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 Шановні читачі! 

 
Державна політика щодо регіонального 

розвитку в Україні протягом останніх років зазнала 
суттєвих змін. Відбулися реформи, які спрямовані 
на реалізацію певних пріоритетів економіки, на 
зміцнення демократичних основ її розвитку та 
соціально-економічний розвиток регіонів. Практика 

реалізації нової регіональної політики передбачає новий формат відносин 
між регіонами та центром, нові механізми впливу на регіональну політику, 
які ґрунтуються на зростанні ініціативи та посиленні відповідальності 
регіональних влад.  

Значну роль у цьому процесі відіграють агенції регіонального 
розвитку, які покликані стати провайдерами позитивних змін у регіонах, 
адже вони створені з метою сприяння використанню внутрішнього 
потенціалу кожного регіону. Саме агенції є ключовим елементом системи 
інституційного забезпечення реалізації нової державної регіональної 
політики та сприяють оптимальному поєднанню державних, регіональних 
та місцевих ініціатив з інтересами приватного сектору в межах регіонів та 
громад. 

Пропонуємо Вашій увазі Посібник, що містить практичні поради для 
учасників процесу регіонального розвитку різних рівнів та надає сучасний 
інструментарій регіонального розвитку. 

Щиро сподіваємося, що він стате корисним у роботі не тільки 
агенцій, а й інших організацій, установ чи інституцій, які спрямовують 
свою діяльність на сталий, гармонійний регіональний розвиток.  

Дане видання готувалося у рамках проєкту «Розвиток 
міжрегіональної співпраці шляхом створення інструментарію та 
інфраструктури міжрегіонального розвитку» у співпраці із фахівцями 
партнерських агенцій Вінницької, Житомирської, Луганської, Рівненської 
та Тернопільської областей України.  
 
З повагою, 
директор агенції  
регіонального розвитку  
Закарпатської області       Михайло Лаба 
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Теоретичний вступ 

 
Цей посібник містить теоретичну інформацію та практичні приклади 

для учасників процесу регіонального розвитку різних рівнів, надає 
сучасний інструментарій регіонального розвитку, а також містить 
практичні приклади окремих інструментів регіонального розвитку. 

Автори Посібника обрали  один із підходів до визначення понять 
«регіон, регіональний розвиток, міжрегіональна співпраця».  

Регіон. Науковці мають велику кількість підходів до визначення 
поняття «регіон». У даному Посібнику поняття «регіон» використовується 
як географічна територія області.  

Регіональний розвиток. Економічна концепція, яка враховує 
взаємний вплив економічної діяльності та інтеграції ринків на 
територіально-географічні об’єкти. Він будується на таких принципах, як: 
 раціональне та комплексне розміщення виробництва; 
 внутрішньодержавний та міжнародний поділ праці; 
 обмежений центризм; 
 раціональне природокористування і охорона природи.  

 
Інструментами регіонального розвитку можна вважати: 

  
1. Стратегічне планування. 

Стратегічне планування необхідно розглядати як систематичний 
процес визначення мети, завдань діяльності організації, регіону, а також 
комплексу заходів з реалізації розробленої стратегії, який спрямований на 
забезпечення їх ефективного функціонування в майбутньому. Результатом 
стратегічного планування є розроблена стратегія, реалізація якої 
здійснюється в процесі стратегічного управління.  

Стратегічне планування розвитку регіонів є важливим інструментом 
державного регулювання, що допомагає підтримувати необхідні 
економічні пропорції, забезпечує узгоджене цілеспрямоване 
функціонування всіх ланок господарської системи суспільства. 

У даний час основними стратегічними документами є Державна 
стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки – основний 
планувальний документ для реалізації секторальних стратегій розвитку, 
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координації державної політики у різних сферах, досягнення ефективності 
використання державних ресурсів у територіальних громадах і регіонах, 
збереження традиційного характеру історичного середовища та 
навколишнього природного середовища, а також для сталого 
використання природних ресурсів та Регіональні стратегії розвитку та 
Плани їх впровадження до 2027 року у всіх областях,  узгоджені з 
Державною стратегією. 

 
2. Діяльність агенцій регіонального та місцевого розвитку, 

різноманітних асоціацій. 
Агенції регіонального чи місцевого розвитку утворюються у 

регіонах з метою сприяння використанню внутрішнього потенціалу певної 
території. Основною її місією є узагальнення «колективного інтересу» до 
розвитку відповідної території. Для цього агенції мають відповідати таким 
критеріям: сприйматися як інституційний механізм регіонального 
розвитку органами державної влади, місцевим та регіональним 
самоврядуванням, політичними структурами; координувати свою 
діяльність з державними та самоврядними структурами і водночас 
зберігати автономію у прийнятті рішень, зокрема, мати власну стратегію 
місцевого чи регіонального розвитку; володіти фінансовими ресурсами 
для реалізації узгоджених з місцевою владою проєктів регіонального 
розвитку. 

Агенції розвитку працюють як інституції з надання консультацій і 
практичної допомоги щодо підготовки та реалізації програм і проєктів 
регіонального/місцевого розвитку.  
 

3. Державно-приватне партнерство. 
Це система відносин між державним та приватним партнерами, при 

реалізації яких ресурси обох об’єднуються з відповідним розподілом 
ризиків, відповідальності та винагород (відшкодувань) між ними, для 
взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі у створенні 
(відновленні) нових та/або модернізації (реконструкції) наявних об’єктів, 
які потребують залучення інвестицій, та у користуванні (експлуатації) 
такими об’єктами.  

Успішний розвиток ДПП як інструменту активізації інвестиційної 
діяльності та залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі для 
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регіону сфери можливий лише за умови, коли буде забезпечено баланс 
інтересів держави і приватного інвестора. 

 
4. Формування кластерів. 

На сьогодні кластерний підхід є одним з найефективніших   
напрямів інноваційного розвитку регіону, оскільки саме кластеризація 
економіки забезпечує високу конкурентоспроможність підприємств-
учасників кластеру як у національному, так і на зовнішньому ринках. 

Глибоко вивчений і систематизований світовий досвід формування 
інноваційних кластерів дозволяє сформулювати кілька напрямів 
кластеризації, які можуть послужити орієнтиром при розробці та реалізації 
як автономних інноваційно-інвестиційних проєктів, так і комплексних 
програм кластеризації в рамках окремих регіонів. 

Кластери призначені для: 
-   організації взаємодії учасників  процесу розвитку території; 
- розробки та впровадження спільних програм та проєктів з 

обов’язковим застосуванням SMART-методів для досягнення 
максимального ефекту у розвитку території та впровадження інновацій від 
інтегрованої взаємодії; 

- модерації та утримання комунікаційних платформ співпраці з 
іншими регіонами та секторами щодо інноваційних проєктів та 
регіональних спеціалізацій; 

- стимулювання співпраці між підприємствами, науковцями та 
органами влади і місцевого самоврядування задля створення інноваційних 
продуктів та стартап проєктів, для їх розвитку та просування; 

- удосконалення процесу підготовки кваліфікованих кадрів для 
ведення інноваційної діяльності. 

 
Регіональний розвиток неможливий у вакуумі. Одним із 

основоположних законів регіонального розвитку є міжрегіональна 
співпраця.  

 
Міжрегіональна співпраця – це взаємоузгоджена діяльність 

органів влади двох або декількох регіонів як усередині держави, так і за її 
межами, спрямована на спільне вирішення питань економічного, 
соціального, культурного, екологічного розвитку даних територій із 
широким залученням місцевої спільноти.  
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Міжрегіональна співпраця є інструментом розв’язання 
регіональних проблем і складовою механізму економічного зростання як 
на національному, так і регіональному рівнях. 

 
Інструментами міжрегіональної співпраці можуть бути:  

 
 формування мезоінтеграційних об’єднань – єврорегіонів;  
 створення спеціальних (вільних) зон та територій пріоритетного 
розвитку у прикордонних регіонах; 
 міжрегіональні/міжнародні транспортні коридори. 

 
Основними суб’єктами міжрегіонального співробітництва можна 

вважати: 
1) державу в особі центральних органів влади; 
2) міжрегіональні  установи, організації та асоціації, створені 
регіональними та іншими органами влади, у тому числі агенції    
регіонального розвитку; 
3) регіональні органи державної влади; 
4) органи місцевого самоврядування; 
5) підприємства всіх форм власності; 
6) домогосподарства та індивідуальні підприємці. 

 
Міжрегіональне співробітництво – потужна організаційна 

інновація, що суттєво підвищує ефективність регіональної політики країни 
за рахунок: 

- розвитку суб’єктності регіонів, посилення їх здатності продукувати 
власні ініціативи та проєкти розвитку, створювати відповідну 
інфраструктуру розвитку – за таких умов роль держави полягає вже не в 
генеруванні, а у спрямуванні розвитку, що вимагає значно менших 
фінансових та управлінських ресурсів; 

- можливостей формування національних проєктів макрорегіональ-
ного (міжобласного) рівня – це дозволяє досягти належної значущості 
національних проєктів та відповідно мультиплікативного ефекту 
залучених проєктом коштів; 

- можливостей забезпечення комплексності розвитку територій, у 
тому числі депресивних регіонів, за рахунок більшої деталізації процесів 
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співпраці, яка стає можливою завдяки розробленню напрямів співпраці на 
локальному рівні; 

- надання практичного виміру євроінтеграційній стратегії України – у 
спосіб встановлення прямих зв’язків між зацікавленими партнерами та 
налагодження інтеррегіонального співробітництва з регіонами ЄС; 

- спрямування державної підтримки регіонального розвитку на 
консолідовані проєктні завдання, що дозволяє уникнути розпорошення, 
мінімізувати нецільове використання коштів, досягти кумулятивного 
ефекту від такої підтримки. 

Основна увага щодо впровадження ефективних методів державного 
регулювання міжрегіонального (транскордонного) співробітництва в 
зарубіжних країнах зосереджена на впровадженні сучасних інструментів 
взаємодії, представлених мережами агенцій регіонального розвитку (АРР), 
фондами регіонального розвитку, міжрегіональними асоціаціями, торгово-
промисловими палатами тощо, які ефективно співпрацюють із місцевою і 
центральною владою як фокусні центри стратегічного планування та 
супроводу проєктів розвитку територій. 

