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КОНЦЕПЦІЇ, ПРИНЦИПИ ТА КОНТЕКСТ 
МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ



Мета першого дня навчання

Формування розуміння сутності місцевого 
економічного розвитку (МЕР),
його еволюційного поступу,

підходів до управління та інституційного 
забезпечення,

демократичного врядування і МЕР,

методології та сучасної практики 
стратегічного планування
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Розвиток

🠶 Розвиток можна розуміти як  
процес розширення свободи,  
якій радіють люди.

Amartya Sen: „Development as Freedom”



Як виглядає розвиток?
(коли «космічні кораблі...»)



ІЄвропа



А так виглядає на мапі



Або так: щільність авіарейсів



МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ  
РОЗВИТОК:



Поняття «місцевий економічний  
розвиток» - контекст

Розвиток Місцевий  
розвиток

Економічний  
розвиток

Місцевий 
економічний  

розвиток



Наслідки трансформації

🠶 Перехід до Industrie 1.0 привів до деіндустріалізації Індії (в XVIIIст. 
виробляла до 25% світового ВВП, до середини ХХ століття частка 
знизиласядо 2%), серйозного технологічного відставанняРосії,  
Туреччини.

🠶 Перехід до Industrie 2.0 привів до Великої депресії, яка відгукнулася 
великими соціальними потрясіннями не тільки в США, Німеччині, 
Аргентині, а й масовим голодом вколоніях.

🠶 Деіндустріалізація пострадянського простору, низка криз в
Латинській Америці –наслідок Industrie 3.0, в якій ці країни відстали. 
Альтернативні приклади –Китай, Корея, які при розумній промисловій 
політиці зуміли в Industrie 3.0 не лише "вписатися", а й стати одними із 
світових лідерів. Перехід до Industrie 3.0 привів до скорочення не
менше 20% робочих місць. Найуспішніші країни світу завдяки 
революції 3.0 перейшли на вищий етап розвитку постіндустріального 
суспільства, декларуючи ідею економіки знань, що полягає влюдині 
яквкапіталі і впокращенні якості усіх сфер людського життя.

🠶 На Всесвітньому економічному форумі вДавосі 2017 обговорювався
початок всвіті переходу до Industrie 4.0. За попередніми
розрахунками, тільки в 350 найбільших корпораціях перехід призведе
до скорочення не менше 5 мільйонів робочих місць. Причому більше
половини –всекторах офісної праці, сфери послуг.

Яка освіта та спеціалісти будуть затребувані в майбутньому?
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Революція 4.0
🠶 повністю знищить кордони між  

ф ізичною, біологічною і циф ровою  
сферами;

🠶 посилитьсяроль розумних міст;

🠶 економіка ф ункціонуватиме на основі
кіберф ізичнихсистем;

🠶 появлятьсяштучний інтелект,дрони,  
роботи;

🠶 самоадаптивністьекономіки;

🠶 максимальна роботизація усіх  
процесіввиробництва;

🠶 людська праця може повністю 

обезцінитися;

🠶 інтелект, креатив і інженерія будуть
найдорожчою валютою.

🠶 Опитування, проведене Радою зпитань  
розвитку майбутнього програмного  
забезпечення і суспільства Всесвітнього  
економічного ф оруму,показало, що  
до 2026 року навіть деяких директорів  
компаній може замінити штучний
інтелект.

🠶 Зверніть увагу на важливий 

факт: країни, які ініціювали 

або ж швидко адаптувались 

до промислових революцій, і 

досі знаходяться на чолі 

світової економіки. Англія, 

США, Німеччина, Канада та 

інші зуміли забезпечити собі 

багато років процвітання 

саме завдяки оперативній 

адаптації до нових умов, 

створених революціями.
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Поняття «місцевий економічний розвиток»

 Розвиток –це незворотні, спрямовані, закономірні зміни 
свідомості та матерії. Результатом розвитку є нова якість.

 Економічний розвиток –це процес створення добробуту через 
мобілізацію людських, фінансових, капітальних, фізичних та 
природних ресурсів для генерування придатних для ринку товарів 
та послуг (Едвард Блейклі)

• добробутокремого споживача;

• суспільний добробут.

