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Розділ 1. Аналіз стану малого і середнього підприємництва в області 

 
 
1.1. Визначення основних проблем, на розв’язання яких спрямовано 
Програму 

 

Розвиток малого і середнього підприємництва залишається одним із пріоритетних напрямів 
загальнодержавної та регіональної економічної політики України. 

Мале та середнє підприємництво є важливою складовою ринкової економіки, яка забезпечує 
створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів, що дозволяє вирішувати 
важливі соціально-економічні проблеми, стимулює підвищення конкурентоспроможності та розвиток 
інновацій.  

 

Динаміка кількості підприємств області у 2016-2019 роках  

 

 

У 2019 році в області функціонувало 14087 підприємств, з яких 10 – великих, 464 - середніх, 
13613 - малих. Як свідчать дані, протягом 2016-2019 років відбулось зростання кількості підприємств 
усіх категорій. Найбільше з 2016 року зросла кількість малих підприємств на 4161 од. (44,0%) та 
середніх підприємств на 93 од. (26,5%). 

 

Динаміка кількості фізичних осіб – підприємців 

області у 2016-2019 роках 
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Кількість фізичних осіб-підприємців скоротилась з 52745 од. у 2016 році до 51364 од. у 2017 
році. Водночас з 2018 року відбувається поступове збільшення кількості громадян, які займаються 
підприємницькою діяльністю.     

Одним із головних завдань розвитку малого і середнього бізнесу залишається питання 
зайнятості населення. Протягом 2016-2019 років кількість працівників зайнятих в малому та 
середньому підприємництві зросла з 176,5 тис. осіб у 2016 році до 208,3 тис. осіб у 2019 році, що 
становить 94,9% до загальної кількості зайнятих працівників регіону, або 38% населення 
працездатного віку, з яких понад 132,8 тис. осіб були зайняті в малому бізнесі. 

 

Кількість зайнятих працівників  у сфері малого та середнього  

підприємництва у 2016-2019 роках  

 

Найбільше працівників малого і середнього бізнесу у 2019 році було зайнято у сферах оптової 
та роздрібної торгівлі, ремонті автотранспортних засобів та мотоциклів – 64,3 тис. осіб (30,9%), 
промисловості – 47,1 тис осіб (22,6%), сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному 
господарстві – 20,5 тис. осіб (9,8%), транспорті та складському господарстві – 12,3 тис. осіб (5,9%),  
будівництві – 9,3 тис. осіб (4,5%). 
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Обсяги реалізованої продукції суб’єктами малого і середнього  

підприємництва у 2016-2019 роках, млрд грн 

 

Частка суб’єктів малого і середнього підприємництва у загальному обсязі реалізованої 
продукції (товарів, послуг) підприємствами області у 2016 році становила86,9%,у 2017 році - 87,0%, у 
2018 році - 87,9% , у 2019 році - 84,3%. 

У 2019 році суб’єктами малого і середнього підприємництва області реалізовано продукції, 
товарів та надано послуг на суму майже 113,0 млрд грн,що в 1,6 рази більше, ніж у 2016 році. 

Найбільші обсяги реалізації у 2019 році спостерігались в оптовій та роздрібній торгівлі, 
ремонті автотранспортних засобів та мотоциклів – 41,6 млрд грн (36,8%), промисловості – 23,9 млрд 
грн (21,2%), сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві – 20,9 млрд грн 
(18,5%), будівництві – 6,2 млрд грн (5,5%), транспорті та складському господарстві – 4,7 млрд грн 
(4,2%). 

 

Обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів  

малого і середнього підприємництва у 2016-2019 роках, млн грн  
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У 2019 році до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підприємництва 

надійшло 6567,5 млн грн податкових платежів, що на 1205,1млн грн або на 22,5% більше ніж у 2018 
році. У порівнянні з 2016 роком відповідні платежі зросли маже у 2,2 рази.  

