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ЕКСПЕРТ

ОСТАП ЛОПАТА

❖ експерт Агенції інвестиційного розвитку 

громад і територій АГРІТ 

- розробка стратегій залучення інвестицій в 

громади

- залучення інвестицій в громади

- супровід інвестиційних проектів

- Розробник порталу 

www.invest-lvivregion.com



Хто такий інвестор

1. ІНВЕСТОР, ЙОГО ВИДИ ТА ОЧІКУВАННЯ



ІНВЕСТОР

підвищуться 

спроможність 

громади (робочі 

місця, поповнення 

бюджету тощо).

– це:

Підприємець 

або компанія,

що розширює 

діючий

або створює 

новий бізнес,

результатом чого є

• збільшення кількості 

робочих місць,

• ріст оборотів,

• виробництво нових 

товарів чи послуг;

в громаді зростає 

кількість бізнесу 

або збільшується 

його розмір;



нові робочі місця 

та розвиток 

людей

податки 

в громаду

нові товари та 

послуги для 

населення

підвищення 

платоспроможності 

населення

стримування 

відтоку людей
підвищення 

ділової активності 

в громаді

розвиває 

інфраструктуру 

громади

купує місцеві 

товати та послуги

ЯКА КОРИСТЬ ГРОМАДІ ВІД ІНВЕСТОРА?

спільна робота 

над проблемами 

громади



Інвесторів варто розрізняти за 

видом інвестицій, походженням

та  розміром.

Види інвесторів



Чому ми говоримо про різні 

види інвесторів?

➢ різні інструменти залучення

➢ різні підходи до супроводу

➢ різні очікування та побоювання



Види інвесторів

створення 

нового бізнесу

розширення 

діючого бізнесу

за видом інвестицій



Види інвесторів

внутрішній зовнішній

український

іноземний

за походженням



Види інвесторів

мікро середніймалий великий

за розміром



100 мікро 3 середніх30 малих 1 великий

Який бізнес Ви б залучили до громади у 

першу чергу?

або або або

Для кожної громади цей вибір буде різним. 

Важливо не стати залежним від одного платника податків.



Якщо один бізнес приносить більш як 15% 

бюджету, то він є критичним для громади.

У цьому випадку потрібно терміново 

збільшувати надходження від інших бізнесів 

у громаді.



Інвестор – це людина, яка має власні

очікування від громади, 

а також побоювання.

Очікування та побоювання інвесторів



ЩО ІНВЕСТОР ОЧІКУЄ ВІД ГРОМАДИ?

Menti



правдиву 

інформацію про 

можливості та 

проблеми громади

супровід щодо 

адміністративних 

питань

прозорі правила 

гри

етичне поводження 

та повага

можливість 

здійснювати вплив на 

життя громади

індивідуальний 

підхід щодо потреб 

його бізнесу

позитивний імідж 

громади

сприяння в 

налагодженні 

контактів

Що зазвичай очікує інвестор від громади



неповна 

інформація про 

локальні проблеми

недоброзичливість зі 

сторони влади чи 

населення

корупція та 

надмірна 

бюрократія

неетичне 

поводження

бути «дійною коровою» 

для рішення соціальних 

проблем громади

збільшення 

відтоку людського 

ресурсу

втрата репутації 

громади
погіршення бізнес-

інфраструктури та 

комунікацій

Які бувають побоювання інвестора



Очікування інвестора варто 

виправдовувати.

Побоювання інвестора варто 

попереджати.



Інвестор обирає ту громаду, 

яка є для нього найбільш приваблива.

Інвестиційну привабливість своєї громади 

варто аналізувати та покращувати.

2. Інвестиційна привабливість громади



Як підготуватись до комунікації з інвестором

проаналізувати 

фактори інвестиційної 

привабливості

громади

визначити

ключові «портрети» 

потенційних інвесторів

розпочати комунікацію 

із відповідними 

«портретами» 

інвесторів

підготувати 

інвестиційні пропозиції 

та інвестиційний 

паспорт громади



Аналіз 

факторів інвестиційної привабливості

громади



10 факторів інвестиційної привабливості

Наявність 

стратегії

Інвестиційні 

об’єкти

Природні 

ресурси

Культурна

спадщина

Локальний 

бізнес

Людський 

капітал та соціальна 

інфраструктура

Інфрастуктура 

для бізнесу

Імідж 

громади

Інструменти 

підтримки бізнесу

Геолокація



Фактор І. Геолокація

➢ відстані до обласного центру та великих міст

Громада може зробити / запровадити

➢ ландшафту (рівнина, гори, узбережжя тощо)

