м. Кам'янське 2017 SWOT аналіз за напрямком
7. Промисловий комплекс міста. Зовнішньоекономічна діяльність.
сильні сторони
слабі сторони
1. Развитая транспортная инфраструктура, вода наземн.,
аэропорт, Днепр
1.Втрата молодого потенціалу мешканців міста, старіння
2. Инфраструктура: энерго, газ, вода
2. Забруденення природного середовища
3. Наличие учебной базы
3. Отсутствие инвентаризации (реестр пром. предприятий)
4. Наличие проф. кадров
4. Корупція та неефективне управління комунальною власністю
5. Развитие IT коммуникации
5. Отсутствие реальной стратегии города
6. Запас производственных площадок, особенно ПХЗ
6. Високий рівень енергоспоживання, знос основного фонду
7. Население 250 тыс.
7. Неиспользуемые технологии
8. Наличие мостов
8. Неудачное расположение тамож.
9. Наличие водохранилища
9. Отсутствие сопровождения инвестора от власти и диалога
10. Развитые знания языков
10. Накопление пром. отходов
11. Доступное жилье
11. Норм. грош. оцінки, землі біля Дніпра
МОЖЛИВОСТІ
ЗАГРОЗИ
1. Удобное месторасположение, логистика
Наличие г.Днепра и его доминирование
2. Наличие реки Днепр
2. Вывоз денег в Днепр
3. Близость аэропорта
3. Утечка рабочей силы
4. Наличие рядом сельхоз полей потенциала предприятий
4. Зависимость от страны
5. Возможности использования новых современных технологий для
5. Новые
роста технологии которые мы не используем
6. Зупинка великих підприємств, залежність міста від великих
підприємств
6. Развитие легкой промышленности
7. Ресурсна залежність

Оброблена та узагальнена інформація SWOT аналізу
7. Промисловий комплекс міста. Зовнішньоекономічна діяльність.
сильні сторони
1. Развитая транспортная инфраструктура, вода наземн.,
аэропорт, Днепр, Инфраструктура: энерго, газ, вода, наличие
мостов, водохранилища

слабі сторони

1.Втрата молодого потенціалу мешканців міста, старіння
2. Забруденення природного середовища, накопичення
2. Запас производственных площадок, особенно ПХЗ
промислових відходів
3. Відсмутня інвентеризація (реєстр пром. прідприємств), корупція
та неефективне управління комунальною власністю, відсутність
реальної стратегії міста та супровід інвестора, діалог інвестора з
3. Наличие учебной базы, проф. кадров
владою
4. Население 250 тыс., доступное жилье, низкая з/п
4. Високий рівень енергоспоживання, знос основного фонду,
5. Норм. грош. оцінки, землі біля Дніпра
МОЖЛИВОСТІ
ЗАГРОЗИ
1. Удобное месторасположение, логистика, наличие реки Днепр, 1.Наличие г.Днепра и его доминирование, вывоз денег в Днепр,
2. Зависимость от страны
2. Наличие рядом сельхоз полей потенциала предприятий
3. Возможности использования новых современных технологий
для роста
3.Новые технологии которые мы не используем
4. Развитие легкой промышленности
4.Зупинка великих підприємств, залежність міста від великих

1. Створення сприятливих інвестиційних умов та сприяння влади у ведені бізнесу на
місцевому рівні ( куратор інвестора)
2.
Використання нових технологій та використання всього потенціалу міста на користь
економіці та мешканцям. Розвиток IT технологій
3. Диверсифікація напрямків розвитку промисловості

