
Розробка стратегічного плану
розвитку міста Коростеня:

соціально-економічний аналіз
ситуації



ЗУРНЦ

МЕТА МАЙСТЕРНІ

Розглянути, куди рухається місто, 
якщо нічого не змінювати.

У першому наближенні визначити
можливі напрями його розвитку



ЗУРНЦ

ЦІЛІ МАЙСТЕРНІ

 представлення результатів анкетування
населення та підприємців – корегування
бачення;
 презентація аналізу статистичної

інформації про місто;
 “нульовий сценарій” розвитку міста;
 SWOT-аналіз як метод пошуку

перспективних напрямів розвитку.



 формулювання бачення;
 аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища

міста;
 визначення напрямів розвитку;
 визначення стратегічних цілей;
 формулювання операційних цілей і завдань;
 пріоритезація цілей і завдань;
 розробка проектів і програм досягнення

поставлених цілей і завдань;
 розробка системи оцінки ефективності і

результативності стратегії, коректування цілей і
методів їх досягнення.

Етапи розробки стратегічного
плану розвитку селища



БаченняБачення
(До чого прагнемо?)
НапрямиНапрями розвиткурозвитку

(На чому зосередимо свою увагу?)
СтратегічніСтратегічні ціліцілі

(Що необхідно зробити?)
ОперативніОперативні ціліцілі

(Яким чином цього досягнемо?)
ЗЗ аа вв дд аа нн нн яя

(Що ми повинні зробити?)

Піраміда цілей і завдань
стратегічного плану



узагальнене відображення основних
Ваших цінностей та оптимістичних
очікувань щодо майбутнього Коростеня

Бачення — це



Коростень – це

 промислово розвинуте, чисте, охайне, 
екологічно безпечне, комфортне для
проживання місто, де живуть усміхнені люди. 
Місто з високим рівнем соціального захисту
населення, туристичний центр

 промислово розвинуте, чисте, охайне, 
екологічно безпечне, комфортне для
проживання місто, де живуть усміхнені люди, 
історико-культурний та економічний центр
Житомирщини.

ЗУРНЦ



 формулювання бачення;
 аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища

міста;
 визначення напрямів розвитку;
 визначення стратегічних цілей;
 формулювання операційних цілей і завдань;
 пріоритезація цілей і завдань;
 розробка проектів і програм досягнення

поставлених цілей і завдань;
 розробка системи оцінки ефективності і

результативності стратегії, коректування цілей і
методів їх досягнення.

Етапи розробки стратегічного
плану розвитку селища



Напрями розвитку — це

визначені сфери і місця концентрації
діяльності суб’єктів місцевого розвитку.
Визначення пріоритетних напрямів комплексного
розвитку міста — найвідповідальніший етап у
розробленні стратегічного плану комплексного розвитку
міста, оскільки на тривалий термін концентрує основні
ресурси і зусилля громади.

ЗУРНЦ



Стратегічні альтернативи

 місто як центр медицини та охорони здоров’я;
 місто як промисловий центр;
 місто з промислово-туристичною спеціалізацією; 
 місто як транспортний вузол;
 місто як центр гуртової та роздрібної торгівлі; 
 місто як центр культу;
 місто як центр багатопрофільного малого і середнього бізнесу

(без спеціалізації); 
 місто як культурно-розважальний і туристичний центр; місто як

освітній центр; 
 місто як центр відпочинку;
 місто як регіональний діловий і адміністративний центр; 
 місто-сателіт (спальний район)



SWOT-аналіз полягає у
визначенні:

 сильних сторін (Strengths) — внутрішніх можливостей
(навичок, потенціалу) або ресурсів міста, що можуть
зумовити формування конкурентної переваги;

 слабких сторін (Weaknesses) — обмежуючих факторів
розвитку міста, на які має безпосередній вплив громада
міста;

 можливостей (Opportunities) — шансів, що їх можна
використати для досягнення стратегічних цілей розвитку
міста, але на які міська громада не має безпосереднього
впливу;

 загроз (Threats) — будь-яких процесів або явищ, що
перешкоджають руху в напрямі досягнення бачення та
цілей розвитку міста і на які місто не має безпосереднього
впливу.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

Петро Мавко та Олег Карий


