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Вступ 
Заходи з розробки Стратегії економічного розвитку міста Полтави реалізовано відповідно до 
законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної 
регіональної політики», постанов Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про 
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», від 
11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку 
і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», Наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
31.03.2016 року N 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та 
оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх 
реалізації», Стратегії розвитку Полтавської області до 2020 року. 

Методологічну допомогу у розробці Стратегії економічного розвитку міста Полтави на період 
до 2027 року (Стратегія) надано фахівцями проекту міжнародної технічної допомоги 
«Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС) на підставі Меморандуму про співпрацю 
щодо реалізації проекту «Партнерство для розвитку міст» між Федерацією канадських 
муніципалітетів та Полтавською міською радою, підписаного 23 грудня 2015 року. Виконання 
Меморандуму про співпрацю з Проектом ПРОМІС забезпечує Дорадчий комітет, перше 
засідання якого відбулося 23 березня 2016 року. У процесі опрацювання Стратегії фахівці 
Проекту ПРОМІС здійснювали методичне забезпечення, експертний аналіз даних і 
результатів досліджень, забезпечували надання консультаційних послуг з питань, які 
належать до всіх аспектів стратегічного планування. 

Мета розробки Стратегії полягає у визначенні напрямів і цілей розвитку, які сприятимуть 
економічному зростанню, підвищенню конкурентоспроможності міста та, у кінцевому 
результаті, покращенню якості життя мешканців. На основі визначених пріоритетних сфер 
розвитку міста сформовано План реалізації Стратегії, який включає найважливіші місцеві 
проекти та визначає зміст, терміни, та характер муніципальних трансформацій. 

Стратегія спрямована на прискорення місцевого економічного розвитку як процесу 
стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу, що допомагає прискоренню зростання 
продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у нові і існуючі 
підприємства, виробництво найбільшої кількості благ та створення максимальної кількості 
робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності міста у порівнянні з 
іншими містами та регіонами України. 

Невід’ємною частиною розробки Стратегії розвитку міста Полтави була робота над 
аспектами ґендерної рівності. В Стратегії приділено увагу рівній участі жінок і чоловіків в 
економічній діяльності, визначено економічні можливості та перешкоди. Місто надаватиме 
підтримку забезпеченню якісного працевлаштування жінок і чоловіків в рамках ініціатив зі 
створення робочих місць, забезпечуватиме врахування голосу жінок в управлінні містом і 
застосовуватиме на практиці принципи ґендерної рівності гарантовані Законом України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». 

Ресурсами для втілення Стратегії є кошти місцевого, регіонального та державного бюджетів, 
бізнесу, а також інші залучені кошти. 

Очікувані результати від втілення Стратегії: 

• диверсифікована економіка з сучасним промисловим виробництвом; 

• інноваційний, креативний розвиток бізнесу, науки та освіти, комерціалізація наукових 
розробок; 

• якісні робочі місця; 

• сучасний сервіс для бізнесу та мешканців; 

• розвиток міської інфраструктури, комфортної та доступної як для бізнесу так і для усіх 
мешканців. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156-19/print1446542150663211
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156-19/print1446542150663211
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Стратегія розроблялась Робочою групою з розробки Стратегії економічного розвитку міста 
Полтави. 

При підготовці дослідницько-аналітичних розділів Стратегії використано матеріали 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших міністерств та відомств, 
Полтавської ОДА, науково-дослідних організацій, Державного комітету статистики України, 
Головного управління статистики в Полтавській області, управління статистики у м. Полтава, 
виконкому Полтавської міської ради. 
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1. Методологія розробки Стратегії 
Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу в 
усій громаді, а також створення спільного бачення економічного майбутнього громади, 
творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань і стратегій, 
здійснення яких вирішить ці проблеми. Стратегічне планування є також потужним 
інструментом об‘єднання лідерів бізнесу та посадовців місцевої влади для створення 
публічно-приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та 
конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем 
життя всіх громадян. 

Модель і процес розробки Стратегії вибрано відповідно до потреб громади міста. 

 

Рис. 1. Схема процесу розробки Стратегії 

Етапи розробки Стратегії економічного розвитку 

1. Організація роботи – формування Робочої групи зі стратегічного планування 

Робоча група (РГ) – колектив осіб, який створюється для роботи над Стратегією 
економічного розвитку міста. Завданнями Робочої групи є: 1) здійснення стратегічного 
аналізу внутрішнього потенціалу та зовнішнього середовища; 2) формування бачення 
майбутнього міста та головних пріоритетів (напрямів) його розвитку; 3) формування ієрархії 
цілей головних напрямів (стратегічні, оперативні цілі); 4) формування Плану реалізації 
Стратегії (завдання в рамках системи цілей, проекти); 5) проведення громадського 
обговорення, підготовка до ухвалення проекту Стратегії та формування механізму 
управління її впровадженням; 6) промоція (популяризація) процесу стратегічного планування 
серед громади та у зовнішньому середовищі. 

Важливим інструментом управління процесом планування є графік розробки Стратегії та 
Плану її реалізації. Графік розроблявся виходячи з потреб РГ і працівників органів місцевого 
самоврядування для забезпечення вчасної реалізації усіх етапів виконання робіт зі 
стратегічного планування. 

2. Проведення аналізу 

Аналітично-описова частина (Профіль міста; Стратегічний аналіз; Паспорт громади) 
розміщується у Додатку до Стратегії. Для аналізу використовують стійкі тенденції (динаміка 
показників не менше ніж за 5 років). 

SWOT-аналіз – зовнішній та внутрішній аналізи забезпечують визначення основних проблем 
економічного розвитку територіальної громади і разом з даними Профілю міста слугують для 
формулювання пріоритетних напрямів розвитку на визначений період часу. 

▪ Прогнози, 
моделювання 
сценаріїв 

▪ Місія, Бачення 

▪ SWOT/TOWS-аналіз 

▪ Стратегічний вибір 

▪ Плани дій (цілі, 
завдання) 

▪ Проекти та заходи 

Аналіз 

▪ Дослідження та 
стратегічний аналіз 
середовища 

▪ Профіль міста 

▪ Соціологічні 
дослідження 

▪ Громадське 
обговорення 

▪ Прийняття міською 
радою 

▪ Розробка цільових і 
галузевих програм 

▪ Структура управління 

▪ Моніторинг та оцінка 

▪ Перегляд та 
коригування 

Планування Впровадження 
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3. Визначення Місії, Бачення, напрямів розвитку 

Робоча група починає роботу з визначення Місії міста та стратегічного Бачення – бажаного 
стану територіальної громади або соціально-економічної системи у майбутньому. 
Декларуючи Місію міста, громада самовизначається: «Хто ми є і що ми робимо». Стратегічне 
Бачення відображає те, куди громада має прийти в результаті реалізації Стратегії та 
відображає той конкретний результат, який громада бажає досягти у майбутньому. 

Стратегічні напрями вказують на шляхи досягнення саме цього стратегічного Бачення та 
визначаються Робочою групою зі стратегічного планування на підставі зібраних даних 
Профілю громади міста та проведених досліджень середовища та території міста. 

4. Розробка плану дій та Плану реалізації Стратегії (операційного плану) 

На цьому етапі розробляються стратегічні (загальні) цілі, на основі яких потім формулюються 
цілі нижчого порядку – оперативні цілі. Після того як стратегічні й оперативні цілі 
встановлено, робочі підгрупи узгоджують конкретні заходи, які мають бути вжиті для 
досягнення загальних і конкретних цілей. Завдання передбачають визначення відповідальних 
за їх виконання, встановлення термінів виконання та визначення необхідних ресурсів. План 
дій розробляється за кожним зі стратегічних напрямів і формується у «дерево цілей», 
виходячи з принципу «від загального до конкретного» та несе в собі високий ступінь 
деталізації. 

 

Рис. 2. Схема побудови Стратегії 

Підготовка та реалізація Стратегії ґрунтується на переході до системного та збалансованого 
планування на основі проектного підходу через формування Плану реалізації Стратегії. У 
ході підготовки Плану реалізації Стратегії максимально широко використовуються 
методологічні підходи та інструменти стратегічного й оперативного планування, що 
застосовуються в країнах ЄС, з урахуванням особливостей України, а саме: 1) публічне 
оголошення про збір проектних пропозицій від усіх зацікавлених сторін; 2) громадське і 
експертне обговорення та рейтингування проектних пропозицій; 3) оцінювання проектних 
пропозицій з точки зору важливості для громади, виконуваності, ресурсозабезпеченості, 
рівня впливу на розвиток громади. 

5. Громадське обговорення та ухвалення Стратегії 

Робоча група ініціює проведення громадських слухань (або використовуються інші форми 
громадського обговорення, ефективні для територіальної громади). Після проведення 
громадського обговорення, допрацьована Стратегія подається на розгляд і ухвалення міській 
раді в якості політики економічного розвитку міста. 

6. Моніторинг та впровадження Стратегії 

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії створюється 
система моніторингу її впровадження. Така система включає Орган з моніторингу 
(створюється з врахуванням особливостей територіальної громади) Документ (Положення) 
про систему моніторингу виконання Стратегії. У Стратегії включено окремий розділ з 
описанням системи моніторингу її виконання. 

Стратегічне  бачення 

Стратегічний 
напрям A 

Стратегічний 
напрям В 

Стратегічний 
напрям С 

Стратегічна ціль A.1 

 

Завдання A.1.1.1. Завдання В.1.1.1. Завдання С.1.1.1. 

Стратегічна ціль В.1 Стратегічна ціль С.1 

Оперативна ціль A.1.1. Оперативна ціль В.1.1. Оперативна ціль С.1.1. 
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Дорожня карта процесу стратегічного планування у місті Полтаві 

На першому засіданні Робочої групи (26.05.2016 р.) її члени ознайомились з методологією 
процесу розробки Стратегії економічного розвитку міста Полтави, обговорили та затвердили 
робочий план та графік робіт на весь період розробки документу, визначили обсяги 
необхідної для формування Профілю міста інформації (джерела, терміни та виконавців), 
проінформовані про проведення опитування представників підприємництва міста. 

На початку роботи проведено стратегічний аналіз: 

• дослідження основних тенденцій економічного розвитку міста за попередній період, 
дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей для 
економічного розвитку міста, 

• проведення у червні – липні 2016 року опитування представників бізнесу міста. 

10 серпня 2016 року на другому засіданні Робочої групи були проведені: 

• презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу міста, 

• формулювання стратегічного бачення, 

• проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT; 

• визначення стратегічних пріоритетів Стратегії, 

• ідентифікація стратегічних проблем за кожним з вибраних пріоритетів. 

18 жовтня 2016 року відбулося третє засідання членів Робочої групи, під час якого було: 

• визначено стратегічні, оперативні цілі та завдання Стратегії; 

• затверджено оголошення про підготовку проектних ідей за визначеними напрямами 
економічного розвитку, які відповідають цілям та завданням Стратегії. 

Упродовж листопада 2016 р. – січня 2017 р. доопрацьовано перелік стратегічних та 
оперативних цілей Стратегії. На засіданні робочої групи 08 лютого 2017 р. прийнято рішення 
про оголошення про збір проектних ідей до Плану реалізації Стратегії та поширення цієї 
інформації через ЗМІ. 

Протягом лютого-березня 2017 р. надходили проектні пропозиції до Плану реалізації 
Стратегії. Усього за цей період зацікавленими в економічному розвитку міста, 
представниками місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, бізнесу, 
громадських організацій було підготовлено та надано більше 70 ідей і пропозицій проектів 
місцевого економічного розвитку. 

10-11 травня 2017 р. проведено засідання фахових підгруп Робочої групи, де презентовано 
напрацьовані проектні пропозиції та проведено обговорення їх відповідності цілям та 
завданням Стратегії, реалістичності та ресурсній забезпеченості. На засіданні Робочої групи 
було презентовано та обговорено остаточний варіант проекту Стратегії та Плану її 
реалізації. 

Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, усі бажаючі мали можливість 
брати участь в розробці Стратегії. Процес розроблення Стратегії постійно висвітлювався у 
місцевих та регіональних ЗМІ. 

Підсумки процесу стратегічного планування у місті Полтаві 

1. Стратегія розроблена за участі представників усіх груп громади міста: місцевої влади, 
бізнесу, громадських організацій та мешканців. Це дозволило отримати пропозиції щодо 
цілей і завдань від усіх зацікавлених сторін, забезпечити адекватне сприйняття місцевим 
співтовариством рішень, які прийматимуть в межах упровадження Стратегії. 

2. Представники влади та місцевий бізнес відчувають свою відповідальність за майбутнє 
міста та готові спрямувати необхідні ресурси для досягнення розвитку економічного 
середовища міста. Досягнення стратегічних цілей вимагатиме співпраці та прикладання 
спільних зусиль і ресурсів лідерів територіальної громади. 
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3. Стратегія підкреслює конкурентні переваги міста. Ресурси міста, за належної організації та 
ефективного їх використання, можна використовувати для вирішення проблем, що 
сповільнюють економічний розвиток. 

4. Енергоефективність та ресурсозбереження, екологізація та підвищення соціальної 
відповідальності бізнесу, покращення інвестиційного клімату, створення умов для розвитку 
інноваційних виробництв, науково-дослідної діяльності, людського розвитку взаємопов'язані 
питання, тому ефективна робота над ними можлива лише за умови системного сприйняття 
та системних дій. 

5. Стратегія ґрунтується на інших документах стратегічного характеру, зокрема 
Генеральному плані міста, міських цільових програмах, що прийняті міською радою та 
впроваджуються її виконавчими органами. В той же час положення Стратегії мають 
враховуватись при розробці щорічних та середньострокових Програм економічного і 
соціального розвитку міста. 

6. Для реалізації Стратегії буде сформовано Комітет з управління впровадженням з 
представників усіх зацікавлених сторін. Завданням Комітету є моніторинг виконання всіх 
оперативних цілей (проектів) Стратегії та підготовка пропозицій міській раді щодо змін і 
доповнень до неї. 

7. Стратегія передбачає системний економічний розвиток міста до 2027 року та ґрунтується 
на формуванні Планів її реалізації на кожні три роки. Моніторинг виконання Стратегії 
здійснюватиметься за показниками (індикаторами), визначеними в процесі її підготовки на 
рівні стратегічних, оперативних цілей та проектів. 

8. Стратегічне планування – ефективний інструмент системного менеджменту, процес, що 
має тривати безперервно, оскільки зовнішні та внутрішні фактори постійно змінюються. 
Стратегія – спосіб руху до визначеного бачення та постійний рух для забезпечення 
збалансованого розвитку територіальної громади. 
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2. Коротка характеристика міста та регіону 

2.1. Коротка характеристика міста Полтави 

Сучасна Полтава – один з важливих економічних, наукових та культурних центрів України. 
Перша письмова згадка як міського центру 1641 року. Місто отримало статус регіонального 
центру (центр губернії) у 1802 році. 

 

Статус: місто обласного значення, центр Полтавської області; 

Загальна площа, кв. км: 103,5; 

Кількість жителів, осіб: 294 020; 

Густота населення, осіб на 1 кв. км: 2840 осіб / км²; 

Координати: 49° 00` 36`` пн. ш.; 34° 00` 33`` сх. Д; 

Середньорічна температура повітря: + 8,2 °С; 

Основні галузі промисловості: паливна, харчова, легка, 
деревообробна, хімічна, машинобудування. 

Місто Полтава знаходиться на перетині важливих залізничних шляхів та автомагістралей 
України. Відстань до Києва – 333 км. Через місто проходять: магістральна залізниця Київ – 
Харків, міжнародні автомагістралі Е40 (Шегині – Львів – Київ – Полтава – Харків – 
Должанський) та Е577 (Полтава – Кропивницький – Кишинів), регіональні автодороги Р17 
(Полтава – Суми) та Р18 (Полтава – Красноград). 

 

Місто має пряме автобусне 
сполучення з усіма великими 
містами України та має аеропорт, 
два залізничних вокзали. Через 
місто протікає річка Ворскла з 
притокою річкою Коломак. Місто 
має планувальну структуру яка 
складалась починаючи з реалізації 
генерального плану 1803 року на 
основі квартального типу забудови 
з організацією центру міста – 
ансамблю Круглої площі та 
радіальних планувальних висей, 
головних вулиць. Місто має три 
адміністративні райони: Київський, 
Шевченківський, Подільський. Рис. 3. Місто Полтава на мапі Європи 

Природно-ресурсний потенціал, зручне економіко-географічне положення Полтави 
визначили спеціалізацію її підприємств на паливній, харчовій, легкій, деревообробній 
промисловості. Розташування недалеко від великих металургійних, машинобудівних, 
наукових центрів таких як Київ, Харків, Дніпро зумовило розвиток машинобудування, хімічної 
промисловості. Місто дає 1/4 промислової продукції Полтавської області. 

Виробничий потенціал 

Протягом 2013-2015 років роль промисловості міста зростає як на рівні області, так і на рівні 
держави: підприємства Полтави забезпечують 1,7% загальних обсягів реалізованої 
промислової продукції в Україні та 31,5% реалізованої промислової продукції у Полтавській 
області. 

Полтава є містом з достатньо різноманітною та розвинутою промисловістю. Промислове 
виробництво у Полтаві залишається базовою сферою економічної діяльності, яка впливає на 
різні аспекти соціально-економічного розвитку, включаючи доходи бюджету, зайнятість і 
рівень добробуту населення міста. У складі суб’єктів господарювання міста у 2015 році 
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налічувалося 6 великих підприємств, 150 середніх та 3328 малих. У структурі підприємств за 
розмірами за 2012-2015 рр. збільшилася частка малих підприємств, їх у 2015 році 
налічувалося 95,5% від загальної кількості суб’єктів господарювання. У 2015 році щодо 
попереднього року загальне скорочення найманих працівників становить 3,2%, а їх кількість 
– 66343 особи. Таке скорочення пов’язане зі зменшенням чисельності населення міста та 
оптимізацією витрат на персонал підприємствами. 

На території Полтавської міської ради працює 47 промислових підприємств, зокрема: 

• добувна промисловість       - 2 

• постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 3 

• водопостачання, каналізація, поводження з відходами   - 1 

• переробна промисловість       - 41 

Стабільно найбільший внесок у обсяги промислового виробництва міста забезпечують 
підприємства енергетики та газо-, тепло-, водопостачання. На другому місці добувна 
промисловість. Третє і четверте місце – машинобудування та харчова промисловість 
відповідно. Разом це в середньому від 60 до 80% обсягу промислової продукції міста. 
Несприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура, значний рівень експортозалежності міських 
машинобудівних підприємств, насамперед від російського ринку призвело до зменшення 
обсягів виробництва на: ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод»; ПАТ «Полтавамаш»; 
ПАТ «Полтавхіммаш», ПАТ «Полтавський алмазний інструмент», незважаючи на стабільні 
показники розвитку, втратив ринки збуту. 

Аналіз співвідношення між обсягами інвестицій, оновленням основних засобів, чисельністю 
персоналу та вкладом у обсяги валового обсягу реалізації промислової продукції, показує що 
лише незначна кількість промислових підприємств має позитивну динаміку щодо оновлення 
виробничої бази, підвищення продуктивності праці і оптимізації чисельності персоналу. 
Практично усі підприємства (за виключенням (ПАТ «Обленерго», НГВУ «Полтаванафтогаз», 
ТЗДВ «Ворскла», ПАТ «Полтавпиво», ПАТ «Полтавське ХХП») демонструють зменшення 
частки у обсягах реалізації промислової продукції міста, незважаючи на зростання обсягів 
реалізації у абсолютній величині. Це пов’язано зі значними інфляційними процесами в 
економіці України протягом 2014-2015 років. 

Враховуючи особливості міста та наявний потенціал, зважаючи на поступовий перехід 
економіки Полтавської області з промислово-аграрного типу до аграрно-промислового, 
нарощення у області обсягів посівних площ зернових і олійних культур, підвищення їх 
врожайності, основними пріоритетними напрямами економіки Полтави можуть стати 
переробна і харчова промисловість, машинобудування та комунальне господарство. 

За умови впровадження енерго- та ресурсозберігаючого обладнання та технологій, 
технічного та технологічного переоснащення діючих потужностей і будівництва нових, 
адаптації продукції до вимог європейських та міжнародних стандартів і норм, потенційні 
напрямки розвитку економіки мають можливість забезпечити активний соціально-
економічний розвиток міста. 

