
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ РОЗВИТКУ КОРОСТЕНЯ ДО 
2025 Р. 

 
2.1. Методологічні підстави стратегічного вибору та основні 

висновки з аналітично-описової частини 
 
Перший Стратегічний план розвитку на 2006-2014 рр. містом розроблено 

в 2003-2005 роках та затверджено міською радою 23.08.2005 р.  
В основі першої Стратегії лежали суперечливі уявлення про майбутнє 

міста, які склалися на початку 2000-х років. Коростень вже майже 20 років мав 
статус міста, яке постраждало від Чорнобильської катастрофи з усіма її 
наслідками: місто віднесене до зони радіаційного забруднення, неблагополучна 
екологія, підвищені ризики онкологічних захворювань тощо. В той самий час 
місто, яке свого часу сформувалось як важливий залізничний вузол та 
індустріальний центр серед мальовничої природи на території Житомирського 
Полісся, було відоме в області як дитячий санаторно-оздоровчий центр з 
необхідною інфраструктурою.  

Тому, на етапі визначення пріоритетів розвитку міста Робоча група 
зіткнулася з дилемою необхідності поліпшення екологічного стану (виклик, на 
який необхідно було реагувати) та бажання розвитку туристичної індустрії, 
використовуючи при цьому історичний потенціал, тобто історичну пам’ять як 
про місто-курорт та існуючу на той час інфраструктуру. 

Іншою детермінантою стратегічного вибору громади Коростеня на той 
час стало впровадження у 2001 році першого етапу бюджетної реформи з 
формульним принципом обрахунків бюджетів міст обласного значення та 
пов’язані з цим певні сподівання місцевої влади на більші бюджетні 
можливості міста для покращання міської інфраструктури та послуг. 

Період від 2002 до 2004 років, коли формувалася Стратегія, відзначався 
суттєвим зростанням ВВП країни. Відтак, стратегічні пріоритети "Стратегії-
2015" зосереджувалися на підвищенні якості життя населення, підвищенні 
зовнішньої, в т.ч, туристичної, привабливості міста, підвищенні активності 
громади та покращенні екологічної ситуації. 

Однак, вже в 2005 році відбулося зниження ВВП, а у 2008 році світова 
економіка опинилася у кризовому стані, що болісно відбилося на економіці 
України. 

Ці фактори вплинули і на економічний стан місцевого самоврядування, 
зокрема й міста Коростеня, тому багато з запланованих цілей Стратегії 
залишились невтіленими. 

На початок актуалізації Стратегії 2014 року місто вже мало досвід 
залучення зовнішнього інвестора в рамках створеного Коростенського 
індустріального парку, деякий, хоч і не системний, досвід маркетингової 
діяльності (популяризації міста в Україні); у місті створено унікальний у 
своєму роді парк скульптур історичних постатей, пов’язаних з Коростенем, 
запроваджено цікаві новації в управлінні містом, зокрема, систему управління 
якістю муніципальних послуг ISO 9000-2000. 

Підставою для оцінки вихідного стану міста на початок актуалізації 
Стратегії став новий аналіз соціально-економічних тенденцій розвитку міста за 



період 2006-2013 рр. та аналіз нових можливостей та загроз, що виходять із 
зовнішнього середовища. 

Базові проблеми для міста на період станом на 2014 рік такі: 
1. Процес активного скорочення кількості населення сповільнився, проте ця 

загальнонаціональна тенденція продовжується, насамперед, через природне 
зменшення населення. 

2. Коростенщина належить до регіонів України з найгіршими демографічними 
показниками. В районі вже 30 років відсутній природній приріст населення. 
Загалом по Житомирській області показники природного приросту 
населення гірші ніж в середньому по Україні. 

3. Зростає кількість молоді, яка вибуває за межі міста. 
4. У 2013 р. на 100 жінок припадає 85 чоловіків і цей показник продовжує 

погіршуватися. 
5. Середній вік мешканців Коростеня, як і в цілому по Україні, поступово 

зростає, проте більше половини населення міста перебуватиме до 2025 року 
в працездатному віці. 

6. Рівень зареєстрованого нижчий за значення показника по країні. У 2014 році 
збільшення кількості працюючих не очікується. 

7. Середньомісячна заробітна плата найманого працівника у Коростеня вища, 
ніж в середньому по області, але нижча середніх загальноукраїнських 
показників. 