За підсумками господарської діяльності у 2019 році76,1% малих підприємств та 75,6% 
середніх підприємств отримали позитивний фінансовий результат у сумі понад7,6 млрд грн, що на 2,3 
млрд грн (30,2%) більше ніж у 2016 році. Прибуток малих підприємств становив – 2,6 млрд грн, 
середніх – 5,0 млрд грн. 

Водночас, у 2019 році 23,9 % малих підприємств отримали збиток в сумі 1,0 млрд грн, а 24,4 % 
середніх підприємств – 1,8 млрд грн, відповідно.  

Загалом у 2019 році фінансовий результат малого і середнього бізнесу до оподаткування був 
позитивним і становив 4,8 млрд грн. 

Збереження тенденцій прибутковості діяльності малих та середніх підприємств створює 
необхідні умови для збільшення рівня заробітної плати та зайнятості працівників, модернізації 
основних фондів та розвитку підприємств. 

Для покращення умов ведення бізнесу, в області реалізовуються заходи, спрямовані на 
підтримку діючих та створення нових об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва. Зокрема, у 
м. Хмельницький діє Центр підтримки малого підприємництва, який надає консультаційну та 
інформаційну допомогу підприємцям-початківцям. 

Крім того, в області діють агенції регіонального розвитку, а саме: Агенція регіонального 
розвитку Хмельницької області, Агенція сталого розвитку «ASTAR» (м. Хмельницький), Агенція 
розвитку Хмельницького; Агенція місцевого розвитку (м. Нетішин).  

Одним із аспектів сприяння розвитку малого та середнього підприємництва є його фінансова 
підтримка шляхом реалізації Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». За 9 місяців 2020 року 
в рамках цієї програми понад 130 суб’єктів малого і середнього бізнесу області отримали кредити на 
суму майже 190,0 млн грн. 

Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється фінансова підтримка 
підприємців області через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області.  

За 9 місяців 2020 року Регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій 
області для реалізації бізнес-проєктів у пріоритетних напрямах діяльності надано фінансову допомогу 
5 суб’єктам підприємництва на суму 1970,00 тис. грн (2016 р. – 3 суб’єктам на суму 1200,0 тис. грн, 
2017 р. – 1 суб’єкту на суму 625,0 тис. грн, 2018 р. – 7 суб’єктам на суму 3364,0 тис. грн, 2019 р. – 7 
суб’єктам на суму 3030,00 тис. грн). 

В області продовжується робота щодо вдосконалення регуляторного середовища, створення 
сприятливих умов для ведення бізнесу. 

Протягом 2016-2020 років кількість центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), 
збільшилась з 26 до 37 одиниць. Станом на 01.10.2020 в області діють14 ЦНАП при районних 
державних адміністраціях, 5 - при виконавчих комітетах міських (міст обласного та районного 
значення) рад, 18 - при органах місцевого самоврядування, утворених в результаті об’єднання 
територіальних громад.  

За 9 місяців 2020 року через ЦНАП області надано 284,5 тисяч адміністративних послуг. 
Середня кількість видів адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП при 
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райдержадміністраціях, становить 117 послуг, при виконавчих комітетах міських (міст обласного 
значення) рад – 213  послуг, в об’єднаних територіальних громадах – 155 послуг. 

Діалог між владою та підприємницькою громадськістю з розгляду питань дерегуляції бізнесу 
реалізується у форматі: 

- засідань консультативно-дорадчих органів, створених при облдерж-адміністрації: 
громадської ради, регіональної ради підприємців в області, робочої групи з питань захисту прав 
інвесторів протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств; 

- інших заходів за участю підприємницької громадськості. 
Незважаючи на позитивну динаміку основних показників, що характеризують розвиток 

малого та середнього підприємництва в області, у ході аналітичної роботи проведено SWOT-аналіз і 
визначено внутрішні (сильні та слабкі сторони) та зовнішні (можливості та загрози) чинники, що 
стримують розвиток підприємницької діяльності. 

