
     1  Профільна група                                                          Крок 1.1.  SWOT-аналіз у сфері   УПРАВЛІННЯ МІСТОМ                                          Перехресна група 

Внутрішні  
чинники 

Сильні сторони  
 - якості, ресурси, які можуть бути використані для розвитку міста 

Оцінка 
1…10 

Слабкі сторони  

- внутрішні недоліки і обмеження, що ставлять під загрозу розвиток міста 
Оцінка 
1…10 

1. Місцеві та 
центральні органи 
влади, розподіл 
повноважень та 
комунікація між 
ними. 

 

    

2. Силові структури, 
їх підпорядкування 
та повноваження. 
Органи судо-
чинства та спосіб  
їх формування. 
Злочинність в місті. 

    

3. Як жителі міста 
можуть впливати на 
зміст рішень 
органів влади? 
 

 

    

Зовнішні  
чинники 

Можливості  
-виграшні моменти, які створюються оточенням і могли б сприяти розвитку 

Оцінка 
1…10 

Загрози  
- зовнішні фактори, що можуть негативно вплинути на розвиток міста 

Оцінка 
1…10 

1. Зміна політиків 
та політичної 
системи. 
 
 
 
 

    

2. Зміна 
законодавства, 
нормативних 
документів на 
національному та 
міжнародному 
рівнях. 

 

    

3. Зміна очікувань 
і вимог  
груп інтересів  
у місті, області та в 
центрі.  
 
 
 

    



   2 Профільна група                                                                Крок 1.2.  SWOT-аналіз у сфері   ЕКОНОМІКИ МІСТА                                    Перехресна група 

Внутрішні  
чинники 

Сильні сторони  
 - якості, ресурси, які можуть бути використані для розвитку міста 

Оцінка 
1…10 

Слабкі сторони  

- внутрішні недоліки і обмеження, що ставлять під загрозу розвиток міста 
Оцінка 
1…10 

1. Бізнес-
середовище,  галузі 
та  сфери 
економіки, 
кластери, ринки.  
Рівень 
монополізації. 

    

2. Ресурси, 
джерела енергії, 
екологія. 
 
 
 
 

    

3. Трудові ресурси 
та їх кваліфікація, 
зайнятість. 
 
 
 

 

    

Зовнішні  
чинники 

Можливості  
-виграшні моменти, які створюються оточенням і могли б сприяти розвитку 

Оцінка 
1…10 

Загрози  
- зовнішні фактори, що можуть негативно вплинути на розвиток міста 

Оцінка 
1…10 

1. Зміна 
економічних 
показників, 
факторів розвитку 
господарства, 
формування 
бюджетів. 

    

2. Зміна технологій, 
джерел 
інформації, рівня 
захищеності, 
швидкостей її 
передачі та 
обробки. 

 

    

3. Зміна ціни 
сировини, 
матеріалів, 
обладнання, 
енергії, 
нерухомого майна, 
тощо. 

    



     3 Профільна група                                                     Крок 1.3.  SWOT-аналіз у сфері  ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА                                                Перехресна група 

Внутрішні  
чинники 

Сильні сторони  
 - якості, ресурси, які можуть бути використані для розвитку міста 

Оцінка 
1…10 

Слабкі сторони  

- внутрішні недоліки і обмеження, що ставлять під загрозу розвиток міста 
Оцінка 
1…10 

1. Архітектура, 
ланшафт, 
просторова 
структура 
(земельні ресурси 
та вільні ділянки). 

 

    

2. Транспорт, 
дороги, 
регіональна і 
глобальна 
комуінікація. 
 
 

    

3. Житлова сфера, 
тепло- та енерго-
збереження. 
ЖК послуги, вивіз 
та переробка 
відходів життєді-
яльності. Джерела  
питної води.  

    

Зовнішні  
чинники 

Можливості  
-виграшні моменти, які створюються оточенням і могли б сприяти розвитку 

Оцінка 
1…10 

Загрози  
- зовнішні фактори, що можуть негативно вплинути на розвиток міста 

Оцінка 
1…10 

1. Зміни у 
просторовій 
струкутрі 
міст, їх ланшафті та 
технології 
будівництва. 
 

    

2. Зміна соціальних 
стандартів. 

 

    

3. Зміни у 
технологіях енерго- 
та теплопостача-
ння. Зміни у 
технологіях 
обслуговування 
ЖКХ 

    



4 Профільна група                                        Крок 1.4.   SWOT-аналіз в СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ МІСТА                              Перехресна група 

Внутрішні  
чинники 

Сильні сторони  
 - якості, ресурси, які можуть бути використані для розвитку міста 

Оцінка 
1…10 

Слабкі сторони  

- внутрішні недоліки і обмеження, що ставлять під загрозу розвиток міста  
Оцінка 
1…10 

1. Освіта і наука. 
Медицина в місті.  
Пенсійне та 
соціальне 
забезпечення. 
Соціальна 
інфраструктура та її 
доступність. 

    

2. Приватність, 
права і 
свободи жителів 
міста, їх здатність 
до самоорганізації. 
 
 
 

    

3. Культура і 
мистецтво. 
Дозвілля, 
відпочинок. форми і 
способи творчої 
самореалізації . 

 

    

Зовнішні  
чинники 

Можливості  
-виграшні моменти, які створюються оточенням і могли б сприяти розвитку 

Оцінка 
1…10 

Загрози  
- зовнішні фактори, що можуть негативно вплинути на розвиток міста 

Оцінка 
1…10 

1. Демографічні 
зміни та нові лінії 
розшарування 
спільноти міста.  
 
 
 

    

2. Ціннісні, 
моральні та 
поведінкові 
зміни  

 

    

3. Зміни інтересів, 
потреб і запитів 
городян.  
 
 

    



 