Економічнийрозвиток Економічне зростання



Поняття «місцевий економічний розвиток»

 це процес, основним завданням якого є
максимальне використання людських і природних 
ресурсів місцевості для створення потрібної кількості 
робочихмісць та забезпечення належного рівня  
добробуту у цій місцевості. (Блейклі Е.Дж. Планування  
місцевого економічного розвитку)

 збалансована діяльність місцевої громади та влади, 
спрямована на створення нових і вдосконалення 
існуючихконкурентнихперевагта ф ормування  
сприятливих умов для місцевої економіки,
гарантування просторового та екологічного порядку  
(Brol R. Rozwój lokalny –Nowa logika rozwoju  
gospodarczego).



Поняття «місцевий економічний розвиток»

це процес, врамках якого публічний, 
бізнесовий та громадський сектори  
співпрацюютьміжсобою зметою створення  
кращих умов дляекономічного росту та
створеннянових робочих місць.

(Світовий банк)



Місцевий економічний розвиток:  
суттєві аспекти

1. Довготривала ціль МЕР -підвищенняякості  
(стандарту) життя усім членам місцевої
громади.

2. Безпосередні цілі МЕР -місцеве економічне
зростаннята створення робочих місць.

3. Завдання МЕР -створення органами місцевого 
самоврядуванняумовдлярозвитку  
підприємництва та приватного бізнесу.

4. Трисекторний характер процесу МЕР -місцева  
влада, бізнес, неурядовий сектор (громада) -
потрібно працювати разом.



Характеристики МЕР

 МЕР є всебічним процесом, до якого залучається 
широке коло зацікавленихосіб;

 відбуваєтьсяна певній визначеній території, межі якої  
зазвичай збігаютьсяз границями адміністративно-
територіальниходиниць;

 передбачає застосуванняпідходу за принципом
"знизу-вгору", коли рішення, що стосуютьсямісцевих
справ приймаються місцевими жителями,

 включає у тій чи іншій ф ормі стимулювання
господарської діяльності;

 здійснюєтьсязметою сприянняпевним поліпшенням
у сфері економічного добробуту, що піддаються
кількісному та/або якісному виміру.



Контекст місцевого економічного розвитку

У минулому ініціативи з місцевого розвитку інколи не досягали очікуваних 
результатів лише тому, що вони передбачали просте поширення підходів, що 
вже застосовувалися на інших територіях, без достатнього врахування
відмінностей та … місцевого контексту”

Кращі практики місцевого розвитку. Місцевий економічний 
розвиток та розвиток зайнятості на місцевому рівні. –Організація 
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). –22 червня 2012 
року.

1. Успішність МЕР залежить від всебічної оцінки місцевої ситуації та 
вибору підходу, який м ає бути реалістичним і м аксимально  
враховувати м ісцеву специфіку.

2. ІніціативиМЕР повинні плануватися на основі кращих практик та уроків  
впровадження аналогічних ініціатив на інших територіях та з
урахуванням м ісцевихособливостей.



Принципи МЕР

 Стратегічна спланованістьпроцесу

 Здійснення інтегрованих втручань одночасно в 
кількохсекторах

 Лідерствона місцевому рівні

 Зв’язок зі сталим розвитком

 Залучення місцевої громади

 Комплексний характер ініціативМЕР

 Формування сприятливого середовища для
веденнябізнесу

 Формування партнерств

 Креативністьта гнучкістьу виборі підходу

 Важливість існуючих підприємств

 Упереджувальний характер



Концепції місцевого економічного розвитку

Місцевий економічний розвиток

- як результат управління;

- якпроцес сприяння підприємницькій активності;

- як економічне зростання;

- як реалізаціялюдського потенціалу;

- якзбереження природного і соціального

середовища;

- як спосіб досягнення соціальної справедливості.



Парадигма сталого розвитку і МЕР

Парадигма сталого (збалансованого) розвитку включає вимоги (доцільно
розповсюдити на МЕР)до:

 захисту довкілля,

 соціальної справедливості;

 відсутності расової й національної дискримінації.

В Україні термін вживають для означення неухильного зростання 
економ ічних показниківкраїни, її регіонів,м іст,сіл та окрем их галузей  
економіки. Інколидо цього додають здійснення заходів щодо
збереження довкілля та поліпшення санітарних умов проживання й
праці людей.

[Парадигма (від грець. «приклад, модель, зразок») —
сукупність фундаментальних наукових настанов, уявлень і 
термінів,що приймається і розділяєтьсянауковим
співтовариством і об'єднуюча більшість його членів]



Визначення поняття
«сталий розвиток»

 офіційний український відповідник –англ. «sustainable
development»;

 дослівний переклад якого за контекстом «життєздатний  
розвиток», за сенсом — «самопідтримуваний розвиток»,

 інколи тлумачать яквсебічно збалансований розвиток.

