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Основні показники діяльності малого 

та середнього підприємництва

Кількість суб’єктів МСП

2018 2019 2020

21 843

22 550 22 424

На сектор малого та середнього підприємництва

(МСП) припадає 99,99 % від загальної кількості

суб’єктів підприємницької діяльності області (в

Україні – 99,97 %)

У 2020 році кількість суб’єктів МСП зменшилась

на 0,6 % у зв’язку із проведенням карантинних

заходів, спричинених інфекцією COVID-19

У МСП зайнято 101,3 тис. осіб (на 14,2 % більше до

попереднього періоду)

Кількість зайнятих у МСП складає 94,9 % від

загальної кількості зайнятих у бізнесі

(в Україні – 82,61 %)

Суб`єктами МСП реалізовано продукції (товарів,

послуг) на суму 48,1 млрд грн (на 19 % більше до

попереднього періоду)

Питома вага реалізованої суб’єктами МСП продукції

складає 87,5 % від загального обсягу реалізації

продукції (товарів, послуг) (в Україні – 67,87 %)



Проблемні питання, які потребують 

подальшого вирішення

Консультаційна підтримка та практична 

допомога з написання бізнес-планів

Інформаційна підтримка, у т. ч. з питань кредитування, проведення 

грантових конкурсів, наявності приміщень та земельних ділянок

Здійснення й розширення експортної діяльності

Налагодження партнерських, торгових зв’язків, 

презентація продукції

Розширення інфраструктури підтримки бізнесу

Навчання, підготовка і перепідготовка кадрів для 

бізнесових структур



Учасники Програми 

Луганський обласний центр 

зайнятості 

економічного розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності; 

департаменти 

облдержадміністрації: 

агропромислового розвитку; 

масових комунікацій;

розвитку, утримання мережі 

автомобільних доріг області, 

промисловості та

транспорту

державне підприємство 

«Луганський регіональний науково-

виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації»

Луганська регіональна торгово-

промислова палата 

Луганський національний аграрний 

університет 

громадські організації: «Агенція 

місцевого розвитку м. Щастя»,  

«Кремінська бізнес-асоціація»



Створення сприятливих 

умов для розвитку і підвищення 

конкурентоспроможності суб’єктів 

МСП та використання їх потенціалу, 

як одного із важливих чинників 

вирішення економічних і 

соціальних проблем

Мета Програми

Напрями діяльності 

Програми

Створення 

сприятливого середовища   

для розвитку МСП

Інформаційно-

консультаційна підтримка 

та популяризація 

підприємництва

Навчання, підготовка 

та перепідготовка кадрів 

для сфери підприємництва

Посилення 

конкурентоспроможності 

та інвестиційного потенціалу 

малого і середнього 

бізнесу



Створення сприятливого середовища 

для розвитку МСП

За рахунок МТД 

профінансовано 269 

бізнес-проєктів 

підприємців

Одноразову допомогу 

отримали та 

відкрили бізнес 4 

безробітні особи

Базу даних фінансово-

кредитних установ 

розміщено на 

вебсторінці 

Департаменту

Фінансова 

підтримка 

суб’єктів 

підприємництва

01
надання фінансової 

допомоги суб’єктам 

МСП шляхом часткової 

компенсації з обласного 

бюджету відсоткових 

ставок за кредитами, 

що надаються банками 

на реалізацію їх проєктів

02
інформування щодо 

послуг фінансово-

кредитних установ у 

сфері 

мікрокредитування

залучення суб’єктів 

МСП до участі у 

конкурсних відборах на 

отримання грантів для 

розвитку бізнесу

надання центрами 

зайнятості 

одноразової допомоги 

для започаткування 

власної справи 

безробітним, які 

бажають займатися 

підприємницькою 

діяльністю

03

04

Спільно з міжнародними партнерами здійснювалась 

робота із залучення суб’єктів МСП до різних заходів. 