Перспективність розвитку переробних підприємств, логістичного бізнесу, сервісних послуг 
для Полтавської області зумовлена розвинутою транспортною інфраструктурою регіону, 
вдалим географічним положенням, накопиченим досвідом господарської діяльності. 

Загрозою для розвитку промисловості міста є дефіцит працівників ряду робітничих професій 
та окремих спеціальностей. В цілому промисловість Полтави потребує подальшої 
диверсифікації видів економічної діяльності, залучення інвестицій та інноваційного розвитку. 

Підприємництво 

У 2015 році загальна кількість суб’єктів підприємництва на території м. Полтава становила 
25 594, в т. ч. юридичні особи – 8 652 (105,4% до попереднього року), а кількість суб’єктів 
підприємницької діяльності-фізичних осіб (приватних підприємців) становила – 16 942 особи 
(95,8% до попереднього року). Протягом 2009-2015 років питома частка підприємців-
фізичних осіб у загальній їх чисельності по Полтавській області складає майже 30%. 



Стратегія економічного розвитку міста Полтави на період до 2027 року 

12 

Найбільша кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців у Полтаві спостерігалася на 
початок 2012 року – 23943 одиниць, найменша – на початок 2016 року – 18782 одиниці. 
Протягом 2005 - 2012 рр. в обласному центрі спостерігалося стабільне зростання кількості 
фізичних осіб підприємців, а починаючи 2013 року відбувається їх зменшення. 

Таблиця 1. Основні показники розвитку малого та середнього підприємництва 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2013 2014 2015 

Кількість суб’єктів підприємництва – всього, в т.ч. одиниць 26111 25890 25594 

юридичні особи одиниць 8198 8206 8652 

фізичні-особи-підприємці (ФОП) одиниць 17913 17684 16942 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) ФОП млн. грн. 3122,5 3681,7 5018,9 

Кількість найманих осіб суб’єктів ФОП малого 
підприємництва: 

тис. осіб 6684 9058 9777 

Надходження до міського бюджету від суб’єктів     

- середнього підприємництва млн. грн. 543,7 555,8 642,4 

у % до усіх надходжень міського бюджету % 80,6 78,4 78 

- малого підприємництва – всього млн. грн. 82,1 87,1 111,5 

За кількістю діючих малих підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення м. Полтава 
майже вдвічі випереджає середньообласний рівень. З 2013 по 2015 роки кількість юридичних 
осіб збільшується. Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) фізичними особами-
підприємцями демонструють стале збільшення. Обсяг реалізованої продукції (товарів, 
послуг) малих підприємств в 2015 році становив 25,8% частки обсягу реалізованої продукції 
(товарів, послуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг). 

Розвиток підприємництва в місті стримують: недостатня фінансово-кредитна підтримка 
суб’єктів підприємницької діяльності для реалізації інвестиційних проектів; недостатній 
рівень кваліфікації зайнятих працівників; недорозвиненість інфраструктури підтримки 
підприємництва. 

Ринок праці 

Протягом 2010-2016 років у Полтаві відбувається стабільне зменшення загальної кількості 
населення. Чисельність осіб у віці від 0 до 14 років протягом 2010-2015 рр. збільшується, що 
підтверджується динамікою народжуваності. Чисельність осіб у віці 65 років і старше теж 
збільшується. Кількість населення у віці від 15 до 64 років (загал працездатного населення 
міста) зменшилась не значно – на 5,5 тис осіб і складає 72% від всього населення 
(постійного). Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників м. Полтава у 
показнику по Полтавській області в цілому складає 32% (2015 р.). Кількість економічно 
активних чоловіків перевищує кількість економічно активних жінок. Рівень економічної 
активності чоловіків перевищує аналогічний показник для жінок у середньому на 12%. 

Спостерігається стійка тенденція до скорочення кількості та рівня економічно активного 
населення працездатного віку, зростання числа пенсіонерів, а також скорочення числа 
кваліфікованих працівників робітничих професій та робітників у сфері обслуговування. 

Таблиця 2. Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 

Регіони 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Місто Полтава 121669 119894 120248 114952 109918 105257 

Полтавська область 368242 366196 372115 364827 348766 327522 

у т.ч. жінок 187714 186118 189214 183922 174559 166679 

 чоловіків 180528 180078 182901 180905 174207 160843 

Середньооблікова кількість штатних працівників у Полтаві зменшилась протягом 2005-
2015 рр. на 19,8 тис. осіб (15,9%), у Полтавській області на 89,7 тис. осіб (21,5%), (Україна – 
3323 тис. осіб – 29,2%). 

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років у Полтаві за 2013-2015 рр. знизився на 7,4% (з 
59,8% до 55,4%) і залишається вищим за показники Полтавської області. 
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Результати соціологічного опитування (GIZ) показали, що найбільша чисельність зайнятих у 
місті спостерігається у оптовій та роздрібній торгівлі, промисловості та будівництві. У розрізі 
видів економічної діяльності найбільша частка зайнятих у промисловості міста у сферах 
виробництва та розподілення електроенергії, газу та води; машинобудуванні, харчовій і 
добувній промисловості. Різко скорочується чисельність працівників у машинобудуванні (з 
12,9 до 7,4%). У 2014-2015 рр. показник навантаження на одну вакансію становив 6 осіб. 

Таблиця 3. Навантаження непрацюючого населення на одного зайнятого міста Полтави 
(серпень 2016р.)¹ 

 м. Полтава 

Населення всього, осіб 285726 

Зайняте населення, осіб 118345 

Непрацююче населення. осіб 167381 

Коефіцієнт навантаження незайнятого населення на одного зайнятого 1,414 

¹за даними соціологічного опитування (Проект GIZ) 

У Полтаві рівень безробіття населення (за методологією МОП) збільшився за 2013-2015 рр. 
на 42,3% (з 7,8% до 11,1%). Кількість безробітних у віці 15-70 років зросла за останні два 
роки на 2 тис. осіб (19,8%). Значне зростання кількості безробітного населення у 2014-2015 
рр. в місті Полтава та Полтавській області пояснюється міграційним припливом внутрішньо 
переміщених осіб. Станом на 01.01 2016 р. на обліку в Полтавській міжрайонній філії 
обласного центру зайнятості перебувало 3257 безробітних, в тому числі 65,1% становили 
жінки і 47,3% – молодь у віці до 35 років. Серед зареєстрованих безробітних переважають 
особи з вищою освітою. Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних значно 
знизився у 2015 р. з 26,2% до 17,1%. Кількість безробітних жінок перевищує чоловіків у всіх 
вікових категоріях за винятком 55-59 років, особливо для вікових груп 15-19 років, 30-34 роки 
та 45-49 років (майже у 2 рази). 

Інвестиційна діяльність 

Частка міста Полтави складає 24,7% капітальних інвестицій від загального їх обсягу у 
Полтавській області. Основним джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємств 
і організацій. У 2015 році їх частка становила 77,8% від загального обсягу. Лідерами за 
обсягом капітальних інвестицій у місті є філія ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргаз-
видобування», НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Полтаваобленерго». 

Станом на 31 грудня 2015 р. у підприємства, які зареєстровані на території Полтавської 
міської ради, іноземними інвесторами вкладено 215244,9 тис. дол. США прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу). Основними інвесторами залишаються нерезиденти з 
Кіпру, Росії, Нідерландів, США та Німеччини, на які припадає 48% іноземного капіталу. 
Найбільш інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів є підприємства з тимчасового 
розміщування й організації харчування та будівельної діяльності, де зосереджено майже 
96% іноземного капіталу. 

Туристична галузь 

Станом на 1 вересня 2016 року в Полтаві працює 19 готелів (в 2015 р. було 29), номерний 
фонд яких складає 574 номери, загальною кількістю 1141 місце. Існуючі готелі та заклади 
розміщення задовольняють попит на послуги та використовують 60% своїх можливостей 
місткості. Найчастіше послугами готелів користуються приїжджаючі у відрядження, на 
другому місті за частотою користування готелями знаходяться туристи, які приїхали відвідати 
Полтаву. Порівнюючи питомі показники динаміки кількості збільшення обслугованих у 
готелях та аналогічних закладах, можна припустити що кількість місць для розміщення через 
2-3 роки буде недостатньою. Готелі міста переважно розташовані у центральній його частині 
вздовж вулиці Соборності та вздовж міжнародної траси Київ – Харків – Довжанський. 
Враховуючи розташування основних туристичних локацій та знаходження Полтави на 
перетині автомобільних шляхів таке розташування є логічним. 

На міжнародному інтернет ресурсі пошуку варіантів розміщення Booking.com представлено 
30 варіантів ночівлі у Полтаві, а на сайті пошуку квартир для короткочасної оренди (doba.ua) 
представлено 47 варіантів квартир, з загальною кількістю 177 місць. 
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Полтава має широку та розгалужену мережу об’єктів (місцевого і національного значення), 
які фактично або потенційно привабливі для туристів (історико-культурний потенціал, який 
відображений у монументах, архітектурних пам’ятках, музеях та меморіалах – 257 пам’яток 
культурної спадщини місцевого значення і 39 пам'яток культурної спадщини національного 
значення). 

Місто має 8 конференц-залів місткістю від 30 місць для проведення конференцій, тренінгів, 
воркшопів (загалом понад 1000 місць). Попит на конференц-зали у місті значно перевищує 
пропозицію, що можна пояснити вдалим з туристичної точки зору розташуванням міста 
відносно міст-мегаполісів: Києва, Харкова та Дніпра. Це є передумовою для розвитку у місті 
ділового / конференційного туризму. 

 

2.2. Коротка характеристика Полтавської області 

Полтавська область розташована в центрі України, між 50°33'18'' і 48°44'36'' пн. ш. та 
32°05'20'' і 35°29'33'' сх. д. Протяжність області з півночі на південь, по прямій лінії між її 
крайніми північною і південною точками, становить 213,5 км, між крайніми західною й східною 
точками – 259 км. 

Територія області розташована майже цілком у межах Придніпровської низовини, на 
лівобережжі басейну річки Дніпро. Понад 92% площі області знаходиться у межах природної 
зони лісостепу, і тільки біля 8% (крайня південно-східна частина) – у межах степової 
природної зони. 

 

Площа Полтавщини 
складає 28,8 тис. кв. км, 
що становить 4,8% площі 
України (7 місце серед 
областей). 

Загальна протяжність 
меж Полтавської області 
становить 1100 км, з яких 
162 км пролягають через 
акваторії Кременчуцького 
і Дніпродзержинського 
водосховищ. 

Полтавська область має 
найбільшу серед регіонів 
України кількість 
областей-сусідів – 7. Рис. 4. Схема Полтавської області 

На півночі Полтавська область межує з областями України: Чернігівською (протяжність меж – 
107 км) і Сумською (238 км); на півдні – з Дніпропетровською (173 км) і Кіровоградською 
(149 км); на сході – з Харківською (188 км); на заході – з Київською (19 км) та Черкаською 
(225 км) областями. 

Основний потік вантажних та пасажирських перевезень Полтавської області здійснюється 
автодорогою Київ – Харків – Довжанський (М-03). Автомагістраль є основною артерією 
області та проходить, окрім Пирятинського, Гребінківського, Лубенського, Хорольського, 
територією Великобагачанського, Решетилівського, Полтавського та Чутівського районів. 

Населення Полтавської області станом на 1 січня 2014 року становило 1449,0 тис. осіб, у 
тому числі міське населення – 899,1 тис. осіб (61,7%), сільське – 559,1 тис. осіб (38,3%). 

Адміністративно-територіальний устрій Полтавської області склався на основі системи 
розселення області і характеризується значною кількістю сільських населених пунктів та сіл у 
складі сільських рад. До складу області входить 25 районів, 15 міст, з яких 5 обласного 
значення (Горішні Плавні, Кременчук, Лубни, Миргород, Полтава) та 10 районного значення, 
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5 районів у містах, 21 селище міського типу, 467 сільських рад, 15 селищ та 1791 село. 
Адміністративний центр області – місто Полтава. 

Основна частина міського населення зосереджена у двох містах обласного значення – 
Полтаві (296 тис. осіб) та Кременчуці (225,8 тис. осіб), що становить 58% від загальної 
кількості міського населення (899,1 тис. осіб). Саме в цих містах сконцентрований потужний 
промисловий та науковий потенціал. 

Полтавщина має досить потужний економічний потенціал, проте не в повній мірі 
використовує його можливості для людського розвитку. Полтавська область, маючи високий 
рівень розвитку промисловості та виробництва ВРП на одиницю населення, подібна до 
регіонів свого типу, проте відрізняється від них нижчим рівнем урбанізації та кращим 
екологічним станом. 

Затверджена Схема планування території Полтавської області є перевагою для регіону та 
відкриває додаткові можливості щодо оптимального використання території на основі 
пріоритетів розвитку регіону. 

Основу економіки області складають підприємства добувної промисловості, а в переробній 
галузі – підприємства машинобудування, нафтопереробки та харчової промисловості. 
Промисловий комплекс області має диференційований рівень виробництва. При цьому в 
місті Горішні Плавні переважає гірничодобувна промисловість з ознаками монопрофільності 
виробництва. 

Продукція регіону є енрего- та матеріалоємною, з високим рівнем споживання на одиницю 
продукції. Невисокий рівень інноваційного виробництва. У провідних галузях промислового 
виробництва області (машинобудуванні, нафтопереробній, харчовій інших) зосереджено 
значну частку експортно орієнтованих підприємств, що робить регіональну економіку 
залежною від кон'юнктури зовнішнього ринку. 

Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 43,5% 
та оптової і роздрібної торгівлі; з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 40,4%. 
Розподілення іноземного капіталу серед міст та районів області є досить нерівномірним. 
Різниця між крайніми значеннями (у розрахунку на 1 особу) лідера (м. Горішні Плавні) та 
аутсайдерів (Кременчуцького, Диканського районів) сягає понад тисячу разів, а в трьох 
районах області (Великобагачанський, Козельщинський та Чорнухинський) – іноземні 
інвестиції відсутні. 

У загальній кількості підприємств частка малих підприємств становить 93,2%. Проте обсяг 
реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами малого підприємництва склав 16,9 млрд. 
грн., що становить лише 14,2% від загального обсягу реалізації продукції (робіт, послуг). 

Структура зайнятості Полтавської області в залежності від розміру підприємства знаходиться 
на рівні середньої величини по країні. Четверта частина з усіх працевлаштованих працює на 
малих підприємствах. Частка зайнятих на великих підприємствах серед регіонів України є 
найбільшою саме на Полтавщині. Аналогічною є і структура обсягів реалізованої продукції за 
розмірами підприємств. Найбільша частка обсягу реалізованої продукції в Полтавській 
області припадає на великі підприємства (55,5%). В Україні цей показник становить 41,9%. 

Найбільша кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. мешканців відзначено у 
Полтаві (105 од.) та Кременчуці (87 од.). Натомість розрахункова кількість малих 
підприємств, приведена до кількості населення, що проживає на території, є найменшою у 
Миргородському (22 од.), Оржицькому (26 од.) та Гадяцькому (29 од.) районах. 

Найвагомішими за чисельністю зайнятих залишаються промисловість, сільське 
господарство, сектор транспорту і зв’язку, а також значна зайнятість у сфері освіти та 
охороні здоров’я. 
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3. Головні чинники та сценарії розвитку міста 

3.1. SWOT-аналіз економічного розвитку міста 

Для визначення основних елементів потенціалу економічного розвитку міста та стримуючих 
перешкод використано SWOT-аналіз внутрішніх (сильні і слабкі сторони) та зовнішніх 
(сприятливі можливості та загрози) чинників розвитку. Цей аналітичний інструмент 
застосовано на всіх етапах підготовки Стратегії, зокрема для підготовки реалістичних планів 
дій, в яких визначено середньострокові стратегічні і короткострокові оперативні цілі. 
Досягнення цілей Стратегії та впровадження проектів повинно, з одного боку, усунути 
слабкості міста з одночасним посиленням його сильних сторін, а з іншого – дати змогу 
скористатися сприятливими можливостями, завдяки дії зовнішніх сил, уникаючи загроз. При 
проведенні аналізу враховувалися також гендерні та екологічні аспекти розвитку місцевої 
економіки. 

Результати SWOT-аналізу економічного розвитку міста 

Внутрішні чинники: сильні та слабкі сторони 

Сильні сторони Слабкі сторони 

• Зелене місто (парки, сквери, озеленення 
вулиць) 

• Компактна територія, вдалий ландшафт, 
зручність транспортної системи та пересування 
територією міста 

• Географічне розташування в центрі України по 
лінії Київ-Харків (область межує з 7-ма областями 
України), логістична доступність 

• Розвинута транспортна інфраструктура 
(залізнична, автомобільна) 

• Наявність Генерального плану міста 

• Значна частка працівників з вищою освітою 

• Тисячолітня історія та культура 

• Активне духовне і культурне життя в місті 

• Сприятливі кліматичні умови для життя і 
діяльності мешканців 

• Сприятлива загальна екологічна ситуація 

• Великі запаси підземної питної води 
(забезпечує водопостачання міста та промислове 
виробництво води) 

• Розвинута мережа підприємств громадського 
харчування 

• Розвинута мережа об’єктів культури 

• Значна кількість багатопрофільних 
навчальних закладів 

• Наявність інфраструктури для розвитку АПК 

• Досвід різнопланового промислового 
виробництва (підприємства машинобудування, 
харчової, легкої, переробної, добувної 
промисловості) 

• Наявність кваліфікованих кадрів в сферах 
агросектору, нафтогазової промисловості та 
стоматології 

• Зростання кількості малих та середніх 
підприємств 

• Наявність IT- спеціалістів 

• Розвинений будівельний комплекс 

• Розгалужена інфраструктура стоматологічних 
послуг 

• Наявність об’єктів та інфраструктури для 

• Незахищена історична частина міста (засилля 
реклами в місті, МАФів) 

• Відсутність комфортної інфраструктури для 
матерів і батьків з дітьми та людей з особливими 
потребами 

• Від’ємний природній приріст населення міста 

• Відсутність підтримки місцевого виробника та 
торгової марки з боку місцевої влади 

• Не працює аеропорт 

• Відтік високоосвіченої молоді з міста 

• Зменшення кількості робочих місць 

• Відсутність підтримки підприємців-початківців 
та start-up, жіночого підприємництва 

• Не сформовано туристичну індустрію 

• Низька якість обслуговування в готелях, кафе 
та закладах культури 

• Відсутність комерціалізації наукових розробок 

• Відсутність маркетингового плану міста 

• Низький рівень співпраці між суб’єктами 
господарювання та навчальними закладами, 
зокрема з ПТУ щодо підготовки кадрів 

• Закритість даних про комунальну власність 
міста 

• Немає впливу у професійних спілок та 
громадських організацій на рішення міської ради 

• Стихійний та не системний характер збору 
інформації від підприємців про бізнес клімат 

• Відсутня інфраструктура підтримки бізнесу 

• Професійна деградація та нестача 
висококваліфікованої робочої сили 

• Не проведена інвентаризація земель 

• Відсутність електронних сервісів для бізнесу 

• Не сприятливий інвестиційний клімат 

• Житлово-комунальний сектор з високим 
ступенем енергоспоживання 

• Відсутність облаштованої сучасної набережної 

• Відсутність системного управління містом із 
використанням сучасних методів та інструментів 

• Відсутність комунікації між місцевою владою, 
бізнесом та ОГС 
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спорту та фізичної культури 

• Розвинута міська комунальна інфраструктура 

• Активізація діяльності громадських об’єднань 
та потужний розвиток місцевих ініціатив 

• Занедбаний стан туристичних об’єктів поля 
Полтавської битви 

• Тротуари не облаштовані згідно норм, відсутні 
вказівники вулиць, на зупинках громадського 
транспорту відсутній перелік маршрутів, 
недостатня кількість урн, громадських вбиральнь, 
доступ до об’єктів бізнесу та послуг ускладнений 
для осіб з обмеженими можливостями 

• Корупція та тіньовий сектор в економіці міста 

• Відсутні сучасні зони відпочинку та об’єкти 
туристичної інфраструктури в мікрорайонах міста 
(парки, готелі, ресторани, майданчики культурних 
подій) 

Зовнішні чинники: сприятливі можливості і загрози 

Можливості Загрози 

• Покращення умов для залучення прямих 
іноземних інвестицій 

• Зменшення вартості банківських позик 

• Збільшення доходів і купівельної 
спроможності населення 

• Зростання споживчого ринку в Україні 

• Позитивні наслідки вступу України в ЄС та 
вихід на інші світові ринки 

• Реформування земельного законодавства 

• Державна підтримка розвитку інфраструктури 
для бізнесу 

• Системні дії влади, спрямовані на підтримку 
малого та середнього бізнесу 

• Державна підтримка запровадження новітніх 
технологій, зокрема з енергозбереження 

• Диверсифікація джерел енергопостачання 

• Відкриття програм пільгового кредитування 
виробництва 

• Збільшення державної та недержавної 
підтримки участі жінок в економічній та політичній 
діяльності 

• Розгортання воєнних дій 

• Погіршення загальної економічної ситуації в 
країні 

• Негативні зміни зовнішньоекономічного курсу 
України 

• Погіршення інвестиційного клімату в Україні 

• Несприятливий бізнес-клімат в Україні 

• Нестабільність, зміна законодавчої та 
нормативно-правової бази 

• Фінансова і цінова нестабільність, інфляційні 
процеси 

• Висока вартість кредитних ресурсів 

• Конкуренція з боку товаровиробників інших 
регіонів та країн 

• Наявність тіньового сектору у бізнесі 

• Поглиблення міжнародної економічної кризи 

 

3.2. Сценарії економічного розвитку міста Полтави 

Інерційний сценарій 

Реалізується при незмінності чинників впливу. 