1.2. SWOT-аналіз 
 

Сильні сторони  Слабкі сторони  

1. Легкість реєстрації підприємницької діяльності. 
2. Значні природні та рекреаційні ресурси регіону. 
3. Вигідне географічне розташування області. 
4. Високий рівень підприємницької ініціативи.  
5. Конкурентна вартість праці. 
6. Висока мобільність та швидка адаптація бізнесу 
до зміни попиту та потреб ринку. 
7. Активна громадська діяльність об’єднань 
підприємців. 
8. Відкрита та ефективна система публічних 
закупівель. 
9. Спрощення процедур надання та отримання 
адміністративних послуг. 

1. Несприятлива макроекономічна ситуація 
спричинена пандемією коронавірусної 
хвороби (COVID-19). 
2. Постійні зміни в законодавстві. 
3. Відтік кваліфікованих кадрів в інші регіони 
країни та за кордон. 
4. Висока вартість кредитних ресурсів та 
обмежений доступ до пільгового 
кредитування.   
5. Значний рівень тінізації економіки. 
6. Низька купівельна спроможність населення. 
7. Недостатній рівень конкурентоспроможності 
виробників. 
8. Високий рівень монополізації окремих 
галузей економіки (енергетика, транспорт). 

Можливості  Загрози  

1. Високий потенціал співробітництва з 
Європейським Союзом. 
2. Завершення реформи децентра-лізації. 
3. Продовження процесів дерегуляції 
підприємницької діяльності. 
4. Відкриття ринку землі. 
5. Розширення програм пільгового кредитування 
суб’єктів МСП. 
6. Подальша розбудова об’єктів інфра-структури. 
7. Значний потенціал для розвитку туристично-
рекреаційної сфери. 

1. Погіршення макроекономічної ситуації через 
вплив пандемії. 
2. Непередбачувані зміни у законо-давстві. 
3. Зростання податкового наванта-ження на 
бізнес. 
4. Пришвидшення інфляційних процесів. 
5. Девальвація національної валюти. 
6. Скорочення внутрішнього і зовнішнього 
попиту. 
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1.3. Мета Програми та пріоритетні завдання  

 

Метою Програми є створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого і 
середнього підприємництва, забезпечення зайнятості населення, підвищення 
конкурентоспроможності продукції малих і середніх підприємств.  

Програму розроблено відповідно до законів України «Про Національну програму сприяння 
розвитку малого підприємництва в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регіональної політики», «Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». 

Програма відповідає стратегічним пріоритетам соціально-економічної політики, визначеним у 
Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (постанова Кабінету Міністрів України 
від 05.08.2020 № 695), Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки (рішення 
Хмельницької обласної ради від 20.12.2019 № 49-29/2019) та Плані заходів з реалізації Стратегії 
розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки (рішення Хмельницької обласної ради від 
20.12.2019 № 50-29/2019).  

Програма ґрунтується на аналізі стану розвитку підприємництва в області, результатах 
виконання попередніх програм розвитку малого та середнього підприємництва, визначає проблемні 
питання, основні зовнішні та внутрішні чинники, які стримують розвиток малого та середнього 
підприємництва, окреслює основні цілі, завдання щодо розвитку підприємництва в області та 
комплекс заходів щодо їх реалізації.  

Пріоритетними завданнями підтримки розвитку малого і середнього підприємництва є:  

1. Розбудова інфраструктури підтримки підприємництва. 

2. Стимулювання розвитку підприємництва шляхом фінансової підтримки за рахунок коштів 
місцевих бюджетів та інших джерел. 

3. Підвищення спроможності місцевих органів влади в сфері надання адміністративних послуг. 

4. Організаційна, інформаційна та консультаційна підтримка розвитку підприємництва. 

Прогнозні показники розвитку малого та середнього підприємництва наведено у додатку 1. 

