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Навчальна програма 
«Розвиток кластерів / груп / асоціацій у Луганській, 

Донецькій та Запорізькій областях» 
 

Навчальний план тренінгу 

 

МОДУЛЬ 1 

КЛАСТЕРНА СТРАТЕГІЯ ТА  

ЛАНЦЮЖКИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ 
 

ДЕНЬ 1 
 

Години Зміст тренінгу 

09.00 - 09.15 Реєстрація учасників. 

09.15 - 09.45 
Привітання та вступне слово тренера; інформування про тему, мету, завдання, 
зміст та кінцевий результат тренінгу; оголошення регламенту та правил роботи; 
визначення рівня поінформованості та очікування учасників.  

09.45 - 11.00 

 Інформування «Економічний зміст кластерної політики і її місце на 
регіональному рівні» 

 Фасилітація «Вплив функціонування кластерних об'єднань на рівень 
розвитку регіону». 

 Міні-лекція «Визначення кластеру. Кластер як особлива форма взаємодії 
бізнесу, влади, інституцій. Класифікація кластерів. Моделі кластерних об» 
єднань» 

 Інформування «Модель зрілості кластеру» 
 Модерація «Відмінності бізнес-об’єднань і кластерів. Переваги кластерів» 
 Фасилітація «Чому гальмується розвиток кластерів у нашому регіоні». 

11.00 - 11.20 Кава-пауза 

11.20 - 13.00 

 Мозковий штурм «Цілі кластерних ініціатив» 
 Групова робота «Яких індивідуальних та групових результатів досягаємо в 

кластері» 
 Інформаційне повідомлення «Ключові фактори успіху кластеру». 
 Огляд успішних кластерів (закордонний досвід) 
 Огляд. Розподіл кластерів (територія України) 
 Міні-лекція «Структура кластеру: Бізнес-компонент, фінансові організації, 

державні інституції, освітні організації; медійні, маркетингові, PR 
структури». 

13.00 - 14.00 Обідня перерва 

14.00 - 15.40 

 Міні-лекція «Підходи до розвитку кластерів та концепції управління 
кластерами». 

 Інформування «Що таке ланцюги доданої вартості. Аналіз ланцюгів 
доданої вартості». 

 Навчальний кейс «Аналіз ланцюгів доданої вартості. Мапування.»  

15.40 - 16.00 Кава-пауза 

16.00 - 17.45 
 Інформування «Смарт-спеціалізація регіонів як основа створення 

кластерів. Стратегії розвитку територіальних кластерів». 
 Практикум «Методика Смарт-спеціалізації регіонів». 

17.45 - 18.00 
Підведення підсумків тренінгу; зворотний зв'язок; оцінка досягнення цілей 
тренінгу; анкетування учасників. 
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ДЕНЬ 2 
 

Години Зміст тренінгу 

09.00 - 09.15 
Привітання та вступне слово тренера; інформування про тему, мету, завдання, 
зміст та кінцевий результат тренінгу; оголошення регламенту та правил роботи; 
визначення рівня поінформованості та очікування учасників.  

09.15 - 11.00 

 Міні-лекція «Середовище кластеру»: 
 Взаємодія з зовнішнім середовищем. 
 Взаємодія з органами регіональної влади. 
 Взаємодія з іншими кластерами. 
 Міні-лекція «Організаційні моделі кластерних ініціатив». 
 Фасилітація «Визначення спільної цінності кластеру для зацікавлених 

сторін, бенефіціарів та партнерів кластеру». 
 Практикум «Пошук та відбір потенційних учасників. Формування 

критеріїв». 

11.00 - 11.20 Кава-пауза 

11.20 - 13.00 

 Фасилітація «Що таке кластерна стратегія? Кому і навіщо вона потрібна».  
 Міні-лекція «6 етапів кластерної стратегії» (кластерна діагностика, 

визначення основних колективних питань, визначення бачення кластеру, 
вибір спільних цілей, розробка плану дій, розробка системи моніторингу)». 

 Групова робота «SWOT-аналіз. Як визначити потенціал кластерної 
ініціативи у бізнесі». 

 Робота в колі «Пріоритетність основних колективних проблем. Вибір 
спільних цілей». 

 Групова робота «Розробка плану дій». 

13.00 - 14.00 Обідня перерва 

14.00 - 15.40 

 Міні-лекція «Моніторинг та оцінка (навіщо проводити моніторинг, ключові 
показники ефективності, як визначити KPI, оцінка впливу кластеру)». 

 Практична робота в групах «Як здизайнувати інструменти моніторингу для 
нашого кластеру». 

 Міні-лекція «Бізнес-модель кластеру». 
 Групова робота: «Послуги кластеру».  
 Практична вправа: «Визначення послуг кластеру, сортування та складання 

опису послуг». 