Вони забезпечують ефективну міжсекторну співпрацю на рівні 
«влада – бізнес – громадськість» і створюють якісно нове інституційне 
середовище, сприятливе для вирішення нагальних соціально-економічних, 
культурних, екологічних та інших проблем територій.  
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Практичні приклади міжрегіонального співробітництва 

Проєкт «Економічне зростання Карпат» 

 
Яскравим прикладом ефективного інструментарію з посилення 

спроможності регіонів є проєкт, що реалізується Агенцією регіонального 
розвитку Закарпатської області у рамках секторальної бюджетної 
підтримки – «Співробітництво задля економічного зростання Карпат», 
головна мета якого налагодження співпраці громад Закарпатської, 
Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської областей задля підвищення 
конкурентоспроможності місцевих економік територій Українських 
Карпат в секторах з природними потенціалами виробництва та зайнятості. 

Даний проєкт реалізується Агенцією регіонального розвитку 
Закарпатської області спільно з АРР Львівської області, АРР Чернівецької 
області та МАОМС Агенція розвитку Прикарпаття (Івано-Франківська 
область), що працюють у партнерстві на основі підписаного спільного 
Меморандуму про співпрацю. Цільові групи проєкту налічують 16 громад 
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей, 
що є високогірними та знаходяться на території Українських Карпат. Інші 
партнери проєкту – Івано-Франківський національний університет нафти 
та газу, Національний університет «Львівська політехніка», Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича та Ужгородський 
національний університет. 

Регіон Українських Карпат займає територію площею 56,6 тис. кв.км 
у межах чотирьох адміністративних областей – Закарпатської, Івано-
Франківської, Львівської та Чернівецької. На території регіону 
Українських Карпат статус гірських мають 715 населених пунктів, 
переважна більшість з яких (94%) – села і з них майже 40% (279 населених 
пунктів) є важко доступними, оскільки розташовані на висоті понад 600 
метрів над рівнем моря. Тут проживає 978 тис. населення. 

Крім міжрегіональних диспропорцій розвитку Закарпатської, Івано-
Франківської, Львівської та Чернівецької областей, існує тенденція до 
збільшення диференціації: 

1. За обсягом доходів місцевих бюджетів на одну особу – від 1,3 раза 
в Івано-Франківській області до 2,9 раза у Закарпатській області; 
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2. За обсягом реалізованої промисловості продукції на одну особу – 
від 3,3 раза у Закарпатській області до 6,8 раза у Львівській 
області; 

3. За обсягом роздрібного товарообороту на одну особу – від 2,1 раза 
в Івано-Франківській області до 5,5 раза у Львівській області; 

4. За обсягом капітальних видатків місцевих бюджетів (без 
трансфертів з державного бюджету) на одну особу – від 1,7 раза в 
Івано-Франківській області до 6 разів у Закарпатській області. 

 
Специфіка гірських територій полягає у тому, що умови гірських 

територій ускладнюють діяльність та досягнення високого рівня життя 
місцевого населення через природні особливості, важку транспортну 
доступність до центрів ділової активності та суспільного життя, водночас 
ця територія є екологічним та етнокультурним феноменом, потенціал 
якого на даний момент недорозвинений і потребує додаткової уваги та 
фінансової підтримки. Гірські території Карпатського регіону – 
Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області – є 
додатковим потенціалом розвитку нашої держави. 

Карпати – це територія з унікальними природно-кліматичними та 
економічними можливостями. Важливо, що Карпатський міський 
макрорегіон – унікальний природний комплекс з найбільшою лісистістю, є 
джерелом найбільш чисельних і найменш забруднених водних ресурсів, з 
унікальним туристичним та рекреаційним потенціалом, скарбницею 
творчих та культурних індустрій, осередком найстаріших культурних 
етносів Європи. В Українських Карпатах наявна мережа прикордонних 
шляхів, збережена унікальна природна та культурна спадщина, історично 
розвинута підприємницька традиція, що незаперечно підтверджує 
економічний потенціал Карпатських гірських територій у забезпеченні 
сталого розвитку макрорегіону та України в цілому. Важливо зберегти та 
гармонійно використати унікальний природний комплекс Українських 
Карпат, надавши при цьому змогу мешканцям гір бути головними 
суб’єктами збереження, які отримують за це нормальні умови свого 
проживання та гідні доходи. 

Проєктом передбачаються дослідження полюсів регіонального 
зростання Карпат та перевірка потенційно зростаючих кластерів з 16 
цільовими гірськими громадами, що здійснюватиметься за підтримки 
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Львівського, Чернівецького, Івано-Франківського та Ужгородського 
національних університетів. 

Проєктом також передбачається підвищення рівня управлінського 
потенціалу місцевого самоврядування з економічного розвитку цільових 
громад Карпатських областей України шляхом проведення навчань, а 
також реалізація проєктів місцевого економічного розвитку у кожній з 
цільових громад. 

Іншою проблемою, на вирішення якої спрямований проєкт, є 
низький рівень транскордонної співпраці. Даний проєкт дасть можливість 
підвищити рівень міжнародної співпраці місцевих громад з громадами та 
інституціями країн Європейського Союзу. 

Сьогодні гірські громади для прийняття ефективних управлінських 
рішень на новій територіальній основі не мають окремих систем з 
обрахунку економічних та фіскальних баз даних гірських територій. 
Проєкт передбачає створення цифрового web-інструменту (додатку) з 
обрахунку та обробки економічних та фіскальних баз даних гірських 
територій. Це посилить аналітично організаційну допомогу ОМС та 
інвестиційного вдосконалення, що передбачає здійснення заходів, 
спрямованих на стимулювання соціально-економічного розвитку 
територій Українських Карпат, створення системи інтегрованого 
управління програмними економічними заходами та моніторингу їх 
виконання на основі даних, доступних органам місцевого самоврядування. 

Важливим аспектом є інформаційно-аналітичне забезпечення 
планування гірських територій шляхом розроблення та впровадження в 
управлінську діяльність економічних даних для ОМС місцевого рівня, 
вироблення механізмів консолідації зусиль регіональних і місцевих 
органів публічної влади, бізнесу, установ, агенцій, університетів як 
економічно-інформаційної співдружності.  

Галузевий підхід проєкту фокусується на спільному збільшенні 
ринків, вирішенні завдань бізнесу і, що найважливіше, спільному розвитку 
території. Проєктом передбачається перевірка потенційно зростаючих 
галузей Карпат та реалізація програм місцевого економічного розвитку з 
фокусом на притаманні території специфіки місцевої зайнятості та 
виробництва валового регіонального продукту. 

Потенційно зростаючі галузі Українських Карпат: 
• їжа і екофермерство; 
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• кінофільми та відео; 
• вироби з дерева; 
• лікарська сировина; 
• медико-рекреаційний туризм; 
• спортивно-тренувальний туризм;  
• питна та мінеральна вода; 
• транспорт і логістика; 
• дизайн і креативні індустрії; 
• IT і BPO (Business Process Outsourcing); 
• приладобудування. 
 
Впровадження даного проєкту приведе до зростання рівня 

зайнятості населення у Карпатському регіоні, підвищення рівня 
інвестиційної привабливості, збільшення рівня надходжень у місцеві 
бюджети цільових громад, а також зростання кількості приватних 
підприємців у цільових гірських громадах у секторах з природними 
потенціалами виробництва та зайнятості. 

Одним із найважливіших довгострокових результатів проєкту буде 
визначення нових можливостей економічного розвитку Карпатських 
територій в умовах нової економіки, в результаті дослідження «Полюси 
регіонального зростання гірських територій Українських Карпат», які 
використовуватимуть органи місцевої влади (ОДА, обласні ради, ОТГ та 
районні ради), інституції регіонального розвитку Закарпатської, Івано-
Франківської, Львівської та Чернівецької областей, інвестори та інші 
зацікавлені сторони, на основі яких прийматимуться ключові управлінські 
рішення.  

Підготовлені тизери інвестиційних паспортів слугуватимуть для 16 
громад інструментом з підвищення рівня інвестиційної привабливості. 
Такі тизери допоможуть цільовим громадам зацікавити потенційних 
інвесторів, переконати їх у перспективності співпраці і продовженні 
роботи з громадами. В подальшому це покращить економіку громад, 
збільшить кількість робочих місць та надходжень у бюджети. 

Підвищення рівня управлінського потенціалу місцевого 
самоврядування з економічного розвитку цільових громад через 
проведення Школи з економічного розвитку для 24 голів/радників голів 
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цільових громад Карпатських регіонів, представників інституцій 
регіонального розвитку – надасть можливість впровадити інноваційні 
механізми в управлінні громадами, розробити концепції проєктів 
місцевого економічного розвитку, а також розробити стратегії місцевого 
економічного розвитку. Ці інструменти позитивно вплинуть на управління 
громадою та покращать якість життя у ній. 

Підвищення рівня міжнародної співпраці місцевих громад з громадами 
та інституціями країн ЄС дасть можливість представникам з громад краще 
ознайомитись з інструментами співпраці та активізації виробництв в 
умовах нової економіки у країнах ЄС, налагодити співпрацю з громадами 
чи інституціями країн ЄС, а також допомогти місцевому бізнесу у пошуку 
нових точок збуту, збільшенні експорту місцевої продукції у країни ЄС та 
отриманні сертифікації виготовленої продукції. 

Підготовлені програми місцевого економічного розвитку у цільових 
громадах та реалізовані 16 проєктів відповідно до даних програм, дадуть 
можливість мешканцям громад збільшити кількість місцевих підприємців 
у галузях з природним потенціалом виробництва, а також збільшити 
економічну базу. 

Підвищено рівень згуртованості Карпатських областей України, що 
дозволить заохочувати та всіляко підтримувати взаємовигідне 
співробітництво між Карпатським регіоном України. 