❖ прямий вплив громади 

на фактор геолокації зазвичай 

відсутній

➢ відстані та логістики до кордонів, портів, залізниці, 

національних трас

зробити аналіз

❖ розробити логістичну карту 

сполучення громади із великими 

містами та логістичними центрами



Фактор ІІ. Наявність стратегії

➢ чи актуалізована стратегія розвитку

Громада може зробити / запровадити

➢ чи визначені конкурентні переваги громади

➢ чи підкріплена стратегія планом активностей 

та ресурсами

❖ визначити конкурентні 

переваги громади

❖ розробити план активностей 

та передбачити кошти на їх 

виконання

➢ чи визначені пріоритетні напрямки бізнесу

зробити аналіз

❖ визначити пріоритетні 

напрямки бізнесу в громаді

❖ розробити і затвердити 

стратегію розвитку

❖ провести стратегічну сесію 

та консультації з бізнесом



Фактор ІІI. Локальний бізнес

Громада може зробити / запровадити

➢ успішних прикладів залучення інвесторів

➢ наявності бізнес-об’єднань, бізнес-клубів, 

кластерів, кооперативів

❖ створити і вести 

реєстр підприємців

❖ підготувати якісну 

статистику

❖ забезпечувати позитивний 

бізнес-клімат у громаді

➢ кількості бізнесу, його спеціалізації та розміру

зробити аудит / аналіз

❖ сприяти створенню нових та 

розширенню діючих бізнесів
❖ сприяти створенню бізнес-

об’єднань та кооперативів

❖ «промальовувати» ланцюги 

доданої вартості



Фактор ІV. Людський капітал та соціальна 
інфраструктура

➢ кількості працездатного населення в громаді, у сусідніх 

громадах та регіоні

Громада може зробити / запровадити

➢ наявної соціальної інфраструктури 

(освіта, медицина, культура, розваги тощо)

➢ тенденцій відтоку працівників

❖ підготувати достовірну 

аналітику та візуалізацію

❖ запроваджувати програми 

навчання та перекваліфікації 

➢ кількості кваліфікованих працівників певних 

спеціальностей

зробити аналіз

❖ сприяти створенню креативних 

та молодіжних просторів
❖ покращувати соціальну 

інфраструктуру для 

підвищення комфорту 

мешканців громади
❖ сприяти молодіжним 

ініціативами



Фактор V. Природні ресурси

Які природні ресурси є у Ваших громадах?
напишіть у чаті



Фактор V. Природні ресурси

⮚ земельних, лісових, водних та інших ресурсів

Громада може зробити / запровадити

⮚ рівня екологічності території

⮚ кількості сонячних днів, об’єму опадів, 

сезонної температури повітря

❖ заходи зі збереження 

природніх ресурсів

❖ заходи зі збереження 

екологічності регіону

❖ залучати ті бізнеси, для яких 

наявні природні ресурси є 

ключовими для діяльності і вони 

будуть їх «доглядати»

⮚ корисних копалин, мінеральних вод, 

лікувальних грязей тощо

зробити аудит / аналіз

❖ відновлювати деякі 

природні ресурси

❖ вивідувати нові природні 

ресурси



Фактор VІ. Інвестиційні об’єкти

➢ рівня ціни інвестиційних об’єктів 

(для купівлі чи оренди)

Громада може зробити / запровадити

➢ наявності доступних комунальних та приватних об’єктів 

нерухомості та земельних ділянок

➢ доступності інформації про інвестиційні об’єкти

❖ при потребі змінювати цільове 

призначення земель

❖ створити доступні інформаційні 

канали інформування підприємців 

про наявні інвестиційні об’єкти

зробити аудит та аналіз

❖ інформувати про процедуру 

та правила ціноутворення 

для комунальних об’єктів

❖ готувати техдокументацію 

для усіх комунальних 

інвестиційних об’єктів



Фактор VII. Культурна спадщина

⮚ замків, церков, монастирів, музеїв тощо

Громада може зробити / запровадити

⮚ місць проживання та діяльності видатних людей

⮚ туристично-культурних маршрутів

❖ створити карту об’єктів 

культурної спадщини

❖ зробити якісні описи та 

фототрафії об’єктів

❖ створити історії (легенди) 