Базові припущення – національний рівень: 

1. Заморожується військовий конфлікт на Сході України. 

2. Видатки Бюджету на утримання армії та ВПК зростають. 

3. Реформи декларуються, рівень корупції в країні зменшується незначно. 

4. Децентралізація проходить вкрай повільно. 

5. ВВП країни продовжує падіння. 

6. Продовжується неконтрольована інфляція, гривня підтримується виключно 
міжнародними кредитами та інтервенціями НБУ. 

7. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення 
інвестицій не зростає. 

8. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує залишатися 
більше 50% малого і середнього бізнесу. 
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9. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність збільшення рівня 
неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в ЖКГ. 

Базові припущення – місцевий рівень: 

1. Ідентифікація міста на інвестиційній карті України залишається без змін. 

2. Інвестиційний і підприємницький клімат без змін. 

3. Туристична привабливість міста не покращується. 

4. Рівень купівельної спроможності населення знижується. 

5. Бюджетна забезпеченість дещо покращується внаслідок фінансової децентралізації. 

6. Продовжується відтік молоді, кваліфікованого персоналу та осіб з вищою освітою. 

7. Зменшується кількість робочих місць. 

8. Модернізація об’єктів інфраструктури здійснюється повільно. 

Що відбувається: 

Демографічна ситуація на найближчі роки залишається майже без змін, спостерігатиметься 
незначне зростання за рахунок міграції сільського населення навколишніх районів та 
незначне збільшення народжуваності, при цьому вікова структура населення змінюється в 
бік скорочення працездатного населення та його «старіння», що, відповідно, призводить до 
зростання навантаження на працездатне населення. Збільшення міграційного відтоку 
населення, у тому числі працездатного та молоді з вищою освітою. Посилюється 
диспропорція між системою підготовки кваліфікованих працівників та потребою місцевої 
економіки. 

Промислова база міста скорочується при незмінності її структури. Спостерігається зниження 
інвестиційної та інноваційної активності промислових підприємств. Динаміка експорту 
промислової продукції виявляє суттєве скорочення, що відбивається на рівні реальних 
доходів населення міста. Внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі більшість 
населення живе за рахунок торгівлі, послуг, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат. 
Підвищуються тінізації заробітної плати. 
Невизначена інвестиційна політика міста не сприяє залученню стратегічних інвесторів у 
високотехнологічні галузі. Обсяги інвестицій підприємств видобувної промисловості різко 
зменшуються. Місто втрачає позицію з обсягів капітальних вкладень в Полтавській області. 
Не сприятливий бізнес-клімат та відсутність системної підтримки розвитку бізнесу 
перешкоджають розвитку малого та середнього підприємництва. Економічну кризу посилює 
зниження купівельної спроможності населення та зменшення обсягів товарообігу. Рівень 
життя населення та соціальна сфера перебувають на середньорегіональному рівні. 

Сценарій сталого економічного зростання 
Базові припущення – національний та регіональний рівень: 

1. Військове протистояння на Сході України припиняється. 

2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються. 

3. Динамічно впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація. 

4. ВВП країни починає зростання у 2017 р. 

5. Національна валюта стабільна. 

6. Інвестиційна привабливість країни покращується. 

7. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні». 

8. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання 
тарифів на комунальні послуги. 

9. Ефективно працює Державний фонд регіонального розвитку. 

10. Регіон активно впроваджує Стратегію власного розвитку. 
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Чинники, що мають стати підґрунтям для втілення сценарію: 

• Поступове економічне зростання та підвищення інвестиційної привабливості України у 
середньостроковій перспективі. 

• Налагодження повітряних сполучень в регіоні (Полтавський аеропорт). 

• Реконструкція автодоріг. 

• Залучення інвестицій у добувну, харчову, переробну, легку промисловість та 
машинобудування. 

• Ефективна маркетингова політика, позитивний імідж міста, привабливість для праці, 
життя та туризму. 

• Сприятливий підприємницький та інвестиційний клімат. 

• Активність міста на інвестиційних ринках. 

Що відбувається: 

Впровадження комплексу заходів призводить до підвищення зацікавленості містом з боку 
стратегічних інвесторів, які інвестують у галузі промисловості з високою доданою вартістю. 
Створюються нові виробництва у галузі машинобудування, легкої та харчової та переробної 
промисловості. 

Полтава формує новий економічний профіль та перетворюється у місто 
високотехнологічного виробництва та сучасних багатофункціональних сервісів і послуг. 
Формуються сервісно-логістичні кластери підприємств малого і середнього бізнесу. 

Кваліфікована робоча сила та персонал мотивується високими заробітними платами та 
загальним підвищенням рівня життя. Зростає зайнятість та рівень реальних доходів 
населення, що пожвавлює внутрішній ринок. Збільшення бюджетних надходжень, співпраця 
влади, бізнесу та мешканців сприятиме реалізації міських проектів розвитку та дозволить 
підвищувати якість міського середовища. 

Місто створює нові, регіонально інтегровані туристичні продукти і туристичні маршрути та 
перетворюється у регіональний туристичний центр. Підсилення туристичного сектора 
стимулює подальший розвиток готельно-конференційної інфраструктури. 

Полтава закріплює позицію в регіоні як діловий, сервісний, освітній, культурний і туристичний 
центр, що приваблює інвесторів, підприємців, туристів гостей та нових мешканців. 

 



Стратегія економічного розвитку міста Полтави на період до 2027 року 

20 

4. Стратегічні пріоритети економічного розвитку 
міста 

4.1. Місія та стратегічне Бачення економічного розвитку міста 

Місія міста – це причина його появи, основне його сучасне призначення, унікальні 
особливості та конкурентні переваги. Місія відображає зв'язок минулого з сьогоденням і 
демонструє унікальні особливості, які громада хотіла б зберегти. Основне призначення міста 
може з часом змінюватися (або у громади може бути бажання це зробити) – тоді це 
відображається у формулюванні Бачення. 

Стратегічне Бачення майбутнього міста – це спільне, погоджене на основі консенсусу, 
уявлення жителів про те, яким міське середовище має виглядати в майбутньому. 

На засіданнях Робочих груп (10 серпня та 18 жовтня 2016 р.), базуючись на проведеному 
аналізі та дослідженнях, сформульовані Місія міста та стратегічне бачення економічного 
майбутнього Полтави. 

МІСІЯ МІСТА 

Полтава – мальовниче зелене місто на березі річки Ворскли, з тисячолітньою 
історією, багатими культурно-освітніми традиціями, толерантне до усіх культур і 
релігій, колиска видатних українських літераторів, письменників, митців, науковців, з 
традиціями різнопрофільного промислового виробництва (нафтогазового сервісу, 
сільськогосподарської переробки, стоматологічних послуг) розташоване на перетині 
автомобільних та залізничних шляхів і в якому хочеться жити. 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

У 2027 році Полтава: мальовниче, зелене, комфортне, безпечне та гостинне місто 
на березі річки Ворскли з самобутнім способом життя: 

• місто з диверсифікованою економікою, сучасним промисловим 
виробництвом, центр агропромислового розвитку; 

• логістичний центр вантажних та пасажирських перевезень, в якому впевнено 
та креативно розвивається бізнес, відомий і цікавий для глобального світу; 

• осередок інноваційної науки та освіти, центр впровадження здобутків 
полтавських науковців та місце цікавого діалогу для практиків та науковців; 

• центр духовного і патріотичного відродження лівобережної України з 
розвиненою інфраструктурою, доступною для усіх мешканців. 

Місто рівних можливостей, у якому досягнута суспільна згода громади та влади 
задля прискорення економічного розвитку та отримання вигод кожним з містян. 

Зважаючи на структуру економіки міста головними чинниками впливу на подальший його 
розвиток є: 

- сприяння динамічному розвитку бізнесу (підтримка розвитку кластерів, що 
формуються, стимулювання експортної діяльності, комерціалізація традиційних 
творчих продуктів); 

- комфортне та сприятливе бізнес-середовище та інфраструктура; 
- виважена інвестиційна політика. 

Важлива роль міста на регіональному рівні також як центру наукових розробок і технологій, 
сучасних послуг та сервісів. 
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4.2. Стратегічні напрями економічного розвитку міста 

Основні напрями економічного розвитку Полтави визначено на засіданнях Робочої групи зі 
стратегічного планування на основі проведених досліджень. Визначені напрями економічного 
розвитку Полтави спрямовані на досягнення стратегічного Бачення розвитку міста. 

 

 

Рис. 5. Схема напрямів економічного розвитку міста та стратегічних цілей Стратегії 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ: 
У 2027 році Полтава: мальовниче, зелене, комфортне, безпечне та гостинне місто на 
березі річки Ворскли з самобутнім способом життя: 

• місто з диверсифікованою економікою, сучасним промисловим виробництвом, 
центр агропромислового розвитку; 

• логістичний центр вантажних та пасажирських перевезень, в якому впевнено та 
креативно розвивається бізнес, відомий і цікавий для глобального світу; 

• осередок інноваційної науки та освіти, центр впровадження здобутків полтавських 
науковців та місце цікавого діалогу для практиків та науковців; 

• центр духовного і патріотичного відродження лівобережної України з розвиненою 
інфраструктурою, доступною для усіх мешканців. 

• Місто рівних можливостей, у якому досягнута суспільна згода громади та влади 
задля прискорення економічного розвитку та отримання вигод кожним з містян. 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

Напрям А. 
Розвиток бізнесу 

Напрям В. 
Створення 

сприятливого бізнес-
середовища 

Напрям С. 
Залучення інвестицій 

А.1. Підтримка розвитку 
бізнес-кластерів 

Стратегічні цілі 

В.1. Поліпшення якості 
адміністративних послуг та 
регуляторного середовища 

С.1. Створення нових 
інвестиційних продуктів 

А.2. Стимулювання 
експорту 

В.2. Підвищення рівня 
безпеки і правопорядку 

С.2. Маркетинг і брендінг 
бізнес-можливостей та 
ресурсів міста 

А.3. Розвиток креативних 
індустрій 

В.3. Удосконалення 
логістичної інфраструктури 

С.5. Залучення інвестицій у 
ревіталізацію історичних 
об’єктів 

А.4. Розвиток туризму 

В.5. Розбудова 
інфраструктури підтримки 
бізнесу 

В.4. Розвиток / підготовка 
трудових ресурсів 

С.4. Запровадження 
інноваційних технологій та 
наукових розробок 

С.3. Впровадження 
виваженої інвестиційної 
політики 
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5. План дій за стратегічними напрямами 
економічного розвитку міста 

5.1. Напрям розвитку А. Розвиток бізнесу 

Великі промислові підприємства міста є вагомою складовою економічного розвитку Полтави. 
Частина з них працює досить ефективно та планує збільшення обсягів реалізації продукції, 
оновлення обладнання та застосування сучасних технологій. 

Водночас зростає сектор малого і середнього бізнесу. На найближчі роки цей сектор є 
головним чинником збільшення кількості нових робочих місць, інвестицій та урізноманітнення 
послуг як у Полтаві так і у регіоні. Зважаючи на значну економічну роль малого 
підприємництва у наповненні бюджету, стабілізації економіки міста й вирішенні проблеми 
зайнятості населення, завдання системного підходу до розвитку міста та підтримки бізнесу з 
боку органів місцевого самоврядування є пріоритетним для вирішення. 

Прискорений розвиток високотехнологічних виробництв з випуску конкурентоспроможної 
продукції та формування експортного потенціалу потребує впровадження світових та 
вітчизняних науково-технічних розробок. Урізноманітнення видів господарської діяльності 
забезпечуватиме зайнятість більшості населення міста та впливатиме на дохідну частину 
місцевого бюджету, сприятиме створенню на базі підприємств нових виробничих комплексів, 
призначених для виготовлення конкурентоспроможної продукції. 

Сильні глобалізаційні тенденції приводять до того, що в усіх галузях економіки співпраця 
стає ключовим підходом до ефективної конкуренції. Таким чином, постає проблема 
детального аналізу кластерних об’єднань, ефективності їх діяльності, а також загроз та 
можливостей їх існування. Враховуючи особливості міста та наявний потенціал, зважаючи на 
поступовий перехід економіки Полтавської області з промислово-аграрного типу до аграрно-
промислового, пріоритетним має стати розвиток агропромислового кластеру, зокрема з 
виробництва органічної продукції. Важливими для міста залишаються кластери нафто-
газового сервісу, машинобудування та комунального господарства. 

Місто має високий кадровий потенціал для розвитку інноваційним шляхом. Високий освітній 
рівень населення міста створює його система освіти, що представлена різними типами 
освітніх закладів. Більшість роботодавців задоволені рівнем розвитку робочої сили. Але при 
досить високому рівні оплати праці на великих промислових підприємствах відзначається 
низький рівень заробітної плати на малих підприємствах. Рівень безробіття серед жінок 
значно вищий, ніж серед чоловіків, до того ж працевлаштовані жінки переважно на менш 
оплачуваних позиціях. Саме тому особливу увагу варто привернути до розвитку жіночого 
підприємництва. Крім того, проблемою, що потребує негайного вирішення, є дефіцит 
інженерно-технічних спеціалістів та висококваліфікованих працівників робітничих професій. 

Планування та реалізація системи заходів щодо сприяння діяльності господарюючих 
суб’єктів міста Полтави призведе до підсилення конкурентоспроможності місцевої економіки, 
підвищення рівня її експортної орієнтації, формування привабливого іміджу та промоція 
міста. 

Підтримка розвитку бізнес-кластерів, стимулювання експорту, розвиток креативної економіки 
та туризму – реальні можливості для міста забезпечити подальший економічний розвиток. 

SWOT-аналіз за напрямом А. Розвиток бізнесу 

Внутрішні чинники: сильні та слабкі сторони 

Сильні сторони Слабкі сторони 

• Компактна територія, вдалий ландшафт, 
зручність транспортної системи та пересування 
територією міста 

• Розвинута транспортна інфраструктура 
(залізнична, автомобільна) 

• Відсутність підтримки місцевого виробника з 
боку місцевої влади 

• Відтік з міста високоосвіченої молоді 

• Нестача висококваліфікованої робочої сили, її 
професійна деградація 
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• Наявність Генерального плану міста 

• Розвинута мережа підприємств громадського 
харчування 

• Розвинута мережа об’єктів культури 

• Значна кількість багатопрофільних 
навчальних закладів 

• Досвід різнопланового промислового 
виробництва (працюючі підприємства 
машинобудування, харчової, легкої, переробної, 
добувної промисловості) 

• Наявність кваліфікованих кадрів в сферах 
агросектору, нафтогазової промисловості та 
стоматології 

• Наявність IT- спеціалістів 

• Розвинений будівельний комплекс 

• Розгалужена інфраструктура стоматологічних 
послуг 

• Відсутність підтримки підприємців-початківців, 
жіночого підприємництва 

• Не сформовано туристичну індустрію в місті 

• Низька якість обслуговування в готелях, кафе 
та закладах культури 

• Не узгодженість діяльності ПТУ із запитами 
місцевого бізнесу 

• Відсутність системного управління містом з 
використанням сучасних методів та інструментів 

• Низький рівень співпраці між суб’єктами 
економіки та навчальними закладами 

• Занедбаний стан туристичних об’єктів поля 
Полтавської битви 

• Доступ до об’єктів бізнесу та послуг 
ускладнений для осіб з обмеженими 
можливостями 

• Корупція та тіньовий сектор в економіці міста 

• Відсутні сучасні публічні простори, туристично 
привабливі об’єкти (готелі, ресторани, 
майданчики культурних подій) 

Зовнішні чинники: сприятливі можливості і загрози 

Можливості Загрози 

• Зменшення вартості банківських позик 

• Збільшення доходів і купівельної 
спроможності населення 

• Зростання споживчого ринку в Україні 

• Позитивні наслідки вступу України в ЄС та 
вихід на світові ринки 

• Державна підтримка розвитку інфраструктури 
для бізнесу 

• Системні дії влади, спрямовані на підтримку 
малого та середнього бізнесу 

• Диверсифікація джерел енергопостачання 

• Відкриття програм пільгового кредитування 
виробництва 

• Погіршення загальної економічної ситуації в 
Україні 

• Несприятливий бізнес-клімат в Україні 

• Нестабільність, зміна законодавчої та 
нормативно-правової бази 

• Фінансова і цінова нестабільність, інфляційні 
процеси 

• Висока вартість кредитних ресурсів 

• Наявність тіньового сектору у бізнесі 

 

Стратегічні проблеми 

• Відсутня системна робота з розвитку інфраструктури підтримки бізнесу 

• Малий та середній бізнес не відчуває підтримки та заохочення з боку місцевої влади 

• Низький рівень прозорості дій органів місцевого самоврядування, який гальмує 

розвиток бізнесу 

• Відсутність професійного та системного підходу до розвитку туризму як індустрії 

• Слабка промоція ресурсів та можливостей бізнес-середовища 

• Неефективна комунікація влада-бізнес, низький рівень співпраці 

• Відсутність комерціалізації наукових розробок 

• Відсутність підтримки місцевого виробника з боку місцевої влади 

• Не ефективне використання бізнесом місцевих природних і культурних ресурсів 

• Тіньовий сектор в економіці міста 

• Не сформовано в місті туристичну інфраструктуру 

Шляхи подолання стратегічних проблем: 

• Підтримка розвитку бізнес-кластерів, які сформувались та формуються. 

• Надання інформації, проведення навчання та допомога місцевим виробникам 
щодо виходу на зовнішні ринки. 
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• Комерціалізація традиційних творчих продуктів / подій та послуг. 

• Системний та професійний підхід до розвитку туризму в місті. 

 

Рис. 6. Схема стратегічних і оперативних цілей напряму розвитку А. Розвиток бізнесу 

 

Стратегічна ціль А.1. Підтримка розвитку бізнес-кластерів 

В умовах сучасної конкуренції індивідуальне і самостійне функціонування навіть великих 
організацій дає все менші гарантії ефективного досягнення поставлених цілей. Тому 
останнім часом підприємства значно охоче використовують різні форми кооперації, 
сприймаючи їх як складові елементи своїх стратегій. В усіх галузях економіки співпраця стає 
ключовим підходом до ефективної конкуренції. 

За останні роки в Полтаві значно збільшилась кількість суб’єктів підприємницької діяльності, 
що співпрацюють у сферах ІТ-технологій, агропромисловому, нафто-газовому, медичному 
виробництві / наданні послуг як для міста і регіону, так і за його межами. Наявність в місті 
освітніх закладів різного рівня, науково-дослідних установ, послугами яких користуються 
підприємці є складовою кластерної моделі функціонування бізнесу. Підтримка взаємозв’язків 
елементів кластеру, маркетингова підтримка, промоція продуктів і послуг у перспективі 
сприятиме підсиленню та осучасненню міської економіки та її конкурентоспроможності, 
покращенню привабливості міста для клієнтів, як надавача сучасних сервісів. 