Нова методика обрахунку економічних і фіскальних даних у громадах 
на гірських територіях, що буде реалізована через створений web-
інструмент (додаток) з обрахунку та обробки економічних та фіскальних 
баз даних гірських територій, дозволить: 

- впровадити сучасні інформаційні технології в управлінні громадою; 
- покращити ефективність обрахунку та обробки економічних та 

фіскальних баз даних гірських територій; 
- прийняття стратегічних та операційних рішень на основі отриманих 

даних та ін. 
Усі вищезазначені результати проєкту сприятимуть зростанню рівня 

зайнятості населення у Карпатському регіоні, підвищенню інвестиційної 
привабливості, збільшенню надходжень у місцеві бюджети цільових 
громад, а також зростанню кількості приватних підприємців у цільових 
гірських громадах у секторах з природними потенціалами виробництва та 
зайнятості. 
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Єврорегіон Карпати 

 
Ще один приклад ефективного міжрегіонального та 

транскордонного співробітництва – утворення та функціонування 
Карпатського Єврорегіону.  

Карпатський Єврорегіон є міжрегіональною асоціацією, угоду про 
створення якої було підписано міністрами закордонних справ України, 
Угорщини, Польщі та Словаччини 14 лютого 1993 року в м. Дебрецен 
(Угорщина). Згодом до діяльності Карпатського Єврорегіону долучилася 
також Румунія. Керівним органом Карпатського Єврорегіону є Рада, до 
складу якої входять представники 5 національних делегацій (по 10 осіб від 
країни) 19 адміністративних регіонів Карпатського Єврорегіону. Нині 
керівництво Радою Карпатського Єврорегіону здійснює польська 
національна сторона. 

У контексті Конвенції Ради Європи були визначені основні цілі 
Карпатського Єврорегіону: координація спільних дій, сприяння 
співробітництву у сферах економіки, науки, екології, освіти, культури та 
спорту, підтримка реалізації транскордонних проєктів, співробітництво з 
міжнародними інституціями та організаціями на паритетних засадах. 
Карпатський Єврорегіон було створено в першу чергу і за участі міністрів 
закордонних справ України, Польщі та Угорщини. Суб’єкти-засновники та 
масштаби Єврорегіону визначили і його подальший розвиток, тобто вже 
апріорі функціонування, координація та інституційний розвиток були 
складними. Протягом перших п’яти років існування (1993–1998 рр.) площа 
території і чисельність населення адміністративно-територіальних 
одиниць в межах Карпатського Єврорегіону зросли майже у 3 рази і 
перевищували власне територію держав-засновниць. 

Карпатський Єврорегіон об’єднує прикордонні адміністративні 
одиниці та деякі населені пункти п’яти держав – Польщі, Угорщини, 
України, Словаччини та Румунії. Слід відзначити, що у 1993 році на 
установчому форумі лише регіони Угорщини (megye) (Боршод – Абауй – 
Земплен; Гайду – Бігар; Гевеш, Йас – Надькун – Солнок; Саболч-Сатмар – 
Берег; а також міста Мішкольц, Дебрецен, Еґер, Ніредьгаза), Польщі 
(Підкарпатське воєводство з 20 повітів і 4 міст на правах повітів: Кросно, 
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Перемишль, Жешув, Тарнув), України (області: Львівська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Чернівецька) підписали Декларацію. 

Прикордонні регіони Румунії – повіти (спочатку в 1993 році в якості 
спостерігачів, а потім у 1997 році увійшли до складу Карпатського 
Єврорегіону: Сату-Маре, Мараморош, Бігор, Сучава, Салай, Ботошані, у 
2000 році – область Харгіта). Обережною була і позиція Словаччини, 
регіони якої (окреси) лише у 1999 році стали асоційованими членами 
єврорегіону: Бардіїв, Гуменне, Кошице, Меджилабірці, Михайлівці, 
Пряшів, Сабінов, Сніна, Собранце, Стропков, Свидник, Требішов, Вранов 
та інші. 

Історія створення цього єврорегіону є об’єктом дослідження 
багатьох експертів та науковців України та Угорщини. Їх розвідки 
фокусуються переважно на окремих аспектах його розвитку. Серед авторів 
цих праць є поділ думок по відношенню до Карпатського Єврорегіону, а 
також залишається неоднозначною його оцінка в даному форматі після 
2004 року, адже скептичний та оптимістичний (в контексті його реформ) 
погляди щодо його подальшого розвитку чи то існування не відбивають 
комплексності та багатогранності історично традиційних заходів, які 
здійснюють прикордонні регіони двох сусідніх країн. Провідником 
реалістичного погляду на сучасну роль Карпатського Єврорегіону 
залишається в більшій мірі угорська сторона, а саме це ініціативи 
професора Шюлі-Закара, який підтримує ідею реформи єврорегіону, 
навіть у форматі двосторонніх зв’язків.  

Зокрема, це ідея збереження Карпатського Єврорегіону, але у 
форматі «субрегіонів» (alregio) із пріоритетом білатеральних зв’язків чи 
максимум трилатерального співробітництва.  

Головним органом асоціації є Регіональна Рада, яка приймає 
рішення з актуальних питань розвитку, з питань членства, участі у 
міжнародних організаціях, створює робочі комісії, ухвалює розроблені 
комісіями проєктні пропозиції та гарантує умови для їх виконання. 

До складу Ради входять максимально 10 осіб від кожної країни. 
Координаційним органом асоціації є Міжнародний Секретаріат, 
розташований у м. Ніредьгаза. Він має виконавчі та адміністративні 
функції, координує щоденну роботу асоціації, організовує засідання Ради 
та виконує відповідні адміністративні завдання, підтримує зв’язки з 
національними офісами, партнерами, координує роботу робочих комісій, 
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розвиває і підтримує зв’язки з міжнародними організаціями, бере участь у 
пошуках спонсорів.  

Роботу Міжнародного Секретаріату підтримують національні офіси 
держав-членів асоціації, постійні координатори, які також беруть участь в 
організаційних, перекладацьких та координаційних діяльностях. 

Робочі комісії, створені Радою, практично реалізують завдання 
згідно з цілями, визначеними та прийнятими Радою, зокрема, це комісія із 
регіонального розвитку (координатор – угорська сторона); із захисту 
довкілля (координатор – угорська сторона) та туризму (координатор – 
польська сторона); із розвитку торгівлі (координатор – румунська 
сторона); із попередження природним катастрофам (координатор – 
словацька сторона); із освіти, культури, спорту (координатор – українська 
сторона);  комісія  аудиту та контролю (координатор – угорська сторона). 
У кожній з країн-членів Єврорегіону створено постійні національні 
представництва. 

У квітні 2008 року головування у Раді Карпатського Єврорегіону 
перейшло до української національної сторони. Водночас протягом 2008 
року відбулося переформатування роботи української сторони у 
Карпатському Єврорегіоні з урахуванням європейського досвіду, яке 
завершилося створенням багаторівневої структури управління 
українською частиною Єврорегіону.  

Протягом 2008 року було реорганізовано діяльність української 
національної сторони в Карпатському Єврорегіоні: створено Українську 
Національну Раду Карпатського Єврорегіону у складі голів обласних рад 
та державних адміністрацій Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської 
та Чернівецької областей та АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна», що 
діє на підставі положення, а також створено виконавчу структуру – 
Національне Представництво України в Карпатському Єврорегіоні на базі 
Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – 
Україна».  

Варто відзначити характерні особливості Карпатського Єврорегіону:  

- в історико-ментальному ракурсі: міжрегіональна асоціація 
Карпатського Єврорегіону сформована на основі давніх традицій зв’язків 
та співробітництва у центральноєвропейському регіоні, які сягають 
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співпраці з чотирнадцятого століття за часів правління династії Анжу, а 
також і часів Австро-Угорської монархії;  

- полікультуралізм та багатоетнічність є особливою специфікою 
Карпатського Єврорегіону;  

- у геополітично-географічному зрізі: це периферійні регіони із 
високим ступенем міграції, але вигідним геополітичним та географічним 
розташуванням: вони розташовані на перетині важливих магістралей і 
комунікацій, які неефективно використовують;  

- вигідне геоекономічне розташування на перетині кордонів 
Європейського Союзу створює можливості розвитку ефективної 
інфраструктури транскордонного  співробітництва вздовж  проходження 
5-го (Критського) міжнародного транспортного коридору (Трієст – 
Любляна – Будапешт – Братислава – Чоп – Львів);  

- периферійні регіони Карпатського Єврорегіону мають стати 
ключовим транзитним мостом між Європою й Азією з метою 
максимального використання наявних та потенційних транспортних 
можливостей для забезпечення європейських транспортно-торговельних 
зв’язків;  

- з геополітичної точки зору: відбувся перехід від колишнього 
соціалістичного «забарвлення» до суверенного статусу держав цих 
прикордонних регіонів і відповідно їх приєднання до НАТО і ЄС на час 
2007 року (окрім України), який визначив набуття європейського 
інституційного статусу і розташування на «зовнішньому кордоні» 
Європейського Союзу;  

- у соціально-економічному вимірі: кожний з прикордонних регіонів 
Карпатського Єврорегіону є слаборозвинутим регіоном у своїх країнах із 
наявною низкою проблем економічного, інфраструктурного розвитку 
тощо, і в цьому контексті важливим є використання інноваційного 
потенціалу прикордонних регіонів з метою підвищення їх 
конкурентоспроможності вже в форматі Євросоюзу. 

У Карпатському Єврорегіоні проживає 16 мільйонів осіб, переважна 
більшість з них – мешканці малих містечок і сіл. Це периферійні громади, 
інфраструктура яких розвинена слабо, вкрай ізольовані від центрів 
економічного і культурного розвитку. Ізоляцію підсилює кордон з 
Європейським Союзом, який фактично розділяє Карпатський Єврорегіон 
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на дві частини. Саме тому в регіоні утворилася велика кількість соціально 
вразливих груп. Незважаючи на те, що природний приріст населення є 
одним з найвищих в Європі, кількість населення на території Карпатського 
Єврорегіону постійно скорочується, головним чином за рахунок еміграції 
(в тому числі нелегальної) та міграцій до міст. 

 

Сильні сторони Карпатського Єврорегіону:  

1. Діяльність в межах єдиної екосистеми (в Західній Європі існує 
позитивний досвід вирішення спільних питань єврорегіонами, 
які також діють в межах екосистем, скажімо, в Балтійській чи 
Альпійській).  

2. Наявність спільного кордону з Європейським Союзом, яка 
сприяє можливості реалізації спільних проєктів за кошти ЄС. 

