
Стан та розвиток малого підприємництва у Харківській області 

протягом IV кварталу 2015 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. 

Cтаном на 01.01.2015 в області здійснювали діяльність 23 724 малих 

підприємства, що складає 95,6% від загальної кількості підприємств регіону. 

За цим показником Харківська область посідає третє місце в Україні після 

м. Києва та Дніпропетровської області. 

Всього у сфері малого бізнесу станом на 01.01.2015 працює                  

118 584 осіб (кількість
 
зайнятих працівників за даними Головного управління 

статистики у Харківській області). 

Кількість підприємців-фізичних осіб Харківської області в 2014 році 

склала 167 176 осіб. 

Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами області станом       

на 01.01.2015 становить 44745,9 млн. грн. Питома вага реалізованої продукції 

станом на 01.01.2015 становить 25,5%. 

Створення сприятливих умов, необхідних для стабільного та 

ефективного розвитку малого підприємництва, залишається одним з 

пріоритетних завдань діяльності Харківської обласної державної 

адміністрації. Важливим інструментом державної політики підтримки малого 

підприємництва в області є регіональна Програма сприяння розвитку малого 

підприємництва в Харківській області на 2011 – 2015 роки (далі - Програма), 

яка розроблена відповідно до законів України «Про державну підтримку 

малого підприємництва», «Про Національну програму сприяння розвитку 

малого підприємництва в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Програмою передбачено вирішення ключових завдань у сфері 

державної підтримки малого бізнесу в регіоні, зокрема заходи щодо 

законодавчого забезпечення, фінансової підтримки, створення 

інфраструктури, кадрового та ресурсного забезпечення. 

Заходи з підтримки малого та середнього бізнесу: 

1. Спрощення і скорочення термінів отримання дозвільної 

документації.  

Для забезпечення надання якісних послуг підприємцям регіону у всіх 

районах, містах обласного значення та м. Харкові створені та діють центри 

надання адміністративних послуг, до складу яких входять дозвільні центри. 

З метою спрощення оформлення документацій в усіх районах та містах 

обласного значення функціонують центри надання адміністративних послуг 

(усього – 34). Крім того, у кожному з 9 районів м. Харкова відкрито 

територіальні підрозділи Центру надання адміністративних послуг. 

Адміністраторами центрів надання адміністративних послуг надаються 

послуги: 
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- з 01.09.2014 – Державної санітарно-епідеміологічної служби України 

та Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 

- з 01.10.2014 – Державної міграційної служби України; 

- з 01.01.2015 – Державного агентства земельних ресурсів України; 

- з 01.07.2015 Державної реєстраційної служби Міністерства юстиції. 

2. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.  

В Харківській області створена одна з найпотужніших в Україні 

інфраструктур підтримки підприємництва.  

Станом на 30.11.2015 в області діє 27 бізнес-центрів, 1 бізнес-

інкубатор, 16 технопарків, 3 кластери, 40 бірж, 7 лізингових центрів, 44 

страхові компанії, 142 аудиторські фірми, 75 інноваційних компаній, 3 

інноваційні фонди, 122 інвестиційні компанії, 41 громадське об’єднаня 

підприємців, 258 установ, які надають консультування з питань комерційної 

діяльності й керування та 333 небанківські фінансові установи.  

З метою активізації співпраці підприємницьких кіл з органами 

виконавчої влади регіону працює оновлений персональний склад 

Регіональної ради підприємців у Харківській області сформований за 

територіальним принципом із числа представників суб’єктів 

господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань 

підприємців, організацій роботодавців. 

Триває подальший розвиток інфраструктури підприємництва. Бізнес-

центрами області проводиться консультаційна допомога з надання комплексу 

практичних послуг підприємцям, що створює сприятливі умови для розвитку 

підприємництва в області.  

3. Підвищення професійного та культурного рівня ведення 

підприємницької діяльності. 

Спільно з ХАРКІВСЬКИМ РЕГІОНАЛЬНИМ ФОНДОМ ПІДТРИМКИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА реалізується комплексна освітня програма «Школа 

малого бізнесу», яка сприяє підвищенню професійного і культурного рівня 

ведення підприємницької діяльності регіону. Протягом IVкварталу 2015 року 

для підприємців та суб’єктів підприємницької діяльності, які бажають 

започаткувати власну справу проведено 10 заходів. Теми, які обговорюються 

на цих заходах привертають увагу громадськості, про що свідчить активна 

участь у роботі круглих столів та семінарів представників малого та 

середнього бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування, 

науковців та громадських організацій, фахівців у сфері оподаткування, 

обліку та аудиту, підприємницьких структур. 

4. Поширення дієвої системи страхового захисту суб’єктів 

господарювання. 

При Харківському регіональному фонді підтримки підприємництва діє 

«гаряча лінія для підприємців» за номером: 0 800 503 191. Підприємці  

Харківської області мають можливість отримати інформаційно-

консультативну підтримку для вирішення питань, що виникають при 

здійсненні підприємницької діяльності. 
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5. Профорієнтаційна підготовка та перепідготовка кадрів для сфери 

малого підприємництва. 

В області проводиться робота з реалізації Програми перепідготовки 

управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива»             

(«Fit for Partnership with Germany») (далі – Програма), координатором якої є 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.  

Перевагою даної Програми для підприємницьких структур регіону є 

встановлення контактів з німецькими компаніями і можливість знайти 

надійних партнерів для виходу на ринки країн-членів ЄС. 

В області Програма реалізується в частині відбору на стажування 

менеджерів за кордоном за рахунок міжнародної технічної допомоги, а саме, 

за рахунок фінансування Урядом Федеративної Республіки Німеччина та 

Федеральним міністерством економіки і енергетики.  

Протягом IV кварталу 2015 року в області проводилась робота щодо 

залучення можливих кандидатів на стажування, а саме:  

- на офіційних сайтах обласної державної адміністрації, 

ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА розміщувались оголошення щодо набору претендентів 

на стажування за Програмою;  

- в рамках співпраці з Харківським клубом підприємців та бізнесменів, 

Німецьким центром у Харківській області, Всеукраїнською громадською 

організацією «Український союз промисловців і підприємців», Харківською                       

торгово-промисловою палатою, Спілкою підприємців Харківської області, 

Координаційною радою Харківського офісу Європейської Бізнес Асоціації, 

районними державними адміністраціями та міськими радами міст обласного 

значення розповсюджувалась  інформація щодо проведення конкурсного 

відбору серед підприємницьких кіл області;  

- проводилась робота з інформування кандидатів щодо оформлення 

необхідних документів для проходження співбесіди з членами конкурсної 

комісії. 

Реалізація Програми є невід’ємною частиною розвитку підприємництва 

області, оскільки дає змогу здійснювати трансформацію системи управління, 

створювати необхідні умови для переходу до сучасних форм і методів 

управління, вирішувати конкретні проблеми розвитку підприємств у процесі 

перепідготовки та зарубіжного стажування спеціалістів. 

 

 

 
 


