ПРОГРАМА 10.
ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ПОШУК
НОВИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Незважаючи на велику кількість закладів, які опікуються
потребами малого та середнього бізнесу, така підтримка
спрямована на взаємодію в основному із середнім бізнесом.
Проблеми, які виникають, поглиблюються тим, що підприємці не
мають достатньої економічної, фінансової, правової підготовки
для ефективного захисту своїх прав та вирішення проблем
розвитку бізнесу. Також вони обмежені у використанні допомоги
кваліфікованих фахівців із юридичних та фінансових питань
через недостатність коштів.
Метою програми є:
• формування і впровадження ефективної системи навчання,
підтримки і захисту представників малого та середнього
підприємництва Харківської області, підвищення їх ролі у
вирішенні соціально-економічних проблем розвитку регіону;
• формування освітніх умов для саморозвитку підприємців, а
саме: упродовж 2016 – 2020 років підвищити рівень
економічної та правової грамотності серед не менше як
3000 представників мікро- та малого бізнесу 27 районів
Харківської області шляхом проведення щомісячно серії
навчальних
заходів
(лекцій,
семінарів,
тренінгів),
розповсюдження створеного спеціалізованого електронного
та друкованого видання та фахового консультування
підприємців з економічних та правових питань.
Програма спрямована на:
• проведення серії фокус-груп серед представників мікро- та
малого бізнесу м. Харків і області для виявлення галузевих
особливостей ведення бізнесу;
• розроблення навчальних програм з курсів «Основи
правового захисту бізнесу», «Облік та звітність малого
підприємства», «Діловодство», враховуючи результати
проведених фокус-груп;
• підготовка довідника «Організація власної справи» для
підприємців-початківців та тих, хто планує опанувати нові
види діяльності;

• здійснення виїзних семінарів-тренінгів у 27 районах
Харківської області з метою проведення навчання
підприємців за обраними у результаті фокус-груп
напрямами;
• підготовка електронного та друкованого варіантів довідника
підприємця з адресною розсилкою в електронному та
друкованому вигляді;
• створення в Харківській області сучасного оптового ринку
сільськогосподарської продукції;
• створення в кожному районі області брокерських
логістичних центрів, акредитованих на біржі, які дозволять
підприємцям-товаровиробникам гарантовано продавати
вироблену продукцію за прозорою ринковою ціною;
• створення
широкої
розгалуженої
мережі
збутових
сільськогосподарських кооперативів;
• проведення аналізу існуючої законодавчої бази щодо
правил розміщення та експлуатації тимчасових споруд;
• розроблення та втілення механізму контролю громадськості
за використанням земельних ділянок та надходженнями до
бюджету від орендної плати.