3.  Можливість фінансування транскордонних проєктів у рамках 
спільних операційних програм ЄС, Європейського 
Інструменту Сусідства та Партнерства тощо. 

4.  Наявність спільної технічної інфраструктури в рамках 
Карпатського Єврорегіону; Спільна культурна спадщина. 

5. Відносно чисте довкілля на території діяльності Єврорегіону. 

6. Наявність Міжнародного резервату біосфери «Карпати», 
найбільшого в Європі, на території української, польської та 
словацької частин Карпатського Єврорегіону.  

За час існування Карпатський Єврорегіон, до складу якого входить 
19 країв і областей України, Румунії, Угорщини, Словаччини і Польщі з 
населенням 16 мільйонів, відіграв важливу роль організатора і 
координатора міжрегіонального та транскордонного співробітництва його 
членів у найрізноманітніших сферах економічного й суспільного життя. 

Протягом періоду функціонування Карпатського Єврорегіону 
вдалося здійснити низку важливих проєктів, серед яких Проєкт 
розширення і вдосконалення мережі прикордонних переходів між 
сусідніми державами, проєкт по захисту водних ресурсів і регулювання 
русла великих гірських річок, природного середовища і, зокрема, Проєкт 
по створенню протипаводкової системи гідроспоруд у прикордонних 
регіонах басейну гірської річки Тиси, яка, окрім Закарпаття, протікає через 
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кілька регіонів сусідніх країн. І співробітництво в цьому напряму активно 
продовжується. 

За 20 років існування Міжрегіональна Асоціація «Карпатський 
Єврорегіон» не зламала організаційних та правових бар’єрів і не стала 
юридичною особою відповідно до міжнародного права. Натомість як 
окремі юридичні особи діють національні представництва в кожній з 
держав, котрі з різним ступенем успішності та ефективності працюють для 
досягнення мети Карпатського Єврорегіону, а саме сприяння 
транскордонному співробітництву між прикордонними регіонами – 
членами Асоціації. Функції Національного представництва Карпатського 
Єврорегіону в Україні з 2008 року виконує Асоціація «Єврорегіон Карпати 
– Україна». 

Членами Асоціації є 72 органи місцевого самоврядування та їх 
об’єднання Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької 
областей. 

У грудні 2019 року члени Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» 
ініціювали створення на її основі Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція 
регіонального розвитку», що дасть можливість більш широко 
використовувати інструменти Програми підтримки секторальної політики 
«Підтримка регіональної політики України». 

Територіальна співпраця країн у межах Карпатського Єврорегіону 
на сьогодні, як правило, реалізується у двосторонньому форматі на рівні 
«точкових проєктів», а також у рамках окремих цільових програм у 
транскордонній, екологічній, гуманітарній, культурній сферах. Саме тому 
потенціал єдиного Карпатського простору як підґрунтя формування 
системної політики регіонального розвитку залишається не задіяним 
сповна.  

 

 



22

 

Мережа індустріальних парків «Західний індустріальний кластер» 

 
Спільний проєкт агенцій регіонального розвитку – яскравий приклад 

міжрегіонального співробітництва.  

Цей проєкт є типовим прикладом горизонтального об’єднання 
агенцій регіонального розвитку (далі АРР) та громад. До складу 
консорціуму увійшли три АРР з Житомирської, Рівненської та 
Тернопільської областей, а також п’ять громад, а саме: Привільненська ТГ 
(Рівненська область), Ланівецька ТГ, Борщівська ТГ (Тернопільська 
область), Брониківська ТГ, Малинська ТГ (Житомирська область). 

Усі громади характеризуються тим, що після об’єднання власної 
розбудованої інфраструктури для залучення інвесторів просто немає. Тому 
для створення інноваційної інфраструктури було вирішено об’єднуватися і 
подаватися на конкурс проєктів Секторальної підтримки ЄС з загальним 
бюджетом проєкту 12 млн грн. Звісно, цих коштів для будівництва 
повноцінного індустріального парку недостатньо, але цілком достатньо 
для того, щоб розробити проєктно-кошторисну документацію та провести 
всі необхідні дослідження територій. 

Відтак потенційний інвестор зможе набагато швидше розпочати 
будівництво об’єкту, оскільки не буде витрачатися час на геологічні та 
геодезичні вишукування, переведення цільового призначення земельної 
ділянки, розробку проєктно-кошторисної документації на підключення до 
монополістів та ін. Це все заощаджений час для інвестора. 

За результатами оцінки конкурсної комісії проєкт «Мережа 
індустріальних парків «Західний індустріальний кластер» (який був 
поданий на засадах міжрегіональної співпраці Житомир–Рівне–Тернопіль) 
здобув 1-ше місце. Далі усіх партнерів чекала кропітка робота з його 
реалізації. 

Та спочатку варто описати покроково, яким чином вдалося досягти 
гарного результату.  

Було проведено дослідження економічної ситуації серед таких 
областей, як:  

 Львівська,  
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 Вінницька,  

 Рівненська,  

 Житомирська,  

 Хмельницька,  

 Тернопільська.  

І було виявлено, що незважаючи на сусідство, Львівська, 
Хмельницька, Вінницька області залучають більше інвестицій, ніж їх 
сусіди – учасниці проєкту. Що означає розрив у залученні інвестицій у 
рамках країни. Це збільшення міграційних настроїв населення, збільшення 
безробіття, закриття діючого бізнесу або їх переорієнтація в області з 
кращим інвестиційним кліматом. Для областей, які постійно залучають 
більше інвестицій, окрім надходження до бюджету, є ризик різних 
реверсних дотацій, коли кошти необхідно передавати областям, які менш 
розвинені в цьому плані. 

Для подолання всіх наслідків можливих економічних розривів було 
досягнуто згоди між агенціями в рамках проєкту секторальної підтримки 
«Розвиток міжрегіональної співпраці шляхом створення інструментарію та 
інфраструктури міжрегіонального розвитку». 

Далі кожна з агенцій спілкувалася з громадами щодо їх бажання 
участі у проєкті як ідеологічно, так і фінансово. Це важливо, оскільки 
співфінансування з громад – це додаткові бали для оцінювання проєкту. 

Таким чином було виявлено учасниць проєкту, які захотіли стати 
драйвером змін у своєму регіоні: Привільненська ТГ (Рівненська область), 
Ланівецька ТГ, Борщівська ТГ (Тернопільська область), Брониківська ТГ, 
Малинська ТГ (Житомирська область). Написанням самого проєкту 
займався колектив АРР Житомирської області.  

Процес комунікації зайняв декілька місяців, протягом яких було 
виявлено всі потреби ТГ учасниць проєкту, та під ці потреби було 
написано проєкт. 

Крім того, однією з ідей проєкту було потужне маркетингове 
просування цільових областей, як спільного майданчика для залучення 
інвестицій. Це означає, що у разі звернення інвестора до одного 
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майданчика – він автоматично отримує базу з 5 майданчиків, де може 
розмістити своє підприємство. Головна умова – зареєструватися на 
території обраної ТГ. 

Потрібно зазначити, що на території Житомирської області вже 
декілька років реалізується обласна програма «Мережа індустріальних 
парків». Крім того, розвиток мережі індустріальних парків – це один із 
проєктів «Стратегії розвитку Житомирської області на 2021–2027 роки».  

Під час підготовки проєкту авторський колектив провів ряд заходів 
для громад, під час яких було обговорено питання якісної підготовки  
проєктів, основні принципи взаємодії з потенційними інвесторами, як 
здійснювати їх обслуговування та супровід, що таке індустріальні парки та 
яким чином вони працюють. Це сприяло пошуку громад, готових 
прийняти індустріальні парки на території громад. Вони вже знали, що це 
таке, який за масштабами проєкт та яким чином його реалізовувати. 

Зараз проєкт почав реалізовуватися, пройшли перші тендери, агенції 
почали писати концепції та збирати пакет документів для реєстрації 
індустріальних парків. І це тільки перший крок для реалізації масштабного 
задуму – створення повноцінної мережі індустріальних парків, яка буде 
конкурувати з Польщею чи Чехією. 
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Туристичний проєкт «Camino Podolico: 
Подільський шлях святого Якова» (2021 р.) 

 
Чудовий приклад міжрегіональної співпраці від Агенції регіонального 

розвитку Вінницької області – це міжрегіональний проєкт «Camino 
Podolico: Подільський шлях святого Якова» (2021 р.). 

Основна мета проєкту: створити затребуваний культурно-
пізнавальний та екологічний маршрут довжиною 250 км для піших 
подорожей за моделлю Шляху святого Якова (Camino de Santiago), 
поєднавши Вінницю і Кам’янець-Подільський історичною дорогою через 
Бар та забезпечивши передумови для збереження культурної спадщини й 
розвитку туристичної інфраструктури в долучених громадах. 

Період реалізації: 2021 р. (стадія впровадження). Реалізовує проєкт 
Барська міська рада у партнерстві з Вінницькою міською радою, а також 
територіальними громадами Вінницької та Хмельницької областей в 
межах партнерської програми «Культура. Туризм. Регіони» Українського 
культурного фонду, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка 
України» (КЕУ) та Державного агентства розвитку туризму України. 

Загальний бюджет проєкту становить 820 034 грн, у тому числі кошти 
від Українського культурного фонду – 743 594 грн та Вінницької міської 
ради – 76 440 грн. 

Проєкт спрямований на створення і промоцію культурно-
пізнавального й екологічного маршруту з Вінниці до Кам’янця-
Подільського через Бар за моделлю паломницьких Шляхів святого Якова. 
Поєднуючи 14 точок Вінницької та Хмельницької областей, маршрут 
дозволяє спланувати пішу або велосипедну прогулянку з необхідною 
інфраструктурою для харчування і ночівель через кожних 20-25 
кілометрів. Для туристів маршрут розкриває особливості формування 
Поділля як історичного регіону зі своєрідним природним ландшафтом і 
демонструє вплив загальноєвропейських подій на історію тутешніх громад 
– через відвідання колишніх фортифікаційних споруд, храмів та 
монастирів, палаців та парків. 