Мета — встановлення балансу між задоволенням сучасних 
потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, 
включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.



Місцевий економічний розвиток

Які жфактори можуть  
бутизадіяні?





Чинники глобалізації

🠶 Інтеграція у глобальну економіку посилює тиск конкуренції, так як 
бізнес і капітал глобалізуються, конкуренція зростає;

🠶 Зростаючі вимоги до гнучкості і соціально-економічних інновацій;

🠶 Зростаюча залежність від технологій, що постійно змінюються;

🠶 Бізнес більш мобільний;

🠶 Контроль за рівнем витрат і зростання продуктивності мають
першочергове значення, і бізнес спрямовується туди де він може
досягти найкращих результатів;

🠶 Капітал не проявляє ніякої лояльності до місцезнаходження;

🠶 Інновації нестримні і зміни постійні; гнучкість трудових ресурсів є
необхідною умовою;

🠶 Зростаюча політична і економічна незалежність означає існування
потреби більшої інтеграції і координації всередині і між бізнесом і
урядами;

🠶 Здатність бізнесу конкурувати на глобальному рівні включає розвиток
підприємницьких навичок для здатності конкурувати;



Чинники глобалізації

🠶 Глобалізація надає можливість бізнесу для зростання, але також 
призводить до зростання конкуренції з боку міжнародних, 
національних і регіональних конкурентів;

🠶 Міжнародні корпорації відіграють все більш важливу роль у торгівлі;

🠶 Зростаюча важливість освіти і гнучкості, та зменшення важливості
низької зарплатні, як фактору визначення території розташування;

🠶 Потреба у навичках з інформаційних технологій;

🠶 Фактори глобалізації збільшують конкурентоспроможність територій із
важливим впливом на МЕР;

🠶 Певні територіальні фактори надають конкурентні переваги;

🠶 Із зростаючою децентралізацією уряду, передача повноважень від 
національних до регіональних і місцевих установ, міст і 
муніципалітетів має завершитись успішно у глобальних ринкових 
умовах для інвестиційного фінансування та вибору місця 
розташування виробництва.



Місцеві фактори впливу на  
економічне зростання

🠶 Фактори агломерації, переваги спільних ринків, бізнес мереж, якісної 
бізнес інфраструктури, якість резерву робочої сили і інформації, 
кластери однотипної діяльності, економія на масштабах;

🠶 Географічні фактори такі, як порти, річки або кордони, або легкий
доступ до важливої сировини;

🠶 Комбінація факторів, які визначають чи є місто привабливим місцем 
для ведення бізнесу. У кожного бізнесу є свій перелік вимог, але є 
декілька основних факторів.

🠶 Основні фактори вартості при відкритті, розширенні або управлінні; 
земля, трудові ресурси, виробничі приміщення;

🠶 Не вартісні фактори, які впливають на інвестиції та вибір місця
розташування, такі як якість життя і побутові умови;

🠶 Ступінь до якої місто і місцева влада сприймаються як про-бізнесові, і
такі, що просувають політики сприятливі для ведення бізнесу.



Чинники впливу на МЕР

 Чинне законодавство України (як і вусіх інших країнах).

 Інституційне забезпечення МЕР залежить від типу, категорії,
статусу міста, що є одним з ф акторіввибору політики
економічного розвитку.

 Особливості функціональних складових господарського
комплексу, бюджетоутворююча база.

 Зовнішні трансформаційні суспільно-політичні процеси.

 Зовнішні чинники загальноекономічної ситуації вдержаві,
якими є економічна та бюджетна політики, оподаткування,
фінансово-економічні регулятори.
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природний клімат; транспорт, зв'язок; дороги;
інженерні мережі; системи постачання тепла, газу, води,
енергії; робоча сила; земельні ділянки і виробничі
приміщення

М'які

Діловий клімат:
Платежі, які регулюються 
владою;
Господарське, екологічне
регулювання
Експортні бар'єри 
Система послуг для 
бізнесу

Місцева влада як партнер 
Місцеве бізнес-
товариство 
Криміногенний стан 
Політична ситуація
Імідж території

Податковий клімат: податкова система, її гнучкість.

