
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ 
 

Ситуація перед початком процесу стратегічного планування. 
 

Попередній досвід складання та реалізації Стратегічного плану розвитку 
міста на 2006-2014 роки дозволив сформулювати бачення міста в 
середньостроковій перспективі в усіх сферах життєдіяльності. Досвід реалізації 
Стратегічного плану показав, що розвиток міста здійснювався більш ціле 
направлено конкретно та системно. Саме тому і було прийнято рішення про 
розробку Стратегічного плану розвитку міста на наступні 10 років.   

З метою забезпечення наукового підходу до цього процесу був вивчений 
досвід структур, що займаються розробкою планів розвитку територій. 
Враховуючи попередній позитивний досвід співпраці із Західноукраїнським 
регіональним навчальним центром (ЗУРНЦ) м.Львова, що триває всі ці роки, 
було прийнято рішення  про подальшу співпрацю та залучення центру до 
процесу планування на наступний період. Це забезпечило професійний підхід 
до планування із залученням фахівців та громади міста.   
 

Методика розробки Стратегічного плану розвитку м. Коростеня 
 

Під час розробки Стратегічного плану розвитку міста Коростеня 
застосовано основні принципи методологічної школи Західноукраїнського 
регіонального навчального центру, яка сформувалася як синтез багатьох 
міжнародних шкіл та методологій стратегічного управління, зокрема, 
американської, західноєвропейської, польської, російської, литовської, 
адаптованих до української управлінської практики. Ці основні принципи – це: 
 глибока і системна діагностика тенденцій соціально-економічного 

розвитку території та формування на основі їх аналізу реалістичних 
прогнозів; 

 експертний аналіз внутрішнього потенціалу та конкурентного 
зовнішнього середовища; 

 формування реалістичного бачення майбутнього та постановки реальних і 
досяжних стратегічних цілей, що ґрунтуються на соціально-економічному 
аналізі та експертному аналізі SWOT; 

 формування плану дій з врахуванням наявних ресурсів, їх джерел, 
термінів реалізації завдань, критеріїв виконання та конкретних 
виконавців; 

 узгодження основних засад стратегії з усіма найважливішими секторами 
громади; 

 розробка стратегічного плану з врахуванням існуючих планових 
документів міста, а також із стратегіями розвитку інших територіально-
адміністративних одиниць, до яких входить громада; 

 залучення до розробки стратегії місцевих експертів; 
 врахування громадської думки через механізми широкого залучення 

громадськості до процесу стратегічного планування; 



 опрацювання дієвої системи управління стратегічним планом, 
контролювання за його реалізацією, корегування та оновлення 
стратегічного плану; 

 консультанти та зовнішні експерти надають лише методичну підтримку, 
допомогу в обробці даних, пропозиції щодо вирішення проблем та 
використання можливостей, але остаточне рішення залишається за 
громадою міста. 
У місті Коростені було запропоновано здійснити процес стратегічного 

планування, який ґрунтується на партнерському підході із широкими 
залученням громади міста до процесу. З цією метою міськвиконкомом було 
сформовано робочу групу, до якої увійшли керівники вищої та середньої ланки 
виконкому, керівники та спеціалісти відділів райдержадміністрації та 
міськвиконкому; підприємці різних галузей виробництва і сфери послуг, 
працівники бюджетних установ, представники громадських організацій, 
мешканці міста. Група фактично репрезентувала основні сектори громади: 
владу, ділові кола і громадськість. Крім того, члени групи відзначались 
високим експертним потенціалом, що позитивно відбилося на ефективності її 
роботи в цілому. 

Розробка Стратегічного плану розвитку міста Коростеня розпочалася зі 
створення Робочої групи стратегічного планування у відповідності з технічним 
завданням, надісланим ЗУРНЦ до міської ради Коростеня. Склад групи та 
положення про робочу групу було затверджено розпорядженням міського 
голови №90 від 31.03.2014 року Цим же розпорядженням було погоджено і сам 
процес стратегічного планування, а також затверджено календарний план 
розробки Стратегічного плану. За цим планом процес створення Стратегічного 
плану розпочався у березні 2014 року та завершився у грудні 2014 року. 

Основними завданнями, які стояли перед Робочою групою, були: 
 проведення соціологічного опитування громадян міста щодо головних 

проблем міста та пріоритетів розвитку; 
 проведення опитування підприємців з метою дослідження 

підприємницького клімату в місті; 
 збір інформації для формування аналітично-описової частини 

Стратегічного плану (АОЧ); 
 проведення 4 стратегічних майстерень за участі консультантів, в ході 

яких необхідно було: 
o сформулювати стратегічне бачення; 
o здійснити стратегічний аналіз; 
o здійснити стратегічний вибір основних пріоритетів (напрямів) 

розвитку; 
o сформулювати основні стратегічні, операційні цілей та завдання 

плану; 
o створити календарний план реалізації Стратегічного плану до 2025 

року. 
 поширення інформації про хід стратегічного планування серед громади 

міста; 
 допомога керівництву міста у проведенні громадських слухань та 

затвердженні Стратегічного плану міською радою. 



