
ІДЕЯ ЗМІН 

Сфера політики : Економіка 

Тема : « Кластерна модель як форма розвитку економіки регіонів України » 

Проблема:  

     Підвищення конкурентно-спроможності економіки України, шляхом оптимізації 

просторової структури та відносин між органами виконавчої влади, суб’єктами 

господарювання, інвесторами, з метою створення умов для сталого розвитку за 

рахунок ефективного використання існуючих внутрішніх і зовнішніх ресурсів окремих 

регіонів. 

Цілі: 

     За допомогою створених організаційно – правових форм кластерів визначити 

основний потенціал регіону, розробити програму втілення кластерної моделі розвитку 

основних напрямків економіки регіону.  

  

Заходи та ресурси:  

1. Створення дружнього бізнес середовища 

     1.1. Створення «Єдиного електронного кабінету громадянина » 

     1.2. Створення « Центру  впровадження кластерної моделі розвитку субрегіону » 

     1.3. Створення механізму впровадження інвестиційних програм підприємців 

     1.4. Створення системи соціальних опитувань щодо впровадження перспективних 

напрямків в сфері економічного розвитку та потреб громади. 

     1.5. Створення Робочої групи комунікації  між владою та бізнесом 

2. Створення умов набуття нових навиків професій, що відповідають новій моделі 

розвитку регіону 

     2.1. Створення постійно діючої системи освіти розвитку кластерної моделі 

економіки регіону. 

     2.2. Створення  « Бізнес – школи » для набуття нових знань  у підприємницькій 

діяльності. 

     2.3. . Створення системи популяризації економічного розвитку кластерної моделі 

співпраці підприємців 

     2.4.  Створення інтерактивного сервісу просування послуг регіону 

     2.5. Створення сучасної комплексної, пов’язаної  інфраструктури для забезпечення 

функціонування економіки регіону 

3. Поліпшення інвестиційного клімату. 

     3.1. Створення програми  інвестиційного розвитку   кластеру 



     3.2. Проведення загальноміських днів популяризації економічного розвитку 

субрегіону. 

     3.3. Розробка рекламних матеріалів щодо інвестиційних проектів міста 

     3.4. Налагодження співробітництва між сусідніми об'єднаними територіальними 

громадами 

     3.5. Просування можливостей міжнародного співробітництва   

 

 

Прогнози та результати: 

           План дій  економічного розвитку регіону  розрахований на 3-5 років. 

Тематичні блоки Ключові цілі Дії Результати Показники для моніторингу 

1. Сучасне 

обслуговування 

громадян та 

підприємців 

через « Єдиний 

електронний 

кабінет 

містянина », що 

сприяє розвитку 

бізнесу 

2.Песпективний 

план розвитку 

території 

3.Фінансові 

інструменти 

реалізації. 

1.Створення 

дружнього 

бізнес - 

середовища 

1.1.Створення  

«Єдиного електронного 

кабінету містянина » 

 

Створено Онлайн 

сервіс для 

комунікації  бізнесу, 

громадян, та 

муніципалітету 

застосовано систему 

відповідального 

реагування на запити 

громадян міста 

Надана адміністративно – 

консультаційної  допомоги  

суб’єктам бізнесу та  

громадянам. Інформаційні   

послуги для суб’єктів 

бізнесу. Доступ до 

тендерів, інформації про 

вільні земельні ділянки, 

перспективні плани 

розвитку території. Онлайн 

юридична допомога. 

 
1.2. Створення 

 « Центру впровадження 

кластерної моделі 

розвитку регіону »  

 

Створено 

Інноваційний кластер 

розвитку регіону  з 

Центром 

впровадження 

програм реалізації. 

Середня чисельність 

учасників центру – від  

20 до 50 чол. 

Впроваджено надання 

30 нових бізнес-послуг 

  1.3.Створення механізму 

впровадження 

інвестиційних програм 

підприємців 

Створено Фонд 

фінансової підтримки 

для суб’єктів бізнесу 

як частина кластерної 

моделі розвитку 

субрегіону 

Надано доступ до 

впровадження інвестицій 

50  підприємцям. 

 

 
1.4.Створення системи 

соціальних опитувань 

щодо впровадження 

перспективних 

напрямків в сфері 

економічного розвитку 

та потреб громади 

Впроваджено систему 

соціального 

опитування через                        

« Єдиний кабінет 

містянина » для 

впровадження потреб 

громади виконання 

завдань перспектив 

економічного 

розвитку 

1.Проведено 10 

соціологічних опитування 

серед 3000 представників 

громади 



 1.5. Створення 

Робочої групи 

комунікації  між 

владою та бізнесом 

Впроваджено 

ефективний механізм 

реагування щодо 

вирішення проблем та 

врахування 

пропозицій бізнесу 

1. Проведено 4 Форуми 

підприємців 

2. Залучено до діалогу між 

владою та бізнесом 

близько 1000 підприємців 

1.Комунікація та 

кооперація на 

місцевому рівні. 

