АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
на участь у всеукраїнській мережі фахівців та практиків з
регіонального та місцевого розвитку

РЕГІОНЕТ
1. Анкета кандидата на участь у мережі РегіоНет
Прізвище, ім’я, по-батькові:
Дата народження:
Організація:

Поштова адреса:
Мобільний телефон:
Електронна адреса:
Інтернет-сторінка:
Ступінь володіння іноземними
мовами:
Відомості про освіту
(найменування всіх
навчальних закладів, у яких
довелося вчитися)
Відомості про професійний
досвід (яку посаду обіймаєте
зараз, попередні посади, із
зазначенням стажу роботи та
короткого опису діяльності) у
хронологічному порядку

РЕЗЮМЕ
Дудка Олександр Олексійович
24 березня 1955 року
Харківський регіональний центр з інвестицій та розвитку
Державного агентства з інвестицій та управління національними
проектами України
пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під., 8 пов., офіс 842, м.Харків
(050) 501-36-66
dudka.alex@gmail.com
www.investment.kharkov.ua
російська – вільно
англійська – середній рівень
освіта повна вища, у 1977 закінчив з відзнакою Харківський інститут
радіоелектроніки (Харків, Україна) за спеціальністю «Електронні
обчислювальні машини»,
сертифікований фахівець міжнародної Навчальної програми для
фахівців з питань залучення інвестицій USAID|ULED project, 2008 рік
28.04.2012 - по теперішній час директор Харківського регіонального
центру з інвестицій та розвитку Держінвестпроекту України –
виконання функцій керівника агентства економічного розвитку
регіону: територіальний маркетинг, інформаційне обслуговування
потенційних інвесторів, консалтинг в сфері розробки і просування
інвестиційних проектів, організація щорічного проведення
Міжнародного економічного форуму «ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ.
ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!», конкурсу інноваційних та інвестиційних
проектів «Харківські ініціативи», підготовка статей та оригіналмакетів для щоквартального видання Вісника мережі регіональних
центрів з інвестицій та розвитку «Енергія розвитку»; організаційне
забезпечення діяльності робочих груп провідних економічних
кластерів регіону
12.12.2007-28.04.2012 директор Комунального підприємства
«Індустріальний парк «Рогань» Харківської обласної ради –
виконання функцій керівника агентства економічного розвитку
регіону: територіальний маркетинг, інформаційне обслуговування
потенційних інвесторів, консалтинг в сфері розробки і просування
інвестиційних проектів, організація щорічного проведення
Міжнародного економічного форуму «ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ.
ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!»
30.11.1995-11.12.2007 президент АТ «Регіональний центр сприяння
бізнесу» – провідної компанії в сфері консалтингового та
інформаційного забезпечення малих та середніх підприємств
Харківської області: створення та розповсюдження баз даних з
описами підприємств, надання інформаційних послуг у сфері дірект
маркетингу, створення навчальних CD і DVD, Web-сайтів; консалтинг
в сфері розробки інноваційних бізнес-проектів; проведення
тренінгів для підприємців з питань маркетингу і розробки проектів;
проведення тренінгів для бізнес-консультантів та урядовців з питань
маркетингу територій, стратегічного планування, створення
індустріальних парків

МОТИВАЦІЙНА АНКЕТА
Що мотивує Вас стати членом
мережі РегіоНет?

Зазначте теми з яких Ви
бажаєте підвищити свій
професійний рівень.

Опишіть як Ви уявляєте Вашу
участь у мережі РегіоНет?

Як Ви плануєте
використовувати отримані в
рамках мережі нові знання,
можливості і контакти?