Оперативна ціль А.1.1. Проведення маркетингових досліджень 

В сучасних умовах важливого значення набуває проведення маркетингових досліджень для 
оцінки бізнес-кластерів, що сформувались або в стані формування, визначення проблем та 
надання інформаційно-організаційної допомоги для створення сприятливих умов їх 
функціонування. Оцінка результатів та ефективності діяльності кластеру є важливим етапом 
формулювання стратегії його розвитку, оскільки дає можливість моніторингу та вчасного 
формування комплексу заходів з підтримки чи ініціювання його реструктуризації. 

Напрям розвитку А. Розвиток бізнесу 

А.1. 
Підтримка 

розвитку бізнес-
кластерів 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

А.2. 
Стимулювання 

експорту 

А.3. 
Розвиток 

креативних 
індустрій 

А.1.1. Проведення 
маркетингових 
досліджень 

А.1.2. Розробка 
програми підтримки 
розвитку бізнес-
кластерів та жіночого 
підприємництва 

А.2.1. Проведення в 
місті виставок та 
форумів місцевих 
товаровиробників 

А.3.2. Створення 
асоціацій творчих 
індустрій міста 

А.2.2. Участь 
місцевих виробників 
у міжнародних 
виставках та 
форумах 

А.2.3. Надання 
допомоги в 
стандартизації 
продукції для виходу 
місцевих виробників 
на ринок ЄС 

А.3.1. Комерціалізація 
традиційних творчих 
продуктів, подій та 
послуг 

А.4. 
Розвиток туризму 

А.4.1. Розробка 
програми розвитку 
туризму як індустрії 

А.4.2. Створення 
туристично 
привабливих 
просторів 

А.4.3. Створення 
нових туристичних 
продуктів 

А.1.3. Сприяння 
розвитку «зеленого» 
бізнесу, чистих 

виробництв 
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• аналіз середовища та ключових гравців, стану, чинників впливу 
на роботу кластерів 

• проведення ідентифікації кластерів, які формуються у місті 

• визначення перспективних для розвитку у місті та регіоні 
кластерів 

• допомога у проведенні досліджень перспективних ринків для 
місцевих виробників 

Очікувані результати • здійснено опис кластерів, сформовано їхні профілі (детальний 
розгляд кластеру, його внутрішньої структури, всіх зв’язків як в 
середині об’єкту так і за його межами) 

• визначено напрями підтримки розвитку бізнес-кластерів 

Відповідальний Управління економічних питань, відділ розвитку підприємницької 
діяльності управління адміністративних послуг 

Термін виконання 2017 – 2019 рр. 

Оперативна ціль А.1.2. Розробка програми підтримки розвитку бізнес-кластерів та 
жіночого підприємництва (агропромислового, в т. ч. виробництва органічної продукції, 
нафто-газового сервісу, стоматологічних послуг) 

Перевага розвитку кластерів полягає в отриманні значного позитивного ефекту в умовах 
обмежених ресурсів за рахунок масштабу. Програми підтримки кластерів спрямовані на 
підтримку співпраці всередині кластеру, сприяння процесу розвитку нових та існуючих 
кластерів, покращення середовища для успішного функціонування кластеру та отримання 
від їхньої діяльності максимальної вигоди. Програма повинна передбачати чітку координацію 
та механізми обміну, що дозволить забезпечити створення синергії між регіональними 
кластерами (наприклад, загальний брендинг, тренінги для організацій кластера тощо). 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• розробка програми підтримки бізнес-кластерів 

• розробка заходів (окремих програм) з підтримки розвитку окремих 
кластерів 

• розробка заходів (окремих програм) з підтримки розвитку 
жіночого підприємництва 

Очікувані результати • забезпечено координацію спільних дій суб’єктів кластеру 

• організовано спільні виставки продукції та послуг бізнес-кластерів 

• здійснюється промоція продукції та послуг бізнес-кластерів 

Відповідальний Управління економічних питань, відділ розвитку підприємницької 
діяльності управління адміністративних послуг 

Термін виконання 2019 р. 

Оперативна ціль А.1.3. Сприяння розвитку «зеленого» бізнесу, чистих виробництв 

«Зелений бізнес» – це концепція управління комерційною діяльністю, яка направлена на 
задоволення потреб людства, сприяння раціонального використання ресурсів і зменшення 
негативного впливу діяльності компанії на навколишнє середовище. Підприємства 
переходять на енергозберігаючі, екологічно- конструктивні технології виробництва товарів та 
надання послуг. Окрім мінімізації шкідливих екологічних ефектів від виробничої діяльності, у 
представників бізнесу формується екологічна свідомість, яка ґрунтується на забезпеченні 
екологічних потреб не лише сучасного покоління, але й передбачає створення сприятливих 
умов життя для майбутніх поколінь. Зелений бізнес включає впровадження динамічного та 
інноваційного сектору екологічних товарів та послуг. Він охоплює постачальників технології 
переробки відходів, виробників, які використовують екологічно дружні технології, тих, хто 
впроваджують енергоефективність та технології відновлювальної енергетики, постачальників 
послуг з екологічного моніторингу. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• впровадження діловими колами міста концепції «зеленого 
бізнесу» 

• підвищення рівня екологічної безпеки 

Очікувані результати • отримання фінансової вигоди від упровадження зелених 
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технологій, в основі яких лежать сонячна енергія, енергія вітру, 
геотермальні джерела, тверді побутові відходи, біомаса 

Відповідальний Управління економічних питань, відділ розвитку підприємницької 
діяльності управління адміністративних послуг 

Термін виконання 2017–2027 рр. 

Стратегічна ціль А.2. Стимулювання експорту 

Одним з пріоритетів розвитку економіки міста є посилення інтеграції у світовий економічний 
простір, активна участь бізнесу у зовнішньо-економічній діяльності, зокрема, у сфері 
експорту продукції. Для вирішення цього завдання необхідна підтримка експортних галузей 
міста в їх зусиллях встановити відносини з іноземними партнерами, вийти на нові ринки 
збуту, отримати та виконати експортні замовлення. Підприємства-виробники міста (особливо 
малі й середні) потребують підтримки міської влади для промоції своєї продукції в межах 
країни та за її межами, проведення навчань з питань стандартизації продукції відповідно 
вимог зовнішніх ринків. 

Оперативна ціль А.2.1. Проведення в місті виставок та форумів місцевих 
товаровиробників 

Забезпечення стабільного розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів та послуг (як 
сегменту місцевого економічного розвитку) потребує організаційної та інформаційної 
підтримки місцевої влади. Проведення форумів та виставкових заходів сприяє консолідації і 
об’єднанню зусиль місцевого бізнесу для вирішення питань зайнятості населення міста, 
збільшення продажів товарів та послуг, промоції та популяризації місцевої продукції та 
товарів для регіону. Для популяризації, рекламування та просування на національному ринку 
продукції місцевих товаровиробників на офіційному веб-порталі міської ради може бути 
розміщено каталог товарної продукції (робіт та послуг). В каталозі можуть бути представлені 
провідні підприємства міста, презентації фінансових, рекламних, туристичних та інших 
послуг, ресторанного господарства. Проведення ярмарок, виставок, фестивалів 
перукарського, кулінарного та кондитерського мистецтва сприятимуть новим бізнесовим 
комунікаціям, промоції фірмової продукції міста. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• розміщення на офіційному сайті міської ради інформації щодо 
роботи місцевих виробників товарів (робіт та послуг) 

• організація проведення виставок-ярмарків у місті із залученням 
місцевих товаровиробників 

Очікувані результати • презентація нових видів товарів і продукції місцевих 
товаровиробників 

• позитивний імідж підприємств-товаровиробників 

• поширено інформацію про виробників міста 

Відповідальний Управління економічних питань, відділ розвитку підприємницької 
діяльності управління адміністративних послуг 

Термін виконання 2017-2017 рр. 
 

Оперативна ціль А.2.2. Участь місцевих виробників у міжнародних виставках та 
форумах 
Вихід на зовнішній ринок потребує значної роботи над продуктом, його промоцією, 
ознайомленням з продукцією та досвідом конкурентів. Міжнародні ярмарки та форуми 
допомагають у пошуку інвесторів, готових підтримати український бізнес. Участь у 
міжнародних торгових ярмарках та заходах, спрямована на розширення бізнес-зв’язків, 
дасть змогу отримати безпосередні професійні консультації від спеціалістів інших фірм та 
країн щодо підготовки продукції до певних вимог. Обмін досвідом, інформацією, 
технологіями – системна підтримка для успішного виходу більшої кількості українських 
товарів і послуг на ринки ЄС, Канади та інших країн. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• залучення місцевих товаровиробників до участі у міжнародних, 
регіональних та всеукраїнських виставках, ярмарках, форумах 

• забезпечення участі місцевих виробників у навчальних 
програмах, стажуваннях на підприємствах країн-членів ЄС 
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Очікувані результати • участь товаровиробників у фахових виставкових заходах, 
навчальних програмах, стажування на підприємствах країн-членів 
ЄС 

• покращено експортний потенціал місцевих товаровиробників 

• розширено інтеграцію в систему міжнародної торгівлі 

Відповідальний Управління економічних питань, відділ розвитку підприємницької 
діяльності управління адміністративних послуг 

Термін виконання 2017-2017 рр. 

Оперативна ціль А.2.3. Надання допомоги в стандартизації продукції для виходу 
місцевих виробників на ринок ЄС 

Партнерами в цій діяльності є торгово-промислові палати та бізнес-асоціації. 
Консультування місцевих виробників щодо сертифікації продукції та постійне проведення 
тренінгів з питань сертифікації та якості продукції, пакування, ліцензування, екологічною 
сертифікацією, маркетингом, над відповідністю стандартам законодавства. Навчальні курси, 
спрямовані на розвиток експортної спроможності малих та середніх підприємств. 
Проведення оцінки відповідності продукції та послуг згідно галузі акредитації та технічного 
нагляду за стабільністю показників, що підтверджені сертифікатами відповідності під час 
виготовлення продукції. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• надання допомоги (інформаційна підтримка, навчання) для 
стандартизації продукції для виходу місцевих товаровиробників на 
зовнішні ринки 

• навчальні заходи, спрямовані на розвиток експортної 
спроможності малих та середніх підприємств 

• промоція продукції місцевих товаровиробників 

Очікувані результати • здійснено адаптацію продукції місцевих товаровиробників до 
вимог технічних стандартів ЄС 

• збільшено кількість експортерів 

Відповідальний Управління економічних питань, відділ розвитку підприємницької 
діяльності управління адміністративних послуг 

Термін виконання 2017–2020 рр. 

Стратегічна ціль А.3. Розвиток креативних індустрій 

Креативна економіка на противагу традиційній експлуатації обмежених природних ресурсів 
пропонує задіяння практично безмежного ресурсу – знань та креативного таланту. Найбільш 
затребуваною сьогодні є модель, розроблена UNCTAD (конференція ООН з торгівлі та 
розвитку), в якій виділяють чотири групи та дев’ять підгруп креативних індустрій: 

- культурна спадщина: традиційна культура (ремесла, фестивалі тощо); культурні 
пам’ятки (музеї, бібліотеки, місця розкопок тощо). 

- мистецтво: образотворче мистецтво (скульптура, фотографія тощо); 

- виконавче мистецтво (вокал, драматичне мистецтво тощо). 

- медіа: публікації та видавництво; аудіовізуальні твори (фільми, телебачення, 
радіомовлення); нові медіа (цифровий контент, відеоігри тощо). 

Для сектору креативних індустрій характерним є одночасна робота різних за організаційно-
правовими формами та масштабами фірм. Специфіка виробничої та організаційної 
діяльності креативних індустрій вимагає використання великої кількості жіночої праці, що 
створює широкі можливості для підтримання політики гендерної рівності. Попит на креативні 
товари та послуги навіть в період глибокої рецесії не зазнав суттєвих змін – люди 
потребують певного задоволення своїх культурних та творчих потреб, але при цьому 
відчутно змінюються форми та джерела їх задоволення, що вимагає й від самих креативних 
галузей високої мобільності й адаптивності. Окрім зростаючої економічної функції розвиток 
креативних індустрій забезпечує підвищення соціального добробуту через залучення все 
більшої кількості робочої сили. 
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Полтава є адміністративним та культурним центром регіону. Місто має туристичну 
привабливість, цікаву архітектуру, загал майстрів народної творчості, що виробляють цікаву 
продукцію за народними традиціями (вишивка, гончарство, народна кухня, тощо), традиції 
проведення фестивалів народного мистецтва. Жіноча частина населення та молодь є 
значним ресурсом для зростання малого та середнього підприємництва, як з точки зору 
підприємницької ініціативи, так і з точки зору трудових ресурсів для малого та середнього 
бізнесу. 

Оперативна ціль А.3.1. Комерціалізація традиційних творчих продуктів, подій та 
послуг 

Застосування індивідуального підходу до обрання типу інструментів стимулювання розвитку 
креативних індустрій в місті, що враховуватимуть регіональну ідентичність, самобутність та 
особливість економічних зв’язків. Сприяння розвитку бізнесів, які спрямовані на 
використання місцевих природних і культурних ресурсів. Застосування інструментів 
мотиваційного характеру для підтримки внутрішніх мотивів у представників креативного 
підприємництва до розвитку креативних індустрій. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• розробка програми підтримки креативних індустрій в місті 

• створення умов (інформаційна підтримка, навчання) місцевим 
майстрам і митцям для комерціалізації їхніх продуктів та діяльності 
(Школа креативного підприємництва) 

• проведення фестивалів hand-мейкерів 

• промоція продукції місцевих майстрів 

Очікувані результати • забезпечено формування креативного середовища 

• створено умови для стимулювання творчості, розвиток 
креативного підприємництва та креативних індустрій 

Відповідальний Управління економічних питань, управління культури, відділ 
розвитку підприємницької діяльності управління адміністративних 
послуг 

Термін виконання 2017–2020 рр. 

Оперативна ціль А.3.2. Створення асоціацій творчих індустрій міста 

Інтеграція інтересів креативного класу, креативного підприємництва, креативних інститутів у 
формування якісного креативного середовища та розбудови міста і регіону за принципом 
«освіта – креативність – наука – бізнес». Зміцнення зв’язків між соціальними, культурними та 
економічними аспектами функціонування креативних індустрій. Розгляд креативної індустрії 
як сукупний цикл створення, виробництва та розповсюдження товарів і послуг, заснованих на 
творчості та інтелектуальному капіталі. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• аналіз середовища та ключових гравців, специфіка 
функціонування в межах культурної інфраструктури міста, 
мапування культурних і творчих ініціатив 

• формування асоціацій творчих індустрій міста, вивчення потреб, 
взаємозв’язків, шляхів комунікації між різними суб’єктами 

• інформаційна підтримка та промоція 

Очікувані результати • сформовано асоціації / кластери творчих індустрій 

• урізноманітнено економічну діяльність та створено нові робочі 
місця 

• впроваджено ініціативи з удосконалення міського простору та 
культурного життя міста 

Відповідальний Управління економічних питань, управління культури, управління 
освіти, відділ розвитку підприємницької діяльності управління 
адміністративних послуг 

Термін виконання 2017–2020 рр. 
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Стратегічна ціль А.4. Розвиток туризму 

Природно-ресурсний потенціал міста у поєднанні з історико-культурною спадщиною, 
вигідним географічним розташуванням у центрі України є достатньо вагомими передумовами 
розвитку індустрії туризму та відпочинку, спрямованого як на вітчизняних, так і на іноземних 
споживачів. Виробництво туристичного продукту – процес перетворення ресурсів на 
туристичний продукт. Стан попиту та пропозиції свідчить, що туристичний продукт, який 
формується і реалізовується туроператором і турагентом, має бути досить 
диференційованим. Основні туристичні продукти, що їх шукає сучасний турист: 

• навчання, участь у науково-практичних конференціях; 

• дослідження / відкриття, паломництво; 

• активний відпочинок (кінні та піші прогулянки, плавання, рибалка, збирання грибів); 

• участь у житті громади, зокрема подієвий, атракційний, фестивальний туризм 
(ярмарки, народні ремесла, обрядові містерії); 

• технології та інформація; 

• короткострокові програми відпочинку; 

• туризм для розвитку / соціально відповідальний туризм. 

Тому успішною є стратегія розвитку туристичного продукту і росту ринку: розробка і 
просування турів, орієнтованих на різні споживчі групи; оновлення формату подій (свят, 
концертів, фестивалів) і створення супутніх турпродуктів, що їх доповнюють; реалізація 
турпродуктів на нових туристичних ринках через зовнішні маркетингові мережі. Пошук нових, 
творчих підходів до перетворення міста й території, що його оточує, на популярне місце 
відвідин туристами, їх відпочинку, розваг та дозвілля вимагає спільних зусиль місцевої влади 
і підприємницьких кіл. Розвиток міста як туристичного центру регіону потребує узгоджених 
дій для підтримки туристичної активності на території, послуг належного рівня та якості 
обслуговування (поселення, транспорт, харчування, міська інфраструктура, страхування та 
особиста безпека). 
Щоб галузь туризму запрацювала максимально ефективно, необхідно застосовувати 
процеси системного планування і системних професійних дій, в яких враховуються місцеві 
людські, економічні, екологічні та інфраструктурні чинники, потенціал та ресурси. 

Оперативна ціль А.4.1. Розробка програми розвитку туризму як індустрії 

Програма стане стратегічним документом, що чітко та правильно визначатиме послідовні та 
системні завдання для розвитку туризму на рівні міста, значно підвищить ефективність 
управлінських рішень за рахунок комплексного відображення місцевих особливостей 
туристичної галузі та пов’язаних з нею видів економічної діяльності, враховуватиме наміри 
суб’єктів галузі, інших зацікавлених структур стосовно перспективного розвитку туристичних 
продуктів та інфраструктури. 
Завдання програми також передбачатимуть заходи з маркетингового просування 
туристичного потенціалу на національному та міжнародному рівнях, розвиток туристичної 
інфраструктури та індустрії гостинності; створення якісного та кількісного реєстру 
туристичних об'єктів; участь міста у національних туристичних веб-платформах; підвищення 
рівня кваліфікації, розвиток навичок та вмінь спеціалістів галузі туризму, об’єднання зусиль 
всіх зацікавлених у розвитку туризму як індустрії сторін. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• інтегрований розвиток об’єктів туристичної інфраструктури 

• формування нових якісних туристичних продуктів і послуг 

• розробка програмних і стратегічних документів у сфері туризму 

Очікувані результати • активізація туристичної діяльності 

• створено якісні туристичні послуги 

• створено нові робочі місця 

• покращено іміджу міста на всеукраїнському і міжнародному 
ринках туристичних послуг 

• збільшено частку туристичної галузі в економічних показниках 
міста 

Відповідальний Управління економічних питань, управління культури 

Термін виконання 2017–2020 рр. 
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Оперативна ціль А.4.2. Створення туристично привабливих просторів 

В межах оперативної цілі передбачається створення та облаштування територій в місті, які є 
привабливими для туристів завдяки наявності або організації унікальних та специфічних 
туристично-рекреаційних ресурсів та відповідної інфраструктури; створення нових 
туристичних майданчиків, відкриття нових привабливих місць як для туристів, так і для 
мешканців міста з високоякісним сервісом та додатковими послугами. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• створення сприятливих інвестиційних умов та розвитку 
конкурентоспроможного бізнесу у туристичній сфері міста 

• облаштування в місті територій / просторів, які є привабливими 
для туристів 

• створення об’єктів туристичної інфраструктури 

• забезпечення доступності туристичних ресурсів для всіх категорій 
осіб, особливо для осіб з особливими потребами 

Очікувані результати • створено комфортні та безпечні умови перебування споживачів 
туристичних послуг та мешканців міста 

• забезпечено розвиток та урізноманітнення туристично 
привабливих просторів на території міста 

• покращено іміджу міста як туристичного центру 

Відповідальний Управління економічних питань, управління культури, управління з 
питань містобудування та архітектури, управління земельних 
ресурсів та земельного кадастру  

Термін виконання 2017–2020 рр. 