Унікальність Подільського шляху святого Якова полягає в тому, що в 
Україні формат пішохідного культурно-пізнавального туризму ще не був 
системно впроваджений, і досвід Camino Podolico може стати цінним для 
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різних регіонів України. Ініціатори мають намір продовжити в 
майбутньому шлях до кордону з Європейським Союзом, аби приєднатися 
до Європейської федерації Шляхів святого Якова – першого 
сертифікованого культурного маршруту Ради Європи. 

Географія:  

Camino Podolico проляже довжиною понад 250 кілометрів 
мальовничими та багатими на спадщину населеними пунктами Поділля: 

Вінницька область: Вінниця – Селище – Гнівань – Демидівка – Браїлів 
– Жмеринка – Северинівка – Бар – Ялтушків – Хмельницька область: 
Віньківці – Зіньків-Маліївці – Дунаївці – Маків.  
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Ініціатива «Міжрегіональний обмін досвідом – інструмент побудови 
успішних громад» 

 
Починаючи з 2018 року, Вінницька обласна Асоціація органів 

місцевого самоврядування впроваджує діяльність з обміну досвідом для 
громад області в рамках міжрегіональної співпраці.  

Метою даної діяльності є досягнення стабільного збалансованого 
соціально-економічного розвитку на регіональному рівні завдяки 
підвищенню конкурентоспроможності регіонів. 

Основними формами міжрегіональної співпраці є обмін досвідом між 
громадами областей-партнерів шляхом прямих візитів, а також онлайн-
заходів з залученням міжнародних експертів. 

У рамках цієї діяльності громади Вінницької області уклали 
меморандуми про міжрегіональну співпрацю з громадами Хмельницької, 
Житомирської та Черкаської областей. Проводяться освітні заходи з 
метою передачі досвіду в питаннях розвитку громад, а також 
напрацювання взаємовигідного партнерства для реалізації спільних 
проєктів. 
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Проєкт транскордонної співпраці «Сільський туризм – вірний  крок 
на  шляху  поліпшення  транскордонної  співпраці                               

між Сороцьким районом (Республіка Молдова)                                               
і Ямпільським районом (Україна, Вінницька область)» 

 
Учасники: Інститут розвитку і соціальних ініціатив (ІДІС) «Вііторул» 

м. Кишинева в партнерстві з Сороцькою районною радою (Республіка 
Молдова) та Ямпільською районною державною адміністрацією 
(Вінницька область, Україна). 

Мета проєкту: зміцнення потенціалу постачальників туристичних 
послуг та місцевих органів влади в Сороцькому і Ямпільському районах 
для розвитку сільського туризму за допомогою транскордонного 
співробітництва.  

Короткий опис: основними заходами проєкту стало виявлення і відбір 
шляхом прозорого конкурсу 15 родинних господарств (9 – з Сороцького та 
6 – з Ямпільського районів) для підвищення їх здатності в якості 
потенційних надавачів туристичних  послуг;  організація і проведення 7 
семінарів для учасників обох районів; організація і проведення двох 
робочих виїздів у місцевості з туристичними пансіонатами/віллами у 
Молдові та Вінницькій області; сприяння в організації заходів з 
туристичним  спрямуванням  (фестивалі,  виставки і т.д.) в обох районах. 
У рамках проєкту було досліджено можливості започаткування бізнесу у 
сфері сільського туризму, а також туристичний потенціал 
транскордонного регіону Сороки – Ямпіль.  

Ключові результати: розроблено туристичний сайт 
www.sorocayampiltur.info, мапа найбільш важливих туристичних 
маршрутів та знято документальний фільм «Транскордонний регіон 
Сорока – Ямпіль – європейський туристичний напрямок», а також 
розроблено і надруковано книгу-гід «Розвиток бізнесу в сільському 
туризмі». 

Загальний бюджет проєкту – 870,1 тис. євро, в тому числі кошти 
гранту ЄС – 684,7 тис. євро. Проєкт співфінансується Європейським 
Союзом через Програму територіальної кооперації Республіка Молдова – 
Україна в рамках Східного Партнерства (ЕаРТС). 

 



29

 

Проєкт децентралізованого співробітництва міста Вінниці                   
та Вінницької області із містом Діжон                                                         

та регіоном Бургундія – Франш-Конте Французької Республіки 
 

Початок реалізації – 2020 рік. 

Учасники: місто Вінниця та Вінницька область, місто Діжон та регіон 
Бургундія – Франш-Конте Французької Республіки. 

Короткий опис: проєкт передбачає співробітництво за чотирма 
напрямами, розподіленими за зонами відповідальності між містом та 
областю, а саме: 

- створення агропромислового кластера; 
- створення агрохабу на базі Вінницького національного аграрного 

університету; 
- проведення технічної експертизи для модернізації мережі 

водопостачання та водовідведення м. Вінниці; 
- налагодження співпраці в управлінні водними ресурсами в 

сільському господарстві та вирощування органічних культур. 

Перспективи поглиблення співпраці: реалізація проєкту дозволить 
місту Вінниця та Вінницькій області розвинути свою економічну та 
інвестиційну діяльність в агропромисловій сфері, розширити експортний 
потенціал, здобути визнання в якості інноваційного й динамічного регіону 
з потужним інвестиційним потенціалом. 

На реалізацію проєкту децентралізованого співробітництва МЗС 
Франції виділено 296,0 тис. євро. 
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Співпраця з міжнародними інституціями 

 

З 2019 року Агенція регіонального розвитку Житомирської області 
активно співпрацює з проєктом Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB), 
який реалізується у межах ініціативи «Підтримка розвитку 
підприємництва та конкурентоспроможності українських регіонів» від 
Міністерства Фондів і Регіональної Політики Республіки Польща. Така 
співпраця має на меті амбітну ціль, а саме пошук талановитої молоді з 
інноваційними ідеями в Україні. 

Основна проблема, з якою зіштовхуються стартапи в Україні, це 
проблема фінансування. Для втілення будь-якої справи та доопрацювання 
її до довершеного стану недостатньо тільки ідеї. Залучити гроші на 
розвиток новоствореної компанії дуже складно, оскільки існує високий 
ризик їх неповернення. Для надання фінансової допомоги на 
впровадження стартапу існують різноманітні конкурси, які дають змогу 
визначити найкращий проєкт. Переможцям конкурсів допомагають 
просунутись на ринок. 

Конкурс стартапів допомагає молодим підприємцям залучити 
кошти, необхідні для старту виробництва продукції або реалізації своєї 
ідеї. Мета конкурсу – допомогти талановитій молоді розвивати інноваційні 
продукти. До участі запрошуються всі бажаючі команди та винахідники, 
які мають яскраві ідеї і здатні їх реалізувати. Завдяки підтримці PUSB 
можуть бути забезпечені 100% коштів, необхідних для реалізації бізнес-
ідеї за напрямами: ІТ, технологічні стартапи, агростартапи. 

У 2019 році проєкт був створений для того, щоб забезпечити доступ 
до фінансування для українських підприємств, а також для зміцнення 
зв’язків між Україною і Республікою Польща. Експертами конкурсу були 
Лукаш Вавек та Катажина Грондковська – професіонали і ментори в 
стартап-сфері, які особисто допомогли розвивати не один стартап. 

До конкурсу було відібрано всього 6 команд з 20, які подали заявки: 
Beeworker, Коростень Коптер Клуб, Make4Life, FPI, Virtual, Height TX1. 

У конкурсі перемогли студенти Житомирської Політехніки Денис 
Любченко, Владислав Гриценко та Максим Захарченко, які представляли 
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стартап BeeWorker. Команда креативно підійшла до виступу та жваво 
спілкувалась із суддями. Хлопці отримали доступ до фіналу конкурсу на 
KYIV TECH HUB-2019, а також оффлайн та онлайн менторську підтримку 
для досягнення найкращого результату у вересні 2019 року у фінальних 
змаганнях. 

У 2020 році конкурс охопив такі міста: Харків, Львів, Рівне, 
Миколаїв, Чернігів, Житомир, Вінниця, Хмельницький. 

У Житомирі перевага надавалася стартапам за наступними 
напрямами: 

• ІТ; 

• технологій; 

• агронапряму; 

• Fashion Tech (технології в обробці тканин та пошиття). 

У 2020 році участь у пітчингу взяли 5 команд, а саме: Homer, Safe 
Menu, FreeLine, SmashCan, «RE-leaf TEXTILE». 

Кращим став проєкт «RE-leaf TEXTILE». Ідея проєкту полягає у 
новій технології, за допомогою якої можна переробити рослинні відходи у 
волокнистий, біодеградаційний текстильний матеріал – віскозу, який 
можна використати як новий вид матеріалу для виготовлення тканин. На 
сьогодні споживання віскози, яка виготовлена з деревної целюлози, 
зростає, що спричиняє проблеми з вирубкою лісів та забрудненням 
середовища внаслідок технологічних процесів, які є доволі токсичними, 
незважаючи на те, що існує багато аналогів недеревної целюлози із 
рослинних відходів. 

Після регіональних етапів відбувався фінальний етап в Києві, де 
були представлені найкращі команди-переможці регіональних етапів, які 
змагалися за 100 тис. грн. Партнерами заходу виступили: Міністерство 
освіти і науки України, Polish-Ukrainian Startup Bridge, Sigma Software 
Labs, Ukrainian Startup Fund, Come It Up, Quarter Partners, Center for 
Entrepreneurship LvBS, Sigma Software University. 

Нещодавно стартувала друга едиція проєкту PUSB. До 5 жовтня 
триватиме прийом заявок від стартаперів. Конкурс відкритий для 
стартапів і компаній на ранній стадії розвитку, які хочуть привернути 
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увагу клієнтів, журналістів та інвесторів до свого проєкту та вийти на 
ринок Польщі. Відібрані стартапи зможуть презентувати свої проєкти у 
листопаді 2021 року на Kyiv Tech Hub.  

Загалом співпраця Агенції регіонального розвитку та проєкту PUSB 
дозволила сформувати базу проєктів, які потенційно можуть отримати 
фінансування від інвесторів, створити ком’юніті молодих стартаперів, які 
готові розвивати свої проєкти, а також отримали досвід пітчингу на 
найвищому рівні. Українські проєкти змогли залучити кошти для того, 
щоб сформувати початковий капітал для власної справи. 
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Регіональна мережа сприяння розвитку                                       
кругового екопідприємництва 

 

Круговий або циркулярний підхід до креативної економіки – нова 
модель організації підприємництва, орієнтований на стійкий розвиток та 
відповідальність. Загальна проблема українських підприємств полягає у 
практичній відсутності стандартів, обговоренні та навчанні циркулярним 
моделям для ведення соціально-відповідального бізнесу, для розвитку 
креативного підприємництва серед молоді – екопідприємництва.  