8. Показник доходів за 2013 рік на 1 мешканця нижчий від середнього по 
області (17,8 тис. грн. проти 21,5 тис. грн.), причому основу цих доходів 
становлять пенсійні та соціальні виплати. У 2014 р. можна очікувати лише 
номінальне зростання доходів населення за рахунок зростання мінімальної 
заробітної плати та індексації пенсійних і соціальних виплат. 

9. Відзначається суттєве скорочення працюючих в промисловості, торгівлі, 
операціях з нерухомістю. 

10. Житловий сектор та об’єкти бюджетної сфери характеризуються високим 
рівнем енергоспоживання, що викликає проблеми з утриманням цих 
будівель за умов підвищення вартості паливно-енергетичних ресурсів. 

11. Екологічна ситуація в місті потребує значної уваги. 
Система цілей розвитку міста повинна забезпечити розв’язання головних 

проблем його розвитку та максимально використати наявні можливості. З 
метою визначення ключових точок впливу на процес розвитку міста, 
змоделюємо можливі сценарії його розвитку. 

 
2.2. Сценарії розвитку міста 
Стратегічне планування розвиту міста відбувається в принципово інших 

геополітичних та геостратегічних обставинах, в яких опинилася Україна після 
відомих подій листопада 2013-го та лютого 2014-го року. Впродовж трьох 



зимових місяців Майдан еволюціонував від класичного громадянського 
протесту до явища наднаціонального масштабу, яке кардинально змінило 
країну. У суспільній свідомості відбувся "квантовий скачок", який стрімко 
підняв мотиваційно-поведінкову планку та суспільні очікування. Березнева 
російська агресія, яка завершилася анексією Криму, та диверсійні операції на 
Сході України за московським сценарієм змінили картину світової політики. 
Україна, вже не вперше у своїй історії, опинилася в епіцентрі геополітичного 
розламу. Однак, чи не вперше, Україна у своєму протистоянні Росії отримала 
підтримку всього цивілізованого світу та шанс на європейську перспективу, а, 
отже, шанс на уникнення "інерційного" сценарію свого розвитку: подальшу 
економічну стагнацію аж до розпаду держави як системи. 

Моделювання сценаріїв розвитку міста Коростеня до 2025 року можливе 
лише на тлі цих нових політичних та економічних реалій. Виходячи з цього, 
будь-який сценарій тепер може відбуватися під гаслом "Жити по-новому!" 

2.2.1. Базові сценарні припущення: 
1. ВВП на душу населення України в період 2014 – 2016 рр. незначно 

спадатиме, а після 2016 спостерігатимемо зростання 2-3% на рік. 
2. В найближчі роки податкове навантаження на суб’єкти підприємницької 

діяльності та населення не зменшиться. Можна очікувати спрощення 
правил ведення бізнесу. 

3. Продовжуватиметься девальвація національної валюти, що 
стимулюватиме товарне виробництво на експорт. 

4. Очікується суттєвий перерозподіл податкових надходжень між державою 
та органами місцевого самоврядування на користь останніх. 

5. В Україні поступово будуть впроваджені стандарти ЄС до виготовленої в 
Україні продукції 

6. Рух товарів до та з ЄС буде безмитним, що сприятиме зростанню 
товарообороту між Україною та ЄС. 

7. Інвестиційний клімат в Україні дещо покращиться. Країна стане 
привабливішою для європейських інвесторів. 

8. Надалі зростатимуть ціни в національній валюті на паливно-енергетичні 
ресурси, особливо для населення та комунальних підприємств. 

9. Доходи населення найближчі 2-3 роки будуть відносно низькими (в 
порівнянні з 2012-13 роками), після цього – поступово зростатимуть до 
2025 р. 

10. Підприємствам найближчі 2-3 роки буде обмежений доступ до 
позичкового капіталу. Потім доступ до кредитів має суттєво 
покращитися. 
2.2.2. Базовий сценарій розвитку: "Жити по-новому разом з країною!" 
У 2025 році населення міста залишається стабільним у межах 66,0 тис. 

осіб. Незначне природне зменшення населення буде компенсуватися 



механічним приростом за рахунок населення району. Однак, демографічне 
навантаження буде поступово зростати через відплив молоді та старіння 
населення міста. У місті буде й надалі спостерігатися дисбаланс чоловічого і 
жіночого населення на користь другого, що вимагатиме створення робочих 
місць для жінок. 

