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Аналітична довідка  

щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в 

Харківській області за ІV квартал 2016 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 01.12.2016 кількість суб’єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб Харківської області склала 

164 353 особи. 

Станом на 01.01.2016 у сфері малого підприємництва працювало  

113610 осіб, у сфері середнього підприємництва – 211291 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 30.12.2016 інфраструктура підтримки малого та середнього 

підприємництва складається із 25 бізнес-центрів, 1 бізнес-інкубатора, 

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

центрів, 47 страхових компаній, 141 аудиторських фірми, 3 інноваційних 

фондів, 131 інвестиційної компанії, 48 громадських об’єднань підприємців, 

7 фондів підтримки підприємництва, 279 установ, які надають 

консультування з питань комерційної діяльності й керування, 

346 небанківських фінансових установ.  



2 

 

Робота щодо створення необхідних для підприємців нових об’єктів 

інфраструктури підтримки підприємництва проводиться з орієнтацією на 

місцеві потреби суб’єктів підприємництва. 

З метою підвищення конкурентоспроможності бізнесу шляхом 

організації комплексного підходу до поширення знань і кваліфікації 

підприємців та тих, хто бажає розпочати власну справу протягом 2016 року 

продовжено реалізацію комплексної освітньої програми «Школа малого 

бізнесу». Було розроблено програму, підготовлено роздаткові тематичні 

матеріали та проведено 2 спеціалізовані Курси по 10 занять «Школа малого 

бізнесу – І рівень» для підприємців-початківців та тих, хто тільки бажає 

розпочати власну справу. 

За звітний період Фондом проведено 16 заходів, які відвідали більше  

595 підприємців у т.ч. демобілізовані із зони АТО та ВПО: 8 відкритих 

семінарів в м. Харкові, 2 інтернет – конференції спільно з представниками                      

Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській 

області, 6 виїзних зустрічей в районах та містах Харківської області, семінар 

у Харківському районі на базі Харківської райдержадміністрації на 

тему: «Актуальні зміни в податковому, трудовому та земельному 

законодавстві». 

У жовтні-листопаді 2016 року обласною державною адміністрацією 

спільно з  Фондом та ХОГО «Асоціація приватних роботодавців» проведено 

виїзні кустові зустрічі з представниками  малого та середнього бізнесу 

районів Харківської області на тему: «Можливості малого і середнього 

бізнесу в рамках Програми сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки».  

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 IV 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. 
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15.11.2016 проведено спільно з Фондом розширене засідання 

Регіональної ради підприємців Харківської області. 

У ІV 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 районними державними 

адміністраціями прийнято 5 регуляторних актів; 

перегляду регуляторних актів обласною та районними державними 

адміністраціями. За ІV квартал 2016 року районними державними 

адміністраціями переглянуто 5 регуляторних актів;  

відстеження результативності регуляторних актів обласної та районних 

державних адміністрацій. За звітний період 2016 року обласною державною 

адміністрацією підготовлено 1 звіт про відстеження результативності 

регуляторних актів, районними державними адміністраціями – 12 звітів про 

відстеження результативності регуляторних актів.  

Заходи, які проводились в області протягом ІV 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 ІV 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 ІV кварталу 2016 року обласною державною адміністрацією 

постійно розповсюджувались інформаційні, рекламні та презентаційні 

матеріали через посольства та консульства України за кордоном. 

06.10.2016 відбулась зустріч заступника голови обласної державної 

адміністрації з представниками Міжнародної організації з розвитку 

права (IDLO) та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Під час 

зустрічі сторони обговорили питання щодо впровадження роботи 

Регіонального центру надання адміністративних і соціальних послуг 

(РЦНАП). 
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07.10.2016 відбулась зустріч т.в.о. голови обласної державної 

адміністрації з Головою Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань 

торгівлі та економічного співробітництва, Міністром екології Держави 

Ізраїль, Міністром у справах Єрусалиму, в ході якої сторони обговорили 

питання суспільно-політичної ситуації в Харківській області та перспективні 

напрями співпраці з Державою Ізраїль. 

13.10.2016 відбулась зустріч т.в.о. голови обласної державної 

адміністрації з Послом Королівства Бельгія в Україні. Під час зустрічі  

обговорено питання щодо суспільно-політичної, економічної та гуманітарної 

ситуації в Харківській області, а також перспективних напрямів співпраці з 

Королівством Бельгія. 

17.10.2016 відбулась зустріч заступника голови обласної державної 

адміністрації з Послом Угорщини в Україні. Під час зустрічі  обговорено 

питання щодо суспільно-політичної ситуації в Харківській області, 

перспективних напрямів співпраці з Угорщиною, а також проведення 

Угорсько-Українського ділового та інвестиційного форуму «Doing Business 

with Hungary». 

21.10.2016 заступник голови обласної державної адміністрації прийняв 

участь у IV Міжнародному форумі з розвитку сільського господарства 

«Агропорт 2016», який відбувся в м. Харків. 

24.10.2016 відбулась зустріч керівників структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації з представниками Посольства Словацької 

Республіки в Україні. Сторони обговорили питання щодо суспільно-

політичної ситуації в Харківській області та перспективних напрямів 

співпраці між Харківською областю та Словацькою Республікою. 

25.10.2016 проведено зустріч голови обласної державної адміністрації з 

головою Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Під час 

зустрічі обговорено питання поглиблення співробітництва, «Регіональної 

програми забезпечення публічної безпеки і порядку у Харківській області на 

2016-2017 роки», а також презентація проектів КМЄС керівництву обласної 

державної адміністрації. 

