
Додаток 1 

             проект  

Програма  навчально – практичного курсу «Ефективна громада» 

08-10 липня 2021 року 

Час Захід, тема 

день 1, четвер   

13.30-14.00 Реєстрація учасників, вітальна кава 

14.00 – 15.30 Круглий стіл на тему:  «Місцевий економічний розвиток громади. Умови, 

тенденції, перспективи» 

за участі представників Міністерства розвитку громад та територій 

України, народних депутатів України, міжнародних партнерів 

15.30 - 16.30 Європейський досвід  роботи в сфері місцевого економічного розвитку 

онлайн включення експертів - практиків з Республіки Польща та Німеччини 

16.30 - 17.00 Регіональний  та місцевий розвиток. Основні завдання та пріоритети, 

інструменти місцевого розвитку в  контексті децентралізації  

представник Міністерства розвитку громад та територій України 

17.00- 17.30 Кава - брейк 

17.30 – 18.00 Аграрний бізнес – драйвер економічного розвитку сільських територій 

представник Міністерства  аграрної політики та продовольства України 

18.00 – 18.30 Цифровізація як основний інструмент взаємодії з жителями територій та  

представниками бізнесу. Нові підходи  щодо управління  даними громади  

представник Міністерства цифрової трансформації України  

18.30 – 19.00 Кава - брейк  

19.00 - 20.30 Вечірні зустрічі за кавою  з цікавими особистостями   

Обговорення питань залучення інвестицій  на території громад України, 

створення умов  для розвитку  бізнесу, як драйверу розвитку територій. 

Розвиток та безпека 



представники Міністерств, експертного середовища 

20.00 – 21.00 Фуршет, неформальне спілкування 

день 2, п’ятниця  

09.00  -  11.30 Місцевий економічний розвиток. З  чого розпочати?  Як підготувати 

громаду для роботи з інвестором.  

експерт з розвитку територій та стратегічного планування 

11.30 – 12.00 Кава - брейк 

12.00 – 13.00 Інструменти місцевого економічного розвитку  

експерт з розвитку територій та стратегічного планування 

13.00 – 14.00 Якісна презентація інвестиційного потенціалу громади. Підготовка 

інвестиційних  проектів  

представник  Ukraineinvest 

14.00 – 15.00 Обід  

15.00 – 16.00 Що бізнес чекає від громади та як розкрити її інвестиційний потенціал 

експерт з питань розвитку бізнесу, місцевого економічного розвитку 

16.00 -17.00 Інвестор та місцева влада. Основні принципи взаємодії  

керівник інвестиційної компанії 

17.00 - 18.30 Презентація інвестиційного потенціалу громад  

Аналіз презентацій представниками інвестиційних кампаній, 

представниками бізнесу, експертами 

представники інвестиційних компаній, експерти  

18.30- 19.00 Кава - брейк 

19.00 - 20.00 Вечірні зустрічі за кавою  з цікавими особистостями.   

Тенденції розвитку економіки в Україні та світі. Які глобальні тренди 

змінять бізнес 



експерт з питань економіки та розвитку бізнесу  

20.00 - 21.00 Вечеря, неформальне спілкування  

день 3, субота 

9.00 – 11.00 Партнерство інвестора та громади  

експерт з розвитку територій та стратегічного планування 

11.00 – 11.30 Рейтинг інвестиційної привабливості територіальних громад.  Індикатори 

спроможності  

експерт з  питань децентралізації 

11.30 -12.00 Кава - брейк 

12.00 – 13.30 Зустрічі за кавою  з цікавими особистостями   

Обговорення питань залучення інвестицій  на території громад України, 

створення умов  для розвитку  бізнесу, як драйверу розвитку територій 

народні депутати України  

13.30-14.00 Підведення підсумків, вручення сертифікатів  

Участь у  навчально – практичному курсі «Ефективна громада»  08-10 липня 2021 року 

передбачає організаційний внесок, який складає  -  5 500 грн та покриває організаційні витрати.   

Київська школа  державного управління ім. Сергія Нижного є неприбутковою 

громадською  організацією.  Кошти організаційного внеску частково покривають 

організаційні витрати та харчування учасників. Значну частину витрат на організацію процесів 

наша громадська організація забезпечує за свій рахунок. Проживання  під час заходів учасники  

оплачують самостійно. За Вашим бажанням, ми можемо забезпечити бронювання поселення 

у готелі,  розташованому у пішій доступності від місця проведення заходу. 

Для  уточнення деталей та отримання відповідних документів та реквізитів на оплату, 

просимо комунікувати з експертом проекту «Ефективна громада» - Віктором Нестеренко, тел. 

+38 067 706 71 17, або керівником проекту Діаною Бариновою, тел. +38 09767 00100, 

barynova.niss@gmail.com 

  

 Більше інформації про  курс та Київську школу  державного управління ім. Сергія 

Нижного Ви можете дізнатися за посиланням:  https://kspa.com.ua/efektyvnagromada/kurs-

efekrivna-gromada/ 
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