Інша інформація, яку важливо
зазначити на Ваш погляд

Необхідність нетворкінгу для пришвидшення економічного розвитку
України: поєднання досвіду і можливостей фахівців – незалежно від їх
статусу; бажання розповсюдити свій власний досвід використання
практичних інструментів підвищення конкурентоспроможності регіону;
використання мережі для бенчмаркінгу; сподівання знайти нові практичні
інструменти підвищення конкурентоспроможності регіону і використати
досвід провідних фахівців в сфері залучення інвестицій; бажання взяти
активну участь в проведенні територіальної реформи в Україні і забезпечити
економічне зростання нашої держави
1) Реалізація проектів державно-приватного партнерства
2) Шляхи реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні
3) Подієвий маркетинг для підвищення іміджу регіону
4) Залучення української діаспори для розвитку міжнародних зв'язків
5) Інструменти нетворкінгу
6) Тайм-менеджмент для керівників
7) Англійська мова для роботи з інвесторами
8) Нейро-лінгвістичне програмування для керівників
Вивчення нових інструментів підвищення конкурентоспроможності регіону
під час участі у тренінгах мережі
Проведення тренінгів для розповсюдження власного досвіду з
впровадження кластерної моделі підвищення конкурентоспроможності
регіону, з питань територіального маркетингу, організації конкурсів
інвестпроектів і проведення міжнародних економічних форумів
Участь у створенні і забезпеченні роботи системи дистанційного навчання
для фахівців з місцевого економічного розвитку
Регулярне ознайомлення з інформаційними повідомленнями «стрічки
новин» мережі і включення до неї інформації з Харківської області
Для організації роботи Харківського регіонального центру з інвестицій та
розвитку Держінвестпроекту України і організації діяльності Ради
вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній
адміністрації (членом якої я є)
Для навчання працівників органів місцевого самоврядування Харківської
області
Для розробки проектів реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні
Для запрошення учасників мережі у якості спікерів на щорічний
Міжнародний економічний форум «ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ
ІНІЦІАТИВИ!»
Брав участь у декількох спробах створення консалтингової мережі фахівців з
питань економічного розвитку – тому можу порівнювати різні підходи.
Вважаю концепцію створення РегіоНет дуже фаховою і впевнений в успіху з
її реалізації, якщо робота мережі буде охоплювати діяльність державних
установ і мати вплив на практичні рішення, які вони приймають з питань
економічного розвитку країни

2. Інформація про реалізовану/і практику/и регіонального та/чи місцевого розвитку у
формі опису консультаційної послуги/продукту
Категорії споживачів консультаційних послуг/продуктів:
Категорія 1
1A. органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські, районні та
обласні ради)
1B. органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, місцеві державні
адміністрації в областях, районах, містах Києві та Севастополі, Рада міністрів АР
Крим)
1C. українські громадські організації
1D. освітні та наукові заклади
Категорія 2
2A. український малий і середній бізнес
2B. український великий бізнес
2C. підприємці-початківці
2D. бізнес асоціації і об’єднання
Категорія 3

3A. міжнародний бізнес
3B. міжнародні фонди, донорські організації та фінансові інституції
3C. міжнародні організації
ОПИС КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ/ПРОДУКТУ №1
Назва
консультаційної
послуги/продукту
Опис
консультаційної
послуги/продукту

Вигоди від
консультаційної
послуги/продукту

Категорія
споживача
Тривалість робіт
Вартість робіт
Географія робіт
Ваші контакти:

Попередній досвід
надання послуги

Організація діяльності робочих груп виробничих кластерів, створення
координаційної ради кластеру, розробка інвестпроектів розвитку виробничих
кластерів для підвищення конкурентоспроможності регіону
Кластерна модель підвищення конкурентоспроможності регіону, яка
спрацювала у багатьох країнах світу, знайшла своє відображення у
відпрацюванні в Україні практичної методики формування виробничих
кластерів через проведення наступних робіт: проведення серії семінарів з
формування кластерів і організації діяльності їх робочих груп; консалтингового
супроводу розробки стратегій кластерів; створення Координаційних рад
кластерів, проведення конкурсу інноваційних проектів для розвитку кластерів
Результатом організації діяльності робочих груп виробничих кластерів стає
зростання підприємницької активності, активізація інноваційної діяльності
підприємств, впровадження у діяльність влади проектного підходу і
концентрація організаційних дій влади на підтримці регіональних проектів
розвитку конкретних кластерів, наприклад у Харкові: Створення ІТ-парку
«Інтелектроніка» для розвитку кластера ІКТ, розробка регіонального проекту і
законопроекту «Створення Технополісу П’ятихатки» та ін.
1А, 1В, 1С, 1D, 2А, 2В, 2С, 2D
Від 1 до 12 місяців
За домовленістю
Вся Україна
Пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під., 8 пов., офіс 842, м.Харків
(050) 501-36-66, Олександр Дудка
dudka.alex@gmail.com www.investment.kharkov.ua
За завданням Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській
обласній державній адміністрації виконуються роботи з розвитку 10 кластерів:
«Паливно-енергетичний комплекс», «Виробництво і переробка
сільськогосподарської продукції та виробництво продуктів харчування»,
«Високотехнологічне виробництво, наука і освіта», «Інформаційнокомунікаційні технології», «Будівництво та виробництво будівельних
матеріалів», «Охорона здоров'я», «Житлово-комунальне господарство»,
«Транспортно-логістичний», «Легка промисловість», «Культура та туризм»
Замовники: Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації та Департамент економіки і
міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
Адреса: м. Харків, вул. Сумська, 64, к.71
Тел.: +38 (057) 700-24-21, 700-22-71
E-mail: shapoval@kharkivoda.gov.ua