 

1.4. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету у 
межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за 
виконання заходів і завдань Програми, коштів обласного бюджету, повернутих за раніше наданими 
кредитами через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області, а також за 
рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.  

Програма реалізується протягом 2021-2023 років.  
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1.5. Пріоритетні напрямки діяльності суб’єктів малого і  

середнього підприємництва 
 

Пріоритетними напрямками фінансово-кредитної підтримки (кошти обласного бюджету) 
суб’єктів малого і середнього підприємництва, яка надається Регіональним фондом підтримки 
підприємництва по Хмельницькій області є:  

виробництво сільськогосподарської продукції (у тому числі вирощування нових та 
нетрадиційних для регіону видів продукції, тваринництво, рослинництво, бджільництво тощо); 

переробка сільськогосподарської продукції (виробництво продуктів харчування, еко- та 
біопродуктів, виробництво з переробки сировини рослинного і тваринного походження); 

легка промисловість (виготовлення швейних виробів та взуття тощо); 

машинобудування, виробництво машин, устаткування та готових металевих виробів; 

упровадження енергозберігаючих технологій та реалізація енергоефективних проектів;  

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування; 

впровадження інновацій, розвиток інформаційних технологій; 

освоєння та розробка високотехнологічних виробів; 

деревообробна промисловість (виготовлення дерев’яних конструкцій для житлового 
будівництва, меблів, столярних виробів, виробництво інших виробів з деревини тощо); 

виробництво будівельних матеріалів (будівельні суміші, оздоблювальні матеріали та 
конструкції, цегла, керамічні та бетонні вироби тощо); 

будівництво та ремонтно-будівельні роботи; 

туристична та рекреаційна сфери (розвиток готельного бізнесу, сільського зеленого туризму, 
виготовлення сувенірної продукції, відродження народних промислів тощо); 

надання соціально-побутових послуг населенню у сільській місцевості. 

 

1.6. Координація і контроль за ходом виконання Програми  
 
 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцями зазначених у ній заходів. 

Координація виконання Програми покладається на Департамент економічного розвитку, 
курортів і туризму обласної державної адміністрації.   

Департаменти, управління обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств 
та інших центральних органів виконавчої влади, обласні установи та організації, відповідальні за 
здійснення запланованих заходів Програми, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у 
визначені терміни. Щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають 
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інформацію про хід виконання заходів Департаменту економічного розвитку, курортів і 
туризму обласної державної адміністрації для узагальнення.  

Департамент економічного розвитку, курортів і туризму обласної державної адміністрації 
щоквартально здійснює контроль за виконанням заходів Програми та інформує Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 
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Розділ 2. 

ЗАХОДИ 

до програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2021-2023 роки 

 

№ 

з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу Термін 
виконан-

ня 

Виконавці Джерела 
фінансуван-

ня 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван-ня 
тис. грн 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 7  

1.  Розбудова інфраструктури підтримки МСП 

1.1. Забезпечення 
інституційної 
підтримки діяльності 
об’єктів 
інфраструктурипідтри
мки підприємництва 

Сприяння діяльності та 
створенню нових об’єктів 
інфра-структури підтримки 
підприємництва  

2021-
2023 рр. 

Департамент еконо-мічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

Місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Збільшення 
кількості 
об’єктів 
інфраструк-
тури підт-
римки  під-
приємництва 

Сприяння діяльності Агенції 
регіонального розвитку 
Хмельницької області та 
Регіонального фонду 
підтримки підприємництва 
по Хмельницькій області 

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Зростання 
кількості   
послуг, на-
даних 
об’єктами 
інфраструк-
тури підт-
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римки під-
приємництва 

Сприяння розвитку 
молодіжного 
підприємництва та стартапів 
у області 

2021-
2023 рр. 

Департамент еконо-мічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

- - Збільшення 
кількості 
суб’єктів 
молодіжно-
гопідприєм-
ництва 

Організаційне та 
інформаційне забезпечення 
роботи Регіональної ради 
підприємців в області, 
місцевих рад підприємців  

2021-
2023 рр. 

