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Стратегічне бачення розвитку області

Діюча Стратегія 

до 2020 року

Житомирщина – промислово-аграрний 
регіон, що демонструє сталий 
економічний розвиток, зростання 
багатогалузевої промисловості та 
сільського господарства, посилення 
конкурентних позицій. Це регіон із
безпечними умовами проживання, у 
якому кожна територіальна громада 
має умови для розвитку та підвищення
стандартів життя.

Житомирська область – це регіон з динамічною 
інноваційною економікою, базованою на 
розвитку кластерів, інтенсивному використанню 
конкурентних переваг і наявного потенціалу, 
стабільного функціонування бізнесу, 
збалансованого розвитку усіх підсистем 
соціальної сфери, інвестиційно-привабливий, 
рівного розвитку територіальних громад, 
соціальної згуртованості, благополучний і 
безпечний для проживання населення.

ПРОЕКТ 

Стратегії до 

2027 року
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ПОРІВНЯННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ

Діюча 

Стратегія до 

2020 року

І. Стійкий розвиток 
багатогалузевої 
конкурентоспроможної 
економіки області 

І. Посилення конкурентних 
економічних переваг регіону

ІІ. Розвиток сільських територій 
та територій навколо міст

ІІІ. Розвиток людського капіталу 
та підвищення стандартів життя 
населення

ІІ. Створення сучасного і 
безпечного життєвого 
середовища в 
територіальних громадах

ІІІ. Стійке поліпшення умов і 
якості життя

ПРОЕКТ 

Стратегії до 

2027 року
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ПЕРША СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ

І. Посилення конкурентних економічних переваг регіону

1.1. Орієнтація діючих 
підприємств до інноваційного 

менеджменту

1.2. Розвиток інноваційно-
орієнтованого підприємництва

1.3. Розвиток технологічної 
інфраструктури для створення 

та розвитку інноваційно-
технологічних підприємств

1.4. Регіональна смарт-
спеціалізація – інноваційне 

органічне 
сільськогосподарське 

виробництво

Операційні цілі:
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ДРУГА СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ

Операційні цілі:

ІІ. Створення сучасного і безпечного життєвого 
середовища в територіальних громадах

2.1. Створення організаційно-
інформаційних умов для подальшого 

розвитку автентичного туризму

2.2. Модернізована комунальна 
інфраструктура

2.3. Благоустрій і чисте довкілля
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ТРЕТЯ СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ

Операційні цілі:

ІІІ. Стійке поліпшення умов і якості життя

3.1. Здоров'я населення як головна ціль

3.2. Підвищення інтелектуального і 
професійного потенціалу населення

3.3. Комфортне соціальне середовище

3.4. Підвищення доступності культурних благ 
та сприяння творчій самореалізації 
населення
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ І 
Посилення конкурентних економічних переваг регіону

Операційні цілі Завдання

1.1. Орієнтація діючих 
підприємств до інноваційного 
менеджменту

1.2. Розвиток інноваційно-
орієнтованого підприємництва

1.3. Розвиток технологічної 
інфраструктури для створення 
та розвитку інноваційно-
технологічних підприємств

1.4. Регіональна смарт-
спеціалізація – інноваційне 
органічне 
сільськогосподарське 
виробництво

1.1.1. Розвиток кластерів в галузях, що мають високий виробничий потенціал і 
експорто-орієнтовані.
1.1.2. Розвиток кластерів в галузях, що базовані на сировинному потенціалі та 
традиційних можливостях регіону.

1.2.1. Розширення інфраструктури підтримки підприємництва.
1.2.2. Сприяння зовнішньо-економічній діяльності малого і середнього бізнесу.

1.3.1. Розвиток мережі індустріальних парків.
1.3.2. Сприяння залученню інвестицій, у тому числі іноземних в 
технологічні сектори.

1.4.1. Розвиток кооперації та широке використання інновацій в органічному 
рослинництві.
1.4.2. Розвиток кооперації та широке використання інновацій в органічному 
тваринництві.
1.4.3. Інноваційне удосконалення процесів виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції.
1.4.4. Переробка відходів органічного сільськогосподарського виробництва.
1.4.5. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного 
сільськогосподарського виробництва.
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Перспективні види економічної діяльності, які можуть бути 
напрямами регіональної смарт-спеціалізації 

1.4.1. Розвиток кооперації 
та широке використання 
інновацій в органічному 

рослинництві

1.4.2. Розвиток кооперації та 
широке використання 

інновацій в органічному 
тваринництві

1.4.3. Інноваційне 
удосконалення процесів 
виробництва органічної 
сільськогосподарської 

продукції

1.4.4. Переробка відходів органічного 
сільськогосподарського виробництва

1.4.5. Розробка 
нових технологій та 
підготовка фахівців 

для органічного 
сільськогосподарськ

ого виробництва
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ІІ
Створення сучасного і безпечного життєвого середовища в 

територіальних громадах

Операційні цілі Завдання

2.1. Створення 
організаційно-
інформаційних умов для 
подальшого розвитку 
автентичного туризму

2.1.1.Реалізаціія проектів по залученню інвестицій з метою поліпшення 
транспортної доступності до туристичних об’єктів та їх збереження.
2.1.2. Підготовка за участі бізнесу маркетингових програм по створенню іміджу і 
просуванню туристичних послуг територіальних громад.
2.1.3. Проведення комплексу заходів по збереженню і відродженню народних 
промислів і ремесел.

2.2 Модернізована 
комунальна інфраструктура

2.2.1. Забезпечення реконструкції та будівництва нових об’єктів забору, 
транспортування і очистки водита підвищення санітарної надійності 
водозабірних споруд.
2.2.2. Забезпечення покращання технічного стану об’єктів транспортування і 
очистки стоків та будівництво нових.
2.2.3. Впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної 
теплоенергетики.

2.2 Модернізована 
комунальна інфраструктура

2.3.1. Забезпечення якісного стану елементів благоустрою населених пунктів
2.3.2. Оптимізація поводження з відходами
2.3.3. Популяризація кращих практик участі жителів громад в вирішенні проблем 
благоустрою та вжиття заходів щодо підвищення їх екологічної культури 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ІІІ
Стійке поліпшення умов і якості життя

Операційні цілі Завдання

3.1. Здоров’я населення як 
головна ціль

3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.
3.1.2. Забезпечення стандартів діагностично-лікувального процесу, у тому числі 
онкологічної та перинатальної допомоги.
3.1.3. Формування ідеології здорового способу життя.
3.1.4. Розвиток мережі спортивних об’єктів та зміцнення їх матеріально-технічної бази.

3.2. Підвищення 
інтелектуального і 
професійного потенціалу 
населення

3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.
3.2.2. Розвиток практики регіонального замовлення на підготовку кадрів для потреб 
економіки регіону.
3.2.3. Формування підприємницького мислення в учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів та студентів вищих учбових закладів.

3.3. Комфортне соціальне 
середовище

3.3.1. Забезпечння умов для соціальної адаптації і інтеграції та набуття професійних навиків 
осіб з обмеженими можливостями, рівних прав у самореалізації.
3.3.2. Забезпечення дитячого і сімейного благополуччя.
3.3.3. Створення умов для активного довголіття.

3.4. Підвищення доступності 
культурних благ та сприяння 
творчій самореалізації 
населення

3.4.1. Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури в громадах.
3.4.2. Забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення.
3.4.3. Створення умов для активної культурно-творчої діяльності.




