
 

 

Стан і розвиток малого та середнього підприємництва у Харківській 

області протягом ІІ 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. 

Станом на 01.01.2016  в області здійснювали діяльність 23 828 малих 

підприємств, що складає 95,5% від загальної кількості підприємств області.  

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. 

Станом на 01.06.2016 кількість підприємців-фізичних осіб Харківської 

області складає 161 542 особи.  

Податкові надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності 

суб’єктів  господарювання станом на 01.06.2016 всього складають 

12440,15 млн грн, з них: юридичні особи (середні підприємства) – 

9598,03 млн грн, юридичні особи (малі підприємства) – 1098,49 млн грн, 

юридичні особи (мікро підприємства) – 876,40 млн грн та фізичні особи – 

підприємці – 867,23 млн грн. 

Станом на 30.06.2016 інфраструктура підтримки малого та середнього 

підприємництва складається із 1120 об’єктів, у тому числі: 26 бізнес-центрів, 

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

центрів, 6 координаційних центрів, 49 страхових компаній, 141 аудиторської 

фірми, 3 інноваційних фондів, 130  інвестиційних компаній, 51 громадського 

об’єднання підприємців, 71 кредитної спілки, 7 фондів підтримки 

підприємництва, 268 установ, які надають консультування з питань 

комерційної діяльності й керування, 301 небанківської фінансової установи. 

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. 
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Станом на 30.06.2016 інфраструктура підтримки малого та середнього 

підприємництва складається із 1120 об’єктів, у тому числі: 26 бізнес-центрів, 

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

центрів, 6 координаційних центрів, 49 страхових компаній, 141 аудиторської 

фірми, 3 інноваційних фондів, 130  інвестиційних компаній, 51 громадського 

об’єднання підприємців, 71 кредитної спілки, 7 фондів підтримки 

підприємництва, 268 установ, які надають консультування з питань 

комерційної діяльності й керування, 301 небанківської фінансової установи.  

Робота щодо створення необхідних для підприємців нових об’єктів 

інфраструктури підтримки підприємництва проводиться з орієнтацією на 

місцеві потреби суб’єктів підприємництва. 

Також,  у ІІ кварталі 2016 року проведено 1 виїзний семінар для 

підприємців Харківського району області, 10 семінарів спеціального 

навчального «Курсу підвищення кваліфікації для суб’єктів малого 

підприємництва», освітній курс B-School: «Школа розвитку управлінських 

компетенцій», інтернет-конференції та вебінари з провідними експертами. 

Продовжено роботу із реалізації співробітництва з бізнес-інкубаторами при 

вищих навчальних закладах та забезпечення консультаційного супроводу 

студентам, які бажають розпочати у майбутньому власну справу.  

У 2016 році з метою підвищення конкурентоспроможності бізнесу 

шляхом організації комплексного підходу до поширення знань і кваліфікації 

підприємців та бажаючих  розпочати власну справу, продовжено реалізацію 

комплексної освітньої програми «Школа малого бізнесу». Так, за І півріччя 

проведено 12 заходів, які відвідали понад 545 підприємців. 

До Програми економічного і соціального розвитку Харківської області 

на 2016 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 17.12.2015             

№ 13-VII (зі змінами) включені заходи з підтримки та розвитку малого і 

середнього бізнесу. 

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 IІ 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 
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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. 

07.04.2016 відбулось засідання Регіональної ради підприємців, в 

рамках якої виступив Голова Міжнародного Агентства Регіонального 

Розвитку “GloBee” з презентацією офісу Харківської області в Вашингтоні.  

У ІІ 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 4 регуляторних акти; 

перегляду регуляторних актів обласною та районними державними 

адміністраціями. За ІІ квартал 2016 року районними державними 

адміністраціями переглянуто 6 регуляторних актів;  

відстеження результативності регуляторних актів обласної та районних 

державних адміністрацій. За звітний період 2016 року обласною державною 

адміністрацією підготовлено 4 звіти про відстеження результативності 

регуляторних актів, районними державними адміністраціями – 6 звітів про 

відстеження результативності регуляторних актів.  

