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ЕФЕКТИВНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

ЗАВДАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ 
Соціально-економічний аналіз розвитку регіону пока-
зує, що, незважаючи на економічне лідерство області в 
порівнянні з більшістю регіонів України, за окремими 
показниками соціальної та екологічної сфери, які суттєво 
впливають на якість життя громадян, ситуація в області 
потребує покращення. Відтак, оскільки головним об’єк-
том спрямування стратегічних зусиль регіонального роз-
витку є людина й якість її життя, було ухвалене рішення 
сформувати нову стратегічну місію та бачення розвитку 
області.

СТРАТЕГІЧНА МІСІЯ
Примножити економічне багатство області та конверту-
вати його в комфортні та безпечні умови проживання її 
мешканців.

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ
Дніпропетровська область - провідний регіон України, 
де економічне зростання є інструментом перетворення 
області на край, де людям комфортно та безпечно жити 
і працювати, де для жителів міських та сільських тери-
торій створено умови для самореалізації, а збереження 
довкілля є природною потребою людини.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Більшість міст області є монопрофільними. Найбільші міста 
Дніпропетровської області – Дніпропетровськ, Кривий Ріг та 
Нікополь – у стратегічних планах власного розвитку закріпили 

ЦІЛЬ № 1
Диверсифікація економіки
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поглиблення диверсифікації економіки та мають внутрішній ре-
сурс для подальшого розвитку в цьому напрямі.
Зниження рівня монопрофільності міст – процес соціально 
пов’язаний із стабілізацією чисельності постійного населення, 
забезпеченням сталості розвитку території. Підприємництво 
становить усього 10 % від загальної кількості економічно актив-
ного населення. Водночас лише 10 % від загальної чисельності 
економічно активного населення регіону задіяно в підприєм-
ницькій діяльності. Доцільним буде створення умов для розвит-
ку інноваційних форм підприємництва, через підтримку малого 
та середнього бізнесу, виробництв, де переважають робочі міс-
ця з високим рівнем інтелектуальної місткості, у тому числі для 
жінок, з метою зростання зайнятості населення в інших (поза-
домінуючої) галузях економіки та забезпечення контролю над 
станом довкілля.
Досягнення поставленої мети буде реалізовано через розвиток 
інфраструктури підтримуючої бізнес, подальше вдосконалення 
дозвільної системи шляхом упровадження ІТ-технологій, роз-
робку та впровадження Положення про інвестування у Дніпро-
петровській області, яке передбачатиме застосування критеріїв 
екологічності до нових виробництв. Ареал впливу інфраструк-
тури – малі монопрофільні міста Дніпропетровської області, а 
також Нікополь, Павлоград, Вільногірськ, Марганець, Жовті 
Води, Зеленодольськ. За умов співпраці обласної державної ад-
міністрації, органів місцевої влади перелічених адміністратив-
но-територіальних утворень планується підтримати процеси 
створення бізнес-інкубаторів у малих монопрофільних містах, 
розвивати рух щодо створення та стабілізації агенцій місцевого 
розвитку, при цьому необхідно передбачити цільове виділен-
ня території (земельні площі) для створення робочих місць у 
секторах економіки, через реалізацію цільових державних про-
грам, Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 
– підтримати створення індустріальних парків.

Очікувані результати:
• Зменшення впливу коливань зовнішньоторговельної кон’юнк-
тури на економіку окремих міст області; відповідно забезпе-
чення стабільної зайнятості населення з рівнем безробіття не 
більше 4 %.
• Скорочення техногенного навантаження на навколишнє се-
редовище через підвищення інноваційності виробничої сфери 
області.
• Створення привабливіших та різноманітніших робочих місць.
• Забезпечення стабільних доходів до місцевих бюджетів.

Індикатори:
• Кількість створених та діючих інноваційних бізнес-інститу-
цій.
• Кількість користувачів послугами визначеного кола інституцій 
підтримки бізнесу.
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• Відсоток робочих місць поза межами гірничо-металургійної 
галузі.
• Частка продукції легкої промисловості, машинобудування, 
переробної промисловості, сфери послуг у загальному обсязі 
реалізованої продукції (робіт, послуг).
• Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб на-
явного населення.
• Частка податкових надходжень від малого та середнього бізне-
су в загальному обсязі податкових надходжень.
• Навантаження на одне вільне робоче місце.
• Рівень безробіття.