Департамент еконо-мічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

- - Ефективна 
взаємодія 
влади з 
підприєм-
ницькою 
громадсь-
кістю. 
Сприяння у 
вирішенні 
проблемних 
питань 
підприємців 

1.2. Сприяння розвитку 
елементів 
інфраструктури 
підтримки 
підприємництва  

Сприяння розвитку 
індустріальних парків в 
області 

2021-
2023 рр. 

Департамент еконо-мічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

 

Місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Збільшення 
кількості 
суб’єктів 
малого та 
середнього 
підприєм-
ництва 
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Проведення аукціонів з 
продажу прав оренди на 
земельні ділянки 
сільськогосподарсько-го 
призначення державної 
власності для ведення 
фермерського господарства 

2021-
2023 рр. 

Головне управління 
Держгеокадастру у 
Хмельницькій області 

- - Збільшення 
кількості 
фермерсь-ких 
господарств  

2. Стимулювання розвитку МСП шляхом фінансової підтримки 

за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел 

2.1. Фінансова  підтримка 
суб’єктів 
підприємництва 

 

 

 

 

 

 

Надання фінансово-
кредитної підтримки 
суб’єктам малого і 
середнього підприємництва, 
які працюють у пріоритетних 
галузях економіки  

2021-
2023 
роки 

Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Хмельницькій області, 
департаменти економічного 
розвитку, курортів і туризму, 
фінансів 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет, 

державний 
бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

 

 

Створення 
нових робочих 
місць у сфері 
малого та 
середнього 
бізнесу 

Надання фінансової та 
кредитної підтримки 
суб’єктам малого та 
середнього підприємництва 
в рамках місцевих програм 
розвитку малого та 
середнього підприємництва 

2021-
2023 рр. 

Органи місцевого 
самоврядування 

Місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Створення 
нових робочих 
місць у сфері 
малого та 
середнього 
бізнесу 

Сприяння реалізації 
державної програми  
«Доступні кредити 5-7-9%» 

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації 

- - Збільшення 
кількості 
отриманих 
пільгових 
кредитів 
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суб’єктами 
підприєм-
ництва  

Сприяння суб’єктам 
підприємництва у здійсненні 
промоційної діяльності 
шляхом часткового 
відшкодування їх участі у 
виставково-ярмаркових 
заходах 

2021-
2023 рр 

Департаменти економічного 
розвитку, курортів і туризму, 
фінансів 
облдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

Обласний 
бюджет, 

місцеві 
бюджети,  

інші джерела 
не заборонені 

чинним 
законо-

давством 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Розширення 
ринків збуту 
суб’єктами 
підприєм-
ництва та вихід 
на нові ринки 

Інформування суб’єктів 
підприєм-ницької діяльності 
щодо діючих програм та 
проєктів міжна-родної 
технічної допомоги та 
надання консультативної і 
методичної допомоги при 
підготовці проєктів 

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації, 
Агенція регіонального 
розвитку Хмельницької 
області 

- - Підвищення 
рівня поін-
формова- 

ності 
підприємців 

2.2. Фінансова підтримка 
створення суб’єктами 
малого і середнього 
підприємництва 
нових робочих місць 

Здійснення компенсації 
роботодавцям фактичних 
витрат єдиного внеску на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування у разі 
працевлаштування 
безробітного на нові робочі 

2021-
2023 рр. 

Обласний центр зайнятості  Фонд загально-
обов’язко-вого 

державного 
соціального 
страхування 
України на 

випадок 
безробіття 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Збільшення 
кількості нових 
робочих місць  
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місця 

Професійне навчання, 
перепідготовка, підвищення 
кваліфікації безробітних на 
замовлення суб’єктів 
підприємницької діяльності  

2021-
2023 рр. 