ОПИС КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ/ПРОДУКТУ №2
Назва
консультаційної
послуги/продукту
Опис
консультаційної
послуги/продукту

Вигоди від
консультаційної
послуги/продукту

Категорія
споживача
Тривалість робіт
Вартість робіт
Географія робіт
Ваші контакти:

Попередній досвід
надання послуги

Організація проведення регіонального конкурсу інвестиційних проектів

Розробка і реалізація концепції проведення конкурсу інвестиційних проектів та
методики оцінки проектів і визначення переможців супроводжується
виконанням наступних робіт: розробкою положення про конкурс, організацією
проведення засідань Оргкомітету конкурсу, розробкою програми
маркетингових комунікацій (створенням Web-сайту, рекламного буклету,
підготовкою листів-запрошень, бази даних потенційних учасників),
проведенням бенчмаркінгу для пошуку перспективних проектів, проведенням
семінарів для авторів проектів
Результатом стає зростання підприємницької активності, активізація
інноваційної діяльності підприємств, впровадження у діяльність влади
проектного підходу і концентрація організаційних дій влади на пошуку
інвесторів для реалізації конкретних проектів. Наприклад проведення
Міжнародного конкурсу інвестиційних та інноваційних проектів «Харківські
ініціативи» забезпечило появу понад 120 інвестпроектів
1А, 1В, 1С, 1D, 2А, 2В, 2С, 2D
Від 2 до 4 місяців
За домовленістю
Вся Україна
Пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під., 8 пов., офіс 842, м.Харків
(050) 501-36-66, Олександр Дудка
dudka.alex@gmail.com www.investment.kharkov.ua
Виконання робіт у відповідності до планів Харківської обласної державної
адміністрації і Харківського міськвиконкому. Роботи виконувались тричі на
території Харківської області
Замовник: Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської
обласної державної адміністрації
Адреса: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під.
Тел.: +38 (057) 705-10-17
E-mail: dep.uek@ukr.net

ОПИС КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ/ПРОДУКТУ №3
Назва
консультаційної
послуги/продукту
Опис
консультаційної
послуги/продукту

Вигоди від
консультаційної
послуги/продукту

Категорія
споживача
Тривалість робіт
Вартість робіт
Географія робіт
Ваші контакти:

Попередній досвід
надання послуги

Організація підготовки і проведення міжнародного економічного форуму

Розробка і реалізація концепції проведення міжнародного економічного
форуму супроводжується виконанням наступних робіт: розробкою положення
про форум, організацією проведення засідань Оргкомітету форуму, розробкою
програми маркетингових комунікацій (розробка Web-сайту, прес-релізів, листівзапрошень, бази даних потенційних спікерів і учасників), проведенням
переговорів з потенційними спікерами і спонсорами, організацією
виготовлення матеріалів для учасників форуму
Результатом консалтингу стає проведення міжнародного економічного форуму,
який є майданчиком для спілкування ініціаторів інвестиційних проектів,
представники фінансово-промислових груп, зацікавлених в інвестиційній
діяльності, топ-менеджменту інвестиційних фондів, керівників державних
структур, що відповідають за розвиток інноваційної та інвестиційної діяльності в
Україні, що позитивно впливає на інвестиційний клімат регіону
1А, 1В, 2А, 2В, 2D, 3А, 3В, 3С
Від 1 до 4 місяців
За домовленістю
Вся Україна
Пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під., 8 пов., офіс 842, м.Харків
(050) 501-36-66, Олександр Дудка
dudka.alex@gmail.com www.investment.kharkov.ua
Роботи виконувались у відповідності до планів Харківської обласної державної
адміністрації і Харківського міськвиконкому: 5 разів на території Харківської
області проведено Міжнародний економічний форум «ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ.
ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!», 1 раз Міжнародний форум «Україна і світ: синергія
міжнародної інтеграції. Високі технології, маркетинг, нетворкінг в авіакосмічній
галузі». Крім того, один раз у 2008 році у Києві на замовлення Національного
комплексу «Експоцентр України» проведено Міжнародний економічний форум
«Україна: нові можливості»
Замовник організації форуму «ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!»:
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної
державної адміністрації
Адреса: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під.
Тел.: +38 (057) 705-10-17
E-mail: dep.uek@ukr.net