Оперативна ціль А.4.3. Створення нових туристичних продуктів 

Створення у міському просторі нових об’єктів туристичної привабливості, арт-об’єктів, 
атракцій, застосування креативних елементів у благоустрої на вулицях міста, проведення 
творчих заходів для залученню нових туристів до міста і розвитку внутрішнього туризму, 
забезпечення доступу до туристичних об’єктів та інформації про туристичний потенціал міста 
для людей з інвалідністю, застосування інформаційних технологій, зокрема створення веб-
ресурсів, додатків для популяризації міста як туристичного центру, створення тематичних 
туристичних маршрутів регіонального значення. Організаційне забезпечення проведення 
масових заходів, щорічних фестивалів та ярмаркових заходів. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• формування конкурентних туристичних продуктів 

• застосування інформаційних технологій для промоції туристичних 
продуктів 

• створення нових туристичних (тематичних і територіальних) 
маршрутів 

Очікувані результати • надаються якісні туристичні послуги та сервіси 

• створено нові туристичні продукти 

• збільшено кількість туристів та відвідувачів міста 

Відповідальний Управління економічних питань, управління культури, управління 
земельних ресурсів та земельного кадастру 

Термін виконання 2017–2020 рр. 

 
  



Стратегія економічного розвитку міста Полтави на період до 2027 року 

31 

5.2. Напрям розвитку В. Створення сприятливого бізнес-
середовища 

Бізнес-середовище формується з сукупності чинників (правового, політичного, соціального, 
економічного характеру), які створюють умови для функціонування бізнесу, економічних 
суб’єктів суспільства, здійснення ділових відносини та функцій. 

Проведений експрес-аналіз бізнес-середовища в міста Полтави та опитування підприємців 
виявили проблеми / перешкоди, що заважають розвитку бізнесу, дали змогу сформувати 
пропозиції від бізнесу та для бізнесу, запропонувати конкретні дії для міської влади щодо 
покращення бізнес клімату в місті. 

Більшість респондентів на питання щодо дій влади, спрямованих на покращення бізнес-
клімату у місті, зазначили такі заходи: проведення прозорих тендерів; участь в міжнародних 
проектах, зокрема з розвитку малого та середнього бізнесу; зменшення регуляторних 
функцій та податкового навантаження; захист внутрішніх інвестицій; залучення зовнішніх 
інвестицій; маркетинг міста, промоція місцевих товаровиробників; спрощення умов ведення 
діяльності для малого та середнього бізнесу; забезпечення прозорості в управління містом; 
підтримка підприємців початківців; консультування підприємців з питань ведення діяльності 
та сплати податків; введення прозорого механізму діяльності контролюючих органів та їх 
взаємодії з бізнесом; розвиток інфраструктури підтримки бізнесу; без перешкод подовжувати 
дозвільні документи; не допускати монополії на розміщення реклами; системно займатись 
розвитком міста (дорогами, благоустроєм, підтримкою правопорядку); планувати стратегію 
розвитку міста та залучати до її реалізації бізнес; проводити консультації з бізнесом, 
враховувати його думку. 

Бізнес-клімат можна поліпшити інформуючи сектор приватного бізнесу про потреби та 
можливості на території громади через проведення регулярних зустрічей між підприємцями 
та представниками влади. 

Необхідно впроваджувати дієві заходи з боку органів місцевого самоврядування щодо: 
дебюрократизації та дерегуляції; поліпшення адміністративних (дозвільних) послуг та 
створення інформаційних служб для підприємців з усією необхідною інформацією про 
ділянки, інфраструктуру, проектні обмеження. Підвищення доступності будівель, виробничих 
та офісних приміщень є надзвичайно важливою для підтримки малих і середніх підприємств. 
Збільшення відкритості місцевої влади при відчуженні комунального майна через 
проведення відкритих аукціонів сприятиме зростанню частки малого та середнього бізнесу в 
структурі місцевої економіки. 

Основою якісного бізнес-клімату є ефективна інфраструктура підтримки підприємництва, яка 
складається з інституцій, заснованих на різних формах власності. Необхідно проводити 
організаційну, матеріальну, інформаційну та інші види підтримки розвитку такої 
інфраструктури з боку органів влади спільно з підприємцями, а саме: бізнес-асоціацій, 
бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, консалтингових організацій, тренінгових центрів. 

SWOT-аналіз за напрямом В. Створення сприятливого бізнес-середовища 

Внутрішні чинники: сильні та слабкі сторони 

Сильні сторони Слабкі сторони 

• Компактна територія 

• Розвинута транспортна інфраструктура 
(залізнична, автомобільна) 

• Наявність Генерального плану міста 

• Значна частка працівників з вищою освітою 

• Сприятливі кліматичні умови для життя і 
діяльності мешканців 

• Великі запаси підземної питної води 
(забезпечує водопостачання міста та 
промислове виробництво води) 

• Відсутність підтримки місцевого виробника з 
боку місцевої влади 

• Відсутність комерціалізації наукових 
розробок 

• Відсутність маркетингового плану міста 

• Закритість даних про комунальну власність 
міста 

• Немає впливу у професійних спілок та 
громадських організацій на рішення міської ради 

• Стихійний та не системний характер збору 
інформації про бізнес клімат у місті 
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• Значна кількість багатопрофільних 
навчальних закладів 

• Наявність кваліфікованих кадрів в сферах 
агросектору, нафтогазової промисловості та 
стоматології, IT- спеціалістів 

• Розвинений будівельний комплекс 

• Наявність об’єктів та інфраструктури для 
спорту та фізичної культури 

• Розвинута міська комунальна 
інфраструктура 

• Активізація діяльності громадських 
об’єднань та розвиток місцевих ініціатив 

• Відсутня інфраструктура підтримки бізнесу 

• Нестача висококваліфікованої робочої сили 

• Не проведена інвентаризація земель 

• Відсутність електронних сервісів для бізнесу 

• Не сприятливий інвестиційний клімат 

• Відсутність системного управління містом з 
використанням сучасних методів та інструментів 

• Відсутність комунікації між місцевою 
владою, бізнесом та ОГС 

• Низький рівень співпраці між суб’єктами 
економіки та навчальними закладами 

• Корупція та тіньовий сектор в економіці 
міста 

Зовнішні чинники: сприятливі можливості і загрози 

Можливості Загрози 

• Залучення прямих іноземних інвестицій 

• Зменшення вартості банківських позик 

• Позитивні наслідки вступу України в ЄС та 
вихід на світові ринки 

• Реформування земельного законодавства 

• Державна підтримка розвитку 
інфраструктури для бізнесу 

• Системні дії влади, спрямовані на підтримку 
малого та середнього бізнесу 

• Несприятливий бізнес-клімат в Україні 

• Нестабільність, зміна законодавчої та 
нормативно-правової бази 

• Фінансова і цінова нестабільність, 
інфляційні процеси 

• Висока вартість кредитних ресурсів 

• Наявність тіньового сектору у бізнесі 

 

Стратегічні проблеми 

• Слабка інфраструктура підтримки бізнесу 

• Низький рівень прозорості дій органів місцевого самоврядування 

• Неефективна комунікація влада-бізнес, низький рівень співпраці 

• Стихійний та не системний характер збору інформації про бізнес клімат у місті 

• Відсутність плану маркетингу міста 

• Закритість даних про комунальну власність міста 

• Не проведена інвентаризація земель 

• Відсутність електронних сервісів для бізнесу 

• Не ефективне використання бізнесом місцевих природних і культурних ресурсів 

• Тіньовий сектор в економіці міста 

 

Шляхи подолання стратегічних проблем: 

• Підвищення якості надання адміністративних послуг. 

• Ефективне використання бізнесом ресурсів міста. 

• Підвищення рівня безпеки і правопорядку. 

• Удосконалення логістичної інфраструктури. 

• Розвиток / підготовка трудових ресурсів. 

• Розбудову інфраструктури підтримки бізнесу. 
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Рис. 7. Схема стратегічних і оперативних цілей напряму розвитку В. Створення сприятливого 
бізнес-середовища 
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Стратегічна ціль В.1. Поліпшення якості адміністративних послуг та 
регуляторного середовища 

Поліпшення регуляторного середовища, ефективні місцеві закупівлі за бюджетні кошти, 
доступність інформації для бізнесу (оприлюднення реєстрів) забезпечує підвищення 
ефективності використання місцевих ресурсів і стимулює розвиток місцевого бізнесу. 

Центри надання адміністративних послуг – постійно діючі робочі органи або структурні 
підрозділи місцевих органів влади, в яких надаються адміністративні послуги. Проте попри 
унормування надання адміністративних послуг у цій сфері залишаються актуальними ще 
багато проблем. Критеріями якості послуг, які надаються органами місцевого 
самоврядування є: доступність послуги, її вартість, відповідність потребам громадян, 
оперативність послуги, своєчасність її надання, мінімум бюрократичних процедур для її 
отримання, повнота надання послуги та своєчасність. 

Надання адміністративних послуг в Україні поки що продовжує поступатися аналогічним 
послугам, які надаються в країнах ЄС, тому нагальна необхідність удосконалення 
організаційних та фінансових механізмів надання адміністративних послуг. Напрямки 
удосконалення: наявність законодавчо встановленого вичерпного переліку послуг; надання 
адміністративних послуг тими органами влади (місцевими, регіональними, центральними), 
які можуть їх надати найбільш ефективно; відслідковування таких питань, як орієнтація на 
споживача послуги, прозорість її надання, зручність отримання послуг для всіх груп 
населення, доступність на місцевому рівні, задоволеність споживачів; активне залучення 
громадськості до процесу оцінки якості послуг, що надаються; наявність дійової системи 
оскарження дій суб’єкта надання послуги; надання електронних послуг та функціонування 
єдиного державного електронного порталу адміністративних послуг. 

Оперативна ціль В.1.1. Запровадження електронного документообігу (від подачі до 
отримання) у сфері адміністративних послуг 

Важливим напрямом діяльності є збір та аналіз програмного забезпечення інших міст, де 
впроваджено електронний документообіг в сфері надання адміністративних послуг. На 
такому аналізі базується розробка та створення власного електронного продукту в сфері 
надання адміністративних послуг, що забезпечить якісне надання адміністративних послуг 
центром надання адміністративних послуг Полтавської міської ради. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• розвиток системи електронних послуг 

• розробка / адаптація програмного забезпечення щодо 
електронного документообігу в сфері надання адміністративних 
послуг 

Очікувані результати • створено єдину електронну базу (реєстр суб’єктів звернень, 
реєстр адміністративних послуг, реєстр адмінправопорушень) 

• збільшено кількість адміністративних послуг, які надаються в 
електронній формі 

• повне відстеження етапів проходження адміністративної справи 
від подання пакету документів до видачі готового результату 
послуги 

Відповідальний Управління адміністративних послуг, відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» управління адміністративних послуг  

Термін виконання 2017 р. 

Оперативна ціль В.1.2. Удосконалення діяльності Центру надання адміністративних 
послуг 

Передбачається збір та аналіз діяльності спеціалізованих компаній, які пропонують 
обладнання для прийому документів на оформлення ID–картки та паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру. Дані 
послуги запроваджуються на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 
25.03.2015 р. №302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку 
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання 
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недійсним та знищення паспорта громадянина України». Для досягнення цілі необхідно: 
створення додаткових робочих місць; розробка методичних рекомендацій щодо 
користування та обслуговування обладнання; навчання адміністраторів щодо робити, 
користування та обслуговування обладнання для виготовлення паспорта громадянина 
України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон засобами 
Єдиного державного демографічного реєстру; оформлення допусків адміністраторів до 
Єдиного державного демографічного реєстру. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• збір та аналіз діяльності спеціалізованих компаній, які 
пропонують обладнання для прийому документів на оформлення 
ID–картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон 
засобами Єдиного державного демографічного реєстру 

• розробка методичних рекомендацій щодо користування та 
обслуговування обладнання для виготовлення паспорта 
громадянина України у формі картки та паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного 
демографічного реєстру 

• навчання адміністраторів щодо робити, користування та 
обслуговування обладнання для виготовлення паспорта 
громадянина України у формі картки та паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного 
демографічного реєстру 

Очікувані результати • створено та доповнено Єдиний державний демографічний реєстр 

• запроваджено видачу паспорта громадянина України у формі 
картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон 
засобами Єдиного державного демографічного реєстру 

Відповідальний Управління адміністративних послуг, відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» управління адміністративних послуг  

Термін виконання 2017-2018 рр. 

Оперативна ціль В.1.3. Моніторинг ефективності використання комунального майна та 
коштів 

Для досягнення цілі необхідно провести збір та аналіз даних щодо існуючої стану та 
ефективності використання комунального майна міста (у т. ч. надходжень від його 
використання до міського бюджету), напрацювання пропозицій та розробка заходів щодо 
оптимізації використання майна територіальної громади. Передбачається проведення 
економічних досліджень для визначення шляхів найбільш ефективного використання майна 
(технічно можливого, юридично дозволеного та економічно обґрунтованого), формування 
баз даних / реєстрів щодо об’єктів комунальної власності територіальної громади міста. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• аналіз даних щодо стану та ефективності використання 
комунального майна територіальної громади 

• проведення досліджень для визначення шляхів найбільш 
ефективного використання майна 

• формування баз економічних та інвестиційних даних щодо 
об’єктів комунальної власності 

Очікувані результати • створено та оприлюднені реєстри споруд та будівель 
комунальної власності 

• створено та оприлюднено реєстр земельних ділянок 

• проведена оцінка ефективності використання комунального 
майна 

• ефективне використання муніципальних ресурсів 

Відповідальний Управління економічних питань, управління житлово-комунального 
господарства, управління земельних ресурсів та земельного 
кадастру, управління з питань містобудування та архітектури, 
управління майном комунальної власності міста 

Термін виконання 2017–2018 рр. 
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Оперативна ціль В.1.4. Оптимізація ставок орендної плати, плати за землю, розміру 
пайової участі в розвитку інфраструктури міста 

Спільно з бізнесом необхідно опрацювати питання щодо встановлення прийнятних ставок 
орендної плати та земельного податку, надання пільг по орендній платі за землю для 
забудовників на час будівництва, провести оцінку впливу встановлених місцевих платежів до 
бюджету на роботу бізнесу в місті. Важливими стимулами залучення інвестицій є перегляд 
розміру пайової участі на розвиток інфраструктури міста та зменшивши його, скасування 
сплати пайового внеску при проведенні реконструкції існуючих об’єктів, оптимізація 
надходжень до міського бюджету від сплати земельного податку, податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• проведення заходів з обговорення встановлення прийнятних 
ставок орендної плати та земельного податку, надання пільг по 
орендній платі за землю для забудовників на час будівництва 
• проведення заходів з перегляду розміру пайової участі на 
розвиток інфраструктури міста, розміру сплати пайового внеску при 
проведенні реконструкції існуючих об’єктів 

Очікувані результати • зменшено витрати та податкове навантаження на бізнес 

• оптимізовано розмір пайової участі на розвиток інфраструктури 
міста 

• встановлено прийнятні ставки орендної плати та земельного 
податку 

• надано пільги по орендній платі за землю для забудовників на 
час будівництва 

Відповідальний Управління економічних питань, управління земельних ресурсів та 
земельного кадастру, управління житлово-комунального 
господарства, управління з питань містобудування та архітектури, 
управління майном комунальної власності міста 

Термін виконання 2017–2027 рр. 

Оперативна ціль В.1.5. Розробка інформаційно-комунікаційної політики взаємодії 
бізнесу і влади 

Розробити (з залученням громадських організацій, в тому числі тих, які працюють в напрямку 
забезпечення рівних прав та можливостей жінко та чоловіків, бізнес-асоціацій підприємців та 
громадськості) та впровадити комунікаційну політику «Влада-Бізнес-Громада» для 
ефективної співпраці, зокрема покращення інформованості бізнесу про перспективи розвитку 
міста та забезпечення участі підприємців у розвиткових проектах; організації дієвого 
зворотного зв’язку бізнес-влада. Створення платформи для комунікації та співпраці між 
представниками бізнесу, місцевою владою та громадою передбачає: реалізацію реформ, 
соціально-відповідальний бізнес, підвищення ролі бізнесу у суспільстві. Застосовувати різні 
способи взаємодії: інформування, консультування, партнерство, делегування, контроль, 
інструменти комунікації – інформаційні бюлетені, медіа, у тому числі прес-конференції, 
передачі на телебаченні, радіо, веб-сайти, фокус-групи, громадські слухання, зустрічі з 
громадськістю, соціальний моніторинг, соціальні засоби комунікації (YouTube, Facebook, 
Twitter), робота консультативно-дорадчих органів створення робочих та експертних груп, 
консультаційних порталів, інших платформ для спілкування. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• розробка та впровадження комунікаційної політики «Влада-
Бізнес-Громада» з залученням громадських організацій, бізнес-
асоціацій підприємців та громадськості 

• створення платформи для комунікації та співпраці між 
представниками бізнесу, місцевою владою та громадою 

• робота консультативно-дорадчих органів створення робочих та 
експертних груп, консультаційних порталів 

• застосовування різних способів взаємодії: інформування, 
консультування, інструменти комунікації (інформаційні бюлетені, 
прес-конференції, передачі на телебаченні, радіо, веб-сайти, 
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фокус-групи, громадські слухання, зустрічі з громадськістю, 
соціальні засоби комунікації) 

Очікувані результати • ефективне управління та співпраця з бізнесом 

• налагоджено постійну комунікацію влада-бізнес 

• конструктивна співпраця, спільна реалізація розвиткових проектів 

Відповідальний Управління економічних питань, відділ розвитку підприємницької 
діяльності управління адміністративних послуг, прес-служба 

Термін виконання 2018–2019 рр. 

Стратегічна ціль В.2. Підвищення рівня безпеки і правопорядку 

Важливим напрямом поліпшення бізнес-середовища міста є забезпечення правопорядку та 
публічної безпеки на території міста, що передбачає: здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, налагодження дієвої 
співпраці органів поліції, органів державної влади та місцевого самоврядування; сприяння 
стабільному соціально-економічному розвитку міста; створення системи соціальної 
профілактики правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів; підвищення 
рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення та гостей міста. 

Оперативна ціль В.2.1. Підвищення ефективності роботи аварійних та оперативних 
служб міста 

Передбачається поліпшити координацію дій органів управління та сил екстрених 
оперативних служб міста Полтави та Полтавського району, здійснення цілодобового 
чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та 
аналізу інформації про ситуацію в місці, виникнення небезпечних подій. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• впровадження в місті уніфікованого механізму прийому та 
обробки інформації щодо звернень громадян, в тому числі 
екстрених повідомлень, за єдиним телефонним номером «112» 

• оброблення, узагальнення та аналіз інформації про ситуацію в 
місці та виникнення небезпечних подій 

Очікувані результати • підвищено ефективність використання ресурсів оперативних та 
аварійних служб міста 

• забезпечено системний моніторинг та прогнозування оперативної 
ситуації в місті та запобігання виникнення небезпечних подій 

Відповідальний Головне управління ДСНС України у Полтавській області, 
управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення 

Термін виконання 2017–2018 рр. 

Оперативна ціль В.2.2. Посилення профілактики правопорушень 

Для налагодження співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування у 
сфері профілактики правопорушень передбачається проведення низки організаційних 
заходів щодо проведення на території міста семінарів, нарад керівництва міськвідділу, 
дільничних інспекторів поліції, представників громадськості, системне розміщення інформації 
в засобах масової інформації про необхідність участі громадян в охороні громадського 
порядку, запобіганні та протидії злочинності та правопорушенням, а також просвітницькі 
заходи на тему запобігання та протидії домашньому насильству. В місцях масового 
перебування громадян, планується розробити та постійно корегувати, з урахуванням 
оперативної ситуації, маршрути патрулювання. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• боротьба зі злочинністю, захист економічних інтересів, 
забезпечення конституційних прав громадян, захист майнових 
інтересів громадян, належний правопорядок в місті 

• проведення на території міста семінарів, нарад керівництва 
міськвідділу, дільничних інспекторів поліції, представників 
громадськості 
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• системне розміщення в ЗМІ інформації про необхідність участі 
громадян в охороні громадського порядку 

Очікувані результати • зменшено рівень злочинності 

• забезпечено захист майнових прав 

Відповідальний Відділ оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами 

Термін виконання 2017–2027 рр. 

