
SWOT-АНАЛІЗ ПОЧАЇВСЬКОЇ МОТГ 

 

Поняття й основні елементи SWOT-аналізу 

Метод SWOT — аналізу дозволяє виокремити основні чинники внутрішнього та 

зовнішнього середовища, які співвідносяться як потенціал та реакція суб'єкта (громади) 

відповідно до сигналу (впливу) зовнішнього середовища. 

Сильні сторони громади покликані забезпечити її прискорене просування до 

досягнення стратегічних цілей, у той час як слабкі сторони громади - негативна 

властивість громади, що обумовлює гальмування в процесі руху до досягнення 

стратегічних цілей.  

Зовнішні можливості - це тенденції або події в зовнішньому середовищі, при 

правильній відповідній реакції на які громадо може домогтися істотного просування до 

поставлених стратегічних цілей. 

Зовнішні загрози - це тенденції або події в зовнішньому середовищі, які під час 

відсутності відповідної реакції зі сторони громади можуть спричинити значне погіршення 

стану організації на шляху до виконання своїх планів. 

 

Матриця SWOT-аналізу Почаївської МОТГ 

 

Сильні сторони громади Слабкі сторони громади 

Почаївська Лавра — центр 
паломницького туризму  

Впізнаваність назви міста Почаєва в світі 

Багата історична спадщина регіону 

Відносно хороший стан автомобільних 
шляхів Почаїв-Тернопіль, Почаїв-
Кременець 

Відносно сприятлива екологічна ситуація 

Гідрологічні ресурси р.Іква дозволяють 
розвивати рибне господарство та 
рекреацію 

Самозайнятість частини населення в 
зовнішній трудовій міграції 

Відсутність містоутворюючих підприємств 

Відсутність інфраструктури підтримки 
підприємництва 

Недостатній рівень кооперативного руху в 
аграрному секторі та досвіду спільних 
проектів підприємців 

Соціальні проблеми, обумовлені 
зовнішньою трудовою міграцією 

Поганий стан доріг в межах населених 
пунктів об’єднаної громади 

Слабкість інституцій громадянського 
суспільства 

Низький технічний рівень  доступу до 
Інтернету 



Відсутність майданчиків комунікацій в 
громаді 

Слабкі можливості для проведення 
змістовного дозвілля 

Відсутність закордонних партнерів громади 

Відсутність досвіду розробки програм та 
проектів соціально-економічних розвитку 

Брак кваліфікованих кадрів для 
впровадження програмно-цільового методу 
формування бюджету громади 

Загальний брак кваліфікованих кадрів у всіх 
галузях функціонування громади 

Низький рівень ініціативності населення і 
невір’я в успішність спільних проектів 

Низький рівень довіри громадян до влади в 
цілому 

Ухиляння населення від чесної сплати 
податків 

Відсутність узгодженого бачення розвитку 
об’єднаної громади мешканцями міста і сіл 

 

Зовнішні можливості Зовнішні загрози 

Стратегія розвитку Тернопільської 
області розглядає Почаїв як один з 
центрів паломницького туризму 

Для розвитку об’єднаних громад 
виділяються значні кошти в державному 
бюджеті (кошти ДФРР на проекти 
розвитку, кошти державної субвенції на 
розвиток інфраструктури ОТГ) 

На підтримку реформ в Україні виділені 
значні кошти міжнародної технічної 
допомоги (МТД) 

Доступна експертна допомога в розробці 
програм та проектів соціально-
економічних розвитку 

Конкуренція об’єднаних громад за ресурси 
(кошти ДФРР та МТД, експертна допомога, 
тощо) 

Залежність від агрохолдингів - орендарів 
паїв 

Ризики провокування міжконфесійних 
конфліктів в наслідок військової агресії Росії 
в Україні 

Безповоротна міграція в інші міста України 

Несприйняття реформи об`єднання громад 
районною елітою 

Бюрократичні та корупційні ризики 



Стабільно високий рейтинг  Почаївської 
лаври серед  всесвітніх центрів 
паломництва 