Підприємці стали учасниками 13 семінарів, 

конференцій та тренінгів



Створення сприятливого середовища 

для розвитку МСП

Представники бізнесу взяли 

участь у 16 навчальних 

міжнародних програмах та 

тренінгах для подальшої 

участі у грантових 

конкурсах

В рамках державної 

програми «Доступні 

кредити 5-7-9 %»  

суб’єкти МСП отримали 

пільгові кредити на суму 

864 млн грн

ГО «Агенція місцевого 

розвитку м. Щастя» надала 

практичну допомогу у 

написанні бізнес-планів 14 

підприємцям

Фінансова 

підтримка 

суб’єктів 

підприємництва

05
залучення суб'єктів 

МСП до участі у 

державній програмі 

«Доступні кредити 

5-7-9 %»

06
проведення 

засідання «круглого 

столу» на тему: 

«Ярмарок 

кредитів»

залучення суб’єктів МСП 

до участі у навчальних 

міжнародних програмах 

та тренінгах для 

подальшої участі у 

грантових конкурсах

надання практичної та 

консультативної 

допомоги у написанні 

бізнес-планів та 

поданні заявок для 

участі у міжнародних 

грантових конкурсах

07

08

Під час засідання «круглого 

столу» на тему: «Ярмарок 

кредитів» відбулось спілкування 

підприємців з представниками 

банківських установ

В рамках проєкту EU4Business пройшов 

«Онлайн-ярмарок грантів. Залучення 

зовнішнього фінансування для МСП»



Створення сприятливого середовища 

для розвитку МСП 

Розширення 

мережі та сприяння 

діяльності існуючої 

інфраструктури 

підтримки 

підприємництва

Розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації від 06.10.2021 

№ 662 затверджено новий склад 

регіональної ради підприємців при 

облдержадміністрації

Реєстр інфраструктури 

підтримки підприємництва 

актуалізується щокварталу

17.12.2021 відбулося перше 

засідання регіональної ради 

підприємців

01

02

поновлення 

роботи Комітету 

підприємців 

малого та 

середнього 

бізнесу при ЛРТПП

організація 

проведення 

засідань Комітету 

підприємців малого 

та середнього 

бізнесу при ЛРТПП

04

проведення навчання 

консультантів 

центрів підтримки 

бізнесу у «Школі 

радників малого 

бізнесу»

активізація роботи 

регіональної ради 

підприємців при 

облдержадміністрації 

ведення Реєстру 

інфраструктури 

підтримки 

підприємництва 

Луганської області

сприяння створенню 

регіональних 

кредитних спілок

05

06

07

розширення інфраструктури 

підтримки підприємництва в рамках 

реалізації проєкту «Мережа НГО –

центрів підтримки бізнесу»
03

Підтримкою підприємницьких 

структур  області займаються: 

9 бізнес-центрів, 17 кредитних 

спілок, 9 інформаційно-

консультаційних установ, 

відділення Фонду підтримки 

фермерських господарств, 37 

громадських організацій підприємців



Створення сприятливого середовища 

для розвитку МСП

У 2021 році завдяки МТД 

придбано та передано 

територіальним громадам 

3 мобільні центри

Протягом року через 

центри області, їх ВРМ, ТП 

та мобільні центри 

суб’єктам звернення надано 

майже 497 тисяч 

адміністративних послуг

Покращання 

якості надання 

адміністративних 

послуг для суб’єктів 

МСП

01

02

координація дій щодо 

розширення мережі 

ЦНАП

проведення щорічних 

обласних конкурсів 

«Кращий центр надання 

адміністративних 

послуг» та «Кращий 

адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг»

У 2021 році відкрито 

5 нових центрів надання 

адміністративних послуг, 

77 віддалених робочих місць 

адміністраторів (ВРМА) та 

один територіальний 

підрозділ (ТП) центру



Інформаційно-консультаційна підтримка та 

популяризація підприємництва 

Підвищення рівня 

інформаційного 

забезпечення 

суб’єктів 

підприємництва

За участі суб’єктів МСП 

проведено 53 заходи: 

8 конференцій, 29 семінарів та 

тренінгів, 5 вебінарів, 8 засідань 

«круглих столів», нараду, прес-

брифінг, презентацію

01

організація та   

проведення 

конференцій, 

навчальних та 

практичних семінарів, 

лекцій, тренінгів, 

вебінарів, засідань 

«круглого столу», 

робочих нарад за участю 

суб’єктів МСП.