Тематика циркулярної економіки лише обговорюється на рівні 
пілотних проєктів у Львові, Києві, Івано-Франківську в енергетиці, 
переробці відходів, упаковці. Водночас тематика кругової економіки вже є 
частиною освітнього процесу у ВНЗ Рівненської та Житомирської 
областей, а структура промисловості визначає пріоритетами саме 
проблеми стійкого розвитку. Особлива увага при цьому має приділятись 
деревообробці, текстильній індустрії, агротехнологіям та харчуванню, 
новим пакувальним та будівельним матеріалам тощо. 

Основною метою такої діяльності є зведення до мінімуму загального 
впливу продукту або послуги на навколишнє середовище. Це стосується 
інноваційних дизайнерських рішень як для продуктів, так і для послуг, які 
враховують весь життєвий цикл – від видобування сировини до 
виробництва, розподілу та використання – до ресайклінгу, 
«репарабельності» та утилізації. Мінімізація забруднюючих речовин 
протягом виробничого періоду є настільки ж важливою, як і протягом 
життя продукту. Такий цілісний підхід враховує екологічні, соціальні та 
економічні вигоди, а також естетично привабливий та довговічний дизайн. 
Екопідприємництво за своєю природою сприяє інноваціям і зміні 
поведінки виробників і споживачів, передбачає «екологічно налаштоване» 
мислення. 

Створені моделі кругового підприємництва орієнтуються на такі 
причини необхідності підтримки моделей кругового підприємництва: 

- Стійке зростання загального обсягу спожитої продукції. 
Підвищена купівельна спроможність людей передбачає більше 
споживання продуктів і, отже, сировини, що створює більший обсяг 
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відходів, що утворюються в кінці строку корисної експлуатації 
продукції. 

- Збільшилася різноманітність продуктів і послуг. Один продукт 
може мати безліч версій, що передбачає ряд технологій, які 
вимагають різних систем управління. Це означає додаткове 
ускладнення в кінцевому процесі корисного використання цих 
продуктів. 

- Поточні інновації в продуктах. Модифікація і оновлення 
технологічних характеристик і особливостей продукції, що значно 
скорочує їх корисний цикл. 

- Збільшення енергоспоживання у фазі використання. Збільшення 
продукції на ринках означало поступове та постійне зростання 
загальної кількості спожитої енергії. 

- Глобальний маркетинг. Єдиний ринок і багатостороннє 
скорочення торгових бар’єрів і інвестицій допомогли створити 
глобальну економіку, що призвело до більшого впливу на 
навколишнє середовище, пов’язаного з транспортним сектором. 

- Складність виробу. Знання проєктування та розробки продукту 
дедалі більше пов’язано з суб’єктами або корпораціями, які 
виробляють і продають їх. 

- Втручання більшої кількості зацікавлених сторін. Складність і 
процеси глобалізації продуктів приводять до залучення більшої 
кількості зацікавлених сторін у життєвий цикл цих продуктів. 
Діяльність по створенню мережі підтримки та розвитку кругового 

екопідприємництва також відповідає вимогам адаптації України до 
Європейського зеленого курсу (European Green Deal), який орієнтовано на 
економічний розвиток, базований на інноваціях, які не шкодять довкіллю. 
Долучення України до ЄЗК відкриває можливості взаємодії, активна 
позиція може формуватись через залучення громадськості та поширення 
інноваційних практик екологічного підприємництва та політик стійкого 
розвитку міст та територіальних громад України. Це особливо стосується 
складних питань з різними поглядами чи інтересами, таких як розрив між 
селом та містом, ставлення до біоекономіки, управління водними 
ресурсами, вибір джерел енергії тощо.  

Кругова економіка, яка є стійкою, відновлювальною, інклюзивною, 
повинна бути центральним компонентом місцевих та регіональних 
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економічних та підприємницьких мереж, які мають відповідний масштаб 
для закриття циркулярних ресурсів, створення стійких кругових екосистем 
та розробки спільних інноваційних схем для спільноти. Все більша 
кількість міст, регіонів, галузей промисловості та підприємств бере участь 
у тестуванні та поліпшенні циркулярності, у секторах економіки, 
ланцюгах створення вартості та послугах. Тим не менше, конкретне 
впровадження системних рішень для територіального розгортання 
циркулярної економіки все ще потребує демонстрації та ефективного 
відтворення в інших сферах. Зокрема, головним викликом є те, як 
ефективно застосувати концепцію циркулярної економіки за рамками 
традиційного відновлення ресурсів.  

Як варіант, рішенням може стати створення «Циркулярної 
територіальної мережі» як соціально-економічної та екологічної системи, 
що складається з усіх відповідних суб’єктів та вимірів для впровадження, 
демонстрації та сприяння тиражуванню щонайменше одного 
циркулярного системного рішення. У цьому контексті йдеться про 
міжгалузевий демонстраційний проєкт для територіального розгортання 
циркулярної економіки. Прикладами відповідних учасників мережі є: 
державні адміністрації та комунальні організації; малі та середні 
підприємства (МСП), наукові та інноваційні спільноти; фінансові 
посередники; громадянське суспільство, включаючи громадян та 
неурядові організації. Мережа включає географічно цілісну територію і 
має створити план дій з циркулярної економіки. Системні рішення мережі 
мають демонструвати роль циркулярної економіки для узгодження 
економіки та людської діяльності та реагування на потреби громадян в 
умовах системної кризи, такі як кліматичні зміни, забруднення, утворення 
відходів, втрата біорізноманіття та несприятливий соціально-економічний 
та екологічний вплив кризи COVID-19.  

Впроваджені системні рішення зможуть підвищити стійкість 
соціально-економічного відновлення, а також забезпечити стійке та 
інклюзивне зростання регіонів. Стійкість, регенерація екосистем, 
інклюзивність та соціальна справедливість повинні бути основою кожного 
рішення. Впроваджені рішення продемонструють циркулярні моделі 
управління та підтримку всіх відповідних суб’єктів. Ці системні рішення 
передбачають стійкий та ефективний симбіоз всередині та між 
економічними секторами, сприяють співпраці вздовж та/або між 
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ланцюгами створення вартості та посилюють інтеграцію між 
виробництвом, послугами та споживанням. Системні рішення та задіяні в 
них економічні сектори будуть відібрані на основі детального аналізу 
соціально-економічних потреб регіону, використання циркулярного 
потенціалу, вирішення проблем та пріоритетів смарт-спеціалізації. Вибір 
секторів економіки у кожному регіоні буде чітко визначений та 
обґрунтований у пропозиціях і з урахуванням міжнародних вимог.  

Така мережа, зокрема, має діяти за моделлю інкубаторів 
інноваційного розвитку, живих лабораторій, фаблабів або мейкерських 
просторів. У результаті на базі створених Регіональних Хабів та осередків 
циркулярного підприємництва може бути залучено місцевих підприємців і 
сформовано наглядову раду за участі іноземних та вітчизняних експертів. 
Взаємодія з експертами дасть можливість дослідити циркулярні 
можливості регіонів та міст, територіальних громад (Circular Scanning) і 
розробити навчальну програму для молодих підприємців, студентів 
профільних закладів освіти та підготувати тренерів по циркулярному 
екопідприємництву та сталому територіальному розвитку.  

Популяризація мережі має здійснюватись через пілотні воркшопи та 
публічні обговорення з циркулярного територіального розвитку, а також 
Дні циркулярного підприємництва і проведення регулярної Літньої школи 
циркулярного підприємництва та територіального розвитку та регіо-
нального конкурсу-хакатону циркулярного креативного підприємництва 
серед молодих підприємців на розробку проєктів з виробництва 
циркулярних товарів та послуг. Учасникам програми буде запропоновано 
менторську підтримку та започаткування краудфандингової або крау-
дінвестингової програми. Для діючих підприємств така мережа може 
виступати консультаційним центром. 
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Інноваційні підходи до залучення інвесторів 

 

В умовах сьогодення регіони України перебувають і в перспективі 
будуть знаходитися в умовах глобальної конкуренції, що вимагає 
формування і реалізації нових механізмів, спрямованих на забезпечення 
залучення інвестицій, що засновані на інноваційних підходах.  

Інвестування – провідний фактор економічного та технологічного 
зростання держави. Недостатність інвестування в регіонах України є 
одним з основних показників визначення депресивності території (поряд з 
грошовими доходами населення, їх рівнем зайнятості та кількістю 
безробітних). Пріоритетна роль інноваційно-інвестиційної стратегії 
розвитку України та її регіонів визначається як провідними науковцями, 
так і законодавчо на державному рівні.  

Проєкт «Інноваційні підходи до залучення інвесторів» завдяки 
можливості міжрегіональної мультиплікації дозволить забезпечити 
високий рівень сервісу та подальшого супроводу потенційних інвесторів, 
сприятиме створенню у виробничій сфері десятків тисяч нових робочих 
місць та зменшенню трудової міграції за межі регіонів. Також внаслідок 
реалізації проєкту очікується значне збільшення доходів місцевих 
бюджетів від сплати податків з новостворених робочих місць і підвищення 
рейтингу задіяних в проєкті регіонів за рівнем іноземних інвестицій.  

Очікуваний щорічний бюджетний ефект від сплати податків лише у 
Тернопільській області сягатиме понад 33 млн грн. Завдяки значному 
збільшенню надходження податків до місцевих бюджетів, можливо 
запустити мультиплікативні механізми, внаслідок яких покращаться умови 
проживання та підвищиться рівень життя в ТГ для їх мешканців. Тобто, за 
рахунок додатково отриманих коштів можна буде будувати об’єкти 
соціальної інфраструктури та покращити якість послуг, які надаються в 
ТГ, а також розвивати підприємництво. 