Нестабільність бюджетного фінансування 

Ризики наростання інфляційних процесів в 
Україні 

Політична та соціальна напруженість в 
державі 

 

Співставлення відповідності матриці SWOT-аналізу та стратегічних 

(операційних) цілей 

Взаємозв’язок SWOT-аналізу та визначених стратегічних цілей є наступним: як підсумок 

формулювання узагальненого потенціалу громади та прогнозованих сигналів 

зовнішнього середовища (результати SWOT-аналізу) визначаються відповідні операційні 

цілі та завдання, що стосуються забезпечення ефективного реагування (впливу) 

Почаївської міської ради (об’єднаної громади в цілому). 

Приклад взаємозв’язку потенціалу громади та стратегічних цілей (таблиця 1). 

Ставки на р.Ікві були створені для розвитку рибного господарства. В нинішніх 

умовах це було б однією з якірних точок розвитку об’єднаної громади. Крім цього, 

наявність каскаду подібних ставків могла б стати важливою частиною туристично-

рекреаційного комплексу в с.Ст.Тараж, а також важливою зоною відпочинку та 

проведення дозвілля мешканців громади. Тому в таблиці відмічений зв'язок даної 

сильної сторони громади з операційними цілями 3.2. «Застосування комплексного 

підходу до розвитку регіонального туристичного-рекреаційного сектору» та 4.1. 

«Поєднання в єдину систему  інженерно-інфраструктурного розвитку та 

благоустрою міської і сільських територій об’єднаної громади». 

Але фактом сьогодення є повний занепад каскаду ставків. Робоча група проекту 

дійшла висновку, що рушійною силою у відродженні ставкового господарства в 

Почаївській ОТГ могла б стати активність громадян (громадського активу). Саме 

вони могли б змусити місцеву владу та нинішнього орендаря знайти можливість 

вирішення даного питання в інтересах майбутнього громади. Оскільки громадське 

суспільство в громаді розвинуте дуже слабо, нами відмічено, що даною перевагою 

громада зможе скористатися тільки при наявності активного громадянського 

суспільства (тобто досягнення стратегічної цілі 2 ). 

Приклад взаємозв’язку слабких сторін громади та стратегічних цілей (таблиця 2). 

Загальний брак кваліфікованих кадрів у всіх галузях функціонування Почаївської 

громади є тим фактом сьогодення який унеможливлює постановку амбіційних 

завдань розвитку громади в найближчій перспективі. Тому ця задача є однією із 

найпріоритетніших для вирішення.  

Разом з тим окремо виділені такі  проблеми як «Брак кваліфікованих кадрів для 

впровадження програмно-цільового методу формування бюджету громади» та « 



Відсутність досвіду розробки програм та проектів соціально-економічних 

розвитку», оскільки на сьогоднішній день це є  найбільш вузькими місцями для 

отримання зовнішніх ресурсів (кошти державних субвенцій, фонду регіонального 

розвитку, грантових коштів з програм міжнародної допомоги). 

Приклад взаємозв’язку використання для громади зовнішніх можливостей та 

стратегічних цілей (таблиця 3). 

Очевидно що для реалізації стратегічних завдань власних кадрових ресурсів в 

Почаївській громаді на сьогодні абсолютно недостатньо, тому без допомоги 

зовнішніх експертів  не обійтися (взаємозв’язок  такої зовнішньої можливості як 

«Доступна експертна допомога в розробці програм та проектів соціально-

економічних розвитку» з усіма Стратегічними та Операційними цілями ). А це 

вимагає налагодження контактів з експертним середовищем і постійного 

моніторингу пропозицій , програм навчання , тощо. Ініціатива в цих питаннях 

повинна виходити від Почаївської громади (як влади так і громадського активу).  

Приклад взаємозв’язку нівелювання громадою  зовнішніх загроз через досягнення  

стратегічних цілей (таблиця 4). 