15.40 - 16.00 Кава-пауза 

16.00 - 17.40 

 Міні–лекція «Адміністративно-правова форма кластеру»: 
 Роль секретаріату кластеру. 
 Організаційні та кадрові. 
 Статут кластеру. 
 Компетенції ключових співробітників. 
 Основний функціонал. 
 Групова робота: «Розробка структури та робочого орган управління 

кластером, визначення задач і зон відповідальності». 

17.40 - 18.00 
Підведення підсумків тренінгу; зворотний зв'язок; оцінка досягнення цілей 
тренінгу; анкетування учасників. 
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ДЕНЬ 3 
 

Години Зміст тренінгу 

09.00 - 09.15 
Привітання та вступне слово тренера; інформування про тему, мету, завдання, 
зміст та кінцевий результат тренінгу; оголошення регламенту та правил роботи; 
визначення рівня поінформованості та очікування учасників.  

09.15 - 11.00 

 Модерація «Управління колективним інтелектом». 
 Інформування «Колективний інтелект кластеру». 
 Міні-лекція «Збір та аналіз інформації від стейкхолдерів кластеру». 
 Практична вправа «Генерування ідей та потенційні проекти (кластерні 

проекти та колабораційні проекти)». 
 Міні-лекція «Розробка колабораційних проектів та Угода про консорціум». 
 Фасилітація «Роль кластеру в іноваційному проекті». 

11.00 - 11.20 Кава-пауза 

11.20 - 13.00 

 Модерація «Фандрейзингова діяльність у кластері». 
 Міні-лекція «Види фандрейзингу». 
 Інформування «Пошук потенційних донорів, робота з донорами». 
 Практична вправа: «Обираємо шляхи фінансування проекту». 

13.00 - 14.00 Обідня перерва 

14.00 - 15.40 

 Міні-лекція «Основи грантрайтингу». 
 Практична вправа «Визначення мети, цілей та завдань проекту». 
 Практична вправа «Визначання цільової аудиторії та бенефіціарів 

проекту». 
 Групова робота «Визначення показників результатів (короткострокових, 

довгострокових)». 
 Інформування «Календарне планування». 
 Робота в групі «Визначення ризиків проекту». 
 Практикум «Бюджетування проекту». 

15.40 - 16.00 Кава-пауза 

16.00 - 17.30 
 Практикум «Бюджетування проєкту». 
 Огляд кейсів джерел фінансування кластерів. 
 Корисні ресурси з підтримки бізнес-об’єднань. 

17.30 - 18.00 
Підведення підсумків тренінгу; зворотний зв'язок; оцінка досягнення цілей 
тренінгу; анкетування учасників. 



4 
 
 

МОДУЛЬ 2 

РІШЕННЯ В ІНДУСТРІЇ 4.0: ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО 
 

ДЕНЬ 1 
 

Години Зміст тренінгу 

09.00 - 09.15 Привітання та вступне слово тренера; інформування про тему, мету, завдання, 
зміст та кінцевий результат тренінгу; оголошення регламенту та правил роботи; 
визначення рівня поінформованості та очікування учасників. 

09.15 - 11.00  Модерація «Технології майбутнього». 
 Інформування «Суть тренду».  
 Міні-лекція «Рішення в Індустрії 4.0: Технології майбутнього». 
 Групова робота «Впровадження інноваційних технологій: модель та 

компоненти». 

11.00 - 11.20 Кава-пауза 

11.20 - 13.00  Фасилітація «Методи управління кластерами». 
 Групова робота «Change management та сучасні підходи в управлінні: 

Agile філософія, Lean мислення, каркас Scrum і метод Kanban». 
 Інформування «Побудова робочих процесів». 
 Міні-лекція «Agile в проектному менеджменті». 
 Міні-лекція «Scrum підхід в управлінні проектом». 

13.00 - 14.00 Обідня перерва 

14.00 - 15.40  Групова робота «Agile, Scrum і класичне проектне управління переваги 
застосування». 

 Міні-лекція «Навички та компетенції в епоху 4.0». 
 Практикум з формування профілю компетенцій Менеджера 4.0 та 

визначення найближчих зон розвитку».  

15.40 - 16.00 Кава-пауза 

16.00 - 17.30  Модерація «Командна взаємодія». 
 Інформування «Управління командою в кластерах». 
 Групова робота «Формування команди». 

17.30 - 18.00 Підведення підсумків тренінгу; зворотний зв'язок; оцінка досягнення цілей 
тренінгу; анкетування учасників. 
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ДЕНЬ 2  
 

Години Зміст тренінгу 

09.00 - 09.15 Привітання та вступне слово тренера; інформування про тему, мету, завдання, 
зміст та кінцевий результат тренінгу; оголошення регламенту та правил роботи; 
визначення рівня поінформованості та очікування учасників.  

09.15 - 11.00  Фасилітація «Індустрія 4.0. Тренди на ринку інновацій». 
 Огляд успішних кейсів. 
 Групова робота «Стартап як драйвер інновацій». 

