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Державна стратегія регіонального розвитку 
(Д СРР) 

є основним планувальним документом для реалізації секторальних стратегій розвитку, координації державної політики у різних сф ерах 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ

МЕТА 
 розвиток та єдність, орієнтовані на
людину — гідне життя в згуртованій,

децентралізованій,
конкурентоспроможній і демократичній

Україні

ВИКЛИКИ
Збройна агресія Російської Федерації
проти України та тимчасова окупація
частини її території;
Поглиблення демографічної кризи;
Зміна клімату, погіршення екологічної
ситуації;
Погіршення якості людського капіталу;
Непродуктивна економіка;
Невідповідність інфраструктури
сучасним потребам людини та
економіки, недосконалість системи
національної стійкості та захисту
об’єктів критичної інфраструктури;
Слабкість публічних інституцій.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
Відкритість для бізнесу;
Найбільша держава в Європі;
Великий ринок, що розвивається в
Європі та має широкий спектр
можливостей;
Людський капітал — велика європейська
держава з населенням понад 40 млн.
осіб;
Вигідне географічне розташування;
Потужний транзитний потенціал;
Потужний історико-культурний
потенціал;
Доступна вартість життя в Україні
порівняно з більшістю європейських
держав.

Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
Формування згуртованої держави в соціальному,

гуманітарному, економічному, екологічному,
безпековому та просторовому вимірах

Розбудова ефективного багаторівневого врядування

Стимулю вання центрів економічного розвитку
(агломерації, міста);
З береження навколишнього природного
середовища та стале використання природних
ресурсів, посилення можливостей розвитку
територій, які потребую ть державної підтримки
(макро- та мікрорівень);
Створення умов для реінтеграції тимчасово
окупованої території АРК та м. Севастополя,
тимчасово окупованих територій у Д онецькій
та Луганській обл. в український простір;
Розвиток інф раструктури та циф рова
трансф ормація регіонів;
Формування єдиного освітнього,
інф ормаційного, культурного простору в межах
всієї території України;
Еф ективне використання економічного
потенціалу культурної спадщини для сталого
розвитку громад” передбачається досягнути
шляхом виконання таких завдань.

Розвиток лю дського капіталу;
Сприяння розвитку підприємництва, підтримка
інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та
середнього підприємництва;
Підвищення інвестиційної привабливості
територій, підтримка залучення інвестицій;
Сприяння впровадженню  інновацій та
зростанню  технологічного рівня регіональної
економіки, підтримка інноваційних підприємств
та стартапів;
Сталий розвиток промисловості.

Формування еф ективного місцевого
самоврядування та органів державної влади на
новій територіальній основі” на засадах нового
адміністративно-територіального устрою
України;
Формування горизонтальної та вертикальної
координації державних секторальних політик
та державної регіональної політики;
Побудова системи еф ективного публічного
інвестування на всіх рівнях врядування;
Розбудова потенціалу суб’єктів державної
регіональної політики” передбачається
досягнути шляхом виконання таких завдань;
З абезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків, запобігання та протидія
домашньому насильству та дискримінації;
Розбудова системи інф ормаційно-аналітичного
забезпечення та розвиток управлінських
навичок для прийняття рішень, що базую ться
на об’єктивних даних та просторовому
плануванні.

ДФРР КОШТИ ЦОВВ
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ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ПРИКОРДОННІ
РЕГІОНИ

ПРИКОРДОННІ ТЕРИТОРІЇ У
НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ

МАКРОРЕГІОН
“АЗОВ-ЧОРНЕ МОРЕ”

ЗОНИ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ
ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ

ПРИРОДООХОРОННІ 
ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ’ЄКТИ 

СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ У
НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ 

ГІРСЬКІ ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

ПРОГРАМИ 
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ЗАХОДИ
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