Оперативна ціль В.2.3. Створення комфортної інфраструктури для жінок, батьків з 
дітьми, людей з інвалідністю 

Різноманітні потреби громадян (транспорт, медицина, громадське харчування, банки та 
юридичні установи, сфера послуг та торгівля, освіта, культура, спорт і дозвілля) щодня 
виявляються важкодоступними чи навіть недоступними для літніх людей, батьків з дітьми, 
людей з інвалідністю. Створення умов для доступу та комфорту користування міською 
інфраструктурою передбачає реалізацію заходів з формування безбар’єрного міського 
середовища – широкі ліфти для візків; пандуси як до житлових будинків так і до об’єктів 
торгівлі, послуг (під невеликим кутом нахилу та з поручнями з обох боків), майданчиків 
відпочинку та культурних подій; пішохідні зони і переходи (бордюри на переходах мають бути 
знижені до одного рівня з проїжджою частиною); тактильна плитка (для людей з вадами зору) 
та звукові сигнали біля основних пішохідних переходів. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• створення умов для комфортного користування міською 
інфраструктурою для літніх людей, батьків з дітьми, людей з 
інвалідністю 

• створення безбар’єрного міського середовища 

• безпечність та комфорт міської інфраструктури для праці та 
відпочинку 

Очікувані результати • зменшення травматизму населення 

• можливість зайнятості та доступність міського публічного 
простору для людей з обмеженою мобільністю, батьків з дітьми, 
людей з вадами зору і слуху 

Відповідальний Управління житлово-комунального господарства, управління 
земельних ресурсів та земельного кадастру, управління з питань 
містобудування та архітектури 

Термін виконання 2017–2027 рр. 

Стратегічна ціль В.3. Удосконалення логістичної інфраструктури 

В умовах функціонування ринкової економіки особливої актуальності набуває питання 
формування логістичної інфраструктури території (місто, регіон). Логістична інфраструктура 
– сукупність взаємопов’язаних об’єктів господарювання, функціонування яких дає змогу 
оптимізувати різні види потоків на території (матеріальні, транспортні, інформаційні, 
фінансові) у межах логістичного ланцюга та комплексно задовольнити потреби його 
учасників у логістичних послугах. Недостатня забезпеченість об’єктами логістичної 
інфраструктури та нерівномірність їх розташування, низький рівень логістичних послуг у 
регіонах призводить до нерівномірного логістичного навантаження та неефективного 
перебігу усіх видів потоків у логістичних ланцюгах від постачальника до споживача. 
Полтавська область межує з сімома областями, має розгалужену внутрішню транспортну 
систему та характеризується високим рівнем кооперації. Низька якість автомобільних шляхів 
сполучення, відсутність інвестицій у модернізацію, високе зношення основних засобів 
транспортних підприємств, відсутність комплексних регіональних логістичних центрів 
призводять до зростання витрат ресурсів та часу, пов’язаних із використанням регіональних 
потоків від виробника до споживача. Раціонально побудована та адаптована до специфічних 
умов функціонування території логістична інфраструктура уможливить оптимізувати потоки 
як всередині регіону, так і поза ним, і задовольнити потреби населення у логістичних 
послугах. Ефективне використання транспортних засобів у процесі руху потоків від 
постачальника до споживача забезпечується чіткою організацією усіх логістичних операцій. 
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Оперативна ціль В.3.1. Оновлення та реконструкція транспортних магістралей 

Для досягнення цілі необхідно провести ремонт дорожнього покриття з застосуванням 
сучасних технологій. Це забезпечить підвищення безпеки дорожнього руху, зниження 
аварійності на вулично-дорожній мережі міста, а також створення умов, що сприяють 
комфортному та безпечному руху транспортних засобів та пішоходів на вулично-дорожній 
мережі міста. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• проведення ремонту дорожнього покриття з застосуванням 
сучасних технологій 

• створення умов для комфортного та безпечного пересування 
пішоходів, зокрема з особливими потребами, вулицями міста 

• підтримка належного стану дорожньо-транспортної 
інфраструктури 

• покращення безпеки руху транспортних засобів та пішоходів на 
вулично-дорожній мережі 

Очікувані результати • підвищено рівень безпеки руху 

• проведено реконструкцію вулиць і доріг міста 

Відповідальний Відділ з питань транспортних перевезень та зв`язку, управління 
житлово-комунального господарства, управління з питань 
містобудування та архітектури 

Термін виконання 2017–2027 рр. 

Оперативна ціль В.3.2. Розроблення інтегрованого плану збалансованого руху 
міського транспорту 

Для досягнення цілі передбачається створення центральної диспетчерської служби, 
підпорядкованої органам місцевої влади, а також технічне оснащення процесу 
диспетчеризації руху громадського пасажирського транспорту через встановлення 
геонавігаційних приладів на рухомий склад компаній‐перевізників. Важливим є впровадження 
систем автоматизованої оплати проїзду і забезпечення функціонування єдиного платіжного 
центру на базі центральної диспетчерської служби. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• створення центральної диспетчерської служби міста 

• технічне оснащення процесу диспетчеризації руху громадського 
пасажирського транспорту через встановлення геонавігаційних 
приладів на рухомий склад компаній‐перевізників 

• створення інформаційної системи про кількість та періодичні 
характеристики попиту на перевезення пасажирів за маршрутами 
руху пасажирського транспорту 

• впровадження систем автоматизованої оплати проїзду і 
забезпечення функціонування єдиного платіжного центру на базі 
центральної диспетчерської служби 

Очікувані результати • створено інформаційну системи про кількість та періодичні 
характеристики попиту на перевезення пасажирів за маршрутами 
руху пасажирського транспорту 

• створено центральної диспетчерської служби міста 

• впроваджено систему автоматизованої оплати проїзду 

• оптимізовано рух міського пасажирського транспорту та 
маршрутів 

Відповідальний Відділ з питань транспортних перевезень та зв`язку, управління з 
питань містобудування та архітектури 

Термін виконання 2017–2019 рр. 

Оперативна ціль В.3.3. Оптимізація транзитних вантажних перевезень територією 
міста 

Для досягнення цілі запроваджуватимуться нові правила руху вагового транспорту 
територією міста. Важливим є встановлення безфундаментних вагів на в’їздах-виїздах з 
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міста, для зважування вантажного транспорту та виявлення перенавантаженого 
автотранспорту, рух якого руйнує автошляхи міста та стягнення затверджених штрафних 
санкцій на власників та користувачів за шкоду нанесену майну територіальної громади міста. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• оптимізація системи вантажних перевезень територією міста 

• підтримка належного стану дорожньо-транспортної 
інфраструктури 

• розвиток логістичної інфраструктури 

• встановлення безфундаментних вагів на в’їздах-виїздах з міста, 
для зважування вантажного транспорту 

• запровадження нові правила руху вагового транспорту 
територією міста 

Очікувані результати • зменшено потік вантажного транспорту, рух якого руйнує 
проїжджу частину вулиць міста 

• розроблено та впроваджено нові правила руху транзитного 
вантажного автотранспорту через місто 

Відповідальний Відділ з питань транспортних перевезень та зв`язку, управління з 
питань містобудування та архітектури 

Термін виконання 2017–2027 рр. 

Оперативна ціль В.3.4. Розвиток велосипедної інфраструктури 

Розвиток велосипедної інфраструктури й перетворення велосипеду у повноцінний засіб 
пересування містом призводить до збалансованого та безпечного формування громадського 
простору з врахуванням потреб різних категорій населення. Передбачається стимулювання 
сталого розвитку структури транспорту через облаштування велосипедної інфраструктури, 
збільшення кількості осіб, які користуються велосипедним транспортом в якості щоденного 
транспортного засобу та для відпочинку. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• розробка програми розвитку велосипедного транспорту у місті 

• облаштування туристичних веломаршрутів центральною 
частиною міста 

• проведення заходів з популяризації велотранспорту, підтримки і 
стимулювання велосипедного руху, розвитку велосипедних 
спільнот 

• формування безпечного громадського простору 

Очікувані результати • розроблено та затверджено місцеву програму розвитку 
велосипедного транспорту Полтави 

• облаштовано туристично-магістральний веломаршрут 
центральною частиною міста 

Відповідальний Відділ з питань транспортних перевезень та зв`язку, управління 
житлово-комунального господарства, управління з питань 
містобудування та архітектури 

Термін виконання 2017–2027 рр. 

 

Стратегічна ціль В.4. Розвиток / підготовка трудових ресурсів 

Регулярна комунікація з представниками підприємницького середовища міста дає 
можливість визначати основні напрями удосконалення системи підготовки та перепідготовки 
трудових ресурсів. Саме роботодавці мають визначати перелік спеціальностей, фахівців з 
яких готуватимуть місцеві навчальні заклади. Корпоративна культура, орієнтована на 
турботу про довкілля, приваблює нових клієнтів, покращує конкурентоспроможність компаній 
на ринку. Для висококваліфікованих працівників зі значним досвідом роботи важливим 
фактором при виборі місця праці є не тільки матеріальна вигода, але й можливість 
працювати у динамічній, інноваційній і відповідальній компанії, яка не допускає жодних форм 
дискримінації. 
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Оперативна ціль В.4.1. Налагодження співпраці між освітніми закладами та бізнесом 
для розвитку ринку праці 

Для розробки заходів щодо ефективного використання та розвитку міського ринку праці 
планується проведення зустрічей представників навчальних закладів міста та бізнесу. Також 
передбачається створення інтернет-порталу з працевлаштування для молодих спеціалістів з 
числа випускників та студентів ВНЗ міста, формування бази даних вакансій та резюме 
молодих спеціалістів, з числа випускників та студентів для пошуку персоналу з боку бізнесу. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• проведення зустрічей представників навчальних закладів міста та 
бізнесу 

• створення інтернет-порталу з працевлаштування для молодих 
спеціалістів з числа випускників та студентів ВНЗ міста 

• формування бази даних вакансій та резюме молодих спеціалістів 

• розробка нових навчальних програм / курсів з підготовки фахівців 
за замовленням місцевого бізнесу 

Очікувані результати • створено інтернет-портал з працевлаштування для молодих 
спеціалістів 

• сформовано базу даних вакансій та резюме молодих спеціалістів 

• зменшено рівень безробіття серед молоді міста 

• задоволено потреби бізнесу в кваліфікованій робочій силі 

Відповідальний Управління освіти, відділ розвитку підприємницької діяльності 
управління адміністративних послуг 

Термін виконання 2017–2019 рр. 

Оперативна ціль В.4.2. Сприяння підготовці в освітніх закладах міста актуальних для 
місцевого бізнесу фахівців 

Для досягнення цілі передбачається підготовка навчально-методичного забезпечення та 
проведення занять у різних формах (традиційних та інноваційних) з учнями старших (10–11) 
класів навчальних закладів міста з формування економічного, креативного мислення, бізнес-
культури, навичок роботи у сучасному конкурентному середовищі та соціально 
відповідальної поведінки. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• підготовка навчально-методичного забезпечення для проведення 
занять з учнями старших класів навчальних закладів міста з 
формування економічного, креативного мислення, бізнес-культури, 
навичок роботи у сучасному конкурентному середовищі 

• проведення занять з учнями старших класів навчальних закладів 
міста з формування економічного, креативного мислення, бізнес-
культури, навичок роботи у сучасному конкурентному середовищі 

• розвиток системи підготовки та перепідготовки фахівців для 
місцевого бізнесу 

• проведення міського чемпіонату з підприємницької діяльності 
серед старшокласників «Крок до бізнесу» 

• підготовка фахівців за замовленням місцевого бізнесу 

• запровадження «підприємницької освіти» 

Очікувані результати • підготовлено навчально-методичне забезпечення та проводяться 
заняття з учнями старших класів навчальних закладів міста з 
формування економічного, креативного мислення, бізнес-культури, 
навичок роботи у сучасному конкурентному середовищі 

• проведено міський чемпіонат з підприємницької діяльності серед 
старшокласників «Крок до бізнесу» 

• розвиток у учнів старших класів мотивації до підприємницької 
діяльності 

Відповідальний Управління освіти, відділ розвитку підприємницької діяльності 
управління адміністративних послуг 

Термін виконання 2017–2019 рр. 
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Оперативна ціль В.4.3. Впровадження освітніх програм зі сталого розвитку 

Пріоритетними завданнями сучасної освіти є формування якісно нового суспільства, 
поведінка і стиль повсякденного життя якого спрямовані на забезпечення динамічного 
соціально- економічного зростання, збереження якості довкілля і раціональне використання 
природно-ресурсного потенціалу. Екологізація сучасної освіти передбачає як одне з 
перспективних завдань – оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентного підходу та 
особистісної орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку. 
Важливим завданням є розширення можливостей для розбудови спроможності вчителів і 
учнів щодо запровадження елементів освіти в інтересах сталого розвитку в загальноосвітніх 
школах (інформаційно-просвітницькі матеріали, екологічні ігри, семінари, тренінги). 
Поновлення і урізноманітнення технічних засобів поліпшать якість бібліотечних заходів та 
створять умови для комфортного проведення культурного дозвілля полтавців, отримання 
ними нових знань і послуг для розвитку особистості. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• проведення зустрічей представників навчальних закладів міста 
щодо впровадження освітніх програм зі сталого розвитку 

• розробка нових навчальних програм / курсів з підготовки фахівців 
зі сталого розвитку 

• введення навчальних модулів (факультативів), проведення 
семінарів, тренінгів зі сталого розвитку в навчальних закладах міста 

• створення інтернет-курсів зі сталого розвитку 

• розробка інформаційно-просвітницьких матеріалів зі сталого 
розвитку 

• використання міських бібліотек як майданчика для проведення 
навчання зі сталого розвитку 

Очікувані результати • впроваджено освітні програми зі сталого розвитку в навчальних 
закладах міста 

• розроблено інформаційно-просвітницькі матеріали зі сталого 
розвитку 

• запроваджено навчання / просвітництво зі сталого розвитку на 
базі міських бібліотек як майданчиків громадського простору 

Відповідальний Управління освіти, управління економічних питань 

Термін виконання 2017–2027 рр. 

Стратегічна ціль В.5. Розбудова інфраструктури підтримки бізнесу 

Основна мета інституцій підтримки бізнесу полягає в наданні інформаційної, правової, 
організаційної, технічної, фінансової та іншої підтримки суб’єктам підприємництва. Такі 
інституції можуть бути створені у різних організаційно-правових формах і здійснювати 
діяльність за багатьма напрямами, але їх спільними характеристиками є просування 
підприємництва як одного з видів економічної діяльності та орієнтація на потреби суб’єктів 
підприємництва, котрі розвиваються. Інституції підтримки підприємництва також відіграють 
важливу роль у гармонізації відносин між органами публічної влади, науковою і 
підприємницькою спільнотою у забезпеченні економічного зростання. Якщо на початкових 
етапах виникнення інституцій підтримки підприємництва їх переважно створювали самі 
підприємці для вирішення власних проблем, просування спільних інтересів (підхід «знизу»), 
то сьогодні часто саме органи публічної влади – як центрального, так і регіонального та 
місцевого рівнів (підхід «згори») – ініціюють створення таких інституцій. Органи публічної 
влади розглядають функціонування інституцій підтримки підприємництва як один з ключових 
чинників формування належних умов для економічного розвитку. 

Оперативна ціль В.5.1. Аудит розвитку інфраструктури підтримки бізнесу та попиту на 
послуги для бізнесу 

Для досягнення цілі передбачається проведення аналізу, збір та обробка інформації щодо 
наявності суб’єктів і об'єктів підтримки підприємництва, визначення балансу попиту і 
пропозиції на послуги для бізнесу, формування бази даних (електронного реєстру), розробка 
відповідної веб-сторінки для промоції пропозицій послуг для бізнесу. Необхідно також 
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провести обговорення з представниками підприємництва напрямів розвитку інфраструктури 
підтримки бізнесу. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• аналіз, збір та обробка інформації щодо наявності суб’єктів і 
об'єктів підтримки підприємництва у місті 

• обговорення з представниками підприємництва напрямів 
розвитку інфраструктури підтримки бізнесу 

• формування бази даних (електронного реєстру) 

• розробка веб-сторінки для промоції пропозицій послуг для бізнесу 

• розширення переліку та підвищення якості послуг для бізнесу 

Очікувані результати • створено реєстр міської інфраструктури підтримки 
підприємництва 

• розроблено веб-сторінку для промоції пропозицій послуг для 
бізнесу 

• проведено оцінку пропозицій послуг для бізнесу та попиту на 
послуги 

• розширено перелік та підвищено якість послуг для бізнесу 

Відповідальний Управління адміністративних послуг, управління економічних питань 

Термін виконання 2018 р. 

Оперативна ціль В.5.2. Створення нових об’єктів бізнес-інфраструктури інноваційного 
типу 

Створення нових інноваційних об’єктів та мереж на рівні інституцій підтримки 
підприємництва має на меті допомоги компаніям досягати високу якість продуктів або послуг, 
сприяє обміну знаннями та досвідом. Розробка сучасних інноваційних освітніх програм, 
передача знань та навичок (досвід успішних бізнесів) сприяють формуванню культури 
підприємництва, що є передумовою для його успішного розвитку. На додаток до традиційних 
послуг, які вже надають інституції підтримки підприємництва, особливо створення мереж 
таких інституцій, здатне надати особливі види підтримки, такі як трансфер технологій, 
формування виробничих кластерів, фінансування інновацій тощо. Забезпечення авторського 
супроводу у процесі втілення запропонованих інновацій, створення веб-платформи для 
надання послуг бізнесу сприятиме підвищенню активності громадських організацій 
підприємців, моніторингу послуг, запровадженню нових форм комунікації між ними, владою 
та бізнесом. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• створення нових об’єктів бізнес-інфраструктури 

• осучаснення інфраструктури підтримки бізнесу 

• створення інноваційних форм об'єднання громадян, бізнесу та 
влади на принципах взаємодопомоги та синергії 

• розширення спектру послуг для бізнесу, зокрема у сфері 
трансферу технологій, формування виробничих кластерів, 
фінансування інновацій 

• надання методично-консультаційної допомоги бізнесу 

• створення веб-платформи для надання послуг бізнесу та 
запровадження інновацій 

Очікувані результати • створено у місті нові об’єкти бізнес-інфраструктури 

• створено веб-платформу для надання послуг бізнесу та 
запровадження інновацій 

• підвищено якість ведення бізнесу за рахунок надання методично-
консультаційної допомоги 

Відповідальний Управління економічних питань, управління адміністративних 
послуг 

Термін виконання 2017–2027 рр. 
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Оперативна ціль В.5.3. Сприяння розвитку молодіжних start-up команд 

Для досягнення цілі передбачається проведення міського молодіжного конкурсу бізнес-ідей, 
літнього молодіжного табору для переможців конкурсу з навчанням складанню інвестиційних 
проектів. Планується надати консультаційний супровід проектів (практична допомога в 
розробці бізнес-планів та презентацій бізнес-ідей), забезпечити отримання пільгового 
кредитування для стартапів, пошук потенційного інвестора, розробку схеми фінансування 
стартапів, просування ідей підприємництва в молодіжному середовищі та проведення 
промоакцій для підтримки стартап-руху. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• організаційна та фінансова допомога молоді для започаткування 
нового бізнесу 

• проведення міського молодіжного конкурсу бізнес-ідей, літнього 
молодіжного табору для переможців конкурсу з навчанням 
складанню інвестиційних проектів 

• консультаційний супровід проектів, отримання пільгового 
кредитування стартапів, пошук потенційного інвестора, розробка 
схеми фінансування стартапів 

• просування ідей підприємництва в молодіжному середовищі та 
проведення промоакцій для підтримки стартап-руху 

• надання методичної та практичної допомоги в розробці бізнес-
планів та презентацій бізнес-ідей 

Очікувані результати • проведено міський молодіжний конкурс бізнес-ідей 

• підготовлені, профінансовані і впроваджені в життя бізнес-
проекти підприємців-початківців 

Відповідальний Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ розвитку 
підприємницької діяльності управління адміністративних послуг 

Термін виконання 2017–2027 рр. 