Завдання Сфери реалізації проектів

1.1.1. Забезпе-
чення розвитку 
інфраструктури 
підтримки МСБ

• Створення бізнес-інкубаторів.
• Створення центрів підтримки бізнесу, у тому 
числі для жінок-підприємців.
• Створення та підтримка діяльності бізнес-асо-
ціацій.
• Проведення навчань, консультування МСБ.
• Галузеві дослідження у сфері МСБ.
• Використання механізмів корпоративно-соці-
ального партнерства для стимулювання розвитку 
бізнес-середовища та інфраструктури підтримки 
бізнесу.
• Створення дієвої системи консультаційної
та юридичної підтримки підприємств малого та 
середнього бізнесу.
• Розробка єдиного інформаційного простору для 
стимулювання розвитку бізнесу в регіоні

1.1.2. Сприяння 
залученню ін-

вестицій в інші 
(позадоміну-
ючої) галузі 
економіки

• Підтримка розвитку підприємств легкої та пе-
реробної (не гірничо-металургійного напряму) 
промисловості в монопрофільних містах.
• Стимулювання створення підприємств із робо-
чими місцями для жінок.
• Стимулювання розвитку галузі будівництва та 
виробництва будівельних матеріалів.
• Розробка та впровадження маркетингових захо-
дів з залучення інвестицій, у тому числі до еколо-
гічно-дружніх галузей виробництва.
• Розробка схеми розміщення індустріальних пар-
ків у регіоні.
• Створення індустріальних парків, у тому числі 
на територіях старих промислових зон.
• Розробка інвестиційних проектів для прове-
дення реконструкції виробництва із збагачення 
уранової сировини, рекультивації хвостосховищ 
і гірничошахтних відходів.
• Представлення області на регіональних, наці-
ональних та міжнародних інвестиційних і біз-
нес-форумах.
• Підтримка інституцій, що сприяють залученню 
інвестицій
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1.1.3. Поліпшен-
ня бізнес-кліма-
ту та спрощення 

дозвільних 
процедур

• Спрощення дозвільних та інших процедур для 
ведення бізнесу.
• Забезпечення прозорості та підзвітності регу-
ляторних органів.
• Сприяння створенню центрів надання адміні-
стративних послуг.
• Сприяння реалізації на всій території області 
проекту «Віртуальний офіс» для спрощення до-
звільних процедур.
• Запровадження фінансової підтримки розвитку 
МСБ (у тому числі через мікрокредитний фонд 
для МСБ, за умови залучення коштів у якості за-
ставної гарантії для мінімізації банківського ри-
зику і зменшення кредитної ставки)

Нерівномірність розвитку території Дніпропетровської області 
характеризується значною диференціацією рівня доходів місце-
вих бюджетів. Так, рівень доходів бюджету м. Дніпропетровська 
у 19 разів вищий, ніж рівень доходів усіх районів області разом. 
Збереження такої ситуації спричинятиме подальший відтік на-
селення з периферійних районів, переважно молоді, погіршен-
ня стану інфраструктури та ще більше зниження привабливості 
цих територій. 
Також проблемою периферійних районів часто є відсутність 
робочої сили потрібної кваліфікації. Планується розробити та 
реалізувати заходи як з підвищення загальної інвестиційної 
привабливості територій, так і заходи, що сприятимуть стабі-
лізації чисельності населення. Розвиток периферійних районів 
– Апостолівського, Васильківського, Верхньодніпровського, 
Межівського, Петропавлівського, Покровського, П’ятихатсько-
го, Томаківського, Царичанського, Широківського, Юріївського, 
Криничанського, Магдалинівського, Петриківського та Соло-
нянського – сприятиме вирівнюванню економічного та соціаль-
ного розвитку території Дніпропетровської області в цілому.
Для досягнення поставленої операційної цілі буде завершено 
впорядкування землевпорядної документації з метою підви-
щення доходів місцевих бюджетів та пришвидшення реаліза-
ції інвестиційних проектів. Необхідно забезпечити постійну 
підтримку інвестиційних пропозицій із периферійних районів, 
упровадити системи онлайн-навчання для мешканців, створити 
умови для забезпечення інформаційної підтримки управлін-
ських процесів.

Очікувані результати:
• забезпечення стабілізації соціальних процесів районів через 
реалізацію інвестиційних проектів;
• створення умов для самозайнятості населення периферійних 
районів у сфері IT-технологій;

ЦІЛЬ № 2 
Розвиток периферійних районів
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• створення умов для адекватного оцінювання земельних ресур-
сів та їх використання;
• поліпшення інфраструктурного забезпечення районів.

Індикатори:
• Обсяг залучених інвестицій поетапно: до 2016, 2020 років.
• Темп зростання / зменшення населення в районах області.
• Кількість робочих місць в інноваційній сфері.
• Кількість одиниць оформленої містобудівної документації.
• Кількість реалізованих інвестиційних проектів.