Інвестиційний клімат: 
Інвестиційне регулювання 
Інвестиційний капітал і кредити
Пільги підприємствам, які інвестують

Підприємницький клімат:
Інформування і навчання підприємців 
Програми підтримки підприємництва

Якість життя: культура; спорт, освіта, сервіс 

Інноваційний клімат:
Система навчання і перекваліфікації кадрів
Інноваційна інфраструктура
Консультування 
Науковий потенціал



Еволюція МЕР у Канаді і Україні

30–60-ті рр.

ХХст.

70-ті–1990р.

ХХст.

початок

90-х рр. ХХст.

кінець

90-х рр.ХХст.
з2000року  

дотепер

до 1991 року 1991-1996 рр 1996(97) –

до тепер

доконституційний

30-ті рр.ХХст.
“радянський”

“Гонитва за  

димарями"

після-
конституційний

Підтримка  

малих п/п
Просування 

муніципалітетів

Холістичний  

підхід

Збалансованість  

інтересів



Нормативно-правове забезпечення МЕР 
в Україні

Місцевий

Економічний

Розвиток

тер. устрій, повноваження

рівнів влади

сфера економічних

компетенцій

засади планування 

розвитку

Термін «місцевий економічний розвиток» у

чинному законодавстві України не визначається



Нормативно-правове забезпечення  
МЕР в Україні

Законодавство України яксистема, що включає блоки актів 

законодавства за сферами, які важливі для реалізації МЕР:

 Територіальний устрій: регіон та населені пункти –якоснова для

діяльності органіввлади;

 Засади землеустрою, державного земельного кадастру та

містобудівної діяльності –якоснова для планування розвитку

територій та населенихпунктів;

 Система планування розвитку територій та населених пунктів –

якоснова системного та прогнозованого розвитку територій ;

 Повноваження органів влади національного, регіонального та 

місцевого рівнівщодо розвитку територій –як основа  

ресурсного забезпеченнята головна рушійна сила МЕР.



Перешкоди у сфері МЕР

 Відсутність «реальної здатності» територіальної громади до 
самостійного вирішеннямісцевихпроблем.

 Незначний досвід у сфері економічного «самовизначення» 
територіальних громад.

 Політичні чинники та бар’єри нормативно-правового
характеру.

 Недостатняекономічна самодостатність територіальних
громад.

 Неналагоджена співпраця трьох основних гравців МЕР
(місцева влада, бізнес, громада).

 Інфраструктурні проблеми.

 Недостатній рівень розвитку фахового супроводження МЕР.

 Відсутність широкої обізнаності якз теорією, так і з досвідом
практичної апробації інструментів МЕР……….



Алгоритм впровадження МЕР

Визначення  

доступних 

ресурсів

Застосування

прийнятних 

інструментів  

МЕР

Розробка 

концепції 

вирішення 

стратегічних

завдань



Важливість планування МЕР

🠶 Дозволяє муніципалітету бути

проактивним , готовим до зміни
середовища, появи нових викликів

🠶 Створює умови, щоб кінцевий результат  

розвитку бувдійсно бажаним для
муніципалітету

🠶 Забезпечує результативне та ефективне  
використання наявнихмісцевих ресурсів

БЕЗ НАЛЕЖНОГО ПЛАНУВАННЯ ЖОДНІ
ЗУСИЛЛЯ МЕР НІКОЛИ НЕ БУДУТЬ  

УСПІШНИМИ!



Планування  
МЕР

Стратегія МЕР

Включення МЕР у
галузеві

стратегії/програ
ми

Стратегія 
розвитку 

муніципалітету

Форми планування МЕР



ІНСТРУМЕНТИ МЕР

Місцевий 
економічний  

розвиток

Стратегічне  
планування

Залучення  
інвестицій

Сприяння 
розвитку 

підприємництва

Збереження і
розширення
місцевого

бізнесу

Можливості  
для 

створення 
робочих

місць

Розвиток
робочої сили

Комерціалі-
зація

інновацій та 
технологій

Маркетинг та 
комунікації



Приклади інструментіву сфері  

МЕР – збереження та
розширення бізнесу

 Райони розвитку бізнесу
 Кластери
 Бізнес-асоціації
 Торгово-промислові палати

Релокація бізнесу

Індустріальні парки

зміни у законодавстві
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Типові програми/послуги з розвитку  

робочої сили
Проведення досліджень Робота з місцевими освітніми
готовності робочої сили з метою установами з метою оцінки обсягу
визначення та усвідомлення та спроможності сектора
поточних і майбутніх потреб післяшкільної та професійно-