Обласний центр зайнятості Фонд загально-
обов’язко-вого 

державного 
соціального 
страхування 
України на 

випадок 
безробіття 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечен-ня 
кваліфі-
кованими 
кадрами 
суб’єктів 
підприєм-
ництва 

2.3. Фінансова підтримка 
підприємницької 
ініціативи громадян 

Забезпечення надання 
одноразової виплати 
допомоги по безробіттю для 
організації безробітними 
підприємницької діяльності 

2021-
2023 рр. 

Обласний центр зайнятості Фонд загально-
обов’язко-вого 

державного 
соціального 
страхування 
України на 

випадок 
безробіття 

 

 

 

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Збільшення 
кількості 
суб’єктів 
малого 
підприєм-
ництва  

3. Підвищення спроможності місцевих органів влади в сфері надання адміністративних послуг 

3.1. Розширення мережі 
ЦНАП області та 
збільшення переліку 
послуг, що надаються  

Утворення нових ЦНАП, їх 
територіальних підрозділів 
та віддалених робочих місць 
адміністраторів ЦНАП 

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації,  

органи місцевого 

Державний 
бюджет,  
місцеві 

бюджети, 
міжнародна 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Підвищення 
доступності 
адміністра-
тивних послуг   
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самоврядування технічна 

допомога 

Розширення переліку 
адміністративних послуг, що 
надаються через ЦНАП  

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації,  

органи місцевого 
самоврядування 

- - Оптимізаціята 
спрощен-ня 
умов провад- 
ження 
підприєм-
ницької 
діяльності  

3.2. Вдосконалення 
системи надання 
адміністративних 
послуг  

Сприяння впровадженню 
надання адміністративних 
послуг в електронному 
форматі через Єдиний 
державний веб-портал 
електронних послуг «Портал 
Дія» 

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації,  

органи місцевого 
самоврядування 

- - Поліпшення 
якості надання  
адміністра-
тивних послуг 
шляхом 
використан-ня 
електрон-них 
сервісів 

Проведення семінарів, 
тренінгів, курсів підвищення 
кваліфікації для працівників 
ЦНАП  

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
територіальні підрозділи 
центральних органів 
виконавчої влади, 
Хмельницький регіональний 
центр підвищення 
кваліфікації  

Місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Підвищення 
якості надання 
адміністра-
тивних послуг 
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Здійснення моніторингу та 
висвітлення стану роботи 
ЦНАП 

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації 

- - Підвищення 
якості надання 
адміністра-
тивних послуг 

4.  Організаційна, інформаційна та консультаційна підтримка розвитку МСП 

4.1. Популяризація 
підприємницької 
діяльності та 
підвищення 
конкуренто-
спроможності 
суб’єктів малого та 
середнього бізнесу 

Організація та проведення 
форумів, конференцій, 
круглих столів, семінарів, 
тренінгів з актуальних питань 
ведення бізнесу 

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації, 
Головне управління 
державної податкової 
служби в області,  
Хмельницька торгово-
промислова палата,  органи 
місцевого самоврядування 

Місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Підвищення 
поінформо-
ваності 
суб’єктів 
господарю-
вання в 
питаннях 
ведення 
бізнесу 

Проведення інформування 
населення про засади 
підприємницької діяльності, 
порядок її започаткування та 
провадження з метою 
сприяння підвищенню його 
економічної активності 

2021-
2023 рр. 

Обласний центр зайнятості - - Збільшення 
кількості 
зайнятих у 
сфері малого 
підприєм-
ництва  

Організація та проведення 
для зареєстрованих 
безробітних навчання з 
основ підприємницької 
діяльності, за професіями і 
напрямками, орієнтованими 
на самозайнятість 

2021-
2023 рр. 