Оперативна ціль В.5.4. Створення Бізнес-інкубатору для підприємців-початківців, 
жіночого підприємництва 

Бізнес-інкубатор допомагатиме появі нових бізнесів та їх підтримці на початкових етапах 
роботи (у т. ч. жінкам у реалізації підприємницького потенціалу, молодим початківцям при 
заснуванні та для розвитку свого бізнесу). Передбачається розробка моделі бізнес-
інкубатора з врахуванням міжнародного досвіду успішної роботи бізнес-інкубаторів (розробка 
установчих документів і статуту бізнес-інкубатора), оснащення приміщення, інформування 
про умови роботи та послуги. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• розробка моделі бізнес-інкубатора з врахуванням міжнародного 
досвіду (розробка установчих документів і статуту бізнес-
інкубатора), оснащення приміщення, інформування про умови 
роботи та послуги 

• створення Бізнес-інкубатору для підприємців-початківців, 
жіночого підприємництва 

• розвиток жіночого та молодіжного підприємництва 

Очікувані результати • створено нові робочі місця 

• додаткові надходження до міського бюджету 

• розвиток інноваційного потенціалу міста 

Відповідальний Управління економічних питань, відділ розвитку підприємницької 
діяльності управління адміністративних послуг 

Термін виконання 2017–2027 рр. 

Оперативна ціль В.5.5. Створення сучасних відкритих майданчиків для комунікації 
представників різних секторів бізнесу (коворкінг-центрів, громадських просторів) 

Для досягнення цілі передбачається організація майданчиків (коворкінг-центрів), створення 
необхідних умов для реалізації власної ідеї, підбору команди однодумців і навчання. 
Коворкінг призначений для фрилансерів, кому ще доведеться збирати команду, та для тих, 
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хто вже впровадив свою ідею в реальному бізнес-проекті та готовий ділитись досвідом. 
Передбачається запровадити взаємодію учасників коворкінгу з представниками молодіжного 
бізнес-центру. В межах коворкінгу надаватиметься робоче місце із забезпеченням послуг 
зв’язку, доступу до офісної техніки, освітніми послугами різноманітної спрямованості 
(тематичні конференції, тренінги), організацією професійних консультацій, краудфандінгом – 
можливістю просування проекту через сайт коворкінгу. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• організація громадських просторів для підприємців 

• створення коворкін-центрів 

Очікувані результати • обладнано приміщення та створено коворкінг-центр 

• створено сайту коворкінг-центру для просування його послуг, а 
також ідей учасників 

• надано можливості для молоді займатися підприємницькою 
діяльністю без значних інвестицій в інфраструктуру 

Відповідальний Управління економічних питань, відділ розвитку підприємницької 
діяльності управління адміністративних послуг 

Термін виконання 2017–2027 рр. 
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5.3. Напрям розвитку С. Залучення інвестицій 

Інвестиції забезпечують приплив необхідних фінансових ресурсів до місцевої економіки, 
приносять з собою нові навички менеджменту, інновації та технології, нові ринки, нові 
можливості для бізнесу місцевих малих і середніх підприємств. Збільшення обсягів 
залучення інвестицій в економіку міста – суттєвий чинник для економічного зростання. 

Прикладання зусиль у цьому напрямку передбачає: підготовку якісних інвестиційних 
продуктів; створення позитивного інвестиційного іміджу міста; підвищення якості 
інвестиційного супроводу; організаційне та інформаційне забезпечення інвестиційної 
діяльності та забезпечення активної взаємодії міської ради з діючими та потенційними 
учасниками інвестиційного процесу; підтримку сприятливого інвестиційного середовища; 
забезпечення ефективної промоції міста як надійного та ефективного партнера; підготовку 
нових інвестиційних продуктів і поширення інформації про них серед потенційних інвесторів; 
створення і функціонування індустріального парку; запровадження принципу державно-
приватного партнерства. 

SWOT-аналіз за напрямом С. Залучення інвестицій 

Внутрішні чинники: сильні та слабкі сторони 

Сильні сторони Слабкі сторони 

• Зручність транспортної системи та 
пересування територією міста 

• Географічне розташування в центрі України, 
добра логістична доступність та розвинута 
транспортна інфраструктура 

• Наявність Генерального плану міста 

• Сприятлива загальна екологічна ситуація 

• Великі запаси підземної питної води 
(забезпечує водопостачання міста та 
промислове виробництво) 

• Значна кількість багатопрофільних 
навчальних закладів 

• Досвід різнопланового промислового 
виробництва (машинобудування, харчова, легка, 
переробна, добувна промисловість) 

• Наявність кваліфікованих кадрів в сферах 
агросектору, нафтогазової промисловості та 
стоматології, IT- спеціалістів 

• Зростання кількості малих та середніх 
підприємств 

• Розвинений будівельний комплекс 

• Розвинута міська комунальна 
інфраструктура 

• Відтік високоосвіченої молоді з міста 

• Професійна деградація робочої сили 

• Відсутність комерціалізації наукових 
розробок 

• Не працює аеропорт 

• Відсутність маркетингового плану міста 

• Закритість даних про комунальну власність 
міста 

• Відсутня інфраструктура підтримки бізнесу 

• Нестача висококваліфікованої робочої сили 

• Не проведена інвентаризація земель 

• Відсутність електронних сервісів для бізнесу 

• Не сприятливий інвестиційний клімат 

• Відсутність системного управління містом з 
використанням сучасних методів та інструментів 

• Відсутність комунікації між місцевою владою, 
бізнесом та ОГС 

• Низький рівень співпраці між суб’єктами 
економіки та навчальними закладами 

• Корупція та тіньовий сектор в економіці міста 

Зовнішні чинники: сприятливі можливості і загрози 

Можливості Загрози 

• Залучення прямих іноземних інвестицій 

• Зменшення вартості банківських позик 

• Зростання споживчого ринку в Україні 

• Позитивні наслідки вступу України в ЄС 

• Реформування земельного законодавства 

• Державна підтримка розвитку 
інфраструктури для бізнесу 

• Державна підтримка запровадження новітніх 
технологій 

• Диверсифікація джерел енергопостачання 

• Відкриття програм пільгового кредитування 
виробництва 

• Розгортання воєнних дій 

• Погіршення загальної економічної ситуації в 
Україні 

• Негативні зміни зовнішньоекономічного курсу 
України 

• Погіршення інвестиційного клімату в Україні 

• Несприятливий бізнес-клімат в Україні 

• Нестабільність, зміна законодавчої та 
нормативно-правової бази 

• Фінансова і цінова нестабільність, інфляційні 
процеси 

• Поглиблення міжнародної економічної кризи 
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Стратегічні проблеми 

• Відсутність стратегії розвитку та маркетингового плану міста 

• Не сформована чітка інвестиційна політика 

• Закритість даних про комунальну власність міста 

• Корупція та тіньовий сектор в економіці міста 

• Не проведена інвентаризація земель 

• Відсутність комерціалізації наукових розробок 

• Професійна деградація робочої сили 

 

Шляхи подолання стратегічних проблем: 

• Впровадження виваженої інвестиційної політики. 

• Формування реєстру потенційних інвестиційних об’єктів міста. 

• Створення нових інвестиційних продуктів. 

• Маркетинг та брендинг бізнес-можливостей та ресурсів міста. 

• Запровадження інноваційних технологій та наукових розробок. 

 

Рис. 8. Схема стратегічних і оперативних цілей напряму розвитку С. Залучення інвестицій 

 

Напрям розвитку С. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 
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Стратегічна ціль С.1. Створення нових інвестиційних продуктів 

Економіка міста вже сьогодні направлена на стимулювання внутрішніх та зовнішніх 
інвестицій в існуючі підприємства, виробництво конкурентоспроможної продукції, створення 
сучасних робочих місць. Створення інвестиційних продуктів та умов для залучення 
інвестицій передбачає забезпечення інформованості суб’єктів господарювання та 
потенційних інвесторів щодо інвестиційного потенціалу міста та перспектив розвитку, 
наявність якісно розроблених інвестиційних проектів необхідні умови для організації 
ефективного інвестиційного процесу в місті. 

Оперативна ціль С.1.1. Формування реєстру вільних земельних ділянок міста 

Встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового 
статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються не раціонально або 
не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, 
необхідних для ведення державного земельного кадастру, прийняття рішення органом 
місцевого самоврядування щодо реєстру вільних земельних ділянок, які можуть 
використовуватися у підприємницькій діяльності для інвестування. Проведення повної 
інвентаризації землі, визначення правового режиму земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, інших об’єктів нерухомого майна та прав на них, 
розподілу і перерозподілу земель. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• проведення повної інвентаризації землі, визначення правового 
режиму земельних ділянок несільськогоспо-дарського призначення, 
інших об’єктів нерухомого майна та прав на них, розподілу і 
перерозподілу земель 

• формування та оприлюднення інформації про вільні земельні 
ділянки для ведення підприємницької діяльності 

Очікувані результати • сформовано реєстр земельних ділянок як потенційних 
інвестиційних об’єктів 

• утворено базу даних інвестиційних об’єктів міста на базі сучасного 
інвестиційного веб-порталу міста, що містить необхідну для 
потенційних інвесторів актуальну інформацію 

Відповідальний Управління економічних питань, управління земельних ресурсів та 
земельного кадастру, управління майном комунальної власності 
міста 

Термін виконання 2017–2027 рр. 

Оперативна ціль С.1.2. Запровадження навчання підприємців складанню 
інвестиційних проектів (з залученням жінок-підприємниць) 

Інвестиційний проект – документ, в якому викладено мету, методи реалізації, опис об'єкта 
інвестування, фінансову доцільність інвестиції. Такий проект потрібен як для власних цілей 
інвестора, так і для ознайомлення з намірами інвестора всіх можливих зацікавлених сторін 
— партнерів, банків, майбутніх споживачів і повинен бути професійно розробленим. 
Запровадження навчання підприємців складання інвестиційних проектів передбачатиме 
структуру методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити оптимальний проект 
документально та визначити умови його успішної реалізації (проектний аналіз, концепція 
проекту, життєвий цикл, методологія та критерії оцінки проектів). 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• розробка програми навчання підприємців основам підготовки 
інвестиційних проектів 

• проведення тренінгів з підготовки інвестиційних проектів 

• після тренінгова консультаційна та менторська робота з 
підприємцями 

Очікувані результати • підвищено рівень обізнаності підприємців щодо розробки 
інвестиційних проектів 

Відповідальний Управління економічних питань 

Термін виконання 2018-2020 рр. 
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Оперативна ціль С.1.3. Розробка інвестиційних проектів та паспортів інвестиційних 
об’єктів 

На території міста є значна кількість «браунфілдів» – майнових комплексів недіючих 
підприємств або об’єктів комунальної власності територіальної громади міста. Необхідно 
провести інвентаризацію таких об’єктів, розробити інвестиційні пропозиції щодо передачі їх в 
оренду або продажу потенційним інвесторам для організації нових бізнесів. Важливим також 
є підготовка інвестиційних пропозицій, створення бази даних паспортів інвестиційних 
об’єктів, розміщення її на доступних інформаційних ресурсах, оновлення, актуалізація. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• інвентаризація майнових комплексів недіючих підприємств та 
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 

• проведення опису та розробка характеристик інвестиційних 
об’єктів 

• розробка нових інвестиційних проектів / пропозицій 

• підготовка паспортів інвестиційних об’єктів комунальної власності 
міста 

• створення та оприлюднення бази даних інвестиційних об’єктів 
міста 

Очікувані результати • розроблено паспорти інвестиційних об’єктів комунальної власності 
міста 

• функціонує база даних інвестиційних об’єктів міста на базі 
сучасного інвестиційного веб-порталу міста, що містить необхідну 
для потенційних інвесторів актуальну інформацію 

• сформовано та оприлюднено реєстр майнових комплексів 
недіючих підприємств та об’єктів комунальної власності міста 
(«браунфілдів»), які плануються до передачі в оренду або продажу 
потенційним інвесторам 

Відповідальний Управління економічних питань, управління з питань містобудування 
та архітектури, управління земельних ресурсів та земельного 
кадастру, управління майном комунальної власності міста, 
управління капітального будівництва 

Термін виконання 2017–2027 рр. 

 

Стратегічна ціль С.2. Маркетинг і брендинг бізнес-можливостей та ресурсів 
міста 

В умовах конкуренції місцеві органи влади мають виступають в ролі ініціаторів упровадження 
та використання інноваційних методів управління муніципальним розвитком, серед яких 
важливе значення має муніципальний маркетинг. Один з важливих функціональних напрямів 
муніципального маркетингу – маркетингова політика просування в аспекті формування 
іміджу території, створення її бренду. Саме маркетингова політика просування є основою 
маркетингово-орієнтованої діяльності у сфері комунікацій, в якій інформація щодо 
конкурентних переваг території – це товар, що поширюється органами місцевого 
самоврядування для залучення на територію фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, 
створення іміджу та формування бренду території. 

Оперативна ціль С.2.1. Розробка інвестиційного плану міста 

Інвестиційний план спрямований на місцевий економічний розвиток, прискорення зростання 
продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у нові і існуючі 
підприємства, виробництво найбільшої кількості благ та створення максимальної кількості 
робочих місць. Метою інвестиційного плану є залучення нових інвестицій у бізнес, що 
націлені на розширення або приваблення комерційних та промислових підприємств, на 
основі оптимізації громадських ресурсів, розвитку зв’язків між ланцюжками постачання, 
формування кластерів та використання відповідного синергетичного ефекту, постійних 
інновацій та підвищення продуктивності, інвестування в людський капітал. 
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Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• розробка інвестиційного плану міста 

• формування нових інвестиційних проектів / пропозицій 

Очікувані результати • розроблено інвестиційний план міста 

• збільшено надходження інвестицій 

• різноманіття робочих місць 

• диверсифікація міської економіки та підвищення доходів громади 

Відповідальний Управління економічних питань, управління з питань містобудування 
та архітектури, управління земельних ресурсів та земельного 
кадастру, управління майном комунальної власності міста, 
управління капітального будівництва 

Термін виконання 2018 р. 

Оперативна ціль С.2.2. Розробка інвестиційного бренду міста 

Використання маркетингових підходів та інструментарію особливо актуальне для розробки 
інвестиційного бренду міста. Сильний і «розкручений» бренд міста може виступати потужним 
інструментом боротьби за обмежені ресурси і сприяти підвищенню його 
конкурентоспроможності. Бренд – цілісний комплекс характеристик, який містить неповторні, 
оригінальні характеристики міста та образні уявлення, сприйняття, що дозволяють 
ідентифікувати місто в очах цільових груп (інвесторів, підприємців, туристів і безпосередньо 
жителів міста). 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• постановка завдань брендингу міста 

• формування концепції бренду 

• створення візуальної і смислової ідентичності бренду 

• розробка комунікаційної політики з просування бренду 

Очікувані результати • розвиток усіх форм бізнесу в місті 

• залучено нових інвесторів 

• залучено в місто економічно-активне населення 

Відповідальний Управління економічних питань 

Термін виконання 2018 р. 

Оперативна ціль С.2.3. Проведення місцевих інвестиційних форумів 

Передбачається організація та проведення місцевих, регіональних інвестиційних і 
економічних форумів, поповнення бази даних корисних контактів та налагодження співпраці з 
потенційними інвесторами та партнерами. Форуми сприятимуть формуванню іміджу 
ресурсної спроможності та співпраці бізнесу для спільної економічної вигоди, промоції та 
розповсюдження інформації про інвестиційний потенціал та можливості міста. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• організація та проведення місцевих, регіональних інвестиційних і 
економічних форумів 

• промоція міста під час спеціалізованих заходів 

Очікувані результати • представлено інвестиційні можливості міста 

• розповсюджено інвестиційні матеріали серед учасників заходів; 

• налагоджено комерційні зв’язки з потенційними інвесторами та 
партнерами 

• розвиток співпраці у місцевому та іноземному бізнес-середовищах 

Відповідальний Управління економічних питань, управління земельних ресурсів та 
земельного кадастру, управління майном комунальної власності 
міста 

Термін виконання 2017–2027 рр. 
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Стратегічна ціль С.3. Впровадження виваженої інвестиційної політики 

Для залучення інвестицій у місцеву економіку важливі заходи, що підвищують рівень 
передбачуваності, відкритості, визначеності ситуації, що знижує рівень ризику для інвесторів. 
Із цього погляду завданням є активізація інвестиційного процесу в місті й підвищення його 
ефективності для чого необхідно сформувати та проводити цілеспрямовану, зрозумілу та 
послідовну інвестиційну політику, яка передбачає: визначення пріоритетів для міста в сфері 
інвестування; визначення переліку місцевих послуг, заохочень для інвесторів та обсяг їх 
надання відповідно до пріоритетності стратегічних інвестицій; врахування вимог 
Генерального плану міста та місцевих правил забудови; детальний опис процедур та умов 
продажу та / або оренди земельних ділянок і майна; розробку типових зразків регуляторних 
актів та правовстановлюючих документів; створення окремої інституції з залучення 
інвестицій та економічного розвитку. 

Оперативна ціль С.3.1. Розробка Положення про залучення інвестицій в місто 

Необхідно розробити Положення про залучення інвестицій, в якому визначити перелік пільг 
та преференцій інвесторам, пріоритети в залученні інвестицій, критерії привабливості 
інвестиційних проектів та сформувати пакет документів для інвесторів для створення 
прозорого та привабливого інвестиційного клімату у місті. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• розробка Положення про залучення інвестицій 

• підготовка «дорожньої карти» інвестора 

• розробка пакету документів для інвесторів 

• розвиток державно-приватного партнерства 

Очікувані результати • розроблено та схвалено Положення про залучення інвестицій 

• сформовано прозору політику та умови інвестиційної діяльності в 
місті 

Відповідальний Управління економічних питань, управління з питань містобудування 
та архітектури, управління земельних ресурсів та земельного 
кадастру, управління майном комунальної власності міста, 
управління капітального будівництва 

Термін виконання 2018 р. 

Оперативна ціль С.3.2. Інституційне забезпечення супроводу процесу залучення 
інвестицій 

З моменту прийняття інвестором рішення про співпрацю з містом, інвестор може 
розраховувати на підтримку щодо: реєстрації бізнесу; отримання в спрощеному режимі 
дозвільно-погоджувальних документів; будівництво нової або розширення існуючої 
інфраструктури; сприяння у підборі кваліфікованого персоналу, налагодженні контактів з 
місцевими постачальниками; надання відповідних пільг на сплату місцевих податків; 
інформування про продукцію інвестора через офіційну веб-сторінку та засоби масової 
інформації. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• розробка та інформування громадськості щодо схеми 
проходження інвесторами дозвільно-погоджувальних процедур на 
етапах започаткування та ведення господарської діяльності 

• створення інституції для забезпечення супроводу процесу 
залучення інвестицій 

• формування та оприлюднення інформації щодо реєстрації СПД; 
набуття права оренди / власності на земельну ділянку; проведення 
будівельно-монтажних робіт; набуття права оренди / власності 
користування об’єктами комунальної власності 

Очікувані результати • створена інституція для забезпечення супроводу процесу 
залучення інвестицій 

• розроблена схема проходження інвесторами дозвільно-
погоджувальних процедур 

• забезпечено супровід інвестиційних проектів 
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Відповідальний Управління економічних питань, управління з питань містобудування 
та архітектури, управління земельних ресурсів та земельного 
кадастру, управління майном комунальної власності міста 

Термін виконання 2017–2027 рр. 

Стратегічна ціль С.4. Запровадження інноваційних технологій та наукових 
розробок 

Влада має підтримувати запровадження інновацій у життя, для того, щоб забезпечити 
логічний перехід від лабораторії, де винайшли розробку, до виробництва. Успішний розвиток 
інноваційних процесів в місті та регіоні можливий за умови участі всіх суб’єктів таких 
процесів, а саме органів місцевої влади, наукових організацій, промислових підприємств, 
винахідників та установ, що виконують функції інформаційного забезпечення процесу 
розробки та випуску продукції, її сертифікації, правового захисту, підвищення рівня 
інноваційної культури учасників процесу, їх відношення до нових ідей, готовності 
підтримувати та реалізовувати інновації у всіх сферах життя. Прикладом такої співпраці 
може бути створення навчально-науково-виробничого консорціуму, в межах якого 
інтегруватимуться ведення бізнесу, здійснення наукових досліджень та навчання студентів; 
проведення виставки науково-технічних розробок, новітніх технологій та обладнання 
«Досягнення науки – виробництву»; семінарів-навчань «Актуальні питання реалізації 
інвестиційної та інноваційної політики в місті та регіоні. Основи права інтелектуальної 
власності»; науково-практичні конференції, присвячені дню винахідника і раціоналізатора 
України, створення технопарків, тощо. При цьому важливим елементом виступають заходи 
інформаційно-комунікативного характеру. 