Рівень офіційного безробіття у місті за існуючих тенденцій залишається 
близьким до середнього значення по країні, однак кількість робочих місць на 
1000 осіб у реальному секторі економіки у прогнозованому періоді не зможе 
наблизитися до рівня 1990 року. Середньомісячна заробітна плата у місті 
залишатиметься нижчою від середньо українських показників. Якщо кількість 
робочих місць не зростатиме, то основу доходів у місті й надалі будуть 
становити соціальні та пенсійні виплати. У прогнозований період буде й надалі 
спостерігатися суттєве скорочення працівників у всіх найважливіших сферах 
економіки міста. 

Населення міста практично не зростатиме. Зменшиться приплив 
населення з навколишніх сільських територій. Відзначатиметься старіння 
населення та деяке зростання демографічного навантаження в межах 
загальнонаціональних показників. На 2025-й рік більшість працездатного 
населення буде передпенсійного віку. Дедалі більше відчуватиметься брак 
молодих кваліфікованих кадрів. 

Коростень залишається промисловим центром на основі традиційних 
виробництв зі значним техногенним навантаженням на довкілля. В основі 
економіки міста – залізничний вузол та видобувна промисловість, сфера послуг 
для місцевого населення, виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, 
деревопереробна промисловість. 

Середній рівень доходів населення невисокий порівняно з середньо 
українським. Основну їх частку складатимуть соціальні та пенсійні виплати. 

Недостача коштів бюджету призведе до труднощів в утриманні існуючої 
інженерної інфраструктури міста. 

2.2.3. Сценарій екстенсивного економічного розвитку. 
Основою сценарію є розширення традиційних та запуск нових низько– та 

середньотехнологічних виробництв у сфері первинної переробки природніх 
ресурсів, зокрема мінеральних та лісових: збільшення виробництва будівельних 
матеріалів та конструкцій, переробки деревини (пиломатеріали, дрова, тріски, 
пелети) тощо. 

Підставою існування такого сценарію є достатня кількість місцевих 
сировинних ресурсів, наявна робоча сила, доступні виробничі площі та вільні 
земельні ділянки, наявні комунікації, зростаючий запит на таку продукцію. 

Коростень стає великим промисловим центром добувної та переробної 
промисловості середньо- та низькотехнологічних циклів. Створюються нові 
робочі місця, однак рівень доходів зростатиме незначно. 



За демографічними показниками сценарій відповідає базовому. 
2.2.4. Сценарій інтенсивного розвитку: "Друге дихання". 
Ґрунтується на нарощуванні потужностей промислового виробництва на 

базі нових інвестиційних проектів в традиційних для міста або суміжних 
галузях з поступовим зміщенням виробничих циклів в бік зростання глибини 
переробки. Новою суттєвою галуззю промисловості у місті може стати 
машинобудування. Передумовами такого розвитку ситуації є: 

- сформований імідж міста як промислового центру; 
- наявний зареєстрований Індустріальний парк "Коростень"; 
- наявність природних ресурсів; 
- наявність відносно (до країн Європи) дешевої робочої сили; 
- розвинені залізничні та автомобільні транспортні комунікації; 
- відносна близькість та добре сполучення з Києвом, Мінськом, Варшавою. 

За цим сценарієм у місті з’являються нові промислові підприємства 
переважно 5-6-го технологічних укладів. При цьому зберігаються більшість 
існуючих підприємств. Середня заробітна плата поступово зростатиме. 
З’являється потреба в кваліфікованій робочій силі, яку можна привабити 
високими заробітними платами та підвищенням якості життя. 

Зміна податкової бази дозволить поступово збільшити надходження до 
бюджету міста, а відтак – впровадження значних міських інфраструктурних 
проектів (вулиці, вода, електрика, промислові та тверді побутові відходи). 

 
 
2.3. Стратегічний вибір громади міста 
Стратегічний вибір громади міста повинен враховувати можливі сценарії 

розвитку міста та базується насамперед на бажаннях мешканців міста, 
виражених в баченні, аналізі слабких і сильних сторін міста, можливостей і 
загроз для його розвитку. 

2.3.1. Формулювання бачення міста "Коростень – 2025". 
Бачення — це узагальнене відображення основних цінностей мешканців 

міста та оптимістичних очікувань щодо майбутнього Коростеня. 
Робоча група стратегічного планування, на основі проведеного аналізу, 

соціологічних опитувань та дискусій у робочих групах і на громадських 
слуханнях визначила нове бачення майбутнього міста: 

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. 

