Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки

SWOT- аналіз Івано-Франківської області
SWOT- аналіз Івано-Франківської області проведено з урахуванням стану
та тенденцій розвитку регіону, актуальних проблемних питань галузей господарського комплексу та соціальної сфери, висновків до розділів аналітично-описової частини стратегії, а також пропозицій, наданих членами обласної робочої
групи та координаційної ради з розроблення проекту Стратегії розвитку ІваноФранківської області на 2021-2027 роки.
SWOT- аналіз Івано-Франківської області
Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Значні поклади важливих для економіки
корисних копалин (природний газ, нафта,
сировина для промисловості будівельних
матеріалів тощо).
2.Сприятливе середовище для розвитку малого та середнього бізнесу
3.Наявність вільних земельних ділянок та
виробничих площ, придатних для створення
індустріальних, технологічних, інноваційних
парків
4.Значний потенціал та позитивна динаміка
розвитку відновлювальної енергетики у промислових масштабах та приватному секторі
5.Близьке розташування до кордонів ЄС, інвестиційна привабливість
6.Розташування регіону в західній частині
країни в безпосередній близькості до діючих
та перспективних залізничних і автомобільних міжнародних коридорів: «Крітський
№5» «Європа-Азія», «Північ-Південь» та інших
7. Розгалужена мережа автодоріг дозволяє
охопити екскурсійно-туристичними маршрутами понад 2/3 природних та історико-культурних пам‘яток області
8. Висока туристична привабливість регіону

1.Низький рівень інноваційної та інвестиційної активності суб’єктів господарської діяльності.

9. Сприятливі природно-кліматичні умови і
наявні ресурси, які надають змогу надавати
цілорічні оздоровчі, рекреаційні та туристичні послуги
10. Значна кількість об’єктів , природно-заповідного фонду, культурної спадщини

2.Стан дорожньої, інженерної інфраструктури
3.Висока трудова міграція населення, відтік
працездатного населення та кваліфікованих
кадрів за межі області, скорочення чисельності населення області
4.Низький рівень офіційної зайнятості, брак
робочих місць у сільській та гірській місцевості
5.Слаборозвинуте дрібнотоварне агровиробництво
6. Відсутність в області централізованих субрегіональних систем і підприємств селективного збору і утилізації твердих побутових
відходів
7. Недостатній рівень адаптації освіти до реального ринку праці
8. Нерівномірний рівень розвитку рекреаційного господарства
9. Відсутність або застарілість схем планування територій більшості громад області
10. Висока енергоємність та ступінь зносу
об’єктів бюджетної сфери та житлового сектору
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11. Достатньо широка і розгалужена мережа
колективних та індивідуальних засобів розміщування для туристів
12.Збережені національні традиції і фольклор
13.Розвинута система освіти, наявний науковий та кадровий потенціал

11. Недостатній рівень доступності до
об’єктів соціально-культурного призначення
для людей з інвалідністю
12. Недостатність забезпечення якісною питною водою окремих територій
13. Дотаційність більшості місцевих бюджетів області, висока залежність від державного бюджету
14. Наявність на території області об’єктів
підвищеної екологічної небезпеки гірничодобувної галузі
15. Відсутність облаштованого контрольнопропускного пункту та нерозвиненість прикордонної інфраструктури на українсько-румунському кордоні

14. Високий рівень освіченості населення
15.Значний обсяг надходжень від трудових
мігрантів з-за кордону

Можливості

Загрози

1.Активніше використання прикладних наукових досліджень та впровадження інновацій в усі сектори економіки
2.Зміцнення відносин між Україною та країнами ЄС, зокрема збільшення зовнішньоекономічних зв’язків між Івано-Франківською
областю та країнами ЄС
3.Розширення транскордонного співробітництва та залучення міжнародної технічної допомоги

1. Політична та економічна нестабільність
спричинена військовим конфліктом на сході
України.
2. Наростання міграції населення продуктивного віку, в т.ч. трудової міграції та відтік
кадрового потенціалу.

4.Розвиток інформаційно-комунікаційних
технологій, зокрема ІТ-сектору

4.Погіршення стану комунальної інфраструктури

5.Розвиток в’їзного (іноземного) туризму

5. Зниження темпів розвитку малого і середнього підприємництва
6.Зниження купівельної спроможності населення
7.Розширення ареалів депресивності на окремих територіях
8. Виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
9.Зростання вартості енергоносіїв та нестабільність грошово-кредитної політики, у т.ч.
високі відсоткові ставки за користування
кредитними ресурсами
10. Всихання ялинових насаджень в лісах
Карпат
11.Глобальна зміна клімату(загроза екологічному стану регіону)

3.Торговельні обмеження для продукції вітчизняного виробництва з боку основних
міжнародних партнерів

6.Активізація експортоорієнтованих та імпортозамінних виробництв
7.Залучення іноземних інвестицій в економіку області, зокрема з країн-членів ЄС
8.Розвиток транспортної та інженерної інфраструктури
9.Зростання попиту в світі на екологічно-чисту, органічну сільськогосподарську продукцію дасть можливість збільшити її виробництво та експорт
10.Виробництво екологічно чистої продукції
сільського господарства
11.Підвищення енергоефективності у виробництві, житлово-комунальній та соціальній
2
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сферах, розвиток відновлювальної енергетики
12.Поступлення значних обсягів доходів від
закордонних трудових мігрантів, які можуть
активізувати інвестиційну і споживчу складові економіки регіону
13.Підвищення якості освітніх послуг, залучення на навчання іноземних студентів у
ВНЗ І-ІV рівнів акредитації
14.Подальший розвиток туристично-рекреаційної сфери, зокрема курортів, ділового,
медичного, екологічного сільського туризму
15.Розбудова інфраструктури для збереження та переробки сільськогосподарської
продукції
16. Створення індустріальних, технологічних, інноваційних парків
17.Створення потужностей з переробки твердих побутових відходів
18.Підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів

12.Ухвалення рішень вищими органами управління Європейського Союзу щодо скорочення чи скасування інструментів територіального співробітництва
13. Засолення підземних водних горизонтів
від об’єктів, наявних на території Калуського гірничопромислового регіону
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