
 
#КОД МІСТА 

Люди. Культура. Інновації. 
Муніципальне управління 





чоловіки 

жінки 

до 16 років  

16-35

36-65

65 – більше  



історичне 
27% 

древлянське 
16% 

перспективне 
9% 

провінційне 
8% 

інші 
40% 

Охарактеризуйте Коростень одним словом 





На Вашу думку, місто Коростень має найбільші 

перспективи розвитку 

туристичний 
напрям 

22% 

культурний та 
історичний 

23% 
інноваційні 

проекти, 
молодь, 

креаіндустрії 
19% 

мсб 
14% 

індустріальний  
13% 

Інше 
9% 



 

Оцініть за 5-бальною шкалою такі параметри 

привабливості Коростеня  
 (де 1 – дуже погано, 5 – дуже добре) 

4% 

15% 

35% 

32% 

14% 

дуже погано 

погано 

задовільно 

добре 

дуже добре 

Комфортність проживання в місті (доступність послуг, професійний 

розвиток, соціальна інфраструктура, відпочинок, безпека) 



А яка думка у колег і гостей 

міста?! 



чоловіки 

жінки 

16-35

36-65

дежслужбовець
/омс 

підприємець 

громадський 
сектор 

перебував (ла) з візитом в 
місті 

я часто відвідую місто, 
зокрема як турист 

я читав (ла) інформацію про 
місто  

я не був (ла) в місті, але там 
живуть мої родичі, друзі, 
знайомі 



 Якщо б у Вас була можливість на вихідних відвідати 
місто Коростень, Ви б надали перевагу 

вивченню історії міста  

 прогулянці місцевим 
дендропарком та відвідання 
місцевих ресторацій 

 промисловому туризмі 

фестивалю деруна 

все перелічене 



Охарактеризуйте Коростень одним словом 

28% 

11% 

11% 

28% 

22% 
Історичне 

древлянське 

туристичне 

амбітне 

інше 



На Вашу думку, місто Коростень має найбільші 

перспективи розвитку 

22% 

28% 

11% 

11% 

6% 

22% 

туристичному напрямку  

культурному та історичному  

індустріальному напрямку 

створюючи умови для малого та середнього 
бізнесу 

розвиваючи соціальну інфраструктуру 

підтримуючи інноваційні проекти, молодь та 
креативну індустрію 



Оберіть найбільш вдале твердження про 

Коростень 

61% 
11% 

22% 

6% 
регіональний історико-культурний 
та економічний центр 
Житомирського Полісся 

місто з розвиненою 
багатопрофільною промисловістю 
високих технологій 

місто щирих та гостинних людей, 
відкрите для гостей та інвесторів 

екологічно безпечне та комфортне 
для проживання місто 



Оцініть за 5-бальною шкалою такі параметри 

привабливості Коростеня 

 (де 1 – дуже погано, 5 – дуже добре, важко відповісти) 
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Інформація про 
місто Коростень  

Туристична 
привабливість 

міста  

Туристична 
інфраструктура 

міста  

Транспортне 
сполучення 

Інвестиційна 
привабливість 

міста  

Екологічна 
ситуація в місті 

1

2

3

4
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Бачення Стратегії 2025* 

Бренд міста/ громади 

Маркетингова стратегія 
для мешканців/туристів 

Соцмережі, сайт, 
всеукраїнська/ 
міжнародна пізнаваність 

План заходів  

Затвердження  

Впровадження 

#Концепція  

*Коростень — регіональний історико-культурний та економічний центр 
Житомирського Полісся з розвиненою багатопрофільною промисловістю високих 
технологій. Місто щирих та гостинних людей, відкрите для гостей та інвесторів, 
екологічно безпечне, комфортне для  проживання 



??? 
#БРЕНД 

 

 Постановка цілей та завдань 

 Аналіз цільової групи/ цільових груп 

3. Розробка концепції бренду!!! 

4. Створення команди з розробки та 
просування бренду 

5. Затвердження бренду 

6. Маркетингова стратегія 

#Практична сесія 



 
By MISTo2025 

Dyakuyemo! 

city2025@ukr.net 

 
www.facebook.com/Місто2025 


