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Місцевий економічний розвиток: 
визначення категорії  

“Метою місцевого економічного розвитку є розбудова економічної 
спроможності  території (громади) покращити економічне майбутнє та 
якість життя для всіх. Це процес в рамках якого публічний (державний), 
економічний та неурядовий сектори співпрацюють між собою задля 
створення кращих умов для економічного росту та створення нових 
робочих місць.” 

Джерело:  Gwen Swinburn, Soraya Goga and Fergus Murphy. Local Economic 
Development: A Primer Developing and Implementing Local Economic 
Development Strategies and Action Plans. World Bank, Cities of Change, 
Bertelsmann Stiftung, 2006, p.1.  

Основою такої співпраці є діалог між усіма зацікавленими сторонами. 

Мета діалогу – визначити проблеми та шляхи їх вирішення. 
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Документи політики: 

1. Регіональна стратегія розвитку МСП. 

2. План дій (план реалізації стратегії). 

Інструменти оцінки: 

1. Регіональний профіль МСП  

2. Експортний профіль. 
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Стратегічне планування регіонального 
розвитку МСП 



Кілька уточнень: документи політики 

1. Стратегія – це документ, який містить 
визначення принципів та напрямів діяльності 
щодо створення умов для сталого розвитку МСП 
регіону.  Стратегія – це перелік конкретних 
завдань, які необхідно вирішити, але не 
відповіді на всі можливі або неможливі питання. 

2. План дій – це перелік конкретних заходів 
(кроків), спрямованих на реалізацію Стратегії (дії, 
час, ресурси, відповідальність).  
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Кілька уточнень: інструменти оцінки 

1. Регіональний профіль МСП: — це інструмент 
політики, який використовується для оцінки стану, 
динаміки, перспектив розвитку МСП та визначення 
перешкод, які гальмують розвиток сектору в регіоні, а 
також оцінки заходів регіональної політики з позиції 
їхнього впливу на розвиток МСП.   

2. Експортний профіль МСП: інструмент політики, 
який використовується для оцінки стану, динаміки, 
перспектив розвитку МСП та визначення перешкод, 
які гальмують експортну діяльність МСП регіону. 
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Стратегія: структура документу 
Вступ 
1. МСП у … області: особливості розвитку та потенціал 
2. Мета й цілі Стратегії 
3. Передумови реалізації Стратегії 
4. Ризики реалізації Стратегії  
5. Цілі,  завдання та заходи реалізації Стратегії 
6. Принципи реалізації Стратегії 
7. Механізм реалізації Стратегії 
8. Механізм моніторингу й оцінки реалізації Стратегії 
Додатки 
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Стратегія: проблеми підготовки та реалізації 
Ключова проблема – як розмежувати чинники 

загальнонаціонального та регіонального (місцевого) рівня, 
а саме:  

1. SWОT аналіз: 
1.1. Сильні та слабкі сторони саме сектору МСП регіону. 
1.2.  Можливості та загрози розвитку МСП на 
загальнонаціональному та регіональному рівні. 
2. Передумови реалізації: чітке розмежування 
загальнонаціональних та регіональних (місцевих) 
передумов. 
3. Ризики реалізації:  чітке розмежування 
загальнонаціональних та регіональних (місцевих) 
ризиків.  
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Кілька зауважень 

1. Чіткий розподіл компетенцій між бізнесом та 
владою. 

2. Лідер діалогу - влада? 

3. Рішення мають враховувати інтереси 
громади.  

4. Участь бізнесу в діалозі: самоорганізація 
бізнесу через бізнес-асоціації? 

5. Узгодження поточних та стратегічних цілей 
розвитку.  
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Розвиток МСП та діалог між бізнесом та 
владою 

1. Як забезпечити неперервний відповідальний 
діалогу між громадськістю та владою? 

2. Що таке суспільний інтерес на регіональному 
(місцевому) рівні? 

3. Хто та які ресурси може виділити для розвитку МСП 
на регіональному (місцевому) рівні? 

4. Як адекватно визначити пріоритети розвитку 
сектору МСП на регіональному рівні? 

5. Як поєднати на регіональному (місцевому) рівні 
фінансування фізичної інфраструктури життя 
громади та інструментів політики сприяння розвитку 
МСП? 
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Дякую за увагу! 
Thanks for your attention! 

 
Наші контакти: 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій  

www.ier.com.ua 

institute@ier.kiev.ua 

вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна  

 

тел. +38-044-278-6360  

факс +38-044-278-6336 

 
10 