Для підтримки територіальної реформи виділяються значні державні кошти та 

кошти міжнародних донорів. Формально, в доступі до цих ресурсів об`єднані 

громади перебувають в рівних умовах. Але реально стан готовності громад до 

конкурентної боротьби за обмежені ресурси зовнішньої допомоги (кошти ДФРР та 

МТД, експертна допомога, тощо) не однаковий: хтось вже декілька років 

застосовує  програмно-цільовий метод формування бюджету, хтось має досвід 

реалізації грантових проектів, хтось може похвалитися сильним громадським 

активом. А якісь громади знаходяться ще на початковому рівні, що фактично 

відводить їм роль аутсайдерів в боротьбі за отримання фінансової та технічної 

допомоги. Щоб Почаївська громада не опинилася серед аутсайдерів, стратегічні 

цілі 1 і 2 є пріоритетними (підготовка управлінських кадрів до нових стандартів 

роботи та розбудова громадських інституцій). 

 

Взаємозв’язок потенціалу громади та стратегічних цілей. 
Таблиця 1. 

Сильні сторони громади СтрЦ_1 СтрЦ_2 СтрЦ_3 СтрЦ_4 

1.1. 1.2 2.1. 2.2. 3.1 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 

Почаївська Лавра — центр 
паломницького туризму 

         

Впізнаваність назви міста 
Почаєва в світі 

         

Багата історична спадщина 
регіону 

         

Відносно хороший стан 
автомобільних шляхів 
Почаїв-Тернопіль, Почаїв-
Кременець 

         

Відносно сприятлива 
екологічна ситуація 

         

Гідрологічні ресурси р.Іква 
дозволяють розвивати 
рибне господарство та 

         



рекреацію 

Самозайнятість частини 
населення в зовнішній 
трудовій міграції 

         

 
Взаємозв’язок слабких сторін громади та стратегічних цілей. 

Таблиця 2. 

Слабкі сторони громади СтрЦ_1 СтрЦ_2 СтрЦ_3 СтрЦ_4 

1.1. 1.2 2.1. 2.2. 3.1 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 

Відсутність містоутворюючих 
підприємств 

         

Відсутність інфраструктури 
підтримки підприємництва 

         

Недостатній рівень 
кооперативного руху в 
аграрному секторі та досвіду 
спільних проектів 
підприємців 

         

Соціальні проблеми, 
обумовлені зовнішньою 
трудовою міграцією 

         

Поганий стан доріг в межах 
населених пунктів 
об’єднаної громади 

         

Слабкість інституцій 
громадянського суспільства 

         

Низький технічний рівень  
доступу до Інтернету 

         

Відсутність майданчиків 
комунікацій в громаді 

         

Слабкі можливості для 
проведення змістовного 
дозвілля 

         

Відсутність закордонних 
партнерів громади 

         

Відсутність досвіду розробки 
програм та проектів 
соціально-економічних 
розвитку 

         

Брак кваліфікованих кадрів 
для впровадження 
програмно-цільового методу 
формування бюджету 
громади 

         

Загальний брак 
кваліфікованих кадрів у всіх 
галузях функціонування 
громади 

         

Низький рівень ініціативності 
населення і невір’я в 
успішність спільних проектів 

         

Низький рівень довіри 
громадян до влади в цілому 

         

Ухиляння населення від 
чесної сплати податків 

         

Відсутність узгодженого 
бачення розвитку об’єднаної 
громади мешканцями міста і 
сіл 

         



 
Взаємозв’язок використання для громади зовнішніх можливостей та 

стратегічних цілей. 
Таблиця 3. 

