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Всеукраїнська мережа фахівців та практиків регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ 

працює з 2014 року, як неформальна та політично незаангажована професійна спільнота



Журнал «Стратегія розвитку» читають найбільш впливові менеджери 

bit.ly/Str4Dev

Безкоштовна підписка на 
електронну версію журналу: 



bit.ly/Str4Dev

ОПИТУВАННЯ:
ПІДПРИЄМНИЦТВО У 

ПОСТКОРОНАВІРУСНОМУ СВІТІ



Учасники опитування:

Яким чином ви дієте в умовах карантину

Регіон

Статус



Оберіть те твердження, яке ви вважаєте сьогодні найбільш ефективним:

потрібно дочекатись, коли завершиться карантин та повернеться звичний
життєустрій, і лише тоді піднімати питання розвитку підприємництва у нашій
територіальній громаді

карантин може затягнутись і потрібно не чекати його завершення, а вже зараз 
розвивати у нашій громаді ті напрямки підприємництва, які відповідають
сучасним викликам



Чи підтримуєте ви ідею розповсюдження серед мешканців вашої
територіальної громади наступного заклику:

Наша громада може бути самодостатньою: 
купуй продукцію місцевого виробника!

Ризики примітивізму:Можливості проактивності:



1. виробництво сільськогосподарської продукції рослинного або тваринного 
походження 

2. переробка сільськогосподарської сировини – виготовлення продуктів 
харчування

3. надання послуг з доставки товарів додому (продуктів харчування, ліків, інш.)

4. надання послуг в сфері інформаційних технологій

5. надання медичних послуг 

6. надання комплексних послуг з проживання і харчування в умовах 
максимального захисту від коронавірусу (геріатричні пансіонати, санаторії, 
садиби зеленого туризму – в умовах ізоляції від незахищених зовнішніх 
контактів) 

7. надання транспортних послуг

8. виконання будівельних та ремонтних робіт

9. пошив одягу 

10.виробництво захисних масок

11.виробництво антисептиків та дезинфікуючих засобів

12.торговельна діяльність 

Оберіть п’ять напрямків діяльності, які ви вважаєте найбільш актуальними сьогодні для 
започаткування у вашій громаді: 
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Створення комунального підприємства, яке буде надавати послуги доступу до мережі
інтернет і забезпечення відеоконференцзв'язку в умовах карантину – для взаємодії
працівників органів місцевого самоврядування, для дистанційного навчання школярів, 
дірект маркетингу для місцевих підприємств



Створення комунальної установи, яка буде забезпечувати медичний контроль на в’їзді до 
громади, слідкувати за дотриманням вимог карантину та надавати послуги догляду за 
людьми похилого віку



ЩО КРАЩЕ: 
життя в постійному страху захворіти життя в ізольованих від пандемії громадах

Нові можливовсті для розвитку: зеленого туризму, 
охоронного бізнесу та медичних послуг

Пандемія пройде, а карантин залишиться надовго…



Сьогодні зростаючий бізнес: 
створення геріатричних
пансіонатів – будинків для 
людей похилого віку.
А також закритих котеджних
містечок з медичним
обслуговуванням

https://goodzonehotel.com.ua/

Україна

https://goodzonehotel.com.ua/


Створення комунального підприємства «Агрологістичний центр», яке буде купувати
овочі, фрукти, домашню птицю та іншу продукцію у домогосподарствах громади, 
проводити первинну обробку і пакування та постачати її на продаж в торговельні мережі



Агрологістичний центр – це організація заготівельно-торговельної діяльності

ПРОДУКЦІЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

ПЕРВИННА ПЕРЕРОБКА

ТРАНСПОРТУВАННЯ І ПРОДАЖ

+ БРЕНДИНГ



У кожній ОТГ повинен бути Агрологістичний центр – для цього є потреби і можливості:
• будівлі, що звільнились після об’єднання декількох сільрад в ОТГ
• фахівці, які втратили роботу
• продукція домогосподарств



Мрій про майбутнє, але кожного дня
роби що можеш, 

з тим що маєш,
там де ти є!

Дослідження підтвердило правильність принципу РЕГІОНЕТ: 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