Запропонована комплексна модель передбачає комплекс заходів, що 
спрямовані на досягнення поставлених цілей щодо інвестиційного 
забезпечення, коли в першу чергу потрібно створити необхідну 
інфраструктуру, що в подальшому забезпечить належний рівень залучення 
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інвесторів. Інвестиційне забезпечення має бути чітко націлене на 
донесення інвестиційних пропозицій потенційним іноземним інвесторам і 
може стати одним із кроків, разом з боротьбою з корупцією та 
реформуванням країни для збільшення її інвестиційної привабливості. 
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Співпраця Агенцій регіонального розвитку                                                      
в питаннях стратегічної та операційної діяльності Агенцій, 

нормативного забезпечення діяльності Агенцій,                                  
вирішення спільних проблем та обміну досвідом 

 

У рамках поточної діяльності Агенції тісно співпрацюють між собою 
у кількох основних напрямах: 

- регіональний розвиток; 

- залучення фінансування для здійснення інвестиційних та 
розвиткових проєктів; 

- інституційний розвиток агенцій.  

На даному етапі шість партнерських агенцій Закарпатської, 
Вінницької, Житомирської, Луганської, Рівненської та Тернопільської 
областей здійснюють спільний проєкт «Розвиток міжрегіональної 
співпраці шляхом створення інструментарію та інфраструктури 
міжрегіонального розвитку», основною метою якого є підвищення 
конкурентоспроможності регіонів, досягнення рівномірного, 
збалансованого розвитку територій, запобігання поглибленню соціально-
економічних диспропорцій шляхом створення інструментів та 
інфраструктури міжрегіонального співробітництва.  

У рамках цього проєкту уже підготовлено шість проєктних 
пропозицій міжрегіонального співробітництва, три з яких отримали 
фінансову підтримку та почали впроваджуватись. Працівники 
партнерських агенцій підготували тридцять концепцій розвиткових та 
інвестиційних проєктів, які розроблятимуться у подальшому. Ведеться 
робота над створенням Ради міжрегіональної співпраці як сталого 
компоненту міжрегіональної співпраці  та робота над пакетом документів 
щодо можливостей створення фондів сприяння регіональному розвитку.  

Значна увага у проєкті приділена і розвитку інституційної 
спроможності самих агенцій, зокрема розроблено (поновлено) стратегії 
розвитку агенцій, розроблено пакети послуг, які агенції можуть надавати, 
проведено ряд навчальних заходів для працівників партнерських агенцій.   
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Крім того, Агенції спільно готують та надають пропозиції Мінрегіону 
щодо: 

- підвищення якості та ефективності діяльності державного фонду 
регіонального розвитку (далі ДФРР), зокрема внесена та прийнята 
пропозиція до порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних 
програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів ДФРР щодо включення АРР як заявника. Це дозволить 
збільшити кількість розроблених та реалізованих розвиткових проєктів; 

- актуалізації законодавства з питань регіонального розвитку, зокрема 
напрацювання пропозицій до ЗУ «Про засади державної регіональної 
політики», в т.ч. в питаннях покращення діяльності Агенцій регіонального 
розвитку. 

Така мережева співпраця допомагає через внутрішню, швидку 
комунікацію між керівництвом Агенції в ефективному вирішенні спільних 
питань, отриманні оперативної допомоги/поради для власної роботи в 
регіоні, в питаннях обміну кращими практиками, експертами, пошуку 
спільних інтересів для підготовки мережевих ініціатив та проєктів.  
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Всеукраїнський форум Агенцій регіонального розвитку (2018, 2019) 
 

Ще одним позитивним прикладом міжрегіонального співробітництва 
є проведення щорічних форумів, під час яких представники агенцій мають 
можливість обмінятися досвідом, поділитися успіхами та розповісти про 
виклики, з якими стикаються у діяльності, почути фахівців – експертів.  

Мета форуму – щорічно презентувати мережу партнерства Агенції, її 
досягнення та обговорити плани відповідно до 4 основних пріоритетів:  

 регіональний розвиток;  

 розвиток підприємництва;  

 інвестиції та інновації; 

 організаційний розвиток мережі Агенцій за участі партнерів, 
відповідальних та зацікавлених у розвитку відповідних 
пріоритетів. 

На хвилі реформ, які відбуваються в Україні в усіх сферах життя, 
Агенції покликані бути рушійною силою та основним інструментом 
реалізації державної регіональної політики, сприяти розвитку малого та 
середнього бізнесу, залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій, 
підтримувати експорт, створювати умови та стратегії для інституційного 
та інфраструктурного розвитку регіонів. 

Учасники Форуму: АРР, профільні Міністерства України, 
представники посольств країн світу, міжнародні та вітчизняні установи та 
організації, що підтримують економічний розвиток та процес реформ в 
Україні. Представники фінансових установ. 

Оргкомітет форуму: Агенції регіонального розвитку 14 регіонів: 
Житомирської, Вінницької, Київської, Кіровоградської, Черкаської, 
Чернігівської, Закарпатської, Рівненської, Тернопільської, Луганської, 
Хмельницької, Чернівецької, Івано-Франківської областей.  
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Агенція регіонального розвитку Вінницької області – недержавна 
неприбуткова установа, головною метою якої є сприяння 
всеохоплюючому регіональному розвитку Вінницької області та її 
окремих територій за рахунок залучення інвестиційних та додаткових 
ресурсів, а також здійснення комплексу заходів, направлених на 
покращення іміджу області та розвиток бізнес-середовища. 

Створення Агенції розпочалось у березні 2016 року, коли депутати 
Вінницької обласної ради схвалили рішення щодо створення установи 
«Агенція регіонального розвитку Вінницької області». 29 квітня 2016 року 
було підписано розпорядження голови облдержадміністрації «Про 
Агенцію регіонального розвитку Вінницької області», а вже 18 травня 
пройшли збори засновників Агенції, на яких затвердили Положення про 
Агенцію. 23 червня 2016 року відбулась офіційна реєстрація установи 
«Агенція регіонального розвитку Вінницької області». 

Головна місії Агенції – сприяти розвитку Вінниччини за рахунок 
інвестицій та інших ресурсів, а також здійснення заходів з покращення 
бізнес-середовища та іміджу області. 

Для досягнення мети Агенція здійснює свою діяльність за 4 
напрямами:  

- Регіональний розвиток. 
- Залучення інвестицій.  
- Розвиток МСБ. 
- Організаційний розвиток. Міжнародне співробітництво. 

Найбільше уваги команда Агенції приділяє допомозі структурним 
підрозділам Вінницької ОДА в розробленні стратегічних документів/ 
формуванні політик, а саме в розробленні Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області до 2027 року та Плану дій з її 
реалізації, розробленні Регіонального плану управління відходами 
Вінницької області до 2030 року та проведенні СЕО.  

Епідемія коронавірусу сильно вплинула на наші основні цільові 
групи: мікро, малий та середній бізнес (МСП) та органи влади (ОВВ, 
ОМС), змінивши їх пріоритети та потреби. Відповідно, офіс установи, 
перейшовши в режим онлайн, розпочав пошук ресурсів для підтримки 

 Агенція регіонального розвитку
Вінницької області
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цільових груп у вирішенні актуальних проблем (заходів по боротьбі з 
епідемією коронавірусу).  

Розуміючи, що органи влади зосереджені на поточних заходах, 
пов’язаних із Covid-19, а також, що карантинні обмеження призведуть до 
дефіциту місцевих бюджетів, було підготовлено ряд проєктів 
регіонального розвитку, які спрямовані на досягнення цілей, завдань 
стратегічних документів області та пошук ресурсів на їх реалізацію.   

В умовах невизначеності, так званого VUCA світу, розвиток 
людського потенціалу та заходи з неформальної освіти залишаються 
пріоритетними для нас і в цьому півріччі. Дотримуючись даної позиції, 
наша команда підготувала та провела ряд заходів для молоді. 

У 2020 році було проведено 93 онлайн- та офлайн-заходів, 
учасниками яких стали 539 осіб, серед яких 20 осіб – суб’єкти 
підприємницької діяльності, 250 – представники органів місцевого 
самоврядування, 126 – представники органів виконавчої влади, 137 – 
викладачі, студенти ЗПТО Вінницької області, а також зацікавлені особи в 
започаткуванні власної справи та 6 працівників Агенції та волонтери. 
Бюджет заходів становить: 1640 тис. грн, де власний внесок – 830 тис. грн, 
а сума залучених коштів становить: 810 тис. грн.  
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Агенція регіонального розвитку Житомирської області – установа, 

яка створена з метою сприяння використанню внутрішнього потенціалу 
області. Агенція була створена Житомирською обласною радою та 
Житомирською обласною державною адміністрацією 07.08.2017 р.  

Основна мета Житомирської АРР – реалізація державної 
регіональної політики, сприяння розвитку Житомирщини за рахунок 
залучення інвестицій та інших ресурсів, а також здійснення заходів з 
покращення бізнес-середовища та іміджу області. 

Розроблено ряд кроків, які підвищують інвестиційну привабливість 
області, допомагають потенційним інвесторам знайти цікаві пропозиції, в 
свою чергу для регіону це покращення економіко-соціальної ситуації, 
робочі місця та покращення умов життя людей. 

Зокрема, агенція надає комплекс послуг з інформування, 
консультування, менеджменту, маркетингу, технічного та юридичного 
супроводу проєктів, інвестора. Компетенції співробітників дозволяють 
розробляти стратегічні плани та проєкти. 

Житомирська АРР виступає партнером у трьох проєктах з 
міжрегіональним компонентом: 

1. З Рівненською АРР у проєкті «Регіональна мережа сприяння 
розвитку циркулярного екопідприємництва»; 

2. З Вінницькою, Хмельницькою та Рівненською АРР у проєкті «100 
сімейних фермерських господарств – основа сталого розвитку 
сільських територій»; 

3. З 15-ма АРР України «Створення всеукраїнської мережі центрів 
залучення та супроводу інвесторів на базі Агенцій регіонального 
розвитку». 

Також з 2019 року Агенція регіонального розвитку Житомирської 
області активно співпрацює з проєктом PUSB, який реалізується у межах 
ініціативи «Підтримка розвитку підприємництва та 
конкурентоспроможності українських регіонів» від Міністерства Фондів і 
Регіональної Політики Республіки Польща. Така співпраця має на меті 

Агенція регіонального розвитку 
Житомирської області
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амбітну ціль, а саме пошук талановитої молоді з інноваційними ідеями в 
Україні. 

