м. Кам'янське 2017 SWOT аналіз за напрямком
8. Малий, середній бізнес та підприємництво
сильні сторони
1. Кількість мешканців з роботою:
2. Перспектива для ведення сумісного бізнесу
3. Наявність вільних ринкових сфер (будівництво)
4. Наявність пром. інфраструктури
5. Наявніст всіх видів транспортного сполучення
6. Відносно низька вартість житла
7. Відносно дешева робоча сила

МОЖЛИВОСТІ
1. Потенціал для розвитку інфраструктури дозвілля
2. Демонополізація на ринку Ж.К,П,
3. Укрупнення відповілно до децентралізаційних законів
4. Логістичне положення
5. Наявність мостів через річку Дніпро
6. Наявність великої водної артерії
7. Наявність с/г сировинної бази
8. Наявність природних рекреаційних ресурсів
9. Розвиток енергозберігаючого бізнесу

слабі сторони
1. Слабкий рівень праці
2. Низька кваліфікація робітників
3. Відсутність вільних ділянок для сворення малого виробництва
4. Висока вартість зем. платежів (податок та оренда)
5. Відсутність діалогу з владою
6. Непередбачуваність владти
7. Перепони при роботі з бюджетом
8. Застарілі комунікації (вода, каналізація)
9. Корупція та відсутність відповідальності за неправомірні рішення
10. ВІдсутність сучасного коворкінг центру
11. Старіння населення, міграція молоді
ЗАГРОЗИ
1. Наявність великого фінансово-промислового центру _ м.Дніпро (відтік
робітничих кадрів, відтік фінансів в м. Дніпро)
2. Невизначені межі міста
3. Трудова міграція
4. Монополізація на енергоринку
5. Дії місцевої влади
5. Наявність тіньового ринку

Оброблена та узагальнена інформація SWOT аналізу
8. Малий, середній бізнес та підприємництво
сильні сторони
7. Відносно дешева робоча сила
Кількість мешканців
4. Наявність пром. інфраструктури
2. Перспектива для ведення сумісного бізнесу
6. Відносно низька вартість житла
5. Наявніст всіх видів транспортного сполучення

МОЖЛИВОСТІ
8. Наявність природних рекреаційних ресурсів
1. Потенціал для розвитку інфраструктури дозвілля
4. Логістичне положення
5. Наявність мостів через річку Дніпро
6. Наявність великої водної артерії
2. Демонополізація на ринку Ж.К,П,
7. Наявність с/г сировинної бази
3. Укрупнення відповілно до децентралізаційних законів

слабі сторони
4. Висока вартість зем. платежів (податок та оренда)
5. Відсутність діалогу з владою
6. Непередбачуваність владти
9. Корупція та відсутність відповідальності за неправомірні рішення
8. Застарілі комунікації (вода, каналізація)
3. Відсутність вільних ділянок для сворення малого виробництва
10. ВІдсутність сучасного коворкінг центру
11. Старіння населення, міграція молоді
1. Слабкий рівень працівників
2. Низька кваліфікація робітників
ЗАГРОЗИ
1. Наявність великого фінансово-промислового центру _ м.Дніпро (відтік
робітничих кадрів, відтік фінансів в м. Дніпро) Трудова міграція
4. Монополізація на енергоринку
5. Дії місцевої влади
5. Наявність тіньового ринку

1. Створення сприятливих умов для підприємництва 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 знань, коворкінги.
3.
Диверсифікація напрямків розвитку
4.
Спільне використання потенціалу суідніх громад шляхом об'єднання

