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Місія -  Ми прагнемо малий бізнес зробити 
великим і весь бізнес - чесним, обмінюючись 
знаннями, досвідом, і зміцнюючи зв'язки для 
спільного захисту. 

Візія. Лідерське адвокаційне об′єднання малого і 
середнього бізнесу регіону у секторі розвитку 
підприємництва, що формує свідомість громади 
щодо важливої ролі підприємця у сфері місцевого 
економічного розвитку. 

Мета діяльності полягає в створенні сприятливих 
умов і підтримки мікро-, малого та середнього 
підприємництва, проведенні інформаційних 
заходів, адвокасі кампаній, налагодженні взаємодії 
і діалогу з органами місцевого самоврядування 
через партнерські відносини бізнесу з владою, 
налагодження зв'язку з членами місцевої громади, 
співпраця для досягнення спільної мети в 
проведенні реформ в сфері боротьби з корупцією, 
децентралізації, прозорого і підзвітного 
врядування.  
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Організація активно займається проектною 
діяльністю та  успішно реалізувала ряд проектів 
для сприяння розвитку підприємництва та 
зміцнення економіки місцевих громад (ОТГ), 
сприяння приватно-публічному діалогу, сприяння 
міжсекторальній співпраці, сприяння громадській 
активності та залученню громадян у реалізацію 
місцевих реформ. 
  
Вищим керівним органом Організації є 
Конференція членів Організації. У період між 
засіданнями Конференції керівництво 
Організацією здійснює Рада. Голова Ради - 
Президент Організації. Президент Організації є 
вищою посадовою особою. Асоціація є членською 
організацією. Членство в Організації є 
індивідуальним і колективним.  
Наша спільнота об’єднує 240 представників 
мікро-, малого та середнього бізнесу компаній та 
підприємців.  

ОСНОВНІ 
НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ

АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ РОБОТОДАВЦІВ
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«Асоціація приватних 
роботодавців» прийняла у 

свої ряди 10 нових 
підприємців

Нових членів

10

«Асоціацією приватних 
роботодавців» проведено 
та організовано 44 заходи 

що до розвитку та 
підтримки підприємців

Проведено заходів

44

«Асоціація приватних 
роботодавців» розробила: 

законопроектів - 3 
стратегій розвитку - 2 
проєктів та програм - 4

Розроблено проектів

9
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Для надання послуг з інформування Асоціація 
проводить регулярну електронну розсилку новин. До 
складу розсилки включається наступна інформація: 

- останні зміни у законодавстві, що стосуються ведення 
бізнесу; 

- інформація про наявні діючі програми міжнародної 
технічної допомоги, інвестиційні програми, програми 
кредитних установ та банків; 

- аналітична інформація від експертів організації;  

- інформація про проведення консультацій та 
навчальних заходів; 

- інформація про проведення публічних заходів 
(конференції, форуми, круглі столи тощо); 

- інформація від партнерів організації та інше. 

У 2020 році проведено 61 інформаційну розсилку. 

ІНФОРМУВАННЯ 
ПРО 
МОЖЛИВОСТІ
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Для допомоги  у збільшенні продажів, розвитку власної 
справи, розвитку навичок підприємництва Асоціація 
організує навчальні заходи (тренінги, семінари, 
майстер-класи та ін.), які проводять експерти організації 
з досвідом підприємницької діяльності у різних галузях. 
  
НА ПРОТЯЗІ РОКУ ПРОВОДИЛИСЬ НАСТУПНІ ЗАХОДИ: 

Майстер-клас Валерія Кандалова "Створення 
ефективної команди в МСБ». 
Майстер-клас Дмитра Манича з маркетингу в реаліях 
пандемії та глобальної кризи 
Антивірусний он-лайн «Задай питання юристу» 
Майстер-клас Дмитра Лосєва "Соцмережі як інструмент 
для бізнесу» 
Майстер-клас Олександра Чумака «Як подати заявку на 
грант USAID» 
Лекція «Як стартапам подати заявку на грант?» 
Лекція «Відкрити ФОП і вибрати форму оподаткування»  
Майстер-клас Дмитра Ляховецького «Експертні поля, 
або як завжди бути в топі». 
Онлайн-курс «Вирощування мікрозелені як бізнес» 

