


УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

Форум «Можливості розвитку інвестиційної привабливості та генерації 
доданої вартості продукції МСБ у призмі процесів децентралізації. 
Презентація взаємних можливостей «Бізнес – Громади» 

Тема: покращення діалогу МСБ, потенційних підрядників та інвесторів з адміністраціями 
місцевих громад та регіональними структурами супроводу інвесторів. 

Учасники форуму обговорили важливі питання взаємодії бізнесу та громади, а саме: 
виявлення нішевих напрямків розвитку громади та залучення до них бізнесу, можливості 
надання преференцій, підтримка наявних бізнес-ініціатив, визначення інвестиційно-
привабливих територій, об’єктів нерухомості тощо. 

Директорка DIA, Валентина Затишняк, розповіла що може зробити громада вже зараз та як 
розвивати свій інвестиційний потенціал на користь громади і бізнесу. 

 

Учасники: представники регіональної влади, DIA та інших регіональних агенцій супроводу 
інвесторів, юристи компаній та фахівці, відповідальні за участь компаній у державних 
закупівлях, представники бізнесу, потенційних інвесторів та ОТГ. 



УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

«Інвестиційний потенціал Дніпропетровського регіону» - круглий стіл спільно з 
Американською ТПП (АСС) 

Тема: представлення інвестиційного потенціалу Дніпропетровського регіону 
 

Представник UkraineInvest у Східній Україні, Олексій Іванченко, підкреслив особливу роль 
інвестиційних агенцій в налагодженні співпраці з потенційними інвесторами і окремо 
відзначив роботу DIA, завдяки якій, Дніпропетровська область має набагато більше 
можливостей в залученні інвесторів, адже офіс UkraineInvest та іноземні компанії звертаються 
до DIA для пошуку  земельних ділянок, або інвестиційних об’єктів. 
 

Керівник департаменту з розвитку бізнесу АСС, Наталія Червона, було відзначено, що більше 
70% компаній-членів Американської ТПП побачили зростання свого бізнесу в Україні у 2018 р. 
і три чверті прогнозують подальше зростання в 2019 році. Тому АСС зацікавлена у поглибленні 
двосторонньої співпраці і збільшенні інвестицій у Дніпропетровський регіон. 
 

Учасники:  

• Дніпропетровська обласна державна адміністрація; 

• Американська торговельна палати в Україні (АСС); 

• DIA; 

• UkraineInvest; 

• Інвестиційний-інноваційний центр (ІІЦ); 

• Дніпропетровська ТПП; 

• Чисельні представники українського бізнесу.  



УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

Бізнес-форум «Литва – Україна: досвід Європейського союзу для Дніпра» 

Тема: розвиток партнерства між українським та литовським бізнесом, забезпечення 
діалогу з представниками підприємств Дніпропетровщини. 

Представникам литовського бізнесу були презентовані пріоритетні напрямки для 
інвестування та пропозиції щодо створення спільних підприємств з українськими 
партнерами.  

У рамках бізнес-форуму представники українського бізнесу провели В2В зустрічі та 
установили ділові контакти з литовськими компаніями. 

 

Учасники:  

• Катерина Рояка, Віце-міністр економіки та інновацій Литовської Республіки; 

• Марюс Януконіс, Надзвичайний та Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні; 

• Сигітас Леонавічус,  Президент Вільнюської торгово-промислової та ремісничої;  

• Віталій Півняк, Почесний консул Литовської Республіки у м. Дніпро; 

• Представники DIA; 

• Представники  міжнародного енергетичного кластеру; 

• Представники дніпропетровських та литовських компаній і асоціацій в сфері 
проектування, виробництва та інсталяції в енергетиці, будівельних матеріалів, 
технологій, IT-послуг. 

http://dia.dp.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/главная-1.jpg


УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

Економічний форум - «Dnipro Region 2019 – туризм» 

Тема: визначення та розкриття туристичного потенціалу області. 
 
На заході було презентовано туристичний путівник по Дніпропетровській області, 
розроблений та виданий DIA - «ВІДПОЧИНОК» (англ. «What to do? and What to see?»), в 
якому зібрана інформація про унікальні місця регіону, що є обов'язковими для відвідування 
туристами, що систематизовані за 5 напрямками: 

• культурно-історичний туризм; 

• промисловий туризм; 

• зелений туризм; 

• релігійний туризм;  

• та активне дозвілля. 

