
ДЛЯ ЧОГО МИ ПЛАНУЄМО?

• Досягти можливо лише 
точно визначених цілей 

• Якщо ти не знаєш, чого 
точно ти прагнеш, то 
скоріш за все, отримаєш, не 
то, чого очікуєш



МАЄМО 
ВИЗНАЧИТИСЬ:

Хто ми?

Куди ми прагнемо?

Куди ми рухаємось?

Як туди дістатись?»



СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН 
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

Узагальнена програма 
досягнення громадою 

самостійно поставленої МЕТИ



 

Стратегія обов’язково  має:

• бути сприйнятною та прийнятною 
для громади

• поліпшувати показники 
ефективності місцевої економіки;

• поліпшувати показники якості життя 
мешканців



ЕТАПИ процесу стратегічного 
планування

АНАЛІЗ   (стратегічний аналіз, 
соціологічні дослідження)

СТРАТЕГІЯ (бачення майбутнього, 
SWOT аналіз, визначення стратегічних, 

операційних цілей та завдань)
ВПРОВАДЖЕННЯ (пріоритети, 
відповідальність, строки реалізації, 
управління процесами, моніторинг, 

актуалізація, звітність)



Місія 

Призначення

Для чого створена громада?
Заради чого існує?



Стратегічне бачення (візія)

Ідеальний стан через N років

КУДИ МИ РУХАЄМОСЬ?
ЯК МИ БУДЕМО ВИГЛЯДАТИ?



Стратегія

Спосіб досягнення бачення

ЯК?
 ЯКИМ ШЛЯХОМ 

МИ ЦЬОГО ДОСЯГНЕМО?



Цінності

Погляди та обмеження, 
яких притримуємось, 

реалізовуючи стратегію

ЧОМУ?
ЯКІ ПРИНЦИПИ МИ МАЄМО?



Цілі 

Результати стратегії

ЧОГО?
Чого ми хочемо досягти?



Програми

Заходи, які необхідно здійснити, 
аби досягти бачення

ЩО?      КОЛИ?
Що збираємось робити?





Місія громади 
(як адміністративно-територіальної 

одиниці) – 

це основне її призначення (пов’
язане з причиною її появи ), її місце 

в економічній системі регіону 
(держави), її унікальні особливості 

та конкурентні переваги.



Стратегічне Бачення  (візія)- це 
спільне, погоджене на основі 

консенсусу, уявлення жителів громади 
про те, якою громада має виглядати в 

майбутньому. 

Іноді Стратегічне Бачення формулюється 
досить деталізовано, навіть з визначенням 

певних показників. Іноді дві категорії (Місію та 
Стратегічне Бачення) об'єднують в одну.



Важливо!!!

Місія та бачення мають відображати:
Уявлення громади 

про свою 
конкурентну спроможність  

для стабільного розвитку



Стратегічні цілі громади     НАПРИКЛАД

А. Економічний розвиток громади

В. Створення комфортних умов для 
проживання мешканців громади

С. Створення свідомої та активної 
громади з високим рівнем безпеки життя



Операційні цілі випливають із 
стратегічного бачення і стратегічних 

цілей визначають межі, в яких 
прийматимуть рішення щодо 
конкретних цілей та заходів. 

Операційні цілі мають відповідати 
конкретній Стратегічній цілі.



У кожній зі Стратегічних цілей 
визначено ряд  необхідних 

операційних цілей та 
завдань.



Операційна ціль – бажаний результат 
цілеспрямованої діяльності у 

вирішенні основної проблеми з 
оптимальним використанням ресурсів. 

Досягнення Стратегічної мети 
–  спосіб вирішення проблем чи 

реалізація можливостей.



Кожна операційна ціль 
конкретизується завданнях, що є 
обмеженими у часі алгоритмами 

дій щодо досягнення операційних 
цілей. 

Сукупність завдань складає 
операційну ціль.



Завдання – це проекти, що 
показують,  зміни та визначають 
операційні цілі кількісно, а також 
терміни виконання, конкретних 
виконавців, результат, обсяги та 

джерела фінансування, чітко 
визначені заходи. 

Кількість завдань має бути такою, 
щоб виконати операційну ціль.



Етапи стратегічного планування:
1. Створення робочої групи
2. Профіль громади - Аналіз поточного 
стану
3. SWOT/STEP аналіз
4. Соціологічне дослідження 
пріоритетності очікувань
5. Фокус – групи
6. Проект. Визначення індикаторів 
розвитку 
7.Фахові консультації. Погодження 
проекту
8. Презентація. Громадські слухання
9. Затвердження стратегії


