
Стан розвитку сфери підприємництва 

Сприяння формуванню екосистеми розвитку бізнесу, спрощенню 

доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до інформаційно- 

консультаційної та фінансово-кредитної підтримки, стимулювання 

налагодженню діалогу між бізнесом та владою, розширення свободи 

підприємницької діяльності – залишається одним із головних завдань 

обласної державної адміністрації.  

Чернігівська область посідає 2 місце за рівнем сприятливості умов для 

ведення бізнесу в Україні із загальним рейтингом у 348 балів (з динамікою 

позиції +4) за результатами Рейтингу Regional Doing Business 2020.  

В області господарську діяльність здійснюють 6254 підприємства, з яких 

5812 малих (у тому числі 4932 належать до мікропідприємств), 437 середніх, 

5 великих та понад 38,0 тис. фізичних осіб-підприємців.  

Протягом 2021 року взято на облік 7130 суб’єктів підприємництва, з них 

864 од. - юридичні особи та 6266 фізичних осіб–підприємців (що, відповідно, 

на 12,35% та 36,6% більше, ніж  кількість тих, які припинили діяльність). 

У 2021 році забезпечено зростання надходжень до місцевих бюджетів 

від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва порівняно з 

відповідним періодом 2020 року на 18,3% до 3,5 млрд грн, що складає майже 

половину (47,3 %) від усіх податкових надходжень, які контролюються 

Державною податковою службою в області. 

Основними напрямами реалізації обласної Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва на 2021-2027 роки є фінансово-кредитна, 

інформаційно-консультаційна підтримка суб’єктів малого та середнього 

бізнесу, а також розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.  

В рамках виконання завдань обласної Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва на 2021-2027 роки, велика увага приділяється 

реалізації освітніх заходів як для підприємців, що здійснюють господарську 

діяльність, так і для підприємців-початківців та безробітних, які мають 

бажання розпочати власний бізнес. Проводились різноманітні вебінари, 

семінари та тренінги, «Молодіжна школа бізнесу», «Дні юридичної 

допомоги». Також було організовано проведення Бізнес-фестивалю «Разом 

до успіху» до Дня підприємця та обласного ярмарку «Що може жінка».  

В області активно функціонує понад 40 суб’єктів інфраструктури 

підтримки бізнесу, за двома з яких, серед засновників є Чернігівська ОДА:  

- ДО “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській 

області”;  

- Агенція регіонального розвитку Чернігівської області.  

Саме на базі Агенції регіонального розвитку, з метою покращення умов 

для старту та розвитку підприємництва відкрито Центр підтримки 

підприємництва інновацій та стартапів – ChernihivBusinessHub.  

 



Передбачено:  

- функціонування бізнес-акселератора, інноваційної лабораторії 

майстерні, коворкінг-зони, «Вікна підприємця»;  

- проведення спеціалізованих семінарів, тренінгів, зустрічей;  

- надання допомоги підприємцям-початківцям по розробці і 

впровадженню інноваційних проєктів та стартапів та ін.  

Протягом року на базі BusinessHubChernihivRegion організовано 

проведення двох Інкубаційних програм розвитку підприємницької діяльності 

та навчальної програми «Бізнес-акселератор». 

Здійснюється реалізація проєкту «Розвиток хаб–системи підтримки 

підприємництва, інновацій та стартапів в Чернігівській області», що переміг 

в конкурсному відборі проєктів регіонального розвитку, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу.  

Цей проєкт спрямований на посилення інституційної спроможності 

Агенції регіонального розвитку Чернігівської області та передбачає:  

- створення мережі центрів підтримки підприємництва в 4 укрупнених 

районах;  

- на базі регіонального Центру підтримки підприємництва, інновацій та 

стартапів створення та забезпечення функціонування окремих локацій:  

Інноваційного бізнес-інкубатора;  

Координаційної платформи з міжнародного підприємницького 

співробітництва;  

Комунікаційно-освітнього простору B2/Science;  

Біржі стартапів ChernihivStarter;  

Регіонального он-лайн порталу «Business Hub Chernihiv Region».  

Випуск інформаційного дайджесту Business Hub Chernihiv Region.  

Загальна вартість проєкту складає 16,7 млн грн, в тому числі  

8,3 млн грн. -  кошти державного бюджету.  

Облдержадміністрацією налагоджено ефективний діалог з 

представниками бізнесового середовища. Зокрема, активно працює Робоча 

група для напрацювання пропозицій щодо вирішення проблемних питань 

малого та мікробізнесу, постійно проводяться зустрічі з підприємцями. 

Пропозиції підприємців щодо внесення змін і доповнень до законодавства 

неодноразово надсилались до Офісу Президента України, Комітетам 

Верховної Ради, народним депутатам та Кабінету Міністрів України.  