З метою забезпечення прозорості та публічності діяльності органів 

місцевих органів виконавчої влади на офіційному веб-сайті Харківської 

обласної державної адміністрації розміщено План діяльності підготовки 

проектів регуляторних актів Харківської обласної державної адміністрації на 

2016 рік (затверджений 15 грудня 2015 року) та План-графік проведення 

заходів із відстеження результативності прийнятих регуляторних актів 

Харківської обласної державної адміністрації на 2016 рік (затверджений      

15 грудня 2015 року). 

Заходи, які проводились в області протягом ІІ 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 ІІ кварталу 2016 року проводились заходи, 

направлені на сприяння підвищенню ефективності залучення прямих 

іноземних інвестицій та реалізації інвестиційних проектів регіону. 
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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. 

На території Харківської області діють консультативно-дорадчі органи 

у сфері інвестиційної діяльності, зокрема Інвестиційна рада Харківської 

області; Робоча група з питань захисту прав інвесторів на території 

Харківської області, Робоча група з відбору інвестиційних, інноваційних та 

інших проектів розвитку Харківської області.  

Головним завданням вказаних консультативно-дорадчих органів є 

забезпечення реалізації державної політики у сфері залучення іноземних 

інвестицій та налагодження співпраці органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування для забезпечення умов щодо діяльності іноземних 

інвесторів. 

З метою залучення іноземних інвестицій до Харківської області, 

створення позитивного іміджу регіону, просування та сприяння реалізації 

інвестиційних проектів обласною державною адміністрацією ведеться Реєстр 

інвестиційних пропозицій (проектів) Харківської області, який містить понад 

120 інвестиційних пропозицій промислової, будівельної, 

сільськогосподарської, житлово-комунальної, туристичної галузей  та 

постійно оновлюється з метою подальшого розповсюдження таких 

пропозицій та проектів серед зацікавлених організацій і установ в Україні, за 

кордоном, а також серед потенційних інвесторів.  

04.04.2016 відбулась зустріч керівництва обласної державної 

адміністрації з головою представництва ЄС в Україні Я. Томбінські. Сторони 

обговорили відкриття за участі Європейського банку реконструкції та 

розвитку  Центру підтримки малого і середнього бізнесу у м. Харків. 

Протягом 07.04.2016 – 08.04.2016 у м. Харків пройшов Третій 

міжнародний бізнес-форум «Україна 2016 виклики та можливості». 

Головною метою Форуму було надання власникам і топ-менеджерам 

компаній практичних рекомендацій, спрямованих на розвиток бізнесу під час 

кризи, вихід на європейський ринок і отримання грантів та інвестицій. 

У Форумі прийняли участь та виступили українські бізнесмени, 

представники інвестиційних та консалтингових компаній, економісти і 

маркетологи. Топ-спікером став екс-міністр фінансів Словаччини та радник 

міністра фінансів України І. Міклош. 

В рамках вищевказаного заходу відбулося підписання меморандуму 

про створення у Харкові бізнес-інкубатора Startup Factory Nure на базі 

Харківського національного університету радіоелектроніки. Меморандум 
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підписано представниками п'яти країн: України, США, Австралії, Естонії та 

Польщі. 

08.04.2016 під час зустрічі голови обласної державної адміністрації з 

Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні в Посольстві США в 

Києві було підписано Меморандум про взаєморозуміння, яким було 

визначено наступні пріоритетні напрями співробітництва між Урядом США 

та Харківською областю: підтримка діяльності Офісу Харківської області в 

Вашингтоні; реалізація реформ у Харківській області, спрямованих на 

системне запобігання корупції, поглиблення співробітництва між 

Харківською областю та бізнес-асоціаціями та інвестиційними фондами 

США з метою залучення інвестицій до Харківської області; розвиток 

торговельного співробітництва, включаючи підтримку презентаційних та 

інших інформаційно-маркетингових заходів тощо. 