НАДАННЯ ПОСЛУГ У 
СФЕРІ ПІДТРИМКИ 
БІЗНЕСУ

АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ РОБОТОДАВЦІВ
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Онлайн-тренінг «Практичні комунікації в сфері 
публічної діяльності». 
Онлайн -тренінг Дмитра Ляховецького 
«Комунікація на 100% - Виступай - Керуй - 
впливай!» 
Онлайн-інтенсив «Звітність та типові помилки» 
Онлайн-інтенсив «Обґрунтування проекту. 
Мета та завдання проекту» 
Онлайн-інтенсив «Введення в Грантрайтінг. 
Управління проектами» 
Online-конференція Дмитра Ляховецького  
«Емоційний стан у період кризи». 
Online-конференція «Вироблення стратегії 
боротьби: як боротися з кризою зараз і 
виробити імунітет». 
Семінар “Що робити ФОПам з перевірками 
Держпраці” 
Тренінги Дмитра Ляховецького  за технологією 
Володимира Тарасова “Управлінські поєдинки” 
Та інші. 

Загалом проведено 40 заходів за 2020 рік. У 
навчальних заходах прийняло участь більше 
1000 осіб.   
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АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ РОБОТОДАВЦІВ

ПРОВЕДЕННЯ  
ПУБЛІЧНИХ 
ЗАХОДІВ
Загальна кількість учасників  
онлайн та офлайн склала 850 осіб.  

листопад

Форум ділових 
кіл

листопад

Форум лідерів 
змін

травень

Конференція молодих 
підприємців "Виходимо з 
карантіну разом"

червень

Форум лідерів 
змін

грудень

Співорганізатори Першої 
всеукраїнської галузевої 
конференції «Гостинність і 
туризм в Україні. 
Партнерство заради сталого 
розвитку»
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У 2020 році Асоціація реалізовувала наступні проекти: 
1. "Школа громадського лідера» "Promoting Government Accountability in Eastern Ukraine" за 
підтримки The National Endowment for Democracy (NED)  
Мета проекту: підтримка команд нових лідерів із числа громадських активістів та підприємців 
для підвищення ролі активної частини громадянського суспільства у досягненні прозорої 
діяльності державних органів влади, підвищення громадської діяльності в регіоні, 
налагодження співпраці між державним, приватним та громадськими секторами на основі 
європейських стандартів. 
2. Створення партнерської платформи «AgroHub» з професійної інтеграції ВПО та мешканців 
приймаючих громад»   
За підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). 
Мета проекту: створення можливостей для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб і 
мешканців приймаючих об’єднаних територіальних громад у Харківській області в шляхом 
сприяння розвитку самозайнятості у галузі плодоовочівництва. 
3. Передвиборча адвокасі-кампанія з просування пріоритетів мікро-, малого та середнього 
бізнесу напередодні місцевих виборів 2020 “5 пріоритетів” за підтримки “Центру міжнародного 
приватного підприємництва (CIPE Україна). 
Мета проекту: Прискорення реалізації реформ у сфері малого та середнього підприємництва у 
м. Харкові через   виявлення проблематики   та формування топ пріоритетів малого та 
середнього підприємництва до кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на пост 
міського голови під час проведення місцевих виборів 2020 року.  
4. Підтримка підприємницьких ініциатив «Новий відлік» (виконання розділу 4 Програми 
сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 
рр. (у рамках власних коштів). 
Мета проекту: сприяння підприємницькій діяльності місцевих мешканців, у т.ч. з числа 
переселенців, ветеранів АТО для започаткування ними власної справи у сфері мікро- та малого 
бізнесу. 

ПРОЕКТНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ РОБОТОДАВЦІВ
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У 2020 році Асоціація співпрацювала з законодавцями та місцевою 
владою для імплементації необхідних інструментів з підтримки 
підприємців у період обмеження діяльності через карантинні заходи. 
Зокрема: 
- участь у розробці необхідних змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19); 
- звернення до Харківської міської ради з питань зменшення ставок 
місцевих податків і зборів; 
- адвокація введення виплат допомоги ФОПам по тимчасовому 
безробіттю та звільненню від сплати ЄСВ; 
- допомога у оформленні заявок на отримання виплат по безробіттю у 
Центр зайнятості; 
- консультування підприємців. 

ПАНДЕМІЯ 
COVID-19 

АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ РОБОТОДАВЦІВ
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Асоціація співпрацювала з законодавцями для внесення 
необхідних змін для сприяння розвитку підприємництва та 
збереження спрощеної системи оподаткування.  
 
Результати наших зусиль: 
-суттєве збільшення лімітів річного доходу для ФОПів 1-ї, 2-ї та  
3-їгруп єдиного податку; 
-відтермінування обов’язкового введення фіскальних РРО; 
-напрацювання необхідних законодавчих змін для відміни 
обов’язкової фіскалізації мікро- та малого бізнесу;  
-відміна інструменту кеш-бек. 

Асоціація виступила ініціатором визначення проблематики 
місцевого підприємництва, формування пріоритетів бізнесу для 
подальшої адвокації щодо включення пріоритетів у передвиборчі 
програми кандидатами у депутати на місцеві вибори у рамках 
передвиборчої адвокасі-кампанії з просування пріоритетів мікро-, 
малого та середнього підприємництва напередодні місцевих 
виборів 2020. Визначено ТОП-25 необхідних змін на місцевому 
рівні для забезпечення динамічного розвитку підприємництва. 
Підписані меморандуми про співпрацю з депутатами місцевих рад. 
На протязі 2020 року. 
 
Асоціація надавала допомогу у питаннях фінансового 
менеджменту ФОПам для організації акцій публічного впливу. 

АДВОКАЦІЙНА ТА 
ЗАКОНОТВОРЧА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ РОБОТОДАВЦІВ
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ЕКСПЕРТНА 
УЧАСТЬ

Експерти Асоціації приймали участь у 
наданні пропозицій до проектів стратегій та 
програм. Наші рекомендації враховані у: 
«Національній економічній стратегії – 2030», 
розділ «Розвиток підприємницької культури 
та регуляторна політика» 
«Стратегії розвитку Харківської області на 
2021-2027 роки» 

01
Участь у розробці стратегій та програм розвитку

Представник організації включений до 
складу:   
Координаційної ради з питань розвитку 
мікро- та малого підприємництва при 
Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 
Ради з питань сприяння розвитку малого 
підприємництва при президентові України 

02
Участь у дорадчих органах

АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ РОБОТОДАВЦІВ
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У 2020 році Асоціація співпрацювала з наступними ключовими партнерами:  
- The National Endowment for Democracy (NED) 
- Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) 
- Центр міжнародного приватного підприємництва СІРЕ Україна 
- Харківське обласне відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України 
- «Союз працівників сфери безпеки» 
- ГС «Харківська агенція місцевого економічного розвитку (ХАМЕР)» 
- Об’єднання підприємців торгівлі та громадського харчування Харківської області 
- «Торгова єдність» 
- ГО «Kharkiv Fashion Cluster» 
- Громадська організація «Клуб Ділових Людей Україна» (Львів) 
- Громадська організація «Молодь та підприємництво» (Суми) 
- Громадська організація «Вінницька обласна організація «Cпілка підприємців «Стіна» (Вінниця) 
- Фундація імені князів-благодійників Острозьких (Рівне) 
- Центр соціального партнерства та лобіювання Національного університету Києво-Могилянська Академія 

(Київ) 
- Харківський обласний центр зайнятості 
- Департамент економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації 
- Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва 
- ІСАР “Єднання” 
та інші. 

ПАРТНЕРСТВО
АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ РОБОТОДАВЦІВ
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