2.Спеціалізовані 

трудові ресурси, 

інклюзивність 

2.Створення 

умов 

набуття 

навиків 

нових 

професій  

2.1. Створення постійно- 

діючої системи освіти 

розвитку кластерної 

моделі економіки 

регіону. 

 

Підвищено бізнес- 

навички 5  % 

жителів регіону 

Проведено 45 бізнес- 

навчань для 1100 осіб 

(тимчасово переміщені 

особи, працівники 

бюджетних організацій, 

учасники АТО, безробітні, 

студенти, молодь, 

представники малого та 

середнього бізнесу ) 
  2.2.Створення Бізнес-

Школи для набуття 

нових знань у 

підприємницькій 

діяльності 

Підвищено 

можливості 

працевлаштування 

для 10% 

працездатного 

населення громади 

Проведено 80 

профорієнтаційних та 

перекваліфікаційних 

заходів (семінари та 

тренінги) для 2000 осіб 

  2.3. Створення системи 

популяризації 

економічного розвитку 

кластерної моделі 

співпраці підприємців 

 

Підвищено бізнес- 

обізнаність 25% 

підприємців міста, 

громадян 

Підготовлено та розміщено 

20 статей в місцевій газеті 

Підготовлено та розміщено 

200 інформаційних 

повідомлень в соціальній 

мережі Фейсбук та веб- 

сайті місцевого 

Муніципалітету.  

Підготовлено та 

продемонстровано 15 ТВ 

програм 

  2.4.Створення 

інтерактивного сервісу 

просування нових послуг 

Підвищено 

можливості 

представників бізнесу 

щодо міжнародної 

співпраці 

Створено інтернет - 

ресурс по популяризації 

нових об’єктів економіки 

регіону  на міжнародному 

ринку послуг 

  2.5.Створення сучасної 

комплексної, пов’язаної  

інфраструктури для 

забезпечення 

функціонування 

економіки регіону 

Розроблено та 

впроваджено  

комплексе локальне 

розміщення  

інфраструктурних 

обьектів  

Розроблено та впроваджено 

відповідні інфраструктурні 

об’єкти регіону, що 

відповідають програмі 

розвитку. 



1.Внутрішнє та 

зовнішнє 

позиціонування 

та маркетинг. 

2.Електронне 

місцеве 

самоврядування,  

унеможливлення 

корупційних дій, 

що спонукає 

розвитку бізнесу. 

3.Поліпшення 

інвестиційно-

го клімату 

3.1.Створення програми  

інвестиційного розвитку   

субрегіону 

Покращено рівень 

інформування 

потенційних 

інвесторів щодо 

інвестиційних 

пропозицій 

місцевого регіону. 

Розроблено                                   

« Інвестиційний план 

розвитку регіону », який 

поширено серед 300 

потенційних інвесторів 

  3.2.Проведення 

загальноміських днів 

популяризації 

економічного розвитку 

субрегіону. 

 

Підвищено 

обізнаність 

територіальної 

громади щодо 

важливості 

економічного 

розвитку 

Проведено 10 Днів 

популяризації економічного 

розвитку для 500 

представників навколишніх 

територіальних громад 

  3.3.Налагодження 

співробітництва між 

сусідніми 

обьеднаними 

територіальними 

громадами 

Посилено 

інвестиційний, 

ресурсний та 

економічний 

потенціал для 

регіону 

Укладено договори про 

співпрацю щодо 

економічного розвитку з 10 

об’єднаними 

територіальними громадами  

  3.4.Просування 

можливостей 

міжнародного 

співробітництва  

у відповідній 

сфері 

кластерного 

регіону  

Підвищено рівень 

міждержавної 

співпраці між 

Україною та Держав 

ЕС в сфері 

започаткування нових 

бізнес-проектів за 

відповідним 

напрямком кластеру. 

Проведення інвестиційної 

конференції « Регіональні 

Можливості субрегіону» 

для 200 представників 

України та представників 

інвестиційних фондів 

Європейського союзу. 

          

ВИСНОВКИ :  Враховуючи державну політику, щодо децентралізації України,  

« Кластерна модель », як форма розвитку економіки регіонів України,  відповідає 

поставленим задачам  передачі повноважень та фінансів від державної влади до  

органів місцевого самоврядування. 

 