та поширювати їх в громаді 

та за її межами

⮚ об’єктів історичної цінності, місць історичних подій

зробити аудит / дослідження

❖ розробити туристичні 

маршрути

❖ розробити план заходів 

по збереженню культурної 

спадщини



Фактор VІІI. Інфраструктура для бізнесу

➢ якості доріг

Громада може зробити / запровадити

➢ наявності коворкінгів, бізнес-хабів, офісних центрів

➢ наявності поштових відділень, банківської 

інфраструктури

❖ покращувати якість доріг

❖ створити дорожні карти 

підключення до комунікацій

➢ доступності та оптимальності процесу підключень до 

комунікацій: світло, газ, вода, інтернет тощо

зробити аудит / аналіз

❖ сприяти створенню бізнес-

хабів, офісних центрів, 

коворкінгів та інших об’єктів 

інфраструктури для бізнесу
❖ сприяти відкриттю відділень 

пошти, банків, банкоматів

❖ забезпечити наявність 

інтернету у всіх населених 

пунктах



Фактор ІХ. Інструменти підтримки бізнесу

➢ наявних фінансових інструментів підтримки бізнесу

Громада може зробити / запровадити

➢ наявних інструментів навчання та консалтингу 

➢ рівня зарегульованості бізнесу та механізмів 

ведення діалогу з бізнесом

❖ призначити спеціалістів та 

передбачити бюджет для 

підтримки локального 

бізнесу

➢ наявних інструментів промоції та збуту

зробити аудит / аналіз

❖ розробляти та впроваджувати 

інструменти підтримки 

локального бізнесу та 

потенційних інвесторів

❖ будувати системну 

комунікацію та діалог із 

локальним бізнесом

➢ кваліфікації та ефективності спеціалістів та підрозділів 

громади для підтримки бізнесу



Фактор ІХ. Інструменти підтримки бізнесу

Які інструменти підтримки бізнесу Ви 

пам’ятаєте?

напишіть у чаті



Імідж

громади

Бізнес-

інфраструктура

Покращення

регуляторного

середовища

і адміністративних послуг

Фінанси і 

основні фонди

Посилення співпраці 

між підприємцями

Промоція і 

збут

Навчання і 

консалтинг

Людський капітал і 

умови для життя

Групи інструментів підтримки 

бізнесу за цінністю для бізнесу

(детальніше у семінарі №2)



Фактор Х. Імідж громади

Громада може зробити / запровадити

зробити аудит / аналіз

➢ що говорять локальні підприємці та населення 

про громаду

➢ наявності бренду громади, його візуальних 

елементів та емоцій, які він викликає

➢ рівня кооперації бізнесу, влади та населення

➢ ставлення населення до нових інвесторів

❖ розробити бренд громади, 

його позиціонування та 

ключові посили

❖ інформувати про позитивні 

зміни та проекти в громаді
❖ проводити маркетинг і 

просування громади

❖ популязитувати бренд 

громади

❖ формувати позитивне 

ставлення локального 

бізнесу до громади

❖ формувати серед населення 

розуміння, що інвестори 

потрібні і корисні в громаді



Інвестиційну привабливість своєї громади

варто аналізувати та покращувати.



Тепер ми розуміємо фактори привабливості нашої громади.

проаналізувати 

фактори інвестиційної 

привабливості

громади

підготувати  

інвестиційні пропозиції 

та паспорт громади

Далі можемо готувати пропозиції для інвестора та 

інвестиційний паспорт.

ПРОЦЕС:



Інвестиційна пропозиція ‒ це запрошення інвестору 

долучитись до певного проекту. 

Якщо є запрошення, тоді є ймовірність, 

що інвестор його прийме!



Фактори 

інвестиційної привабливості 

можуть формувати передумови для

розробки інвестиційної пропозиції.



Інвестиційна пропозиція

результат:

- інвестор отримує 

прибуток;

- громада зміцнює 

спроможність.

– це:

пропозиція

потенційним 

інвесторам

відкрити новий або 

розширити діючий 

бізнес у громаді,

на базі певного 

інвестиційного об’єкту, 

ресурсу чи фактору 

інвестиційної 

привабливості,

враховуючи 

спеціалізацію 

громади та її 

стратегію розвитку,



Інвестиційні пропозиції

Що варто включати 

в інвестиційну пропозицію?



