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ЗУРНЦВибір траєкторії на існуючому «ландшафті»

«Базова»
траєкторія

Вибрана траєкторія



ЗУРНЦВибір траєкторії на існуючому «ландшафті»

«Ландшафт» – стійка в часі
комбінація зовнішніх і внутрішніх
факторів, які формують траєкторію
розвитку

Вибір альтернативної траєкторії – це
свідоме рішення щодо зміни
«ландшафту» на його критичній
ділянці (часовий горизонт Стратегії)

Зміна «ландшафту» – це зміна
комбінації існуючих факторів
впливу та створення нових



Сценарій інтенсивного розвитку: 
«Друге дихання»

Грунтується на нарощуванні потужностей
промислового виробництва на базі нових
інвестиційних проектів в традиційних для
міста або суміжних галузей з поступовим
зміщенням виробничих циклів в бік
зростання глибини переробки.

Вибір сценарію розвитку



Новою галуззю промисловості у місті може стати
машинобудування. Передумовами такого розвитку
ситуації є:
Сформований імідж міста як промислового центру
Наявний зареєстрований «Індустріальний парк»
Наявність природніх 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 відходи і
ТПВ).  



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.

БАЧЕННЯ-2025

Коростень — це



Мета Стратегії – спрямувати
ОБМЕЖЕНІ ресурси на ПРІОРИТЕТНІ
сфери, які призведуть до швидкого
розвитку

Як правильно вибрати пріоритети?



ЗУРНЦSWOT- аналіз

ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ

ПОЗИТИВНІ НЕГАТИВНІ

S (СИЛЬНІ
СТОРОНИ) фактори

регіону, які можуть бути
використані для розвитку

O (МОЖЛИВОСТІ) 
фактори зовнішнього впливу, які сприяють

розвитку

T (ЗАГРОЗИ) 
фактори зовнішнього впливу, які

заважають розвитку

W (СЛАБКІ
СТОРОНИ)
фактори регіону, які
заважають розвитку

ПОЗИТИВНІ НЕГАТИВНІ



ЗУРНЦ

Аналіз SWOT і матриця
«чистих» стратегій





Вибір типу стратегії

Тип Стратегії вибирається в
конкретних історичних і
політичних умовах та визначається
станом соціально-економічного
розвитку регіону

Оптимальний тип стратегії
розвитку Коростеня – змішаний, з
використанням порівняльних
переваг, творчим прийняттям
викликів та одночасним
блокуванням ризиків



Розглянемо
результати аналізу

SWOT/TOWS



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Петро Мавко та Олег Карий