 
2.3.2. Обґрунтування стратегічного вибору. 



Мета Стратегічного плану – спрямувати обмежені ресурси на пріоритетні 
сфери, які призведуть до бажаного напряму розвитку. Одним із перевірених 
інструментів вибору пріоритетів є SWOT-аналіз. 

За результатами SWOT-аналізу (додаток **) були отримані такі висновки: 
Стратегічний план розвитку Коростеня повинен опиратися на такі сильні 

сторони міста: 
1) багатопрофільний малий і середній бізнес з акцентом на транспорт та 

промислове виробництво; 
2) розвинене громадянське суспільство, що виявляється у місцевому 

патріотизмі, впевненості у власних силах мешканців та підприємців, рішучості 
у відстоюванні власних інтересів; 

3) розвинений інформаційний простір; 
4) високий ступінь реалізації прийнятих міськрадою програм і планів 

соціально-економічного розвитку; 
5) рішучість у відстоювання власних інтересів громади; 
6) велика кількість різних природних ресурсів (мінеральні та лісові); 
7) позитивне ставлення місцевих підприємців до приходу сторонніх, в т.ч. 

іноземних, інвесторів; 
8) наявність вільних виробничих площ; 
9) наявність вільних земельних ділянок для значних інвестицій; 
10) наявність кваліфікованої робочої сили,  
оскільки вони найбільше сприяють використанню тих можливостей для 

розвитку, які є у міста. 
Бажаним є збереження та розбудова таких сильних сторін міста, як: 
1) хороша взаємодія місцевих, регіональних і центральних органів влади; 
2-4) високий ступінь реалізації прийнятих міськрадою програм і планів 

соціально-економічного розвитку; 
2-4) сталий баланс політичних сил, які можуть об’єднатися для прийняття 

важливих рішень; 
2-4) рішучість у відстоювання власних інтересів громади, 
тому, що вони найбільше послаблюють загрози для розвитку міста. 
Необхідно передбачити зменшення впливу чи ліквідацію таких слабких 

сторін, як: 
1) територія, уражена в результаті аварії на ЧАЕС; 
2) спад виробництва продукції підприємствами міста; 
3-6) недостатність кваліфікованих кадрів інженерних та робітничих 

професій; 
3-6) поганий стан інженерної та комунальної інфраструктури;  
3-6) несприятливий інвестиційний клімат, 
оскільки вони найбільше перешкоджають використанню тих 

можливостей для розвитку, які є у міста. 



Особливо небезпечними для міста є такі його характеристики (слабкі 
сторони), як: 

1-2) територія, уражена в результаті аварії на ЧАЕС; 
1-2) недостатня пропускна потужність очисних споруд каналізації; 
3-6) одне джерело водопостачання; 
3-6) застарілі електромережі; 
3-6) спад виробництва продукції підприємствами міста; 
3-6) надмірна залежність міської теплоенергетики від імпортного газу 
тому, що вони посилюють загрози для розвитку міста. 
Комплексний аналіз загроз і можливостей з врахуванням впливу на них 

сильних і слабких сторін міста показує, що основними можливостями для 
Коростеня є: 

1-2) збільшення експорту місцевої продукції після вступ до зони вільної 
торгівлі з ЄС та розвиток міжнародних зв’язків; 

1-2)  Створення нових високотехнологічних наукомістких промислових 
підприємств; 

1-3) Розширення участі МСБ в реальному секторі економіки (матеріальне 
виробництво); 

4) набуття статусу центру укрупненого району; 
5) розширення повноважень ОМС в результаті реформи місцевого 

самоврядування; 
6) розширення ресурсної бази ОМС в результаті адміністративно-

територіальної реформи; 
7) індустріальний парк "Коростень" – національний проект; 
8) підвищення ефективності міської енергетики. 
Основні загрози у свою чергу полягають у: 
1) погіршенні екологічної ситуації; 
2-3) неспроможності населення та організацій оплачувати енергоносії за 

різкого підвищення тарифів; 
2-3) політичній нестабільності; 
4) різкому зростанні витрат на захоронення ТПВ; 
5) зменшенні кількості навчальних закладів через зменшення кількості 

учнів. 
Використовуючи Матрицю SWOT-аналіз і матрицю "чистих" стратегій 

(рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Матриця "чистих" стратегій 
 

Базуючись на результатах аналітично-описової частини та SWOT-аналізу, 
громада міста обрала, як базову, динамічну (конкурентну стратегію), яка 
передбачає формування конкурентних переваг міста шляхом мінімізації впливу 
на розвиток міста слабких його міста за допомогою можливостей, які зараз 
виникають в нашій країні та у світі. При цьому місто повинно максимально 
використати свої сильні сторони. 

