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Формування конкурентоспроможної соціально спрямованої економіки з 

розвиненим приватним сектором є стратегічним курсом економічної політики 
України, важливою складовою якої є підприємництво. 

Незважаючи на те, що великі підприємства мають значний вплив на 
розвиток економіки будь-якої розвиненої держави, а наявність великого 
капіталу впливає на рівень науково-технічного потенціалу і виробничих 
потужностей, не менш важливою складовою розвиненої ринкової системи є 
малий бізнес, що становить найбільш гнучку, динамічну і масову форму 
організації підприємств. Зважаючи на необхідність радикальних ринкових 
перетворень та реалізацію стратегії економічного зростання в Україні 
актуальним є питання становлення та розвитку малого та середнього 
підприємництва. Саме цей сектор економіки стимулює конкуренцію, сприяє 
послабленню монополізму, впливає на структуру економіки та на якісну 
характеристику валового внутрішнього продукту, розширює сферу свободи 
ринкового вибору, характеризується раціональними формами управління, 
забезпечує більш швидку реалізацію інновацій. Малі підприємства роблять 
значний внесок у розв'язання проблем трансформаційного, виробничо-
економічного, фінансово-економічного і соціально-психологічного характеру у 
вигляді: 

- формування середнього класу в суспільстві; 
- задоволення індивідуалізованого попиту; 
- допомоги великому бізнесу; 
- наповнення бюджетів усіх рівнів; 
- залучення приватного капіталу і зовнішніх інвестицій; 
- суттєвого зменшення безробіття; 
- створення джерел доходів для населення; 
- запобігання небажаним соціальним наслідкам ринкових трансформацій 

економіки. 
Малий та середній бізнес впливає на структуру ринку і розширення 

ринкових відносин, насамперед, у результаті зміни кількості суб'єктів ринку, 
підвищення кваліфікації, залучення більш широких кіл населення до системи 
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підприємництва, сприяє розвитку конкуренції в інноваційній сфері, робить 
значний внесок в удосконалення і диверсифікацію ринкової структури в 
економіці. Таким чином, розвиток малого та середнього бізнесу вкрай 
необхідний, тому потребує підтримки як на державному, так і на місцевому 
рівнях. У зв'язку з цим винятково важливою є Програма підтримки розвитку 
підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки, яка сприятиме формуванню та 
реалізації комплексу ефективних заходів за рахунок максимального 
використання наявного ресурсного, виробничо-технологічного та кадрового 
потенціалу міста. 

З метою покращення підприємницького середовища в місті, розробки і 
впровадження шляхів та механізмів удосконалення процедури видачі 
документів дозвільного характеру, отримання яких надає суб'єкту 
господарювання право на здійснення господарської діяльності або певних видів 
господарської діяльності, спрямовано роботу Центру надання адміністративних 
послуг м. Харкова та його територіальних підрозділів. 

Важливою подією у місті Харкові стало відкриття 1 вересня 2017 року 
першого в Україні Регіонального центру послуг, де харків'яни і мешканці 
області зможуть отримувати в одному місці Цільте 400 послуг соціального та 
адміністративного характеру. 

За місяць роботи Регіонального центру послуг було зафіксовано 2 047 
звернень у сфері реєстрації бізнесу. Із загальної кількості: 82 % -це звернення 
фізичних осіб - підприємців, решта 18 % це звернення юридичних осіб. За 
характером напрямків слід виділити такі звернення: 

У місті працює Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, 
зовнішньоекономічної діяльності та залучення інвестицій при Харківському 
міському голові у складі 30 членів на чолі з міським головою. Рада виконує 
функції зворотного зв'язку між органами місцевого самоврядування і 
керівниками малих підприємств і бізнес-асоціацій міста. Також функціонує 
Рада з питань промислової політики при Харківському міському голові у складі 
32 членів на чолі з міським головою.  

Малому бізнесу притаманні сильні і слабкі сторони внутрішнього, також 
можливості і загрози зовнішнього середовища. Незважаючи на наявність 
слабких сторін, загроз зовнішнього середовища і виходячи з тенденції розвитку 
економіки міста, можна зробити висновок, що малий бізнес у м. Харкові є 
пріоритетним сектором і потребує всебічної підтримки та розвитку. Тому 
перспективи розвитку підприємництва безпосередньо залежать від нівелювання 
зовнішніх загроз, зменшення слабких сторін за рахунок використання та 
збільшення сильних та ефективного використання позитивних впливів за 
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допомогою системи заходів державної підтримки малого підприємництва на 
муніципальному рівні. 

 
 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОДЖЕННЯ З ОСАДАМИ СТІЧНИХ ВОД В 
УКРАЇНІ 
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Упродовж останніх десятиліть катастрофічно зростають об’єми 
утворення та накопичення різноманітних відходів, що призводить до 
відчуження нових територій та забруднення довкілля. Одним з таких стрімко 
зростаючих за кількістю відходів є осади стічних вод (ОСВ), що утворюються 
на очисних станціях каналізації населених пунктів. Тільки на території України 
кількість накопиченого осаду перевищує 5 млн т, до яких щороку додається ще 
3 млн т нових осадів. Тому назріла нагальна потреба у модернізації наявних 
способів обробки осадів та пошуку і розробці нових технологій їх утилізації.  

Останнім часом ведуться активні дискусії з приводу вмісту в міських 
стічних водах і осаді небезпечних органічних сполук. До основних 
забруднювачів води належать хімічні, нафтопереробні й целюлозно-паперові 
комбінати, великі тваринницькі комплекси, гірничо-рудна промисловість. 
Особливе місце посідають синтетичні миючі засоби, які надзвичайно стійкі та 
зберігаються у воді роками. Сучасні технології в Україні недостатні для 
повноцінного очищення стічної рідини, а в деяких випадках без будь-якого 
очищення стічну воду скидають у водойми.  

Досить довгий період була і залишається висока частка забруднених 
стічних вод у загальному водовідведенні, яка у 2014 р. становила 14,5 % (для 
порівняння: у 1990 і 2000 рр. – 16 і 30 % відповідно). Основними причинами 
скидання забруднених стоків без очищення залишається нестача у більшості 
населених пунктів країни централізованого водовідведення, зниження 
ефективності роботи очисних споруд, що зумовлена їх зношеністю. Найбільше 
забруднених вод скинуто водокористувачами Дніпропетровської, Донецької та 
Запорізької областей [1, с. 58]. 

Тому наявна проблема в містах стосовно екологічного стану водних 
ресурсів в усіх регіонах України. Практично всі поверхневі і значна частина 
підземних водних ресурсів, особливо в районах, де розміщенні потужні 


