
СТРАТЕГІЧНИЙ ВИБІР РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ: МІСІЯ, СТРАТЕГІЧНЕ 
БАЧЕННЯ, СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

 

1. Місія та стратегічне бачення  

Основним завданням органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування Дніпропетровської області є підтримка процесів реформ та 

запровадження сучасної управлінської культури на рівні європейських 

стандартів, вимог та правил для спрямування об’єднаних зусиль влади, бізнесу 

та населення області на збереження, відтворення та розвиток інноваційного 

потенціалу регіону та його традицій задля забезпечення самодостатності та 

спроможності територіальних громад, підвищення рівня та якості життя кожного 

з їх членів. 

Результати наведеного вище аналізу соціально-економічної ситуації в 

області, та соціологічних досліджень, зумовили стратегічний вибір 

Дніпропетровської області на основі оптимістичного сценарію розвитку, що 

відображається у її місії та стратегічному баченні.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фокус Стратегії – створення на рівні передових європейських стандартів 

у межах смарт-спеціалізації та стратегічного бачення (до кінця 2027 року) 

відповідних умов, базових об’єктів і елементів інфраструктури задля 

забезпечення інвестиційно-привабливого та екологічно-коректного іміджу 

території через запровадження кластерної моделі розвитку та ефективне 

використання інноваційного потенціалу області. 
  

Стратегічне бачення регіону: 

Дніпропетровщина – смарт-регіон,  

інвестиційно-привабливий та екологічно безпечний, з високотехнологічними 

індустріальним та аграрним комплексами, потужним експортним та 

освітньо-науковим потенціалом, з європейським рівнем надання послуг,  

де мешканцям усіх населених пунктів будуть забезпечені комфортні умови 

життя, самореалізації та розвитку особистості 

 

Місія – забезпечити примноження людського капіталу на основі створення 

комфортних та безпечних умов життєдіяльності, збереження природних 

ресурсів, зростання економічного та наукового потенціалу області 

 



 

2. Стратегічні цілі (пріоритети) розвитку 

На підставі проведеного аналізу визначено стратегічні цілі (пріоритети) 

розвитку регіону, одним із яких є його смарт-спеціалізація (рис. 1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стратегічні цілі розвитку Дніпропетровської області  

та напрями їх реалізації 

3. Оперативні цілі та Завдання  

 

  

Стратегічне бачення Дніпропетровської області:  

Дніпропетровщина – смарт-регіон, інвестиційно-привабливий та екологічно 

безпечний, з високотехнологічними індустріальним та аграрним комплексами, 

потужним експортним та освітньо-науковим потенціалом, з європейським рівнем 

надання послуг, де мешканцям усіх населених пунктів будуть забезпечені комфортні 

умови життя, самореалізації та розвитку особистості 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ А. ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕН- 

ТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ 

Оперативна ціль А.1. Зменшення економічних дисбалансів на основі 

розвитку промислово-виробничого комплексу 

Завдання А.1.1. Розвиток наукоємних та інноваційних виробництв 

Завдання А.1.2. Розвиток експортного потенціалу космічної галузі 

Завдання А.1.3. Підвищення конкурентоспроможності на світових 

ринках металургійного комплексу   

Завдання А.1.4. Інтенсифікація вугільної та добувної галузі 

Оперативна ціль А.2. Розвиток сільських територій та 

агропромислового комплексу в цілому 

Завдання А.2.1. Відновлення сільськогосподарського виробництва на 

основі розвитку фермерства  

Завдання А.2.2. Розвиток переробної промисловості в агропромисловій 

сфері  

Завдання А.2.3. Розвиток інфраструктури сільських територій 

Оперативна ціль А.3. Диверсифікація економіки монопрофільних міст 

Завдання А.3.1. Створення у малих монопофільних містах області 

бізнес-інкубаторів, технопарків та інше. 

Завдання А.3.2. Створення у монопофільних містах інфраструктури 

підтримки розвитку бізнесу, зокрема: з надання адміністративних 

послуг, спрощення дозвільних процедур, інженерної і транспортної 

інфраструктури, навчання та інше. 