Залучення суб’єктів 

МСП до участі у 

заходах, які проводяться 

за межами області

проведення 

навчально-

інформаційних 

заходів щодо 

можливостей 

грантових конкурсів

консультування 

суб’єктів малого 

та середнього 

бізнесу з питань 

ведення 

бухгалтерського 

обліку, подання 

податкової звітності

ГО «АМР м. Щастя»: 

 проведено 6 інформаційних 

заходів щодо відкриття 

власної справи за рахунок 

грантової допомоги;

 надано 65 індивідуальних 

консультацій підприємцям з 

питань ведення обліку, подання 

податкової звітності

Спеціалістами ДП 

«Луганськстандартметрологія» 

надано суб’єктам МСП 

126 консультацій з питань 

стандартизації, метрології, 

підтвердження та оцінки 

відповідності

надання 

консультаційних 

послуг з питань 

стандартизації, 

метрології, 

підтвердження та 

оцінки відповідності

02

03

04



Інформаційно-консультаційна підтримка та 

популяризація підприємництва

Підвищення рівня 

інформаційного 

забезпечення 

суб’єктів 

підприємництва

Щоквартально 

оновлюються: 

 Реєстр вільних 

приміщень 

o підприємцям  

передано в оренду 305 

приміщень загальною 

площею 57,6 тис. м²

 База даних вільних 

земельних ділянок

o містить інформацію 

про 58 інвестиційно 

привабливих 

земельних ділянок

05
надання консультацій 

діючим та майбутнім 

роботодавцям щодо 

ведення підприємницької 

діяльності консалтинговими 

центрами, які функціонують 

на базі центрів зайнятості 

області

На вебсторінці 

Департаменту постійно 

актуалізується інформація 

в розділах: 

«Підприємництво» та 

«Зовнішньоекономічна 

діяльність»

інформаційна 

підтримка розділів 

«Підприємництво» 

та 

«Зовнішньоекономічна 

діяльність» на 

вебсторінці 

Департаменту

06

Сєвєродонецьким та 

Старобільським 

консалтинговими центрами 

проведено 314 заходів для 

1220 роботодавців з питань 

нелегальної зайнятості

07
ведення Реєстру 

вільних приміщень 

комунальної та 

державної власності 

в Луганській області

формування бази 

даних вільних 

земельних ділянок з 

визначенням 

промислового 

призначення

08



Інформаційно-консультаційна підтримка та 

популяризація підприємництва 

Забезпечення 

розвитку та 

популяризація 

культури 

підприємництва

В рамках інформаційної 

кампанії на офіційному сайті 

облдержадміністрації, в 

друкованих ЗМІ 

висвітлюються історії 

успішних підприємців

демонстрації 

успішних бізнес-

проєктів та практик 

суб’єктів МСП

01

02
проведення 

урочистих заходів, 

присвячених Дню 

підприємця

проведення засідання 

«круглого столу» за 

участю 

представників бізнесу 

в рамках 

Європейського тижня 

малого і середнього 

підприємництва

03

03.09.2021 відбулися 

урочистості, присвячені Дню 

підприємця, де 22 підприємці 

нагороджено відзнаками 

облдержадміністрації

Відео-матеріали про успішні бізнес-практики 

транслюються на мультимедійному LED-екрані

В рамках Європейського тижня 

МСП на майданчиках фонду Василя 

Хмельницького K.FUND відбулась 

онлайн-конференція «День малого і 

середнього підприємництва». Її 

учасниками були підприємці області



Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для 

сфери підприємництва

296 виїзних заходів 

за участю 4648 мешканців 

територіальних громад з питань 

нелегального працевлаштування, 

пошуку роботи, започаткування 

власної справи

Забезпечення 

підготовки і 

перепідготовки 

кадрів для сфери 

підприємництва та 

сприяння 

самозайнятості 

населення

організація 

професійного   

навчання безробітних 

за навчальними 

планами та 

програмами, що 

сприяють розвитку 

малого підприємництва 

та започаткуванню 

власної справи

01
Центрами зайнятості 

області:

250 інформаційних заходів для 

2420 осіб щодо започаткування  

підприємницької діяльності

проведено:

