнародних виставкових заходах за кордоном, бізнес-форумах та ділових 

місіях (далі – міжнародні заходи), які проводяться в Україні за 

участю представників іноземних компаній.  

Протягом I кварталу 2018 року інформація щодо 10 міжнародних 

заходів була направлена Харківській торгово-промисловій палаті, 

Регіональному представництву Міжнародної Торгової Палати «ICC Ukraine» 

в Харківській області, Об’єднанню промисловців і підприємців в Харківській 

області – регіональному відділенню Всеукраїнської громадської організації 

«Український союз промисловців і підприємців», Харківському 

регіональному відділенню «Європейської Бізнес Асоціації», Спілці 

підприємців Харківської області з метою розповсюдження серед 

підприємств, організацій та установ регіону. 

З метою залучення іноземних інвестицій до Харківської області, 

обласною державною адміністрацією створено Реєстр інвестиційних проектів 

(пропозицій), який включає 59 інвестиційних пропозицій (проектів) 

загальною вартістю 1643,6 млн. дол. США (проекти відносяться до таких 

сфер, як промисловість, будівництво, енергетика, сільське господарство, 

житлово-комунальне господарство, медицина, екологія, ІТ сфера). 

13 лютого 2018 року проведено зустріч керівників структурних 

підрозділів обласної державної адміністрації з представниками Офісу із 

залучення та підтримки інвестицій «UkraneInvest», у ході якої були 

розглянуті питання щодо подальшої співпраці у напрямі залучення 

інвестицій в економіку України, зокрема, Харківської області. 
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05 березня 2018 року на базі Харківської Торгово-промислової палати 

відбулась зустріч, за участю керівництва Департаменту економіки і 

міжнародних відносин обласної державної адміністрації, з послом 

Республіки Узбекистан та представниками регіонального бізнесу та науки, 

метою якої є активізація співробітництва Харківської та Ташкентської 

областей.  

14 березня 2018 року представники Департаменту економіки і 

міжнародних відносин обласної державної адміністрації  прийняли участь у 

V Всеукраїнському Форумі інституцій місцевого розвитку (CDI Forum), який 

проходив у м. Києві. Головна тема форуму: «Залучення інвестицій та 

інституції місцевого розвитку». 

30 березня 2018 року керівництвом Департаменту економіки і 

міжнародних відносин обласної державної адміністрації взято участь у 

конференції на тему: «Взаємодія бізнес-асоціацій і місцевої влади у сприянні 

державним реформам», організованій Українським національним комітетом 

Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine).  

У форумі взяли участь представники центральних і регіональних 

органів влади, українських організацій місцевого і регіонального розвитку, 

проектів міжнародної технічної допомоги, науковців і експертів. 

Презентація інвестиційного потенціалу Харківщини проводиться на 

постійній основі під час робочих зустрічей керівництва області з офіційними 

представниками іноземних держав (протягом I кварталу 2018 року їх 

відбулось 19), а також шляхом розповсюдження вказаних інвестиційних 

пропозицій серед потенційних інвесторів, як на території України, так і за її 

межами (через закордонні дипломатичні установи України). 

 

 

 
 