Завдання Сфери реалізації проектів

1.2.1. Ство-
рення умов 

для економіч-
ного розвитку 
периферійних 

районів

• Розробка та активна промоція інвестиційних про-
позицій периферійних районів.
• Розробка містобудівної документації для населе-
них пунктів периферійних районів.
• Юридичний та інший супровід іноземних інвесто-
рів на початковому етапі інвестування.
• Підтримка інституцій, що сприяють економічному 
розвитку в периферійних районах.

1.2.2. Ство-
рення умов 

для закріплен-
ня молоді у 

периферійних 
районах

• Проведення курсів професійної комп’ютерної 
освіти для мешканців периферійних районів.
• Проведення навчань з розвитку комунікативних 
навичок молоді периферійних районів.
• Підтримка створення спортивної інфраструктури 
в периферійних районах.
• Підтримка створення інфраструктури відпочинку 
та дозвілля в периферійних районах.

1.2.3. Розвиток 
інфраструкту-
ри периферій-
них районів

• Розробка та впровадження комплексної програми 
розвитку соціальної та інженерної інфраструктури 
районів області відповідно до індексу щільності на-
селення.
• Розвиток дорожньої мережі периферійних райо-
нів.
• Розвиток інженерної інфраструктури периферій-
них районів.
• Розвиток соціальної інфраструктури периферій-
них районів.
• Розвиток житлово-комунальної сфери периферій-
них районів.
• Розвиток технологічної інфраструктури мережі 
Інтернет

У сучасних умовах до економіки знань у найширшому сен-
сі відносять три основні сфери: науково-дослідні та дослід-
но-конструкторські розробки, інновації, освіту й навчання, що 
сприяють формуванню людського капіталу, а також інформа-
ційно-комунікаційні технології. Саме такий напрям є найбільш 

ЦІЛЬ № 3 
Інноваційний розвиток
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перспективним та доступним для Дніпропетровщини в силу на-
копиченого наукового потенціалу, кадрових можливостей. Роз-
виток та збереження інноваційного потенціалу пропонується в 
цьому сценарії реалізувати через створення сучасного освітньо-
го середовища та його інтеграцію в Європейський освітній про-
стір, підтримку науково-дослідного напряму, створення умов 
для збереження та залучення висококваліфікованих працівни-
ків, розвиток інновацій у ключових галузях економіки.
Важливим елементом інноваційного розвитку має стати впро-
вадження об’єктів альтернативної енергетики. Просування за 
операційною ціллю здійснюватиметься в наукових, освітніх 
центрах Дніпропетровської області, прилеглих до м. Дніпропет-
ровська районах протягом усього терміну реалізації Стратегії, а 
також місцях можливого розташування об’єктів альтернативної 
енергетики.

Очікувані результати:
• Розвиток структури підтримки інноваційних процесів.
• Традиційні наукові школи Дніпропетровщини широко відомі.
• Створення умов для просування розробок науковців через 
«Біржу наукових пропозицій».
• Створення мережі IT-містечок та умов для залучення на тери-
торію області фахівців IT-сфери.
• Забезпечення умов для розвитку наукоємного виробництва.

Індикатори:
• Кількість промислових підприємств, що впроваджують інно-
вації.
• Відсоток переоснащених виробничих площ до наявних.
• Відсоток робочих місць, що потребують вищої освіти, у за-
гальній кількості робочих місць.
• Відсоток обсягу інноваційної продукції в загальному обсязі 
реалізованої продукції.
• Кількість договорів щодо впровадження нових технологій, 
укладених підприємствами з науково-дослідними установами 
Дніпропетровської області.
• Потужність побудованих об’єктів альтернативної енергетики.

Завдання Сфери реалізації проектів

1.3.1. Ство-
рення умов 
для комер-
ціалізації 
інновацій

• Розвиток освітньої інфраструктури.
• Створення інноваційних наукових лабораторій для 
молоді.
• Розробка та впровадження регіональної програми 
участі в міжнародних наукових конференціях та 
підтримка програм обмінів.
• Упровадження системи стимулювання наукових 
досліджень.
• Матеріальне стимулювання наукових досліджень, 
підтримка програм обмінів.
• Створення Центру комерціалізації інновацій для 
забезпечення інформаційно-консультативного су-
проводу інноваторів, заінтересованих у комерціалі-
зації своїх розробо.
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1.3.2. 
Поліпшення 

умов для 
розвитку 
IT-сфери

• Створення ІТ-містечок навколо міста Дніпропет-
ровська.
• Створення ІТ-бізнес-інкубаторів.
• Розширення можливостей навчальних закладів у 
сфері підготовки ІТ-спеціалістів.
• Поліпшення підготовки ІТ-фахівців.
• Проведення форумів, конференцій, міжнародних 
програм обміну.
• Забезпечення умов для розвитку наукоємного ви-
робництва.