Зовнішні можливості СтрЦ_1 СтрЦ_2 СтрЦ_3 СтрЦ_4 

1.1. 1.2 2.1. 2.2. 3.1 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 

Стратегія розвитку 
Тернопільської області 
розглядає Почаїв як один з 
центрів паломницького 
туризму 

         

Для розвитку об’єднаних 
громад виділяються значні 
кошти в державному бюджеті 
(кошти ДФРР на проекти 
розвитку, кошти державної 
субвенції на розвиток 
інфраструктури ОТГ) 

         

На підтримку реформ в 
Україні виділені значні кошти 
міжнародної технічної 
допомоги (МТД) 

         

Доступна експертна 
допомога в розробці програм 
та проектів соціально-
економічних розвитку 

         

Стабільно високий рейтинг  
Почаївської лаври серед  
всесвітніх центрів 
паломництва 

         

 

Взаємозв’язок нівелювання громадою  зовнішніх загроз через досягнення  

стратегічних цілей. 
Таблиця 4. 

Зовнішні загрози СтрЦ_1 СтрЦ_2 СтрЦ_3 СтрЦ_4 

1.1. 1.2 2.1. 2.2. 3.1 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 

Конкуренція об’єднаних 
громад за ресурси (кошти 
ДФРР та МТД, експертна 
допомога, тощо) 

         

Залежність від агрохолдингів 
- орендарів паїв 

         

Ризики провокування 
міжконфесійних конфліктів в 
наслідок військової агресії 
Росії в Україні 

         

Безповоротна міграція в інші 
міста України 

         

Несприйняття реформи 
об`єднання громад районною 
елітою 

         

Бюрократичні та корупційні 
ризики 

         

Нестабільність бюджетного 
фінансування 

         

Ризики наростання 
інфляційних процесів в 
Україні 

         



Політична та соціальна 
напруженість в державі 

         

 

Пояснення до таблиць 

В графах (колонках): елементи SWOT-аналізу: 

Сильні сторони - наявний власний ресурс громади, покликаний забезпечити 

прискорене просування до досягнення стратегічних цілей. 

Слабкі сторони — наявна негативна властивість громади, що обумовлює 

гальмування в процесі здійснення своїх планів.  

Можливості — це тенденції в зовнішньому середовищі, при правильній відповідній 

реакції на які громада може досягнути істотного просування до поставлених 

стратегічних цілей.  

Загрози — це тенденції в зовнішньому середовищі, які, за умов їхнього 

ігнорування, спричиняють значне погіршення спроможності громади у досягненні 

стратегічних цілей. 

В рядках: стратегічні та операційні цілі: 

Стратегічна ціль 1. Створення та розвиток сучасної системи управління 

об’єднаною громадою. 

Операційна ціль 1.1. Формування оптимізованої управлінської структури та 

забезпечення належного рівня кваліфікації посадовців. 

Операційна ціль 1.2. Забезпечення комплексного підходу до формування 

бюджету об’єднаної громади. 

Стратегічна ціль 2. Розвиток громадянського суспільства. 

Операційна ціль2.1.Створення сприятливих умов для реалізації місцевих 

ініціатив та діяльності громадських об’єднань. 

Операційна ціль 2.2. Сприяння формуванню мережі інституцій місцевого 

економічного розвитку та підтримки підприємництва і кооперації. 

Стратегічна ціль 3. Формування засад сталого соціально-економічного розвитку. 

Операційна ціль 3.1.Переорієнтування політики міської ради та об’єднаної 

громади в цілому в сторону охорони та ощадливого використання місцевих 

природних ресурсів. 

Операційна ціль 3.2.Застосування комплексного підходу до розвитку 

регіонального туристичного-рекреаційного сектору. 

Операційна ціль 3.3. Вироблення міської радою та громадою в цілому цілісного 

підходу до зовнішньої трудової міграції місцевого населення як до важливого 

ресурсу соціально-економічного розвитку Почаївської об’єднаної громади. 

Стратегічна ціль 4. Вирівнювання соціально-економічного розвитку сільських і 

міських територій об’єднаної громади. 



Операційна ціль 4.1.Поєднання в єдину систему  інженерно-інфраструктурного 

розвитку та благоустрою міської і сільських територій об’єднаної громади. 

Операційна ціль 4.2.Забезпечення високого рівня розвитку гуманітарної сфери 

об`єднаної громади. 


