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Background

● Центр планується створити як структурний 
підрозділ Агенції регіонального розвитку

● У 2017 році діяльність Агенції профінансовано 
бізнесом і обласним бюджетом. Мета - вийти на 
самоокупність до кінця року.

● Створення Центру закладене в Стратегію розвитку 
області 2020 і в Програму соціально-економічного 
розвитку на 2017 рік



Агенція регіонального розвитку
Установа заснована на партнерстві Обласної адміністрації, Облради, 
всеукраїнських бізнес-об*єднань, вищих навчальних закладів та громадських 
організацій області.

Це дозволяє ефективно комунікувати інтереси всіх сторін за допомогою і за 
посередництва Агенції

Агенція автономна неприбуткова установа, яка може претендувати на 
міжнародну технічну допомогу та вести самостійну господарську діяльність.



Напрямки діяльності Агенції на 2017р.
Стратегічне планування: Експертний супровід розробки стратегій розвитку 
населених пунктів, територіальних громад, області в цілому. Навчання 
стратегічному плануванню, проектному менеджменту. 

Підприємництво: Послуги з виводу підприємств області на зовнішні ринки, 
пошук та супровід інвесторів, розвиток стартап середовища, консультування 
бізнесу з питань маркетингу та менеджменту. 

Енергоефективність: Навчання та проведення енергоаудитів, експертна 
оцінка та супровід інвестиційних проектів, націлених на енергомодернізацію 
підприємств та організацій усіх форм власності.



АРР: Напрямок Підприємництво

Що вже робимо:

Підтримка та супровід експортних операцій

“Школа підприємництва”: На базі Черкаського державного 
бізнес-коледжу проводяться заходи з запрошеними 
спікерами (E-Export School від Укрпошти), навчальний 
курс з перговорів (тестовий запуск), подано грантову 
заявку на курс з запуску власної справи



Мета Центру розвитку підприємництва
До 2020 року Центр в масштабах області має перетворитися на: 

ефективну платформу для запуску нових підприємств (інкубатор) з 
пріоритетом на креативні галузі;

авторитетний і затребуваний провайдер експертної підтримки 
існуючого бізнесу;

прозорий інструмент фінансової підтримки нових і існуючих 
підприємств;

ефективний інструмент популяризації підприємицької культури.



Послуги ЦРП (проект)
- Інкубаційна навчальна програма для підприємців-початківців
- Підтримка підприємців при підготовці інвестиційних проектів та їх 

супровід в процесі реалізації
- Супровід при поданні бізнес-проектів на фінансування з обласного 

фонду підтримки підприємництва та інших джерел фінансування
- Коворкінг для підприємців-початківців
- Експертна підтримка при виході на зовнішні ринки
- Консультування з питань маркетингу та менеджменту



Команда 
2017 (факт)

- Проектний менеджер напрямку “Підприємництво”
- Запрошений експерт з експорту
- Комунікаційний менеджер АРР

2018 (план)

- Керівник Центру
- Координатор інкубаційної програми
- Координатор програми фінансування
- Консультанти



Приміщення
2017 рік

На базі ОДА - офіс для супроводу експортних і інвестиційних проектів 
(почались ремонтні роботи)

На базі Черкаського бізнес-коледжу - школа підприємництва, яка має 
перерости в бізнес-інкубатор (вже є домовленість, проводяться перші заходи, 
тестуються навчальні курси)

2018 рік

Пошук комунального приміщення для цілісного комплексу Центру: коворкінг, 
фінансова установа, навчальні аудиторії, виставкові/презентаційні зали



Бюджет
2017 (затверджений в рамках бюджету АРР)

2,02 млн. грн.: 800 тис. грн. - обласний бюджет, 650 тис. - бізнес-партнери, 
570 тис. - заробіток Агенції

2018 (джерела фінансування)

Дохід від послуг Агенції та ЦРП
Участь у проектах секторальної підтримки ЄС
Виділення коштів на проекти ЦРП, передбачені Стратегією 2020 з обласного 
бюджету



Проблеми => Потреби
Відсутність бізнес-шкіл в Черкаській області => Потреба в підготовці бізнес-
тренерів для майбутнього інкубатора

Молодь пасивна щодо створення власної справи => Потреба в ефективній 
маркетинговій стратегії для ЦРП

Відсутність успішного досвіду створення ЦРП => Потреба в менторстві, 
консультаціях, стажуванні

Недостатня матеріально-технічна база для відокремлення ЦРП => Потреба в 
технічному оснащенні Центру



Мінімізація ризиків

Невихід на самоокупність в 
заплановані строки

- Тестування і запровадження нових платних 
послуг
- Отримання додаткових фінансових гарантій від 
бізнес-партнерів Агенції

Проблеми з отриманням 
комунального приміщення 
для розгортання центру

 - одночасна робота з декількома 
альтернативними локаціями
- пошук приватних приміщень і партнерів, готових 
профінансувати або надати приміщення

Кадровий ризик - нестача 
фахівців для ефективної 
роботи центру

- пошук менторів, викладачів в іншх регіонах
- підготовка, вирощування локального персоналу 
за підтримки запрошених фахівців





Контакти
Агенція регіонального розвитку
Іван Подолян
097 495 0707
ivan.podolian@rda.ck.ua

Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА
Роман Карманнік
098 715 2473
karmannikroman@gmail.com