Обласний центр зайнятості - - Збільшення 
кількості 
зайнятих у 
сфері малого 
підприєм-
ництва  
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Формування регіонального 
замовлення на підготовку 
фахівців та робітничих кадрів 
на підставі угод з суб’єктами 
господарювання 

2021-
2023 рр. 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

- - Забезпечен-ня 
кваліфі-
кованими 
кадрами 
суб’єктів 
господарю-
вання 

Проведення інформаційно-
просвітницьких заходів для 
учнів та студентів щодо 
професійної орієнтації та 
популяризації професійної 
(професійно-технічної) освіти 
та впровадження основ 
підприємницької діяльності 
в закладах освіти 

2021-
2023 рр. 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

- - Забезпечен-ня 
кваліфі-
кованими 
кадрами 
суб’єктів 
господарю-
вання 

Активізація співпраці між 
суб’єктами підприємництва 
та закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти 
з метою адаптації 
навчальних програм до 
потреб ринку праці 

2021-
2023 рр. 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

- - Підвищення 
якості 
підготовки 
робітничих 
кадрів для 
суб’єктів 
підприєм-
ництва     

Проведення моніторингу 
фінансових, економічних, 
соціальних та інших 
показників розвитку малого 
та середнього 

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації, 
головні управління 
статистики та державної 
податкової служби в області, 

- - Формуван-ня 
якісної 
регіональ-ної 
політи-ки 
розвитку 
малого та 
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підприємництва райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

середнього 
підприєм-
ництва 

Проведення заходів з 
відзначення Дня підприємця 

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

- - Популяри-зація 
підприєм-
ницької 
діяльності  

4.2. Створення 
сприятливого 
інвестиційного 
клімату  

Організація та проведення в 
області різнопланових 
заходів з інвестиційних 
питань (у тому числі 
міжнародний економічний 
форум «Інвестиційні 
можливості Хмельниччини») 

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації, 
Хмельницька торгово-
промислова палата, органи 
місцевого самоврядування 

Обласний 
бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Зростання 
обсягів 
залучених 
інвестицій  

Поширення інвестиційного 
продукту шляхом 
представлення економічного 
потенціалу області в рамках 
участі у публічних заходах 
міжнародного характеру в 
Україні та за кордоном 

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму, 
Хмельницька торгово-
промислова палата, органи 
місцевого самоврядування 

Обласний 
бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Збільшення 
обсягів 
експорту 
товарів та 
послуг, 
розширення 
ринків збуту  

Розробка та оновлення 
рекламно-іміджевої 
продукції та інформаційно-
презентаційних матеріалів  

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму, 
органи місцевого 
самоврядування 

Обласний 
бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Формування 
позитив-ного 
іміджу області 
та її регіонів 

4.3. Лібералізація 
процедур здійснення 

Проведення спільних 
інформаційних відвідувань, 

2021-
2023 рр. 

Департамент соціаль-ного 
захисту населення 
облдержадміністрації, 

- - Поліпшення 
поінформо- 
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нагляду (контролю) у 
сфері господарської 
діяльності 

роз’яснень та семінарів для 
суб’єктів господарювання з 
питань додержання 
законодавства про працю та 
зайнятість населення 

управління Держпраці в 
області, ГУ ДПС, ГУ ПФУ в 
області, обласний центр 
зайнятості, органи місцевого 
самоврядування 

ваності 
суб’єктів 
господарюванн
я та найманих 
працівників 
щодо 
трудового 
законодав-ства  

  Вжиття заходів, спрямованих 
на зниження податкового 
тиску на суб'єктів 
господарювання, які 
здійснюють прозорий облік 
своєї господарської 
діяльності, не застосовують 
схем мінімізації податкових 
зобов'язань. 

Забезпечення оперативного 
реагування на інформацію 
від суб’єктів підприєм-
ництва про неправомірні дії 
або бездіяльність 
працівників державної 
податкової служби в рамках 
сервісу «Пульс» 

2021-
2023 рр. 