11.00 - 11.20 Кава-пауза 

11.20 - 13.00  Огляд технологій Індустрії 4.0: 
 Кейс «Робототехніка». 
 Кейс «Аналітика великих даних». 
 Кейс «Адитивне виробництво». 
 Кейс «Хмарні технології». 
 Кейс «Інтернет речей». 
 Кейс «Навчання машин». 
 Кейс «Кібербезпека, доповнена та віртуальна реальність, симуляція». 

13.00 - 14.00 Обідня перерва 

14.00 - 15.40  Мозковий штурм «Адаптація трендів Індустрії 4.0 в українські реалії». 
 Міні –лекція «Інфраструктура розвитку кластеру». 
 Кейс «Рівні співпраці». 

15.40 - 16.00 Кава-пауза 

16.00 - 17.30  Міні-лекція ««Як керувати змінами в кластері». 
 Практична робота «Як забезпечити стратегічне навчання та управління в 

кластері». 
 Фасилітація за консенсусом «10 кроків до створення ефективного 

кластера». 

17.30 - 18.00 Підведення підсумків тренінгу; зворотний зв'язок; оцінка досягнення цілей 
тренінгу; анкетування учасників. 
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МОДУЛЬ 3 

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ТА КРЕАТИВНІ МЕТОДИ 
УПРАВЛІННЯ 

 

ДЕНЬ 1 
 

Години Зміст тренінгу 

09.00 - 09.15 Привітання та вступне слово тренера; інформування про тему, мету, завдання, 
зміст та кінцевий результат тренінгу; оголошення регламенту та правил роботи; 
визначення рівня поінформованості та очікування учасників.  

09.15 - 11.00  Фасилітація «Стратегічні комунікації». 
 Інформування «Ядро стратегічних комунікацій». 
 Мііні-лекція «Стратегія організації». 
 Групова робота «Формування місії, бачення і цінностей кластеру». 
 Модерація «Дизайн-мислення як метод генерування інноваційних рішень» 
 Модерація «Формування іміджу: Розробка бренду кластеру: суть, мета і 

методи». 
 Міні-лекція «5 етапів дизайн - мислення, методики на кожному з етапів, 

принципи та типові помилки, успішні кейси».   

11.00 - 11.20 Кава-пауза 

11.20 - 13.00  Мозковий штурм «Карта стейкхолдерів кластеру бенефіціари та цільова 
аудиторія, партнери, допоміжні організації. Їх роль в діяльності кластеру». 

 Міні-лекція «1 етап дизайн-мислення «Емпатія» 
 Інформування «Цільова аудиторія та її поведінка. Аналітика інтересів і 

поведінки цільової аудиторії». 
 Групова вправа «Визначення цільової аудиторії кластеру» 

13.00 - 14.00 Обідня перерва 

14.00 - 15.40  2 етап дизайн мислення «Фокусування. Карта емпатії». 
 Групова вправа «Постановка задачі з розробки УТП». 
 3 етап дизайн мислення «Генерування ідей. Розробка месіджів та УТП. 
 Світове кафе «Формування УТП кластеру. Презентації команд. 

Пріоритизація та вибір ідей». 
 Практична вправа «Пітчинг - презентація учасниками організації/кластеру 

по структурі блоку». 

15.40 - 16.00 Кава-пауза 

16.00 - 17.45  Міні-лекція Етапи-дизайн-мистлення «Прототипування та тестування 
ідей» 

 Фасилітація «Роль лідера і команди - відповідальність і компетенції». 

17.45 - 18.00 Підведення підсумків тренінгу; зворотний зв'язок; оцінка досягнення цілей 
тренінгу; анкетування учасників. 
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ДЕНЬ 2 
 
 

Години Зміст тренінгу 

09.00 - 09.15 Привітання та вступне слово тренера; інформування про тему, мету, завдання, 
зміст та кінцевий результат тренінгу; оголошення регламенту та правил роботи; 
визначення рівня поінформованості та очікування учасників.  

09.15- 11.00  Міні-лекція «Структура комунікації та комунікаційна стратегія» 
 Групова вправа «Формування іміджу кластеру». 
 Інформування «Основні засоби формування іміджу. Бренд» 

11.00 - 11.20 Кава-пауза 

11.20 - 13.00  Міні-лекція «Канали і засоби комунікації». 
 Практикум «Розробка комунікаційного плану». 

13.00 - 14.00 Обідня перерва 

14.00 - 15.40  Міні-лекція «Створення контенту».  
 Інформування «Сторітелінг» 
 Групова робота «Розробка і презентація в малих групах елементів 

контенту кластеру». 

15.40 - 16.00 Кава-пауза 

16.00 - 17.30  Міні-лекція «Інструменти фасилітації для роботи із досвідом групи» 
 Практична вправа «Базові навички фасилітатора» 
 Воркшоп «Вирішення конфліктних ситуацій при розробці і реалізації 

комунікаційної стратегії».  

17.30 - 18.00 Підведення підсумків тренінгу; зворотний зв'язок; оцінка досягнення цілей 
тренінгу; анкетування учасників. Вручення сертифікатів, групове фото. 

 
 
 


