
 
 
9 жовтня 2014 р. у м. Стрий Львівської області Регіональним філіалом 

Національного інституту стратегічних досліджень в м. Львові спільно з ГО «Центр 
суспільних інновацій», МГО «Інституту міжнародних економічних досліджень», ГО 
«Академічний простір» було організовано засідання «фокус-групи» із формування 
«Стратегії розвитку територіальної громади» (з використанням інструментарію та 
новітніх технологій у сфері фокус-менеджменту). 

 
Автором ідеї та співкоординатором від громадського сектору виступила Руслана 

Римарська (к.е.н., докторант, голова правління Благодійного фонду «Ми – єдина родина»). 
Метою проведення заходу була розробка 

концептуальних основ формування «Стратегії розвитку 
територіальної громади». 

Участь у заході взяли: науковці, представники 
територіальної громади, підприємці, представники 
органів державної влади, місцевого самоврядування, 
представники громадських організацій, державних 

установ.   
У заході взяли участь: к.е.н., 

директор РФ НІСД у м. Львові 
Володимир Волошин; к.п.н., 
представник Львівської обласної 
державної адміністрації Борис Сулим; 
к.е.н., старший науковий співробітник 
РФ НІСД у м. Львові Валентина 
Засадко; к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту Львівського національного аграрного університету Ольга Матійчук, д.е.н., 
професор, представник Громадської організації «Центр суспільних інновацій» Марія 
Флейчук та інші. 

Особливо слід відзначити широку участь 
представників прогресивної молоді району, які згенерували 
велику кількість прикладних механізмів забезпечення 
сталого соціально-економічного розвитку Стрийщини і, тим 
самим, підтвердили небайдужість та готовність молодої 
генерації працювати у напрямі утвердження української 
державності. 

 Під час заходу були застосовані новітні інструменти 
фокус-менеджменту (зокрема фасилітації), які дозволили 
максимально сконцентрувати увагу учасників на 
виробленні спільного бачення напрямів і засобів розвитку 
Стрийського району на довготривалу перспективу з 
врахуванням економічних, соціальних, екологічних, 



інституційних аспектів. Крім цільових орієнтирів була сформована низка конкретних 
напрямів, механізмів та інструментів для досягнення окреслених програмних положень.  

Напрацьовані матеріали ляжуть в основу розробки «Стратегії розвитку 
територіальної громади Стрийщини» з врахуванням ідей та бачення насамперед 

представників територіальної громади. 
У разі успішної реалізації окресленого пілотного проекту 

для Стрийщини використана методика та концептуальні 
підходи будуть запропоновані до використання й у інших 
районах західних областей України, а також для розроблення 
рекомендацій щодо вдосконалення законодавчого поля у сфері 
місцевого самоврядування.  