Оперативна ціль А.4. Розвиток туристичної сфери 

Завдання А.4.1. Створення туристичних кластерів 

Завдання А.4.2. Розвиток промислового, зеленого, історичного, 

фольклорного, подієвого та інших видів туризму 

Завдання А.4.3. Розвиток інфраструктури туризму 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ Б. ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА 

Оперативна ціль Б.1. Створення умов для поліпшення стану довкілля 

Завдання Б.1.1. Зменшення рівня забруднення повітряного басейну 

області 

Завдання Б.1.2. Захист водних ресурсів 

Завдання Б.1.3. Поліпшення стану земельних ресурсів 

Оперативна ціль Б.2. Підвищення ефективності управління відходами 

Завдання Б.2.1. Розвиток системи управління твердими побутовими 

відходами 

Завдання Б.2.2. Поліпшення системи управління промисловими 

відходами 

Завдання Б.2.3. Створення виробництв з переробки твердих 

промислових та побутових відходів  

Завдання Б.2.4. Покращення санітарно-епідеміологічного стану 

території області 



Оперативна ціль Б.3. Забезпечення енергоефективності та розвиток 

альтернативної енергетики  

Завдання Б.3.1. Зменшення обсягів енергоспоживання 

Завдання Б.3.2. Збільшення частки альтернативних джерел в 

енергетичному балансі області 

Завдання Б.3.3. Розвиток системи індивідуального опалення та обліку 

споживання енергії 

Оперативна ціль Б.4. Розвиток екомережі та рекреаційних зон 

Завдання Б.4.1. Розвиток рекреаційних зон навколо великих 

промислових міст 

Завдання Б.4.2. Створення екологічно чистих сільських районів    

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНИХ УМОВ ЖИТТЯ 

Оперативна ціль В.1. Розвиток інфраструктури регіону, благоустрій 

територій  

Завдання В.1.1. Розвиток житлового будівництва  

Завдання В.1.2. Благоустрій населених пунктів (освітлення, дороги 

тощо) 

Завдання В.1.3. Обладнання зон відпочинку (парків, скверів, зелених зон, 

пляжів тощо) 

Оперативна ціль В.2. Підвищення до європейського рівня якості 

надання житлово-комунальних послуг  

Завдання В.2.1. Покращення комунального обслуговування населення 

Завдання В.2.2. Розвиток системи громадського транспорту 

Завдання В.2.3. Покращення системи водопостачання та 

водовідведення 

Завдання В.2.4. Розвиток інфраструктури цивільного захисту 

населення  

Оперативна ціль В.3. Забезпечення якості соціально-гуманітарних 

послуг на рівні провідних європейських стандартів 

Завдання В.3.1. Підвищення якості та доступності послуг у сфері 

охорони здоров’я  

Завдання В.3.2. Розвиток громад (навчально-виховна, культурна та 

інші сфери життєдіяльності громади), зокрема, на засадах 

партнерства.  

Оперативна ціль В.4. Підвищення ефективності публічного 

управління, розвиток е-демократії 

Завдання В.2.1. Підвищення якості надання адміністративних послуг 

(е-послуг) 

Завдання В.2.2. Розвиток системи соціальних комунікацій та зв’язків з 

громадськістю 

 

 

 

 



СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ Г. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Оперативна ціль Г.1. Формування конкурентоспроможного 

інтелектуального капіталу 

Завдання Г.1.1. Розвиток сучасної високоякісної системи професійної, 

вищої освіти та науки 

Завдання Г.1.2. Розвиток кадрового потенціалу  

Завдання Г.1.3. Підвищення громадської активності мешканців 

Оперативна ціль Г.2. Забезпечення умов для здорового та культурного 

розвитку населення 

Завдання Г.2.1. Розвиток культури та збереження об'єктів культурної 

спадщини 

Завдання Г.2.2. Розвиток фізичної культури  та спорту, дозвілля 

Завдання Г.2.3.  Підвищення ефективності реалізації державної 

молодіжної та сімейної політики 

 