кращого
кваліфікації

промисловості в робочій силі технічної освіти для
використання
місцевих працівників (незалежно

Сприяння активнішій співпраці
між освітнім сектором і діловими
колами, в тому числі сприяння
ініціативам з навчання на
виробництві

від статі) з урахуванням змін,  
продиктованих економікою 
Заохочення ініціатив у сф ері
освіти, навчання та професійного
розвитку на національному,
регіональному та муніципальному
рівнях

Сприяння освітнім, навчальним
ініціативам та ініціативам з
професійного розвитку

Приваблення кваліфікованих  
працівників, у т.ч.ВПО

Організація тристоронніх
консультацій з проблем робочої

Участь у плануванні розвитку
робочої сили. ВПО якресурс .



Приклади інструментів у сфері МЕР

–розвиток бізнесу

Бізнес-інкубатори:



Особливість місцевого економічного  

розвитку полягає у раціональному 

використанні потенціалу державних і 

місцевих людських, інституційних, 

фінансових та матеріальних ресурсів.



Частка м. Києва в економіці  
України у 2021 році

🠶 24,0%ВРП (2020 рік)

🠶 13,2%реалізована промислова продукція

🠶 27,3%малі підприємства (2020 рік)

🠶 17,2%прийнято вексплуатацію житла

🠶 21,4%виконано будівельних робіт

🠶 19,3%оборотроздрібної торгівлі

🠶 22,5%експорт товарів

🠶 42,6%імпорт товарів

🠶 32,2%капітальні інвестиції

🠶 38,3%експортпослуг

🠶 51,9%імпорт послуг

🠶 41,0%прямі іноземні інвестиції



Рейтинги Києва 2021

🠶 Київ –лідер в Україні за результатами рейтингової оцінки 
соціально-економічного розвитку регіонів -1 місце за 
напрямами: економічна ефективність; інвестиційний 
розвиток та зовнішньоекономічна співпраця; фінансова 
самодостатність; ефективність ринку праці; розвиток 
інфраструктури (Міністерство розвитку громад та
територій України)

🠶 1 місце (702 бали) у рейтингу Найкращі міста для ведення
бізнесу 2021 (рейтинг журналу Forbes)

🠶 7 місце (74,6 бала) у рейтингу Комфортності українських
міст (рейтингжурналу ФОКУС)

🠶 Київ посів 48 місце у рейтингу Global Startup Ecosystem
Index 2021 (агентство Startup Blink).

🠶 Global Fintech Rankings Report 2021 –68 місце



Moody's

INVESTORS SERVICE
S & P Global Rating Fitch Ratings

Рейтинг підвищено

B3

стабільний

Підтверджено на рівні

«B»,

прогноз  

стабільний

Підтверджено на рівні

«B», прогноз

стабільнийgjpbnbdybq

Провідні міжнародні рейтингові агентства оновили 
кредитні рейтинги Києва





 Топ-100 розумних міст світу. За 2021 рік Київ піднявся на 16 
пунктів у світовому рейтингу Smart City Index 2021 і зайняв 82 
місце.

 Global Cities: divergent prospectsand new imperatives in the
global recovery 2021 Global Cities Report:

Global CitiesIndex (GCI) –91 місце

Global Cities Outlook (GCO) –94 місце
 150 кращих міст світу для відвідування у 2022 році –70 місце
 4 місце у рейтингу найінстаграмніших міст світу з об’єктами 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (за даними туристичної  
платформи Travel Noire).

 ЛокаціяЗолотих Воріту Києві потрапила втоп найкращих  
районів світу і зайняла 16 місце з 49 за версією британського 
журналу Time Out.



Від впровадження до результатів

🠶 Період численних 

викликівта наявних  

можливостей … вимагає, 

щоб діяльність була

🠶 обдуманою, професійною

🠶 та інноваційною …

🠶 успіх вим агає розуміння  

принципів та досвіду

м ісцевого економ ічного  

розвитку …

та знань інструментівдля  

впровадженняМЕР

🠶 … у відповідном у та

реалістичном у контексті ...



🠶 Чи можна за одне покоління стати лідером в 

економіці, технологіях, культурі?

🠶 Як цьому сприяє МЕР?

🠶 В чому загроза простих рішень?

🠶 Марафон + естафета?

ПИТАННЯ:





ЗБРОЯ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ

🠶 Стратегічне бачення

🠶 Ефективні інституції

🠶 Готовність до змін

🠶 Нові /старі складові МЕР



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