 

Учасники: близько 20  експертів, серед яких – провідні краєзнавці, історики, архітектори, 
урбаністи, дизайнери. 



УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

Круглий стіл з нагоди Дня Європи за участі заступника Голови Представництва  
ЄС в Україні 

Тема: обговорення перших результатів асоціації України з ЄС: підтримка бізнесу та освіти, 
гуманітарна допомога переселенцям, розвиток демократичних реформ. 
 

Учасники: заступник Голови Представництва ЄС в Україні, представники місцевої влади, 
DIA, громадських організацій, підприємці, політологи, науковці та студенти.  

Тема: презентація партнерам з країн ЄС 
регіональної динаміки розвитку області. 
DIA був висвітлений Інвестиційний потенціал 
та ключові особливості Дніпропетровщини а 
також представлена діяльність DIA та її 
результати. 
 

Учасники:  
представники посольств Австрії, Бельгії, 
Великої Британії, Іспанії, Данії, Фінляндії, 
Франції, Німеччини, Греції, Італії, Литви, 
Португалії, Румунії, Словенії, Швеції, місцевої 
влади, DIA. 

Ознайомчий візит посольств країн – членів ЄС до Дніпропетровської області 



УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

Виставка «Французький слід в історії України. Середина ХVІІІ ст. – поч. ХХ ст.» 

Тема: презентація музейно - історичної версії  
взаємовідносин України і Франції та представлення 
виставки-дослідження Дніпропетровського 
національного історичного музею ім. Д.І. 
Яворницького «Французькі інвестиції в Україні. 
1870-1918», в якій особливу увагу акцентовано на 
діяльності відомих французьких компаній, таких як 
Lesaffre, Lactalis, MasSeeds, Agro KMP на території 
регіону. 
   

Учасники: Представники DIA, Дніпропетровського 
національного історичного музею  
ім. Д.І. Яворницького, громадської організації 
«Альянс-Франсез Дніпро». 

Ознайомчий візит інтернаціональної групи старших слухачів об’єднаного 
командно-штабного коледжу Академії оборони Великої Британії 

Тема: ключові особливості соціально-економічної ситуації регіону. 

DIA було підготовлено доповідь щодо огляду інвестиційного клімату області, ринку праці, 
аналізу структури економіки, ключових та пріоритетних напрямків розвитку регіону, а також 
культурний потенціалу Дніпропетровщини. 

 

Учасники: майже 30 студентів Академії оборони Великої Британії з Америки, Великобританії, 
Індії, Саудівської Аравії, Японії та інших країн. 



УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

Міжнародний форум «Соціальне партнерство у професійній освіті» 

Тема: захід проводився в рамках реалізації українсько-німецького проекту «Розвиток 
соціального діалогу в Дніпропетровському регіоні»  та з метою представлення 
особливостей реалізації українсько-німецького проекту «EXAM Дніпро», що спрямований 
на впровадження в систему професійної освіти Дніпропетровщини досвіду Німеччини із 
сфери дуальної освіти. 
 
Форум завершився підписанням Резолюції щодо співпраці у сфері впровадження елементів 
дуальної системи професійного навчання в Дніпропетровській області. 
 
 

Учасники:  

• Франц Тьоннес, екс-депутат Бундестагу; 

• Ханс Манцке, представник німецької організації роботодавців NORDMETALL; 

• Сьюзан Бах, директор інституту BWMV; 

• Свен-Уве Расс, представник GESAMTMETALL; 

• Міхаель Паоло, радник проекту «Професійна інтеграція ВПО», член керівництва 
українського представництва GIZ GmbH; 

• Віктор Сергєєв, Голова Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини; 

• Віталій Дубіль, Голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок; 

• Ігор Ломако, Радник Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 



РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ 

Робоча нарада щодо попередніх підсумків реалізації українсько-німецького 
проекту «Розвиток соціального діалогу в Дніпропетровському регіоні» 

Тема: обговорення попередніх підсумків реалізації українсько-німецького проекту 
«Розвиток соціального діалогу в Дніпропетровському регіоні». 

DIA було презентовано особливості реалізації  проекту «EXAM Дніпро», що спрямований на 
впровадження в системі професійної освіти Дніпропетровщини досвіду Німеччини із сфери 
дуальної освіти.  

Детально було презентовано результати опитування 155 підприємств – великого, 
середнього та малого бізнесу Дніпропетровщини та інших регіонів України, щодо підтримки 
роботодавців процесу впровадження дуальної форми підготовки кадрів. 