27.10.2016 пройшла зустріч голови обласної державної адміністрації з 

Послом Аргентинської Республіки в Україні, під час якої обговорено 

суспільно-політичну ситуацію у Харківській області та визначення напрямів 

щодо подальшої співпраці. 

27.10.2016 відбулась зустріч голови обласної державної адміністрації з 

Другим заступником Державного Секретаря США. Сторони обговорили 

питання щодо реалізації антикорупційних проектів за фінансової підтримки 

Сполучених Штатів Америки, спільних проектів, грантів та подальших 

напрямів співпраці. 

28.10.2016 заступник голови обласної державної адміністрації прийняв 

участь в Угорсько-Українському діловому та інвестиційному форумі «Doing 

Business with Hungary». В рамках форуму презентовано економічний 

потенціал Харківської області й Угорщини та відбулись ділові переговори 

B2B за участю угорських та українських бізнесменів. 



5 

 

03.11.2016 проведено зустріч голови обласної державної адміністрації з 

Генеральним консулом Федеративної Республіки Німеччина у Донецьку. В 

ході зустрічі обговорено питання щодо проведення II Україно-Німецького 

форуму «Біоенергетика, енергоефективність та агробізнес» (м. Харків, 

07 листопада 2016 року), презентація діяльності GIZ  в Харківській області, а 

також визначення напрямів подальшої співпраці. 

05.11.2016 пройшла зустріч заступника голови обласної державної 

адміністрації з Координатором гуманітарної допомоги «Ukraine Appeal», 

ініційованої Україно-Канадським Конгресом, Д. Холуком. Під час зустрічі 

презентовано проект канадської міжнародної технічної допомоги у 

Харківській області. 

10.11.2016 проведено зустріч голови обласної державної адміністрації з 

Послом Республіки Узбекистан в Україні, в ході якої  обговорено суспільно-

політичну ситуацію в Харківській області та перспективні напрями співпраці 

з Республікою Узбекистан.  

10.11.2016 пройшла зустріч голови обласної державної адміністрації з 

програмним менеджером Міжнародної ради Шведської промисловості в 

Україні. У ході зустрічі обговорено питання щодо співпраці у сфері розвитку 

приватного сектору економіки та інвестицій у Харківській області, зокрема 

можливе підписання Меморандуму між Харківською обласною державною 

адміністрацією та Міжнародною радою Шведської промисловості в 

Україні (NIR). 

15.11.2016 відбулась зустріч голови обласної державної адміністрації з 

Послом Республіки Польща в Україні. Під час зустрічі обговорено питання 

організації та проведення Українсько-Польського Форуму щодо 

децентралізації, а також визначення напрямів подальшої співпраці 

Харківської області з Республікою Польща.  

17.11.2016 проведено зустріч голови обласної державної адміністрації з 

Директором Британської Ради в Україні, під час якої сторонами обговорено 

перспективні напрями взаємодії з Британською Радою в Україні. 

18.11.2016 пройшла зустріч голови обласної державної адміністрації з 

делегацією Фонду Western NIS Enterprise Fund (WNISEF),  у ході якої 

обговорені ключові питання щодо реалізації спільного проекту Western NIS 

Enterprise Fund, Phoenix Fund, Харківського університетського консорціуму 

та Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» з організації та відкриття на базі приміщень НТУ «ХПІ» коворкінг-

центру «Інкубатор 1991». 

22.11.2016 проведено зустріч заступника голови обласної державної 

адміністрації з Послом Південно-Африканської Республіки в Україні , під час 

якої обговорено питання щодо поглиблення співпраці між Харківською 

областю та Південно-Африканською Республікою у сферах торгівлі, 

економіки, освіти, науки, медицини та туризму.  

25.11.2016 відбулась зустріч заступника голови обласної державної 

адміністрації з Тимчасово Повіреним у справах Посольства Австралії в 
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Україні, у ході якої обговорено питання щодо перспективних напрямів 

співпраці Харківської області з Австралією. 

28.11.2016 пройшла зустріч голови обласної державної адміністрації з 

Послом Республіки Македонія в Україні. Під час зустрічі сторонами 

обговорено питання щодо перспективних напрямів співпраці Харківської 

області з Республікою Македонія. 

13.12.2016  відбулась зустріч голови обласної державної адміністрації 

з Послом, Головою Представництва Європейського Союзу в Україні. В 

рамках зустрічі обговорені перспективи для малого та середнього бізнесу 

Харківщини у контексті відкриття Регіонального офісу ЄБРР у м. Харків, а 

також за участі Представництва ЄС в Україні. 

13.12.2016 проведено зустріч голови обласної державної адміністрації 

з Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні, під час якої 

обговорені питання суспільно-політичної ситуації у Харківській області та 

обговорені перспективні напрями співпраці Харківської області та 

Німеччини. 

16.12.2016 пройшла зустріч першого заступника голови обласної 

державної адміністрації з Послом Королівства Норвегія в Україні. В рамках 

цієї зустрічі  обговорені питання щодо перспектив співробітництва між 

Харківською областю та Норвегією, зокрема, у сфері енергетики. 

21.12.2016 відбулась зустріч  голови обласної державної адміністрації 

з Послом Азербайджанської Республіки в Україні. Під час зустрічі 

обговорені питання розвитку міжрегіонального співробітництва Харківської 

області з регіонами Азербайджану, зокрема, в сфері розвитку 

інфраструктури.   

27.12.2016 проведено зустріч голови обласної державної адміністрації 

з Послом Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні. В рамках зустрічі 

сторони обговорили питання розширення двостороннього співробітництва 

між Харківською областю та Соціалістичною Республікою В’єтнам. 

 

 

  