 

Головне управління 
Державної податкової 
служби, управління 
Держпраці в області, 
Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

- - Поліпшення 
умов про-
вадження 
підприєм-
ницької 
діяльності 

  Реалізаціякомплексу заходів 
щодо забезпечення 
легалізації трудових 
відносин у суб’єктів 
господарювання 

2021-
2023 рр. 

 

Головне управління 
Державної податкової 
служби, управління 
Держпраці в області,  
Департамент соціального 
захисту населення 

- - Забезпечен-ня 
захисту 
найманих 
працівників, 
збільшення  
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облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

розміру 
заробітної 
плати в 
суб’єктів 
підприєм-
ництва 

4.4. Провадження 
ефективної 
регуляторної 
діяльності  

Розроблення,  затвердження 
та оприлюднення планів 
підготовки проєктів 
регуляторних актів 

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

- - Забезпечен-ня 
відкри-тості та 
прозорості 
діяльності 
регулятор-них  
органів   

Широке залучення бізнесу 
до обговорення проєктів 
регуляторних актів  

 Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

- - Недопу-щення 
прийняття 
неефектив-них 
регуля-торних 
актів 

Проведення базових, 
повторних і періодич-них 
відстежень результативності 
діючих регуляторних актів  

2021-
2023 рр. 

Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

- - Забезпечен-ня 
відкри-тості та 
прозорості 
діяльності 
регулятор-них  
органів   

Ведення реєстру діючих 
регуляторних актів  

2021-
2023 рр. 

Департамент еконо-мічного 
розвитку, курортів і туризму 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

- - Забезпечен-ня 
відкри-тості та 
прозорості 
діяльності 
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органи місцевого 
самоврядування 

регулятор-них  
органів   

 

 

 

Директор Департаменту економічного розвитку,  
курортів і туризму обласної державної адміністрації          Олена БОХОНСЬКА  
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Додаток 1 

Показники розвитку малого та середнього підприємництва  

Хмельницької області на 2019-2023 роки 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2019 рік 
(факт) 

2020 рік 
 (очікувані)  

2021 рік 
(прогноз)  

2022 рік 
(прогноз) 

2023 рік 
(прогноз) 

1.  Кількість діючих малих підприємств одиниць 13613 13877 14015 14155 14297 
2.  Кількість діючих середніх підприємств одиниць 464 427 445 449 454 
3. Кількість діючих фізичних осіб – підприємців 
(осіб) 

 осіб 54257 55506 56061 56621 57187 

4.  Кількість зайнятих працівників у малому 
підприємництві 

тис. осіб 130,5 121,8 127,3 132,8 134,1 

5.  Кількість зайнятих працівників у середньому 
підприємництві 

тис. осіб 80,9 69,6 72,7 73,1 73,9 

6.  Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 
малими підприємствами 

млн грн 28285,8 29417,2 32358,9 35594,8 39154,3 

у % до загального обсягу реалізації відсотків 25,7 24,5 24,5 25,0 25,5 
7.  Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 
середніми підприємствами 

млн грн 60705,5 61919,6 68111,5 74955,7 82451,3 

у % до загального обсягу реалізації відсотків 55,2 51,6 52,0 52,5 53,0 
8.  Надходження до бюджетів від суб’єктів малого 
підприємництва млн грн 3736,9 3961,0 4357,1 4792,8 5272,1 

9.  Питома вага надходжень до бюджетів від 
суб’єктів малого підприємництва до загальних 
надходжень 

відсотків 33,0 32,5 33,0 32,5 32,0 

10. Надходження до бюджетів від суб’єктів 
середнього  підприємництва млн грн 2830,6 2995,0 3294,5 3623,9 3986,3 

11. Питома вага надходжень до бюджетів від 
суб’єктів середнього підприємництва до 
загальних надходжень 

відсотків 26,0 24,5 25,0 25,5 26,0 
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Директор Департаменту економічного розвитку,  
курортів і туризму обласної державної адміністрації          Олена БОХОНСЬКА 

 


