
Розробка стратегічного плану
розвитку міста Коростеня:

напрями розвитку та
стратегічні цілі



ЗУРНЦ

МЕТА МАЙСТЕРНІ

У першому наближенні визначити
напрями розвитку та його

стратегічні цілі



ЗУРНЦ

ЦІЛІ МАЙСТЕРНІ

 обговорення результатів SWOT-аналізу;
 презентація напрямів розвитку та

стратегічних цілей стратегічного плану;
 ідентифікація стратегічних проблем у

місті Коростені.



 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



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



 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



Напрями

 Регіональний індустріальний центр
багатопрофільної економіки;
 Місто високої якості міського

середовища.

ЗУРНЦ



Найважливіші засади формулювання
стратегічних цілей

Мета, як результат певної
“цілеспрямованої” діяльності, -
потрібна не сама по собі. Її
досягнення – це лише спосіб
розв'язання існуючої проблеми, або
реалізації можливості, яку “не
можна змарнувати”.



Найважливіші засади формулювання
стратегічних цілей

Ціль, як спосіб/засіб, повинна оцінюватися
категоріями “раціональності”, “ефективності”

тощо. Навіть найпривабливіші цілі можуть
бути помилковими і навіть шкідливими, коли

їх досягнення не вирішує пріоритетних
проблем, або створює більше проблем, ніж

вирішує.



Найважливіші засади формулювання
стратегічних цілей

Стратегічні цілі повинні
обґрунтовуватися, а також мають
обговорюватися альтернативи таким
цілям, в оперті на міркування
раціональності, а не лише на емоційні
оцінки і політичні амбіції.



ЗУРНЦ

Найважливіші засади
формулювання стратегічних

цілей
Цілі повинні бути:
 конкретними
 вимірними
 досяжними.
 реальними
 визначеними у часі

SMART-
goals



Цілі і проблеми. Проблеми і цілі

Проблеми існують виключно у
зв’язку з людськими цілями, 
мотиваціями і прагненнями. 

Оскільки міста і їх мешканці різні, 
то правильні рішення для кожного

міста будуть різні



ЗУРНЦ

Цілі і проблеми. Проблеми і
цілі

 Проблема – це умова або набір обставин, 
які на думку людини або групи людей
повинні бути зміненими.
 Проблема – це продукт невдоволеності і

устремлінь людей.



Стратегічні цілі

 Регіональний індустріальний центр
багатопрофільної економіки:
 стимулювати розвиток високотехнологічних секторів

промисловості;
 удосконалити систему маркетингу міста;
 покращити підприємницький клімат

 Місто високої якості міського середовища:
 покращити візуальний імідж міста (підвищити

функціональність публічного простору);
 підвищити рівень енергетичної та екологічної безпеки

міста;
 стимулювати нові форми участі населення в

управлінні містом

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 міста



ЗУРНЦ

Операційні цілі

повинні давати відповідь на
запитання, яким чином
будемо досягати
стратегічних цілей



ЗУРНЦ

Завдання

повинні містити перелік та
орієнтовні терміни виконання
робіт, які маємо здійснити для
досягнення операційних і
стратегічних цілей

(що маємо зробити для досягнення
визначених цілей?!)



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

Петро Мавко та Олег Карий


