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Стейкхолдери місцевого економічного 
розвитку
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Стейкхолдери (зацікавлені сторони) місцевого 
економічного розвитку (МЕР)

МЕР 
громади

ОМС

Місцевий 
бізнес

Релокований 
бізнес

ВПО
Регіональна 

влада

Громадські 
організації, 

місцеві 
активісти

Місцеві жителі



Інтереси стейкхолдерів
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ОМС та регіональна влада 

• Під час війни
– забезпечення життєдіяльності 

територіальної громади;
– надання соціальних послуг в 

необхідному обсязі;
– сприяння функціонуванню бізнесу.

• У мирний час (після війни)
– економічний розвиток 

територіальної громади;
– збільшення кількості бізнесових 

структур;
– зростання чисельності офіційно 

працевлаштованих у громаді.

Органи місцевого самоврядування Регіональна влада
• Під час війни

– збереження життєдіяльності 
регіону;

– інтеграція ВПО і релокованого 
бізнесу в регіоні.

• У мирний час (після завершення війни)

– рівномірний розвиток територій 
регіону.
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Бізнес

• Під час війни

– збереження функціонування 
(логістика, робоча сила);

– беззбиткова діяльність.

• У мирний час (після війни)

– отримання прибутку;

– розширення виробництва, ринків 
збуту.

Місцевий бізнес Релокований бізнес
• Під час війни

– збереження активів; 

– відновлення діяльності.

• У мирний час (після завершення війни)

– повернення/освоєння ринків на новій 
території;

– отримання прибутку.
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Люди, громадські організації 

• Під час війни
– збереження робочих місць;
– збереження доходів.

• У мирний час (після завершення війни)
– підвищення рівня життя.

Місцеві жителі Внутрішньо переміщені особи
• Під час війни

– налагодження життєдіяльності;
– стабілізація економіки та рівня 

доходів.
• У мирний час (після завершення війни)

– повернутися додому/залишитись в 
громаді на постійній основі;

– підвищення рівня життя.Громадські організації та активісти
• Під час війни

– підтримка місцевих жителів, ВПО та ЗСУ. 
• У мирний час (після завершення війни)

– задоволення економічних, соціальних, 
культурних, екологічних та інших інтересів 
громадян.



Взаємини між стейкхолдерами
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HOVERLA COMMUNICATIONS 10

Взаємовідносини стейкхолдерів

Місцевий 
бізнес

Релоковані 
підприємства

Співпраця / конкуренція / 
відсутність взаємодії

Місцеві 
жителі ВПО

Підтримка / конкуренція за 
робочі місця / конфлікти під 
час інтеграції та соціалізації в 

громаді

Робоча силаДжерело доходів

ОМС

Регіональна 
влада

Співпраця / 
підтримка 

Підтримка / 
взаємодія / 

довіра

Підтримка / 
сприяння 
інтеграції і 

соціалізації в 
громаді 

Громадські 
організації

Підтримка / 
сприяння 
інтеграції і 

соціалізації в 
громаді 

Співпраця



Важелі впливу стейкхолдерів на 
місцевий економічний розвиток
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Органи місцевого самоврядування та регіональна влада 

• Програми соціально-економічного розвитку, 
цільові програми

• Встановлення місцевих податків і зборів, 
ставок земельного податку, а також пільг

• Затвердження місцевого бюджету
• Цільові фонди
• Містобудівна документація
• Управління комунальним майном
• Рішення про створення спеціальних 

економічних зон (СЕЗ), здійснення державно-
приватного партнерства (ДПП)

• Дозволи на використання природних ресурсів 
місцевого значення

• Ініціатива щодо здійснення державного нагляду 
(контролю) за діяльністю підприємств, ФОПів

• Інші 

Органи місцевого самоврядування Регіональна влада
• Програми соціально-економічного розвитку 

регіону, цільові програми

• Управління майном, сприяння розвитку 
підприємництва та здійснення державної 
регуляторної політики

• Здійснення державного контролю в соціальній, 
економічній, екологічні та інших сферах 
життєдіяльності 

• Інші
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Бізнес

• Лобіювання власних інтересів в ОМС 
через «своїх» депутатів, держслужбовців, 
організації, асоціації

• Використання схем ухилення/мінімізації 
податкових платежів

• Неформальна фінансова підтримка 
«своїх» кандидатів під час місцевих виборів

• Можливість перереєстрації в іншій громаді
• Відкриття нових робочих місць
• Встановлення рівня заробітної плати 

(зокрема офіційної та тіньової)

Місцевий бізнес Релокований бізнес
• Виставлення умов для 

розміщення/перереєстрації бізнесу у громаді

• Відкриття нових робочих місць

• Встановлення рівня заробітної плати 
(зокрема офіційної та тіньової)
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Люди, громадські організації 

• Електоральні голоси

• Офіційне працевлаштування

Місцеві жителі Внутрішньо переміщені особи
• Офіційне працевлаштування / проживання на 

допомогу

• Бажання інтеграції і соціалізації в громаді

Громадські організації та активісти
• Громадський нагляд і контроль

• Діяльність в напрямі уникнення можливих конфліктів між 
місцевими жителями та ВПО

• Сприяння інтеграції і соціалізації ВПО в громаді

• Лобіювання інтересів громади (зокрема через агенції 
розвитку)



Дякую за увагу

Андрій Дуб
oak_an@ukr.net
+380673505108