1.3.3. 
Поліпшення 

умов для 
розвитку 

наукоємного 
машинобуду-

вання

• Створення умов для розвитку інноваційного нау-
коємного приладобудування.
• Створення умов для підготовки та реалізації інвес-
тиційних проектів точного приладобудування.
• Підтримка проектів машинобудування у співпраці 
зі світовими лідерами галузі.
• Створення умов для входження в економіку облас-
ті світових лідерів машинобудівної галузі.
• Підтримка розвитку інженерних розробок у сфері 
екологічно безпечних технологій.
• Проведення конкурсів на кращий проект гірничих 
машин.

Сьогодні в усьому світі спостерігаються низькі темпи економіч-
ного зростання. Однак галузь міжнародного туризму успішно 
розвивається.
Курортно-туристична інфраструктура регіону вміщує в себе 
понад 90 закладів оздоровлення та відпочинку, понад 130 засо-
бів розміщення, а також широкий спектр культурно-дозвільних 
закладів. У ряді районів області функціонують 14 садиб сіль-
ського «зеленого» туризму. В області під охороною держави пе-
ребуває понад 6 тисяч пам’яток історії та культури, серед яких 
23 – національного значення, працює 131 музей різних форм 
власності. 
Разом з тим існують проблеми, пов’язані з розвитком туризму, 
які неможливо розв’язати засобами лише територіального чи га-
лузевого управління, для цього необхідні регіональна програм-
на підтримка та комплексний підхід, координація діяльності з 
іншими галузевими управліннями місцевих органів виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування та міжгалузева ко-
ординація.
Досягнення операційної цілі буде забезпечено через формуван-
ня виняткового та різноманітних туристичних продуктів регіо-
ну, просування їх на внутрішньому та міжнародному ринках 
шляхом рекламно-інформаційних кампаній, створення турис-
тичної інфраструктури, яка б відповідала сучасним стандартам.

ЦІЛЬ № 4 
Розвиток зарубіжного та 
внутрішнього туризму
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Очікувані результати:
• Підвищення іміджу області серед мешканців України та іно-
земних громадян.
• Створення умов для активного промоутингу області серед гос-
тей.
• Створення бази даних об’єктів туризму, формування попиту 
на туристичні послуги.
• Створення багатофункціонального виставкового центру                                
(м. Дніпропетровськ).
• Забезпечення постійного маркетингу області.
• Підвищення обізнаності потенційних відвідувачів області.

Індикатори:
• Кількість відвідувачів області з метою туризму.
• Кількість позитивних відгуків туристів.
• Середньорічні інвестиції в галузь.
• Середні витрати туриста під час перебування в області.

Завдання Сфери реалізації проектів

1.4.1. Ство-
рення спри-

ятливих умов 
для розвитку 
туристичної 

індустрії

• Створення та розвиток мережі туристично-інфор-
маційних центрів.
• Заснування представницьких центрів петриків-
ського розпису.
• Створення Кварталу мистецтв у місті Дніпро.
• Реконструкція паркових зон.
• Модернізація об’єктів аерокосмічного напряму.
• Розвиток території міжнародного аеропорту «Дні-
про».
• Модернізація спортивних комплексів у місті Дні-
про.
• Взаємодія з міжнародними туристичними асоціа-
ціями.
• Створення фан-зон області в аеропортах.
• Створення музею під відкритим небом на терито-
рії Богородицької фортеці у селищі Шевченко (Са-
марський район міста Дніпра).
• Створення музейно-туристичного комплексу «Ко-
дацька фортеця».

1.4.2. Розвиток 
подієвого та 
тематичного 

туризму

• Організація масових заходів міжнародного рівня 
(щомісячно).
• Сприяння проведенню щотижневих акцій, святку-
вань, ярмарків, виставок тощо.
• Проведення галузевих форумів і фестивалів.
• Розвиток навколокосмічного туризму.
• Розвиток водного туризму.
• Розвиток етнокультурного туризму.
• Розвиток міського туризму
• Розвиток промислового туризму.
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1.4.3. За-
безпечення 

маркетингово-
го просування 

Дніпропе-
тровської 
області

• Активне використання повного медійного комп-
лексу для просування туристичного бренда Дніпро-
петровщини.
• Використання ЗМІ для популяризації бренда об-
ласті.
• Здійснення прямого та інтерактивного маркетингу.
• Створення «мобільних» кіосків у потенційних міс-
цях скупчення туристів.
• Просування в соціальних мережах іміджу області.
• Розвиток інтерактивного телебачення.
• Стимулювання продажу туристичних послуг че-
рез Інтернет-засоби.
• Розробка та видання туристичного путівника по  
Дніпропетровській області.
• Підготовка та друкування інформаційно-довід-
кових матеріалів про Дніпропетровську область 
(українською та іноземними мовами).
• Створення інтерактивного диска про Дніпропет-
ровську область