Оперативна ціль С.4.1. Формування бази даних місцевих наукових розробок 

Комерціалізація наукових розробок та їх упровадження – це актуальна проблема подальшого 
економічного зростання. Процес комерціалізації передбачає пошук, оцінку (експертизу) й 
відбір новацій для фінансування, залучення коштів, юридичне закріплення прав на майбутню 
інтелектуальну власність (новацію), впровадження новації у виробництво, а також подальшу 
модифікацію і супровід інтелектуального продукту. 
Один з шляхів реалізації наукових розробок – інтеграція вищої освіти, науки та бізнесу. 
Знання та наукові розробки у цьому процесі джерело економічного зростання і підвищення 
конкурентоспроможності. Університети проводять фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження, є провідними науково-методичними центрами та ключовими для створення 
нових знань, а також наукових розробок в сучасному суспільстві. Зростання інтересу 
комерційних підприємств до наукомістких продуктів і технологій робить можливим 
комерційне використання результатів наукових розробок, підвищує ймовірність залучення 
капіталу комерційних структур для створення університетом власного виробництва, дозволяє 
реалізовувати наукові розробки, обслуговувати бізнес-проекти. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• визначення наявності та практичне застосування потенціалу 
наукових розробок ВУЗів, науково-дослідних установ та підприємств 
міста 

• залучення місцевих науковців до розробки інноваційних 
технологій 

• формування бази даних наукових розробок та механізму 
комерціалізації наукових розробок 

• вивчення можливості створення технологічного парку як форми 
територіальної інтеграції науки, освіти і виробництва у вигляді 
об’єднання наукових організацій, проектно-конструкторських бюро, 
навчальних закладів, виробничих підприємств 

Очікувані результати • проведено аудит наукових розробок місцевих ВУЗів, науково-
дослідних установ 

• сформовано базу даних наукових розробок 

• розроблено механізм комерціалізації наукових розробок 

Відповідальний Управління економічних питань 

Термін виконання 2017–2027 рр. 
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Оперативна ціль С.4.2. Підтримка інноваційних технологій, спрямованих на 
збалансоване використання ресурсного потенціалу міста 

Значною проблемою є інтенсивне енергоспоживання, застарілі технології й обладнання, які 
вже давно виробили свій ресурс і стають не енергоефективними. Необхідно вирішити 
питання стійкого і безпечного енергозабезпечення в площині використання відновлювальних 
джерел енергії, таких як сонячна, вітрова, гідро-, біоенергія. Енергія з таких джерел 
вважається зеленою, оскільки доступна з природи і не завдає шкоди довкіллю. Заміна 
старого обладнання та використання інноваційних технологій дає змогу зменшити 
енергоспоживання на 30%. Місцеві органи влади працюють над розв’язання енергетичної 
проблеми в регіоні й за підтримки громадських організацій та приватних установ 
намагаються розробити довгострокові енергетичні плани розвитку території. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• впровадження новітніх технологій виробництва та споживання 
енергетичних ресурсів 

• використання відновлювальних джерел енергії 

• зниження матеріало- та енергоємності виробництва 

Очікувані результати • зменшено обсяги споживання енергоресурсів бюджетними 
установами та бізнесом 

• знижено рівень забруднення довкілля 

• досягнуто збалансоване використання природно-ресурсного 
потенціалу міста 

Відповідальний Управління економічних питань 

Термін виконання 2017–2027 рр. 

 

Стратегічна ціль С.5. Залучення інвестицій у ревіталізацію історичних об’єктів 

Історичні об’єкти потребують постійного піклування як культурна спадщина та потребують 
реалізації правових, організаційних, фінансових, матеріально-технічних, містобудівних, 
інформаційних та інших заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, 
державна реєстрація), запобігання руйнуванню, забезпечення захисту, збереження, 
утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, ревіталітації. Саме 
місцеві програми дають можливість забезпечити взаємодію місцевих інтересів щодо 
забезпечення охорони пам’яток з державними, громадськими та приватними інтересами у 
життєдіяльності міста в ринкових умовах. Суб’єктами міської програми у сфері охорони 
культурної спадщини виступають органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, територіальні громади, фізичні та юридичні особи, об’єднання громадян і 
громадські організації, які впливають на процес охорони культурної спадщини в місті. 

Оперативна ціль С.5.1. Проведення аудиту стану історичних об’єктів в місті 

Історично-архітектурна спадщина в місті є важливим фактором розвитку туристичної 
індустрії, однак стати повноцінними туристичними об’єктами історичні пам’ятки зможуть 
лише після їх відновлення та суттєвої реконструкції. Передбачається розробка переліку 
об’єктів, опис їхнього стану та обсягів відновлювальних робіт. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• формування реєстру наявних історичних об’єктів міста 

• проведення аудиту наявних історичних об’єктів міста 

• розробка рекомендацій щодо можливого використання наявних 
історичних об’єктів міста (в першу чергу туристично-привабливих) 

Очікувані результати • сформовано реєстр історичних об’єктів 

• проведено оцінку стану історичних об’єктів міста та визначено 
обсяги необхідних відновлюваних робіт 

Відповідальний Управління економічних питань, управління з питань містобудування 
та архітектури, управління земельних ресурсів та земельного 
кадастру, управління майном комунальної власності міста, 
управління капітального будівництва 

Термін виконання 2018–2019 рр. 
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Оперативна ціль С.5.2. Формування інвестиційних пропозицій / проектів для 
ревіталізації історичних об’єктів 

Питання реконструкції та відновлення історичних об’єктів міста не можливо вирішити лише 
за кошти державного та місцевих бюджетів. Формування інвестиційних пропозицій дасть 
змогу залучити кошти з інших джерел та підтримати стан об’єктів міста, що є складовими 
його іміджу. 

Оперативні завдання / 
Сфери реалізації 
проектів 

• відновлення і реконструкція історичних будівель центральної 
частини міста 

• формування інвестиційних пропозицій / проектів для ревіталізації 
історичних об’єктів 

Очікувані результати • залучено інвестиції у відновлення історичних об’єктів 

• проведено відновлювально-реставраційні роботи та реставрацію 
фасадів будівель історичної частини міста 

• облаштовано пішохідні зони у центральній частині міста 

• здійснено ревіталізацію історичних об’єктів 

Відповідальний Управління економічних питань, управління з питань містобудування 
та архітектури, управління земельних ресурсів та земельного 
кадастру, управління майном комунальної власності міста, 
управління капітального будівництва 

Термін виконання 2017–2027 рр. 
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6. Стратегічна екологічна оцінка Стратегії 
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і 
регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на 
інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. 

Одним з інструментів забезпечення збалансованості Стратегії стало застосування в процесі 
її розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО). Метою СЕО є забезпечення високого 
рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку планів і 
програм для забезпечення збалансованого (сталого) розвитку. 

Процес СЕО починається з попередньої оцінки (скринінгу) – оцінки необхідності 
застосування СЕО до конкретної стратегії, плану чи програми. Багато видів планованої 
людської діяльності можуть мати вплив на довкілля та здоров’я населення. Проте, СЕО 
необхідно застосовувати головним чином до тих стратегічних ініціатив, реалізація яких 
матиме суттєві екологічні наслідки. Тому результатом проведення попередньої оцінки має 
бути визначення того, чи потрібно проводити повномасштабну СЕО для даної стратегії. 

Оцінку можливих суттєвих наслідків для довкілля від реалізації Стратегії економічного 
розвитку міста Полтави на період до 2027 року було проведено за підтримки проекту 
міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який 
впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду 
Канади. 

Для визначення можливих суттєвих екологічних наслідків реалізації Стратегії, зокрема 
пов’язаних зі здоров’ям населення, було використано 8 критеріїв, представлених в Додатку 
III Протоколу про СЕО до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті (Конвенція Еспо). 

Таблиця 4. Можливі екологічні наслідки реалізації Стратегії, зокрема пов’язані зі здоров’ям 
населення, визначені за 8-ма критеріями Додатку III Протоколу про СЕО 

Критерії Опис 

1. Значимість Стратегії з погляду 
необхідності врахування екологічних 
міркувань, зокрема пов’язаних зі 
здоров’ям населення, у тому числі для 
сприяння збалансованому (сталому) 
розвитку 

Стратегія враховує екологічні міркування, в тому числі 
пов’язані зі здоров’ям населення, що має сприяти 
збалансованому (сталому) розвитку міста. Зокрема, вона 
містить стратегічну ціль В.3. «Удосконалення логістичної 
інфраструктури», яка передбачає реалізацію завдань, 
спрямованих на реконструкцію транспортних магістралей, 
розроблення інтегрованого плану збалансованого руху 
міського транспорту та розвиток велосипедної 
інфраструктури. В Стратегії приділено значну увагу питанням 
освіти для збалансованого (сталого) розвитку (Оперативна 
ціль В.4.3. «Впровадження освітніх програм зі сталого 
розвитку»). Стратегія також містить деякі елементи 
«зеленої» економіки. Зокрема, вона передбачає сприяння 
розвитку зеленого бізнесу та підтримку інноваційних 
технологій, спрямованих на збалансоване використання 
ресурсного потенціалу міста. 

2. Ступінь, в якому Стратегія 
встановлює структуру проектів та 
іншої діяльності, або стосовно місця, 
характеру, масштабів і умов 
функціонування, з погляду виділення 
ресурсів 

Стратегія є основою для реалізації проектів. Деякі з цих 
проектів можуть мати як негативні, так і позитивні наслідки 
для довкілля, в тому числі для здоров’я населення. 

3. Ступінь, в якому Стратегія впливає 
на інші плани та програми, у тому 
числі в порядку їх ієрархії 

Стратегія є основним документом, який визначатиме 
напрями розробки галузевих і бюджетних програм, які 
стосуються економічного розвитку міста. 

4. Екологічні проблеми, зокрема 
пов’язані зі здоров’ям населення, що 
стосуються Стратегії 

Цілі Стратегії, спрямовані на сприяння розв’язанню 
екологічних проблем, в тому числі пов’язаних зі здоров’ям 
населення: 

• А.1.3. Сприяння розвитку «зеленого» бізнесу, чистих 
виробництв. 
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• В.3.1. Оновлення та реконструкція транспортних 
магістралей. 

• В.3.2. Розроблення інтегрованого плану збалансованого 
руху міського транспорту. 

• В.3.4. Розвиток велосипедної інфраструктури. 

• В.4.3. Впровадження освітніх програм зі сталого розвитку. 

• С.4.2. Підтримка інноваційних технологій, спрямованих на 
збалансоване використання ресурсного потенціалу міста. 

5. Характер екологічних наслідків 
(зокрема пов’язаних зі здоров’ям 
населення) такий, як ймовірність, 
тривалість, частота, зворотність, 
масштаб наслідків 

Реалізація Стратегії може мати потенційні екологічні 
наслідки, зокрема пов’язані зі здоров’ям населення. 
Характер наслідків: 

• Заплановані позитивні екологічні наслідки – напрями 
розвитку А. Розвиток бізнесу; В. Створення сприятливого 
бізнес-середовища. 

• Ймовірні несуттєві екологічні наслідки – напрям розвитку 
С. Залучення інвестицій. 

6. Ризики для довкілля, зокрема 
пов’язані зі здоров’ям населення 

Реалізація Стратегії не створюватиме нові ризики для 
довкілля та здоров’я населення. 

7. Транскордонний характер наслідків Реалізація Стратегії не матиме транскордонних наслідків. 

8. Ступінь, в якому Стратегія 
стосується цінних чи вразливих 
районів, зокрема ландшафтів, які 
мають визнаний національний чи 
міжнародний охоронний статус 

Стратегія не стосується цінних чи вразливих районів, які 
мають визнаний національний чи міжнародний охоронний 
статус. У місті є об’єкт природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значення – Полтавський міський парк 
(дендропарк) (124,5 га). 32 об’єкти природно-заповідного 
фонду мають статус об’єктів ПЗФ місцевого значення. 

Встановлено, що реалізація Стратегії не матиме суттєвих негативних наслідків для довкілля. 
Натомість, належне впровадження Стратегії має призвести до позитивних наслідків, тобто до 
покращення стану довкілля та поліпшення здоров’я населення міста. Отже, Стратегія не 
потребує проведення повномасштабної СЕО. Для подальшого врахування в процесі 
реалізації Стратегії питань екологічної збалансованості доцільно використати рекомендації, 
представлені у «Звіті про оцінку можливих наслідків для довкілля від реалізації Стратегії 
економічного розвитку міста Полтави на період до 2027 року». (Додаток 3). 
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7. Узгодження основних положень Стратегії з 
іншими стратегічними документами регіону 

Рішенням двадцять шостої позачергової сесії Полтавської обласної ради шостого скликання 
від 16 січня 2015 року затверджено Стратегію розвитку Полтавської області. Стратегія 
включає стратегічну ціль «Підвищення ефективності використання економічного потенціалу 
регіону». Як шляхи реалізації цієї цілі Стратегія передбачає: покращення якості життя 
кожного члена суспільства, стабільне зростання людського капіталу, комфортне 
урбаністичне середовище, належні умови для працевлаштування, підвищення 
конкурентоспроможності ключових галузей регіональної економіки, диверсифікацію 
економіки міст та сільських районів, підвищення інноваційності виробництв через розвиток 
наукового потенціалу області, створення індустріальних парків на умовах державної 
підтримки, через комерціалізацію науки; розвиток нових місцевих і регіональних продуктів та 
послуг, зокрема у сфері рекреації та туризму; розвиток інфраструктури підтримки бізнесу. 

 

 

Рис. 9. Узгодженість цілей Стратегії економічного розвитку міста Полтави з цілями Стратегії 
розвитку Полтавської області 

Стратегічні напрями, визначені Стратегією економічного розвитку міста Полтави, 
сформовано відповідно до цілей Стратегії розвитку Полтавської області. Впровадження 
Стратегії економічного розвитку міста Полтави сприятиме виконанню Стратегії розвитку 
Полтавської області та забезпечить: покращення якості життя кожного члена суспільства, 
стабільне зростання людського капіталу, підвищення конкурентоспроможності економіки 
регіону, розвиток інфраструктури підтримки бізнесу, розвиток нових місцевих і регіональних 
продуктів та послуг, зокрема у сфері рекреації та туризму, покращення стану навколишнього 
середовища. 

 

Стратегічні цілі Стратегії розвитку Полтавської області 
на період до 2020 року 

Стратегічні напрями розвитку Стратегії економічного розвитку міста Полтави 
на період до 2027 року 
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8. Впровадження і моніторинг реалізації Стратегії 
Реалізація завдань Стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними 
відділами й управліннями виконавчого комітету Полтавської міської ради за участі багатьох 
партнерів, що ставить перед керівництвом громади питання раціонального управління цим 
доволі складним процесом. 

Управління процесом реалізації Стратегії проводиться за принципами єдності управління, 
персональної відповідальності, прозорості та поточної координації дій. Адміністрування 
процесу реалізації Стратегії здійснюється міською радою, виконавчим комітетом та 
відповідними структурними підрозділами міської ради. 

Контроль за реалізацією Стратегії забезпечує постійно діючий Комітет з управління 
впровадженням (КУВ), який заслуховує звіти щодо результатів впровадження Стратегії, 
пропозиції з внесення змін та оновлення. Міська рада приймає рішення щодо внесення змін 
до Стратегії. 

До складу КУВ входять відповідальні за виконання завдань Стратегії. Повний склад КУВ та 
персональна відповідальність за реалізацію завдань Стратегії визначається відповідним 
розпорядчим документом. КУВ збирається не рідше одного разу на квартал. 

До завдань КУВ також віднесено: 

• Організацію взаємодії підрозділів виконавчого комітету міської ради, органів 
державної влади, підприємств та установ міста в процесі реалізації Стратегії, 
загальноміських програм та проектів. 

• Організацію підготовки щорічних звітів про стан реалізації Стратегії. 

• Організацію висвітлення звітів в ЗМІ та інформування міського голови, депутатів 
міської ради. 

Пропозиції щодо зміни основного тексту Стратегії формуються управлінням з економічних 
питань міської ради, обговорюються на чергових та позачергових нарадах КУВ і виносяться 
на розгляд міської ради один раз на рік (за необхідності). 

Моніторинг впровадження Стратегії 

Моніторинг виконує функції – спостереження (відстеження) та попередження. Відстеження 
проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а 
спостереження – з метою попередження небажаних наслідків. 

У ході моніторингу Стратегії вирішуються наступні завдання: контроль за реалізацією 
Стратегії в цілому; оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними напрямами, 
виконання стратегічних та оперативних цілей, надання інформації для корегування цілей; 
підтримка в робочому стані системи стратегічного планування. 

Моніторинг Стратегії розвитку включає три рівні: 

• моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі 
основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Полтавській 
області, які є стратегічно важливими для міської громади. Підсумки підводяться один раз 
на рік як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту. 

• моніторинг процесу реалізації Стратегії відповідно до визначених показників. Звіт 
про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного 
аналітичного моніторингового звіту. 

• моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План реалізації 
Стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення результатів, 
передбачених технічним завданням на проект. Щоквартально управління економічних 
питань здійснює координацію моніторингу виконання цілей Стратегії, підготовку 
періодичних звітів. 
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Система індикаторів моніторингу виконання Стратегії 

Індикатори потрібно розділяти на індикатори досягнення: Бачення; напрямів розвитку; 
Стратегічних. Оперативних цілей.  

Рівні моніторингу: 

1. Ефективність впровадження окремого проекту 

2. Рівень досягнення стратегічних і оперативних цілей 

3. Ступінь просування за стратегічними напрямами розвитку 

4. Стан розвитку громади – досягнення стратегічного бачення 

Підсумки моніторингу підводяться один раз на півроку у вигляді піврічних звітів. Фіксуються 
та аналізуються: 

а) ступінь виконання кожного завдання проектах; 

б) невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції; 

в) дані за індикаторами, що відображають результат реалізації проектів; 

г) оцінка потреб у фінансуванні; 

д) пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу. 

Пропозиції з корегування та змін до Стратегії за стратегічними та оперативними цілями, 
проектами та завданнями можуть вноситися: 

• членами Комітету з управління впровадженням Стратегії; 

• депутатами міської ради; 

• зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та особами 
(мешканцями). 

Для всіх можливих форм організації процесу моніторингу головним є проведення ретельного 
відслідковування виконання завдань та реалізації проектів, коригування та актуалізація 
Стратегії при необхідності, з огляду на зміну ситуації, оскільки одні проекти будуть 
завершені, а деякі замінено іншими. 

Члени Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку міста, повинні відстежувати, 
щоб стратегічні й оперативні цілі, завдання залишалися актуальними і реалізовувалися. 

На підставі результатів моніторингу, один раз на рік Управління економічних питань виносить 
на чергове засідання Комітету з управління впровадженням Стратегії проміжний аналіз 
фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. Затверджений КУВ аналіз 
фінансових потреб надається до депутатських комісій для врахування під час розробки 
проекту бюджету на наступний рік. 

Таблиця 5. Показники оцінки реалізації Стратегії 

Індикатори досягнення результату 

Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення 

Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення 

Середня місячна заробітна плата (розмежовані за статтю дані) 

Обсяг інвестицій в основний капітал 

Загальний обсяг експорту 

Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки (розмежовані за статтю дані) 

Кількість зареєстрованих безробітних (розмежовані за статтю дані) 

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста на душу населення 

Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення 

Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі 
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60 

Кількість та ставки запроваджених місцевих податків 

Кількість та інформативність веб-сайтів місцевих органів влади 

Кількість новостворених робочих місць на підприємствах міста на рік (розмежовані за статтю дані) 

Кількість компаній, що надають бізнес-послуги 

Загальний обсяг пасажирських перевезень всіма видами транспорту 

Загальний обсяг вантажних перевезень всіма видами транспорту 

Кількість туристів на рік (розмежовані за статтю дані) 

Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань) на рік 

Кількість відреставрованих архітектурних та історичних пам’яток 

% реконструйованих доріг 

Час очікування на зупинках громадського транспорту (порівняно з попереднім роком) 

Кількість аварій водогону на рік (порівняно з попереднім роком) 

Частка альтернативних і відновлюваних енергоресурсів у міській енергетиці 

% відходів, які використовуються як вторсировина 

% паркомісць для автотранспорту в порівнянні з розрахованою потребою 

Кількість мешканців, які користуються громадськими просторами міста (розмежовані за статтю дані) 

Кількість впорядкованих мікрорайонів за участі мешканців 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                           О.Мамай 


