Програмна мета
Нарощування економічного
потенціалу країни, шляхом
поглиблення процесів ринкової
трансформації на
основі підвищення ефективності
використання потенціалу регіонів,
підвищення дієвості управлінських
рішень, удосконалення роботи
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.

Запровадження обов’язкового
стратегічного планування громад
Розроблення Стратегії розвитку регіону повинно
враховувати стратегії громад – «ініціативи
громад», а стратегічне планування держави
"зверху донизу" дозволить ініціювати масштабні
загальноукраїнські проекти. Кожна громада
повинна врахувати, що на кожному етапі
створення вартості генерується дохід,
утворюються робочі місця, що в свою чергу
підвищують купівельну спроможність і
утворюють попит на інші послуги. При цьому
розгляді йдеться про те, скільки етапів
утворення вартості відбувається у певному
регіоні чи місті. При цьому чинність має таке
правило: чим більше етапів утворення вартості
відбувається у регіоні, тим вище обсяг утвореної
вартості для цього регіону.

Розвиток регіональних кластерів
Кластерний підхід оптимальний для
ефективного розвитку регіону за
рахунок: комплексного (міжгалузевого)
погляду на політику розвитку регіону;
розвитку діалогу між основними
суб’єктами економічних відносин
(урядом, бізнесом, вузами, регіональною
елітою тощо); зменшення суперечностей
між продуктивністю і зайнятістю.

Повернення до питання доцільності
спеціальних економічних зон
Повернення до питання доцільності
спеціальних економічних зон в зв’язку з
новим етапом ринкового
господарювання – децентралізації
управління і створення бюджетів
місцевих громад, оскільки може стати
важливим чинником стимулювання
розвитку економіки та залучення
іноземних інвесторів.

Сприяння створенню індустріальних
парків
Для місцевого самоврядування - це один з
важливих інструментів підвищення
привабливості територій для залучення
інвестиції, створення робочих місць та
наповнення місцевих бюджетів. Головною
перевагою індустріальних парків в
порівнянні з іншими подібними чинними в
Україні економічними механізмами
(спеціальними економічними зонами,
територіями пріоритетного розвитку,
технологічними та науковими парками) є
більш досконала система організаційноінформаційних та фінансових механізмів
стимулювання процесу їх створення та
функціонування, які відповідають нормам
СОТ.

Створення цілісної системи
підтримки малого, середнього
підприємництва та фермерства
Приклад основних складових даної інфраструктури:
організаційна – фонди підтримки підприємництва,
агенції місцевого та регіонального розвитку,
кластери, державні центри зайнятості, органи
реєстрації підприємницької діяльності, громадські
організації; фінансово-кредитна – банки та
небанківські кредитні установи, інвестиційні компанії
та фонди, страхові компаній, венчурний бізнес;
освітньо-професійна – система навчальних закладів,
консалтингові фірми, навчально-методичні центри;
ресурсна – лізингові, франчайзингові компанії,
товарні біржі, тендерні центри, центри з прокату
устаткування, транспортні компанії; інформаційна –
засоби масової інформації, Інтернет, “гарячі лінії”
структур державної влади та органів місцевого
самоврядування.

Сприяння розвитку венчурного ринку

В Україні через нерозвиненість
венчурного підприємництва,
нестабільність економічної та політичної
ситуації, відсутність кваліфікованих
спеціалістів з управління венчурним
капіталом, а також через законодавчу
неврегульованість функціонування
венчурних фондів (досі відсутній закон
про венчурні фонди) процес пошуку як
венчурного інвестора, так і відповідного
кандидата для венчурних інвестицій є
доволі складним.

Підтримка створенню нових форм
організації робочого простору
талановитої молоді та фрілансерів
Підтримка створенню нових форм
організації робочого простору
фрілансерів : коворкінги, вільні
простори, анти кафе, хаби, для
втілення найамбітніших інноваційних
та технологічних стартапів.

Збільшення кількості IT-конкурсів та
підтримки ІТ-проектів
.Мета - підтримати українську молодь, дати їй

стимул працювати і розвиватися в рідній
країні.
. За даними IT-комітету EBA, за січень —
вересень минулого року експорт IT-послуг
склав майже $2 млрд. Це — четверта
частина всього експорту послуг з України за
вказаний період. До речи, цей показник на
17,5% більший, ніж за аналогічний період
2016 р. Таким чином, минулого року (знову ж
за січень — вересень) частка IT-галузі
становила майже 6% у загальній структурі
експорту. Тішить, що у країни є резерви для
зростання.

