ПРОЕКТ
SWOT-аналіз
Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Вигідне
транспортно-географічне
розташування
області
(транспортні
коридори, близькість до столиці України)
дозволяє використовувати транзитний рух
товарів і послуг, співпрацювати з сусідніми
регіонами, збільшувати збут місцевої
продукції та надавати послуги.
2. Наявність
зовнішнього
кордону
з
Республікою Білорусь.
3. Значний і різноманітний мінеральносировинний потенціал.
4. Сприятливий для життя і господарської
діяльності клімат.
5. Розгалужена мережа водотоків та ґрунтів
високої природної родючості
6. Великі лісові масиви та породи деревини,
особливо цінні за своїми характеристиками.
7. Багатогалузеве
сільськогосподарське
виробництво, у тому числі органічне та
наявність
конкурентоспроможних
сільськогосподарських товаровиробників.
8. Розвинені
галузі
промислового
виробництва.
9. Велика кількість об’єктів природнозаповідного фонду, пам’яток історії, музеїв.
10. Наявність потенційних об’єктів та
вільних земельних ділянок для залучення
інвестицій, позитивна тенденція збільшення
питомої ваги інвестицій з країн ЄС та
позитивна практика взаємодії з іноземними
інвесторами.
11. Розвиток
та
ефективність
експортоорієнтованих підприємств.
12. Забезпечення підготовки кваліфікованих
робітничих кадрів професійно-технічними
навчальними закладами для потреб галузей
економіки області.
13. Наявність ВНЗ I-ІV рівнів акредитації, що
забезпечують підготовку спеціалістів для
галузей
промисловості,
сільського
господарства та соціальної сфери.
14. Достатня
науково-дослідна
база
досліджень
для
галузі
сільського
господарства.
15. Створені комфортні умови для ведення
бізнесу.

1. Концентрація сировинного виробництва і
недостатній рівень доданої валової вартості в
регіоні,
у
тому
числі
за
рахунок
інтелектуальної складової.
2. Реєстрація
окремих
потенційних
підприємств, а відтак центрів прийняття
управлінських рішень і концентрації прибутку
(можливий фінансовий ресурс) за межами
області.
3. Низький рівень інновацій у виробничій
сфері та недостатній рівень цифровізації.
4. Стійка тенденція нерівномірності локалізації
інвестицій
у
розрізі
адміністративнотериторіальних одиниць.
5. Наявність процесів ерозії ґрунтів.
6. Низька якість місцевих доріг, особливо в
сільській місцевості та благоустрою в
населених пунктах територіальних громад.
7. Недостатній
розвиток
соціальної
та
комунальної інфраструктури у сільській
місцевості та обмеженість коштів місцевих
бюджетів на цю мету.
8. Територіальні диспропорції у розвитку
громад.
9. Негативна
демографічна
ситуація,
погіршення вікової структури населення та
кількісне скорочення трудових ресурсів.
10. Відтік молоді в інші регіони країни та за
кордон з метою отримання освіти та
працевлаштування.
11. Недостатня
активність
окремих
територіальних громад щодо реалізації
проектів регіонального розвитку зокрема
інфраструктурних та отримання фінансування
з державного бюджету.
12. Майже відсутній інтерес бізнесу в
співфінансуванні
проектів
регіонального
розвитку, спрямованих на розвиток територій
та людського капіталу.
13. Збільшення
викидів
забруднюючих
речовин в атмосферне повітря.
14. Низька якість питної води.
15. Проблема утилізації та переробки твердих
побутових відходів.

16. Успішна
реалізація
реформи
децентралізації влади та формування
фінансово
спроможних
територіальних
громад області.
17. Реалізація
механізмів
соціального
партнерства та партнерства з бізнесспільнотою.
18. Соціально-суспільна стабільність та
громадянська активність.

16. Низький рівень екологічної свідомості та
культури.
17. Присутність у сільськогосподарському
виробництві агрохолдингів, які зареєстровані в
інших регіонах, і не інвестують в розвиток
територіальних громад на території яких
здійснюють діяльність.
18. Невикористані можливості ефективного
управління майновими ресурсами державної та
комунальної форми власності для розвитку
бізнесу.

Можливості

Загрози

1. Можливості, пов’язані з загальним 1. Нестабільність
зовнішнього
та
економічним зростанням України.
внутрішньодержавного
економічного
середовища.
2. Можливості, обумовлені удосконаленням
законодавства,
що
регулює
питання 2. Висока вартість кредитних ресурсів.
регіонального розвитку.
3. Впровадження демпінгових мит, зменшення
3. Можливості у зв’язку з реалізацією квот іноземними країнами на продукцію, що
державних
цільових
(галузевих, експортується
українськими
секторальних) програм (додаткове державне товаровиробниками.
фінансування у розвиток регіону).
4. Відтік іноземних капіталів.
4. Можливості, обумовлені продовженням
5. Посилення диспропорцій інвестиційного
реалізації
державного
механізму
розвитку регіонів.
стимулювання
енергоефективності
у
житловому секторі.
6. Інфляційні процеси, девальвація гривні.
5. Можливості у зв’язку з позитивною
динамікою попиту на зовнішніх і внутрішніх
ринках на сільськогосподарську продукцію,
у тому числі органічну та стабільність
трендів у світі і в Україні: «чисті продукти
харчування», «здорове харчування».

7. Зростання тарифів на енергоносії для всіх
категорій споживачів.
8. Продовження відтоку трудових ресурсів за
кордон.

9. Відсутність законодавства, що регулює
агрохолдингів
в
сільських
6. Можливості співпраці з регіонами України діяльність
територій.
та країнами світу.
7. Можливості
транскордонного 10. Виникнення форс-мажорних обставин та
непередбачуваних ситуацій.
співробітництва з Республікою Білорусь.
8. Можливості, пов’язані з розвитком мережі
і поліпшенням якості доріг державного
значення, що проходять через територію
області, як фактор стимулювання розвитку
логістичної галузі.
9. Можливості у зв’язку з зростанням попиту
в країні і світі на «локальні» мандрівки, у
тому числі у сільську місцевість та інтересу
до українських місцевих пам’яток історії і
культури, традицій і звичаїв.

10. Можливості, що відкриваються у зв’язку
з проведенням інвестиційних форумів
загальнодержавного рівня.
11. Можливості, у разі збільшення квот на
експорт української продукції (товарів) у
країни ЄС у рамках Угоди про Асоціацію між
Україною і ЄС.