Ключові розділи інвестиційної пропозиції

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

(приклад)

На основі інвестиційної пропозиції Ладижинської 

громади, 

підготовленої Спілкою Українських Підприємців 

в рамках ініціативи Програми «U-LEAD з Європою».



1. Суть 

пропозиції 



2. Про об’єкт, 

ресурс чи інший 

фактор інвест 

привабливості

Будівля колишнього 

сітроцеху 212,5 м.кв. 

готова до 

реконструкції

Скважина

мінеральної води 

130 метрів (паспорт 

скважини додаємо)

Ділянка 0,2 га. З 

можливістю 

розширення за 

рахунок викупу 

сусідніх ділянок60 метрів до 

підключення 

електроенергії

0,2

130 

60 212,5 

Електрифікація: 50 

метрів

Газифікація: 100 

метрів

Тип ділянки -

браунфілд

Водопостачання: 

50 метрів

Ризик затоплення чи

зсувів: відсутній
Рівень

підґрунтових вод: 

5 м

Найближча річка:  р. 

Ятрань, 1 км

Будинки чи інші

наземні

конструкції: 

Сітроцех, поруч

Олійня та 

100 
50 

5 

1 

50 



3. Конкурентні 

переваги громади 

та об’єкту

25 км від Умані, яку щорічно відвідують більше 200 тисяч туристів

Мальовниче село Ладижин з озерами, без шкідливих виробництв, 

відповідає умовам рекреаційних та туристичних зон

Понад трасою Київ-Одеса – можна використовувати фасад траси 

для рекламування об’єкту автомобілістам для відвідування

Крафтове ситро – нова категорія продукції, яка дозволяє на 

преміальну ціну, що забезпечує високу маржинальність та 

оборутку проекту

Сировинна база -1 83,1 га садів та ягідників в Уманському районі 

Можна включити в туристичні маршрути Черкащини, яку в 2019 

році відвідало більше 1 млн 300 тисяч туристів

Об’єкт – це історичне виробництво Ситро (з радянських часів), що 

є додатковою родзинкою для музею. В селі вже створено музей 

села – можлива спільна експозиція

Є кваліфіковані кадри – в місті Умань навчаються більше 17 тисяч 

студентів, які можуть бути залучені до об’єкту, є технологи, які 

мають досвід виробництва мінеральних вод. В селі діє школа 

1

2

3

4

5

6

7

8

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ



4. Обгрунтування 

концепції проекту
опційно

Виробництво та продаж  крафтового ситро 

(бутильованого та в кегах)

Виробництво-музей (екскурсії)

Фірмове кафе

Майстер-класи з виготовлення крафтового ситро

Фірмовий магазин з ситро та супутніми продуктами 

(сувенірами тощо)

Мікро-ринок фермерських продуктів

ОСНОВНІ СТАТТІ ДОХОДУ 



5. Базовий 

бізнес-план

опційно

Окупність

8 років 

Ліцензія та 

сертифікація

1 рі – 1,5 року 

Будівництво музейно-

торгівельного павільону

4- 6 місяців

Тестовий 

запуск 

1 місяць

Вихід на 

потужності

3 місяці

Вартість проєкту

€ 850 тисяч



6. Форми сприяння 

інвестору

опційно

ПІДТРИМКА

1. Геологічна дорозвідка місцевості.

2. Отримання ліцензії на використання надр.

3. Співпраця з комунальними службами, які вже мають 

ліцензії.

4. Сертифікація приміщення на вимоги до виробництва 

харчових продуктів.

5. Налагодження партнерських відносин з туристичними 

компаніями, екскурсійними бюро.

6. Допомога в розміщенні рекламних конструкцій.

7. Пошук співробітників – керівництва, технологів, 

спеціалістів.
8. Промотування об’єкту ресурсами громади.

9. Контакти виробників якісного 

обладнання.

10.Сприяння в розвитку 

допоміжної інфраструктури –

стоянка для екскурсійних 

автобусів, вивезення сміття, 

освітлення прилеглої території, 

озеленення тощо.