Основними методами роботи робочої групи були: мозковий штурм; 
техніка номінальних груп, фокус групи, індивідуальна та групова робота, 
дискусії та дебати, анкетні опитування експертів тощо. 

Процес планування розпочався у березні 2014 року відбором місцевих 
експертів, які допомогли б зібрати необхідні статистичні та дескриптивні дані 
для соціально-економічного аналізу. Це були керівники та спеціалісти 
підрозділів міськвиконкому, РДА, районної державної податкової адміністрації, 
районної служби зайнятості населення, комунальних підприємств тощо. Збір 
даних проводився впродовж всього процесу стратегічного планування. 

Крім членів робочої групи до процесу планування було залучено велику 
кількість експертів РДА, міськвиконкому, представництв державних інституцій 
в районі, наукових установ України, які зібрали та опрацювали статистичні та 
дескриптивні матеріали для соціально-економічної експертизи. На основі цих 
зібраних даних консультантами ЗУРНЦ було опрацьовано ґрунтовну соціально-
економічну експертизу основних тенденцій розвитку міста від 2006 року, що 
дало можливість сформувати реалістичний прогноз на перспективу планування, 
або, іншими словами, змоделювати соціально-економічний ландшафт, який 
детермінує траєкторію розвитку. Бачення цієї траєкторії, або так званий 
"нульовий" сценарій розвитку, стало базою для пошуку стратегічних шансів, 
які виникають із зовнішнього середовища. Саме такі пошуки призвели до 
усвідомлення необхідності зміни траєкторії розвитку, формування 
альтернативних сценаріїв через вибір стратегічних пріоритетів. 

Перша майстерня стратегічного планування відбулася 4 квітня 2014 року 
у приміщенні сесійного залу Коростенської міської ради. В рамках майстерні 
було здійснено вступний PEST-аналіз системи міста (його політичної, 
економічної, соціальної і технологічної сфер), вироблено першу версію 
стратегічного бачення майбутнього міста на перспективу 7 років, розпочато 
стратегічний аналіз SWOT, розроблено анкети для опитування мешканців міста 
та підприємців відносно їх бачення майбутнього міста та найважливіших 
проблем міста. 

З використанням розроблених на майстерні анкет, силами робочої групи 
та виконкому було проведено дослідження громадської думки у місті щодо 
ставлення громадян до свого міста, найважливіших проблем громади, шляхів їх 
вирішення шляхом анкетування. Результати дослідження використано як 
джерело ідей щодо перспективних проектів розвитку, а також з метою 
популяризації процесу стратегічного планування серед громадян міста. 

Важливою частиною дослідження стало опитування підприємців з метою 
оцінки підприємницького клімату в Коростені. Ця частина дослідження стала 
основою для формування стратегічного напряму "Регіональний індустріальний 
центр багатопрофільної економіки". 

Впродовж другої майстерні, яка відбулася 22 травня 2014 р., робоча група 
на основі результатів анкетування, уточнених даних допрацювала 
формулювання бачення, завершила SWOT-аналіз та здійснила рейтинг факторів 
розвитку за їх впливовістю. Опрацьовані матеріали стали основою для розробки 
сценаріїв розвитку міста та сформованої аналітично-описової частини (АОЧ) 
Стратегічного плану. 



Третя майстерня, яка відбулася 4 листопада, була присвячена визначенню 
стратегічних пріоритетів (напрямів розвитку), формулюванню стратегічних 
проблем та обговоренню проекту структури стратегічних і операційних цілей. 
Таким чином була сформульована концептуальна, "політична" частина 
стратегічного плану. 

Четверта майстерня 30-31 жовтня була присвячена формуванню плану 
дій, тобто операційні та, відповідно, стратегічні цілі було деталізовано на 
проектному рівні (завдання). Формулювання завдань відбувалося у форматі 
"Дія – Відповідальний – Виконавець - Джерела ресурсів – Терміни - Критерій 
виконання". Проведена була також пріоритезацію завдань, що дозволило 
скласти календарний план реалізації завдань Стратегічного плану. Для завдань, 
які заплановані до виконання у наступному році, були розроблені картки 
проектів. 

Крім цього, впродовж усього процесу стратегічного управління діяльність 
робочої групи та проміжні результати її роботи висвітлювали місцеві та 
регіональні ЗМІ: газети «Іскоростень», «Приватна газета», на місцевому 
телебаченні та на офіційній інтернет-сторінці міста. Після завершення 
формування плану заходів його проект було надруковано в газеті 
«Іскоростень».  
 