Таким чином були обрані два основних напрями розвитку міста, сфери і 
місця концентрації ресурсів суб’єктів місцевого розвитку: 

1. Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки, 
тому, що неминуча трансформація економіки нашої держави та наявних у 

міста потенціал надають широкі можливості для розвитку цієї сфери. 
2. Місто високої якості міського середовища, 
оскільки більшість проблем зосереджені в соціальній сфері та інженерній 

інфраструктурі міста, що призводить до негативних соціальних та 
демографічних наслідків. 

З метою досягнення бажаного бачення, за кожним з обраних 
пріоритетних напрямів, були визначені стратегічні цілі. Розроблення і 
досягнення цілей формує основу для управління містом. Стратегічні цілі 
повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти 
бачення розвитку міста (рис. 2.2). 

 
 



 
Рис. 2.2. Структура стратегічних цілей розвитку м. Коростеня до 2025 р. 

 
Стратегічні цілі деталізовані в операційних цілях (табл. 2.1). Операційні 

цілі — це формулювання чітких відповідей на питання, яким шляхом, яким 
чином громада намагатиметься реалізувати стратегічні цілі свого розвитку. 

Таблиця 2.1 
Система цілей розвитку м. Коростеня до 2025 р. 

Стратегічні напрями Стратегічні цілі Операційні цілі 
1.1.1. Індустріальний парк 
"Коростень" – національний 
проект 

1.1. Стимулювати розвиток 
високотехнологічних секторів 
промисловості 

1.1.2. Розробка інвестиційних 
пропозицій щодо використання 
старих промислових зон 

1.2.1. Розвиток інфраструктури 
підтримки бізнесу 

1.2. Покращити 
підприємницький клімат 

1.2.2. Удосконалення системи 
надання адміністративних 
послуг та розвиток 
електронного урядування 
1.3.1. Формування бренду міста 

1. Регіональний індустріальний 
центр багатопрофільної 
економіки 

1.3.Удосконалити систему 
маркетингу міста 1.3.2. Реалізація активної 

міжнародної маркетингової 
політики з створення 
позитивного іміджу міста 

2. Висока якість міського 
середовища 

2.1. Покращити візуальний 
імідж міста 

2.1.1. Реконструкція 
центральної площі міста на 
принципах публічно-
приватного партнерства 

                       

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 

Регіональний індустріальний центр 
багатопрофільної економіки 

Стимулювати розвиток 
високотехнологічних секторів 

промисловості 

Покращити візуальний імідж міста 

Покращити підприємницький клімат Підвищити рівень енергетичної та 
екологічної безпеки міста 

Місто високої якості міського 
середовища 

 

Удосконалити систему маркетингу 
міста 

Удалено: ¶



2.1.2. Реалізація локальних 
проектів благоустрою шляхом 
залучення активної частини 
громади 

2.2.1. Розвиток міської 
енергетики 
2.2.2. Модернізація системи 
водопостачання/водовідведення 
2.2.3. Підвищення екологічної 
свідомості населення 

2.2. Підвищити рівень 
енергетичної та екологічної 
безпеки міста 

2.2.4. Поліпшення поводження з 
побутовими, промисловими і 
небезпечними відходами 

 
Операційні цілі, своєю чергою, об’єднують комплекси завдань та 

визначають конкретніші заходи, що згодом можуть бути реалізовані за 
допомогою проектів та програм дій. Завдання – це конкретні дії, які ведуть до 
реалізації цілей. Вони є підставою втілення стратегії розвитку. Крім того, 
завдання у сфері стратегічного планування розвитку – це способи вимірювання 
результатів, показники, які свідчитимуть, чи зробили ми те, що планували 
зробити. Відповідно до цих засад і були сформульовані запропоновані нижче 
завдання Стратегічного плану розвитку м. Коростеня до 2025 р. 

 
 