12.04.2016 відбулась зустріч першого заступника голови обласної 

державної адміністрації з Послом, Уповноваженим з питань України, 

керівником Робочого штабу з питань України Федерального міністерства 

закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. 

25.04.2016 відбулась зустріч заступника голови обласної державної 

адміністрації з делегацією Японського агентства міжнародного 

співробітництва.  

Головною темою переговорів було залучення інвестицій в сферу 

енергетики регіону. Також було підкреслено, що керівництвом обласної 

державної адміністрації створюються максимально ефективні умови для 

роботи міжнародних компаній в області.  

24.05.2016 відбулась зустріч голови обласної державної адміністрації з 

китайською делегацією, а саме із заступником керівника апарату Народного 

уряду провінції Хейлунцзян КНР. 

В ході зустрічі було досягнуто попередніх домовленостей про можливе 

відкриття в Харківській області економічного представництва провінції 

Хейлунцзян. 

26.05.2016 відбулась зустріч голови обласної державної адміністрації з 

Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні. Сторони 

домовились детально обговорити можливість реалізації в регіоні проекту 

створення технопарку. 

26.05.2016 проведено зустріч голови обласної державної адміністрації з 

делегацією Міністерства закордонних справ Королівства Швеція. 

Головним підсумком переговорів зі шведською делегацією стало 

рішення про відкриття на території Харківської області представництва 

Консультативної місії Європейського Союзу. 

02.06.2016 відбулась зустріч керівництва структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації з представниками японської компанії 

«Марубені Корпорейшн».  
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У ході зустрічі обговорені питання співпраці та залучення інвестицій у 

сфери централізованого опалення, комбінованого виробництва теплової та 

електричної енергії, поводження з твердими побутовими відходами. 

З 13.06.2016 по 19.06 2016 делегація Харківської області перебувала в 

Китайській Народній Республіці. У рамках зазначеного візиту делегацією 

Харківської області проведено низку робочих зустрічей з представниками 

Народного Уряду провінції Хейлунцзян і м. Харбін Китайської Народної 

Республіки, ділових кіл Китаю та взято участь у 27-му Харбінському 

міжнародному торговельно-економічному ярмарку. Харківською стороною  

було презентовано досягнення регіону в економічній і науковій сферах та 

запропоновано науково-технічне співробітництво та кооперацію у таких 

сферах, як промисловість, переробка сільськогосподарської продукції,        

ІТ-технології, аерокосмічна галузь. За результатами візиту підписано Угоду 

про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво 

між Харківською областю та провінцією Хейлунцзян, у рамках якої сторони 

домовилися всебічно сприяти розвитку торгівлі, виробничого, інвестиційного 

та інших видів економічного співробітництва. 

Крім зазначеного, було відкрито додаткову площадку Представництва 

Харківської області в провінції Хейлунцзян, яка розташована у вільній 

економічній зоні. 

14.06.2016 представники Харківської обласної державної адміністрації 

взяли участь у Форумі «Україна-Корея. Форум економічного 

співробітництва 2016», який проходив у м. Київ за участі представників 

центральних органів виконавчої влади України, а також науково-дослідних 

закладів, організацій та компаній України і Республіки Корея. 

15.06.2016 відбулась зустріч заступника голови обласної державної 

адміністрації з Комерційним Аташе, Головою Торговельно-Економічної 

Місії Посольства Держави Ізраїль в Україні. 

У ході зустрічі обговорено питання розвитку економічних стосунків 

Харківської області та Держави Ізраїль, а також відбулась презентація 

ізраїльських технологій «безпечного розумного міста» у сферах управління 

водними ресурсами та енергоефективності.  

Протягом ІІ кварталу 2016 року обласною державною адміністрацією 

постійно розповсюджувались інформаційні, рекламні та презентаційні 

матеріали через посольства та консульства України за кордоном. 

 

Заступник директора Департаменту –  

начальник управління аналітики, 

прогнозування та зведення інформації                                  І.В. Коновалова 

 
Колмик 

Кізіма 

Чорна 715 73 71 

  