направлено на навчання за 

професіями, що сприяють 

започаткуванню власної 

справи, 196 безробітних

659 онлайн-вебінарів 

для 7317 безробітних

проведення 

тренінгів з 

орієнтації на 

підприємницьку 

діяльність та 

презентацій 

професій, 

пов’язаних із 

самозайнятістю 

02

За підтримки МТД проведено 

20 заходів для самозайнятих 

жінок, інвалідів та молоді з 

питань розвитку 

підприємницьких навичок

В закладах професійно-

технічної та вищої освіти 

відбулось 74 заходи для 

здобувачів освіти з питань 

ведення підприємницької 

діяльності 



Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для 

сфери підприємництва 

Забезпечення 

підготовки і 

перепідготовки 

кадрів для сфери 

підприємництва та 

сприяння 

самозайнятості 

населення

організація навчальних 

семінарів, тренінгів з 

підготовки фахівців у 

сферах 

зовнішньоекономічної 

діяльності та якості

03

Луганська регіональна 

торгово-промислова палата 

(ЛРТПП) та заклади вищої 

освіти для суб’єктів 

зовнішньоекономічної 

діяльності провели 11 заходів 

(українсько-польський 

семінар, тренінги, вебінари) з 

питань імплементації 

бізнесом норм і стандартів 

ЄС та активізації роботи в 

умовах дії карантинних 

заходів



Посилення конкурентоспроможності та 

інвестиційного потенціалу МСП 

Представники МСП брали 

участь у: форумі з соціального 

підприємництва, фестивалі 

«Agroshow Ukraine», бізнес-

виставці «Схід-Експо 2021» та 

8 виставках-ярмарках 

регіонального та місцевого 

значення

Сформовано Реєстр 

інвестиційних 

пропозицій області, 

який налічує 

22 комерційні 

проєкти

Актуалізовано, 

виготовлено та 

розповсюджено 

інвестиційний 

паспорт Луганської 

області 

Підвищення 

інвестиційної 

привабливості 

регіону

організація проведення 

форумів, виставок, 

ярмарок за участі 

представників МСП.

Проведення 

інформаційно-

організаційної роботи 

щодо залучення 

суб’єктів 

господарювання до 

участі у виставкових 

заходах, форумах, що 

проводяться в Україні 

та за її межами

01

формування 
кейсу 
інвест иційних 
проєкт ів 

акт уалізація, 
вигот овлення 
т а поширення 
Інвест иційного 
паспорт а 
Луганської област і 
на паперових носіях 
т а в елект ронному 
формат і

На вебсторінці Департаменту 

в розділі «Виставкова 

діяльність» опубліковано 

переліки заходів виставково-

ярмаркової діяльності в Україні 

та за кордоном

02

03



Посилення конкурентоспроможності та 

інвестиційного потенціалу МСП 

Оновлено та розповсюджено 

каталог експортної продукції 

підприємств  області

Члени Комітету зі сприяння 

зовнішньоекономічній 

діяльності при ЛРТПП 

провели 2 онлайн-засідання, 

за результатами 

підготовлено звернення щодо 

опрацювання з відповідними 

державними органами 

нагальних питань

Проведено опитування суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності щодо електронного оформлення 

сертифікатів походження та користування послугами 

ТПП при здійсненні експортних операцій

Сприяння 

впровадженню 

експортної 

діяльності 

суб’єктів МСП

оновлення та 

поширення 

каталогу 

експортної продукції 

підприємств 

області

01

організація 

проведення засідань 

Комітету зі сприяння 

зовнішньоекономічній 

діяльності при 

ЛРТПП

здійснення щорічного 

опитування 

експортерів щодо 

проблемних питань у 

веденні 

зовнішньоекономічної 

діяльності та 

можливих шляхів їх 

вирішення

02

03



Ресурсне забезпечення заходів Програми 

Обсяг фінансових витрат передбачає:

39,48
млн грн

2021
32,98

2022
3,27 2023

3,23

2,0 млн грн 

з обласного 

бюджету

37,48 млн грн 

з інших джерел

МТД

місцеві 
бюджети

кошти 

підприємств

ФСС на
випадок 

безробіття

державний 
бюджет



На реалізацію заходів Програми у 2021 році 

фактично використано

Кошти 

з обласного 

бюджету не 

використовувались

Інші 

джерела

МТД 
для розширення 

мережі ЦНАП

29 млн грнФСС на
випадок 

безробіття
одноразова допомога 

та професійне 

навчання

0,72 млн грн

Місцеві 

бюджети 

розширення мережі 

ЦНАП

1,5 млн грн

Кошти 

підприємств
проведення заходів 

та надання 

індивідуальних 

консультацій

0,08 млн грн 

Державний 

бюджет 

розширення мережі 

ЦНАП

5,2 млн грн



Програма та звіти про її виконання 

знаходяться за посиланнями:

http://loga.gov.ua/oda/about/depart/economy/

enterprise/exh_forums/2021

http://loga.gov.ua/oda/about/depart/economy/

enterprise/exh_forums/2022