ОПИС КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ/ПРОДУКТУ №4
Назва
консультаційної
послуги/продукту
Опис
консультаційної
послуги/продукту

Вигоди від
консультаційної
послуги/продукту
Категорія
споживача
Тривалість робіт
Вартість робіт
Географія робіт
Ваші контакти:

Попередній досвід
надання послуги

Створення мультимедійної презентації регіону

Створення мультимедійної презентації регіону супроводжується виконанням
наступних робіт: розробкою дикторського тексту для кожного з епізодів
презентації; розробкою сценаріїв візуального супроводу дикторського тексту;
організацією перекладу тексту і запису презентації українською, російською,
англійською, німецькою, китайською мовами; організацією створення флешанімаційних епізодів і синхронізації їх з дикторськими текстами; тиражуванням і
розповсюдженням презентацій серед потенційних інвесторів
Результатом робіт стає підвищення обізнаності потенційних інвесторів про
економічний потенціал регіону, покращення розуміння керівництвом регіону
складових інвестиційної привабливості та напрямків поліпшення інвестиційного
клімату
1А, 1В, 3А, 3В, 3С
Від 1 до 2 місяців
За домовленістю
Вся Україна
пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під., 8 пов., офіс 842, м.Харків
(050) 501-36-66, Олександр Дудка
dudka.alex@gmail.com www.investment.kharkov.ua
На замовлення Харківської обласної державної адміністрації роботи
виконувались 15 разів на протязі 12 років, на замовлення Київської обласної
державної адміністрації і міськвиконкому міста Українка – тричі, на замовлення
Донецької і Луганської облдержадміністрацій, міськвиконкому міст Миколаїв і
Чугуїв – по одному разу
Замовник на території Харківської області: Департамент економіки і
міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
Адреса: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під.
Тел.: +38 (057) 705-10-17
E-mail: dep.uek@ukr.net

ОПИС КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ/ПРОДУКТУ №5
Назва
консультаційної
послуги/продукту
Опис
консультаційної
послуги/продукту

Вигоди від
консультаційної
послуги/продукту

Категорія
споживача
Тривалість робіт
Вартість робіт
Географія робіт
Ваші контакти:

Попередній досвід
надання послуги

Створення наукового парку вищого навчального закладу або науководослідного інституту
Створення наукового парку супроводжується виконанням наступних робіт:
проведення навчальних семінарів для визначення напрямків інноваційного
розвитку навчального закладу або науково-дослідного інституту, розробка
концепції створення наукового парку, розробка засновницьких документів для
створення наукового парку, консалтинговий супровід юридичної реєстрації
наукового парку, проведення навчання персоналу наукового парку з питань
розробки плану активних дій
Результатом створення наукового парку вищого навчального закладу або
науково-дослідного інституту стає поява важливого елементу інфраструктури
впровадження інновацій в епоху «економіки знань» – центру трансферу
технологій для комерціалізації наукових розробок, створення стартапів,
формування системи взаємодії інноваційних компаній
1D, 2А, 2С
Від 1 до 6 місяців
За домовленістю
Вся Україна
пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під., 8 пов., офіс 842, м.Харків
(050) 501-36-66, Олександр Дудка
dudka.alex@gmail.com www.investment.kharkov.ua
На замовлення ПАТ «ФЕД» створено науковий парк «ФЕД»
На замовлення Харківського національного університету радіоелектроніки
створено науковий парк «Радіоелектроніка та інформатика»
Адреса: м. Харків, посп. Леніна, 14, Харківський національний університет
радіоелектроніки
Тел.: +38 (057) 702-18-09
E-mail: ald@kture.kharkov.ua