 

Учасники:  

• Петер Шмаль , заступник Генерального консула Федеративної Республіки Німеччина; 

• Франц Тьоннес, екс-депутат Бундестагу; 

• Ханс Манцке, представник німецької організації роботодавців NORDMETALL; 

• Сьюзан Бах, директор інституту BWMV; 

• Свен-Уве Расс, представник GESAMTMETALL; 

• Міхаель Паоло, радник проекту «Професійна інтеграція ВПО», член керівництва 
українського представництва GIZ GmbH. 

• Віталій Дубіль, Голова Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини, Голова 
Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок; 

• Ігор Ломако, радник Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 



Робоча зустріч з делегацією інвесторів з Республіки Корея 

Тема: обговорення перспектив майбутньої співпраці, а саме: залучення іноземних інвестицій, 
вихід підприємств Дніпропетровщини на ринок Південної Кореї, реалізація спільних проектів. 
 
Корейські партнери оцінюють Дніпропетровщину як привабливу для майбутніх інвестицій і 
розглядають можливість для розширення партнерських відносин та вкладення коштів для 
розвитку інфраструктурних проектів регіону. 
   

Учасники: представники DIA та бізнесу Південної Кореї - KT CONSULTANT and Engineering Co 
Ltd, DH Solar Korea Co. Ltd, Choice Investment Co. 

РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ 

Бізнес-форум «Взаємодія бізнесу, влади та місцевої спільноти – запорука 
економічного та соціального зростання громади» (смт Сурсько-Литовське) 

Тема: розвиток економічного та бізнес потенціалу 
громади, шляхом відкритого діалогу влади та бізнесу. 
Обговорення економічного потенціалу та напрямків 
економічного розвитку громади, активізації МСБ у 
громаді, налаштування партнерства бізнесу, 
представлення потенційних проектів громади та 
визначення варіантів бренду громади. 
 

Учасники: представники місцевої ради, DIA, 
Дніпропетровської ТПП, Агентства Розвитку Дніпра, 
місцевого бізнесу. 



РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ 

Експертна зустріч «Актуальні питання впровадження дуального навчання: 
досвід компаній» 
 
Тема: обмін досвідом щодо організації дуального навчання в компаніях, обговорення 
проблемних питань та пропозицій щодо впровадження дуального навчання, зокрема щодо 
підготовки відповідної нормативно-правової бази. 
 

Учасники - представники:  

• Федерації роботодавців України;  

• Федерації роботодавців Києва;  

• Регіональної організації роботодавців Мекленбург-Передня Померанія (Німеччина); 

• Підприємств (ДЕТЕК, Укрзалізниця);  

• Навчальних закладів, які впроваджують дуальне навчання; 

• Міністерства освіти і науки України; 

• Місцевих органів управління освітою; 

• Проекту «EXAM ДНІПРО». 



УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

Презентація інвестиційного потенціалу регіону  на Hannover Messe 2019 

Тема: представлення інвестиційного потенціалу Дніпропетровщини на одній з найвідоміших 
промислових виставок світу -  HANNOVER MESSE 2019. 

На заході були представлені усі ключові технології з основних галузей промисловості: 
дослідження та розробки, промислової автоматизації, ІТ, промислового постачання, 
технології виробництва і послуг, тощо.  

У якості інструментів першого знайомства з регіоном  були представлені інвестиційні 
матеріали, що були підготовлені DIA: «Інвестиційний паспорт» та «Каталог інвестиційних 
проектів та пропозицій», що дають змогу отримати вичерпну та повноцінну інформацію про 
особливості Дніпропетровщини». 

Участь у семінарі «Екосистема інновацій в Дніпрі Monoceros» 

Тема: презентація наявних можливостей для 
інноваційного розвитку м. Дніпро та наявні грантові 
кошти для реалізації та просування проектів та 
обговорення тенденцій розвитку інновацій на 
підприємствах міста. 
 

Учасники: DIA, Агентство розвитку Дніпра. 



КОМУНІКАЦІЇ 

WEB – портал DIA 

www.dia.dp.gov.ua 

2000 
відвідувань на місяць 

Більше 

Сторінка DIA на Facebook 

www.facebook.com/dia.investment/ 

400 +  
вподобань 

437 
користувачів  
слідкують за сторінкою 

5 Проектів на стадії 
релізації 

7 
Започаткувань реалізації 
інвестиційних проектів 

25 Проектів на супроводі 

2 
Нові проекти взяті на 
супровід 