7. Контакти

КОНТАКТИ

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Ладижинської сільської ради

Контакти представника громади, 

відповідального за співпрацю з 

інвесторами

Телефон. +38 (098) 298-87-82, +38 04744-97231  

E-mail: lad.econom@ukr.net

Web-site: https://ladyzhynska-gromada.gov.ua

Facebook: https://www.facebook.com/ladyzhynka/

Алла Євгеніївна Кодолова



Ключові розділи інвестиційної пропозиції

1. Суть 

пропозиції 

2. Про об’єкт, ресурс 

чи інший фактор інвест 

привабливості

3. Конкурентні переваги 

громади та об’єкту

4. Обгрунтування

концепції проекту
опційно

6. Форми сприяння 

інвестору

опційно

7. Контакти

5. Базовий 

бізнес-план

опційно



Деталізація інвестиційної пропозиції може бути різною і 

залежить від компетенцій спеціаліста, що її готує.



Інвестиційні пропозиції

Звідки можна знайти ідеї для інвестиційної пропозиції?

напишіть у чаті



Джерела ідей для інвестиційних пропозицій

Спеціалізація та 

стратегія громади

Кластери та 

ланцюги доданої 

вартості

Мозкові штурми із 

підприємцями

Успішні приклади 

бізнесів у сусідів

Назадоволені 

потреби населення

Бізнеси, для яких 

даний об’єкт чи 

ресурс є ключовим

Геолокація



Інвестиційний паспорт

Більшість потенційних інвесторів не мають інформації 

про можливості та переваги Вашої громади для бізнесу.

Інвестиційний паспорт – це інструмент

інформування та залучення інвесторів у громаду.



Інвестиційний паспорт

для досягнення 

цілей обох сторін:

✓ інвестора –

прибуток; 

✓ громади –

спроможність.

– це:

Комплексний 

інформаційний 

документ

для потенційних 

інвесторів,
про громаду, 

про фактори її 

інвестиційної 

привабливості та 

інвестиційні можливості,

що мотивує

інвестора відкрити 

або розширити 

бізнес у громаді



Структура інвестиційного паспорту



Розділ І. Звернення голови громади

• про унікальність громади 

для бізнесу (наша «фішка»)

• про відкритість до співпраці 

із локальним бізнесом та 

інвесторами

• запрошення відвідати громаду 

та вести бізнес тут



Розділ ІІ. Загальна інформація про громаду

• географія, розмір, населення

логістика тощо

• соціальна інфрастуркутара

• коротка історія громади та 

території

• культура і традиції 



Розділ ІІІ. Фактори інвестиційної привабливості

Наявність 

стратегії

Інвестиційні 

об’єкти

Природні 

ресурси

Культурна

спадщина

Локальний 

бізнес

Людський 

капітал та соціальна 

інфраструктура

Інфрастуктура 

для бізнесу

Імідж 

громади

Інструменти 

підтримки бізнесу

Геолокація



Розділ ІV. Інвестиційні пропозиції



Розділ V. Резюме

• Запрошення до співпраці.

• Контакти відповідального 

підрозділу за роботу із бізнесом.

• Інформаційні ресурси громади 

(сайт, соцмережі).

• Наша громада – краще місце 

для Вашого бізнесу (чому)!



Інвестиційний паспорт має регулярно оновлюватись.

Кожна громада, яка хоче залучати інвестиції, 

має мати якісний інвестиційний паспорт.



Якщо інвестиційний паспорт уже є, 

куди його надсилати?

напишіть в чаті



Де поширювати інвестиційний паспорт

Сайт, соціальні 

мережі громади

ОДА, інші 

держоргани, які 

працюють з бізнесом

Бізнес-асоціації, 

інвестиційні агенції, 

агенції розвитку 

зовнішньої торгівлі

Українські 

посольства 

закордоном

Форуми, 

конференції, 

виставки

Спеціалізовані 

web-платформи

При особистих 

зустрічах чи 

візитах

У кожному кабінеті 

адміністрації 

громади



Приклади інвестиційних паспортів 

надаємо Вам додатково.               



3. Електронний інвестиційний паспорт

https://www.investinlviv.com

Як він виглядає?Що це таке? Приклад є?

https://investdrohobych.com/

https://tetiivmiskrada.gov.ua

https://www.investinlviv.com/
https://investdrohobych.com/
https://tetiivmiskrada.gov.ua/terytorialna-hromada/pro-tetiyivsku-misku-terytorialnu-hromadu/investiciyi/investicijnij-pasport/


Дякуємо за участь!