ОПИС КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ/ПРОДУКТУ №6
Назва
консультаційної
послуги/продукту
Опис
консультаційної
послуги/продукту

Вигоди від
консультаційної
послуги/продукту
Категорія
споживача
Тривалість робіт
Вартість робіт
Географія робіт
Ваші контакти:

Попередній досвід
надання послуги

Розробка і реалізація концепції створення періодичного друкованого видання з
питань регіонального економічного розвитку
Розробка і реалізація концепції створення періодичного друкованого видання з
питань регіонального економічного розвитку супроводжувалась виконанням
наступних робіт: розробкою інформаційної структури видання і описом кожного
з його розділів, розробкою кошторису створення і тиражування видання,
організацією розробки оригінал-макетів для подальшого тиражування
Результатом консалтингу стає поява видання, яке є майданчиком для обміну
досвідом з впровадження конкретних інструментів економічного розвитку і
покращення інвестиційного клімату регіону
1А, 1В, 2D, 3А, 3В, 3С
1 місяць
За домовленістю
Вся Україна
пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під., 8 пов., офіс 842, м.Харків
(050) 501-36-66, Олександр Дудка
dudka.alex@gmail.com www.investment.kharkov.ua
У відповідності до планів Держінвестпроекту України було випущено три
номери Вісника мережі регіональних центрів з інвестицій та розвитку «Енергія
розвитку»
Замовник: Департамент інвестиційної політики та регіонального розвитку
Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами
України
Адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 11
Тел.: +38 (044) 270-63-05
E-mail: v.fedyuk@ukrproject.gov.ua

ОПИС КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ/ПРОДУКТУ №7
Назва
консультаційної
послуги/продукту
Опис
консультаційної
послуги/продукту

Вигоди від
консультаційної
послуги/продукту

Категорія
споживача
Тривалість робіт
Вартість робіт
Географія робіт
Ваші контакти:

Попередній досвід
надання послуги

Розробка і реалізація проекту «Велике в малому» – створення мультимедійних
систем з аудіовізуальним відображенням на комп’ютерних DVD, CD та флешносіях навчальних посібників та виступів фахівців на конференціях з питань
місцевого економічного розвитку
Реалізація методики створення мультимедійних навчальних і фактографічних
систем супроводжується виконанням наступних робіт: структуруванням
інформації і розробкою дизайну системи, організацією проведення аудіо- і
відеозаписів первинної інформації, організацією обробки інформації і
синхронізації її із слайдами, виготовленням і розповсюдженням
мультимедійних навчальних посібників і записів конференцій на комп’ютерних
DVD, CD та флеш-носіях
Результатом стає створення мультимедійних систем з аудіовізуальним
відображенням на комп’ютерних DVD, CD та флеш-носіях навчальних посібників
та виступів фахівців на конференціях для підвищення кваліфікації користувачів
цих навчальних систем, підвищення обізнаності потенційних інвесторів та
ділових партнерів про економічний потенціал регіонів, що позитивно впливає
на економічний розвиток регіонів і окремих підприємств
1А, 1В, 1С, 1 D, 2А, 2В, 2С, 2D, 3А, 3В, 3С
Від 1 до 2 місяців
За домовленістю
Вся Україна
пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під., 8 пов., офіс 842, м.Харків
(050) 501-36-66, Олександр Дудка
dudka.alex@gmail.com www.investment.kharkov.ua
За власної ініціативи та на замовлення було створено понад 200 різноманітних
мультимедійних систем, серед яких: мультимедійна система з відображенням
інвестиційних пропозицій підприємств усіх регіонів України «Україна – погляд у
21 століття» (на замовлення Кабінету Міністрів України), каталог підприємств з
іноземним капіталом «Як робити бізнес в Україні», база даних про українську
діаспору «Світове українство» (на замовлення Міністерства закордонних справ
України), мультимедійна навчальна система для підвищення кваліфікації
працівників підприємств в сфері впровадження інновацій «Комерціалізація
Вашої інтелектуальної власності», мультимедійна система з відображенням
бізнес-кейсів провідних маркетингових компаній України «Know-how
маркетингу», мультимедійна навчальна система для бажаючих започаткувати
власний бізнес «Школа молодого підприємця» (на замовлення ПРООН),
мультимедійна навчальна система для підготовки безробітних до співбесід з
роботодавцями «Де шукати гарну роботу і як її отримати», мультимедійна
система з аудіовізуальним відображенням виступів фахівців на конференції
«Стратегічне планування місцевого економічного розвитку в Україні:
методологія розробки планів та практика їх впровадження» (на замовлення
проекту технічної допомоги Україні «Місцевий економічний розвиток міст
України»)
Один із замовників: проект технічної допомоги Україні «Місцевий економічний
розвиток міст України»
Адреса: м. Київ, вул. Щекавицька 30/39, офіс 27
Тел.: +38 (044) 207-12-82
E-mail: office@mled.org.ua