Співпраця Агенції регіонального розвитку та проєкту PUSB 
дозволила сформувати базу проєктів, які потенційно можуть отримати 
фінансування від інвесторів, створити ком’юніті молодих стартаперів, які 
готові розвивати свої проєкти, а також отримати досвід пітчингу на 
найвищому рівні. Отже, українські проєкти мають змогу залучити кошти, 
щоб сформувати початковий капітал для власної справи. 
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Установа «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області» 
утворена 14.11.2017 р. на підставі Цивільного кодексу України, Закону 
України «Про засади державної регіональної політики» та Постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року № 258 «Про затвердження 
Типового положення про Агенцію регіонального розвитку». 

Метою діяльності Агенції є ефективна реалізація державної 
регіональної політики; сприяння та організація розвитку Закарпатської 
області, громад та їх інфраструктури, і відповідного об’єднання для цього 
організаційних та фінансових ресурсів, які походять як з території області, 
так і поза її меж; сприяння залученню інвестицій та позик у регіональну 
економіку; формування позитивного іміджу області. 

Агенція працює над завданнями: 
■ створення умов для залучення інвестицій на територію 
Закарпаття; 
■ розробка та моніторинг виконання стратегії розвитку 
Закарпатської області; 
■ аналіз соціально-економічної ситуації, проблем розвитку 
Закарпатської області та формування пропозицій щодо шляхів їх 
розв’язання; 
■ залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, коштів 
міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку та 
проєктів регіонального розвитку; 
■ розробка проєктів та програм регіонального розвитку, зокрема 
тих, що підтримуються Державним фондом регіонального розвитку. 

 
Діючі проєкти Агенції. 
Проєкти Програми підтримки секторальнох політики – Підтримка 

регіональної політики України від Міністерства розвитку громад та 
територій України: 

■ Розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального 
розвитку Закарпатської області. 

■ Розвиток міжрегіональної співпраці шляхом створення 
інструментарію та інфраструктури міжрегіонального розвитку. 

Агенція регіонального розвитку 
Закарпатської області
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■ Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах. 
■ Співробітництво задля економічного зростання Карпат (громад 

Закарпатської, Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської 
областей). 

■ Створення мережі бізнес-хабів у Закарпатській області. 
■ Відкритий простір Закарпаття. 

 
Проєкти регіонального розвитку від Асоціації органів місцевого 

самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна”, в яких Агенція є 
бенефіціаром: 

■ Реставраційний центр Закарпаття – збереження пам’яток 
історико-культурної спадщини Карпатського регіону. 

■ Здорова молодь – успішна громада. 
■ Боржавська велодрезина. 
■ Спортивна громада – здорова громада. 
■ Облаштування вуличної спортивної інфраструктури у 

Ставненській територіальній громаді. 
 

Мережа партнерів Агенції. 

Агенція має розгалужену регіональну мережу, зокрема партнерами 
Агенції є 30  територіальних громад Закарпатської області. 
Міжрегіональна мережа партнерів складається з 8 Агенцій регіонального 
розвитку в інших областях України, а саме: Вінницькій, Житомирській, 
Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Рівненській, Тернопільській 
та Чернівецькій областях. Серед партнерів Агенції також є ряд 
громадських організацій, наукових установ, підприємств та представників 
бізнесу. 
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Агенція регіонального розвитку Луганської області була утворена 28 
вересня 2016 року. 

Місія Агенції: 
● ефективна реалізація державної регіональної політики та 

реалізація Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року; 
● об’єднання державних, недержавних та приватних фінансів на 

реконструкцію та розвиток Луганської області; 
● підтримка об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Луганської 

області та реалізація реформи децентралізації. 
 

Основними завданнями Агенції є: 
● допомога в розробці та імплементації Стратегії розвитку 

Луганської області 2020 та Плану її реалізації; 
● попередній аналіз та удосконалення проєктів, що відповідають 

пріоритетам Стратегії розвитку регіону, та подання їх до ДФРР 
та міжнародних організацій; 

● створення проєктів розвитку інфраструктур та територій та їх 
супроводження в процесі розгляду та отримання фінансування; 

● забезпечення організації реалізації програм і проєктів 
регіонального розвитку, зокрема тих, що підтримуються 
Державним фондом регіонального розвитку; 

● організація заходів регіонального розвитку, формування 
складових інвестиційної привабливості регіону, залучення 
інвестицій в економіку регіону; 

● організація ефективного процесу збору, оцінки та виконання 
проєктів та програм регіонального рівня; 

● концентрація доступних організаційних можливостей і 
фінансових ресурсів на рівні сільських, селищних, міських, 
обласних територіальних громад; 

● створення умов для інвестиційного та інфраструктурного 
розвитку. 
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Установа «Агенція регіонального розвитку Рівненської області» 

створена 11 квітня 2018 року на підставі Цивільного кодексу України та 
Закону України «Про засади державної регіональної політики» за 
рішенням засновників. 

Метою Рівненської АРР є сприяння економічному розвитку області, 
розвитку окремих її територій, громад, сприяння залученню інвестицій та 
позик у регіональну економіку, участь у активному формуванні 
позитивного іміджу області. 

Пріоритетними завданнями є створення, впровадження та 
моніторинг регіональної Стратегії, розвиток малого та середнього 
підприємництва, громад та територій, а також інноваційна, інвестиційна, 
освітня та інші діяльності.  

Агенція регіонального розвитку Рівненщини є в авангарді діяльності 
та стала однією із 7-ми областей, які перемогли у 2-му етапі конкурсу 
секторальної бюджетної програми Мінрегіону. Серед 5 поданих проєктів, 
два – переможці.  

Також Агенцією розробляються та втілюються ініціативи, 
спрямовані на дослідження середовища малого та середнього бізнесу для 
розвитку підприємництва, розробка концепції для пошуку інвесторів 
індустріального парку Привільницької громади, онлайн-дослідження 
розробки смарт-спеціалізації для розвитку меблевої галузі області із 
освітнім компонентом тощо.  

З метою залучення додаткових коштів в економіку регіону через 
механізм грантової підтримки, фінансування в рамках бюджетної 
програми ДФРР та інших позабюджетних ресурсів Агенцією розроблено 6 
проєктів регіонального розвитку, які відповідають пріоритетам Стратегії 
розвитку Рівненської області на період до 2027 року та Національній 
стратегії. 

Проєкт Агенції «Розвиток людського капіталу в агроорганічному 
секторі економіки» загальною вартістю 4,9 млн гривень включений до 
переліку проєктів-переможців, що реалізовуватимуться за рахунок коштів 
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державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у рамках 
виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної 
політики (програма «Розвиток людського потенціалу» 1 місце). 

Крім того, Агенція регіонального розвитку Рівненської області є 
одним із партнерів проєкту «Мережа індустріальних парків «Західний 
індустріальний кластер», який також отримає бюджетне фінансування. 
Загальний бюджет проєкту – 12 млн гривень (програма «Ефективне 
управління регіональним розвитком»). 
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Загалом розвиток не має остаточного завершення: регіон повинен 

розвиватися постійно. Звісно, можуть змінюватись пріоритети розвитку, 
стратегічні напрями чи спеціалізація території, однак розвиток 
залишається динамічною величиною. Ця фраза окреслює фундаментальну 
функцію діяльності Агенції регіонального розвитку в Тернопільській 
області, що була створена 26 грудня 2017 року. Засновниками Агенції 
виступили: Тернопільська обласна державна адміністрація; Тернопільська 
обласна рада; Тернопільська міська рада; Громадська організація «Ліга 
підприємців «Українська справа»; Тернопільське регіональне відділення 
Асоціації міст України; Тернопільський національний економічний 
університет; Тернопільський національний технічний університет імені 
Івана Пулюя. 

Основними напрямами діяльності АРРТО є: 

1. Участь у розробці та реалізації Програм (стратегій) регіонального та 
місцевого розвитку Тернопільської області та її територій. 

2. Промоція Тернопільського регіону (районів та ТГ), залучення 
іноземних та національних інвестицій з метою підвищення 
соціально-економічних показників в регіоні. 

3. Співпраця з небанківськими фінансовими установами щодо 
отримання додаткової фінансової допомоги (через впровадження 
проєктів) для розвитку територій регіону. 

4. Формування особливого позитивного іміджу Тернопільської області, 
де легко провадити бізнес та комфортно проживати, де є державна 
підтримка для бізнесу, де існує тісна співпраця трьох секторів 
громадянського суспільства – громади, бізнесу та влади. 

За 2020–2021 рік командою АРРТО підготовлено ґрантові заявки, які 
подані безпосередньо від агенції або іншими заявниками з Тернопільської 
області: 

− на  конкурс  секторальної  підтримки  ЕС – 18  проєктів  на суму 
понад 280 млн грн,  з  них  визначено  переможцями – 4  проєкти  на  суму 
54 млн грн; 
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− підготовлено та подано на посольські фонди – 2 проєкти на загальну 
суму 40 тис. євро. 

У рамках створення екосистеми розвитку підприємництва та 
покращення інвестиційного клімату на базі Агенції разом із ДП 
«Укрпатент» за програмою технічної допомоги Світового Банку відкрито 
«Центр розвитку технологій та інновацій». У межах діяльності центру 
розпочало роботу патентне бюро, що значно спрощує для потенційних 
інвесторів можливість захисту своїх активів та захисту прав 
інтелектуальної власності.  

Завдяки підтримці Міністерства розвитку громад та територій 
України в рамках програми секторальної підтримки, яка фінансується за 
кошти ЄС, на базі Агенції створено «Центр розвитку соціального 
підприємництва» (ЦРСП), метою якого є популяризація, підтримка та 
розвиток соціального підприємництва на Тернопільщині. 

Проводиться робота по налагодженню партнерських відносин із 
асоціаціями підприємців та інституціями по залученню інвесторів. 
Підписано меморандум про співпрацю з Асоціацією підприємців 
«Українська спілка промисловців та підприємців» та ДП «Укрпатент». 

 
 
 
 
 