ОПИС КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ/ПРОДУКТУ №8
Назва
консультаційної
послуги/продукту

Опис
консультаційної
послуги/продукту

Вигоди від
консультаційної
послуги/продукту
Категорія
споживача
Тривалість робіт
Вартість робіт
Географія робіт
Ваші контакти:

Попередній досвід
надання послуги

Проведення тренінгів з питань використання практичних інструментів місцевого
економічного розвитку, дірект маркетингу, розробки і реалізації планів
маркетингу територій, започаткування бізнесу, комерціалізації інтелектуальної
власності, фандрейзингу, підготовки тендерних пропозицій для участі у
конкурсах, розробки і реалізації проектів розвитку
Проведення тренінгів супроводжується виконанням наступних робіт:
розробкою програми тренінгу у відповідності до потреб цільової аудиторії,
підготовкою навчального матеріалу і .ppt-презентацій, розробкою ділових ігор
для відпрацювання учасниками тренінгів навичок самостійної роботи з
використання отриманих теоретичних знань, проведенням тренінгів і наданням
додаткових консультацій після їх завершення
Результатом проведення тренінгів стає підвищення кваліфікації їх учасників:
підприємців, держслужбовців, представників громадських організацій, що
сприяє загальному економічному розвитку регіону
1А, 1В, 1С, 1 D, 2А, 2В, 2С, 2D, 3В
Від 1 дня до 1 місяця
За домовленістю
Вся Україна
пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під., 8 пов., офіс 842, м.Харків
(050) 501-36-66, Олександр Дудка
dudka.alex@gmail.com www.investment.kharkov.ua
Проведення тренінгів на замовлення приватних компаній, проектів
міжнародної технічної допомоги: Регіонального навчального центру програми
партнерства громад Фонду «Україна-США», проектів NEWBISNET і BIZPRO
(USAID); а також Держкомпідприємництва, Харківської облдержадміністрації та
ін.
Замовник: Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської
обласної державної адміністрації
Адреса: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під.
Тел.: +38 (057) 705-10-17
E-mail: dep.uek@ukr.net

ОПИС КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ/ПРОДУКТУ №9
Назва
консультаційної
послуги/продукту
Опис
консультаційної
послуги/продукту

Вигоди від
консультаційної
послуги/продукту

Категорія
споживача
Тривалість робіт
Вартість робіт
Географія робіт
Ваші контакти:

Попередній досвід
надання послуги

Розробка і реалізація Internet-проектів для територіального маркетингу і
створення систем дистанційного навчання для підвищення кваліфікації фахівців
місцевого економічного розвитку
Розробка і реалізація Internet-проектів супроводжується виконанням наступних
робіт: визначенням потреб цільової аудиторії майбутніх користувачів,
збиранням та структуруванням первинної інформації, організацією розробки
дизайну та програмного забезпечення системи, підготовкою текстів для
розміщення у відповідних розділах сайту, проведенням тестування створеного
сайту, проведенням презентації сайту потенційним партнерам, розробкою і
реалізацією програми підвищення кількості користувачів сайту і його
монетізації
Результатом стає створення сайтів для територіального маркетингу і створення
систем дистанційного навчання для підвищення кваліфікації фахівців місцевого
економічного розвитку, підвищення обізнаності потенційних інвесторів та
ділових партнерів про економічний потенціал регіонів, що позитивно впливає
на економічний розвиток регіонів і окремих підприємств
1А, 1В, 1С, 1 D, 2А, 2В, 2С, 2D, 3А, 3В, 3С
Від 1 до 2 місяців
За домовленістю
Вся Україна
пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під., 8 пов., офіс 842, м.Харків
(050) 501-36-66, Олександр Дудка
dudka.alex@gmail.com www.investment.kharkov.ua
За власної ініціативи та на замовлення було реалізовано понад 50
різноманітних Internet-проектів, серед яких: «Rada.com.ua» – електронна
вітрина для відображення товарів та послуг 27 тисяч провідних українських
компаній; www.investment.kharkov.ua – сайт Харківського регіонального центру
з інвестицій та розвитку, www.kharkivglobal.com – сайт агентства економічного
розвитку регіону, www.edway.com.ua – система дистанційного навчання
менеджерів проектів, www.led.org.ua – сайт Міжнародного економічного
форуму «ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!»,
www.initiatives.kharkov.ua – сайт конкурсу інноваційних та інвестиційних
проектів «Харківські ініціативи», www.mled.org.ua - сайт проекту технічної
допомоги Україні «Місцевий економічний розвиток міст України»
Один із замовників: проект технічної допомоги Україні «Місцевий економічний
розвиток міст України»
Адреса: м. Київ, вул. Щекавицька 30/39, офіс 27
Тел.: +38 (044) 207-12-82
E-mail: office@mled.org.ua

ОПИС ПУБЛІКАЦІЇ №1
Назва:

Харківській кластер ІКТ – бачення стратегії розвитку

Автор(и):

Рік видання:

Олександр Дудка, директор Харківського регіонального центру з інвестицій
та розвитку
Стаття розкриває головні положення стратегії Харківського кластера ІКТ,
метою якої є перетворення Харківської області у всесвітньо відомий регіон
продуктивної економіки знань з комплексною інфраструктурою для
отримання освіти, втілення творчих ідей, створення і прискореного
зростання інноваційних високоприбуткових IT-компаній, що займаються
розробкою програмного забезпечення, створенням мікроелектронної
техніки і наданням послуг в сфері інформаційно-комунікаційних технологій
2013

Обсяг (сторінок):

2 сторінки

Організація, яка
видала публікацію:

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами
України

Публікацію можна
завантажити за
інтернет лінком:

http://www.investment.kharkov.ua/en/vestnik

Анотація:

ОПИС ПУБЛІКАЦІЇ №2

Рік видання:

Міжнародний конкурс інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські
ініціативи 2013»
Олександр Дудка, директор Харківського регіонального центру з інвестицій
та розвитку
Стаття розповідає про проведення Міжнародного конкурсу інноваційних та
інвестиційних проектів «Харківські ініціативи 2013», результатом якого стало
зростання підприємницької активності, активізація інноваційної діяльності
підприємств, впровадження у діяльність влади проектного підходу і
концентрація організаційних дій влади на пошуку інвесторів для реалізації
конкретних регіональних проектів
2013

Обсяг (сторінок):

2 сторінки

Організація, яка
видала публікацію:

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами
України

Публікацію можна
завантажити за
інтернет лінком:

http://www.investment.kharkov.ua/en/vestnik
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Автор(и):
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ОПИС ПУБЛІКАЦІЇ №3

Рік видання:

Взяти бика за роги! – у Харківській області розпочинається реалізація
проекту «Село майбутнього» – складової національного проекту
«Відроджене скотарство»
Олександр Дудка, директор Харківського регіонального центру з інвестицій
та розвитку
Стаття розповідає про складові інвестиційного проекту, який було
ініційовано Харківською облдержадміністрацією з метою вирішення
проблеми підвищення продуктивності молочного стада і обсягів
виробництва молока в Україні
2013

Обсяг (сторінок):

2 сторінки

Організація, яка
видала публікацію:

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами
України

Публікацію можна
завантажити за
інтернет лінком:

http://www.investment.kharkov.ua/en/vestnik
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