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В Україні відсутній чіткий механізм життєзабезпечення міст, що
допомагає створити комфортні умови проживання населення,
можливості для відтворення продуктивних сил та розвиток регіону в
цілому.
В регіональній економіці достатньо широко розглядаються
питання постійного зростання кількості населення міст та міських
поселень, висока гущина його проживання, розвиток торгівлі,
промисловості, застосування досягнень сучасних інформаційних
технологій та ін. Функціонування міст породжує нові проблеми,
зумовлює необхідність застосування організаційно-економічних
заходів
запобігання
надзвичайним
ситуаціям,
викликаних
техногенними факторами.
Особливе місце серед шляхів підвищення ефективності системи
життєзабезпечення міст регіону є стратегічне та раціональне
використання основних фондів підприємств міського господарства,
використання інноваційних технологій, формування інвестиційної
привабливості, якість наданих житлово-комунальних послуг.
Сталий розвиток у стратегії регіону розуміється вдвох значеннях:
1) як гармонійний розвиток трьох складових: соціальної; екологічної та
економічної; 2) як спроможність регіону розвиватися по визначеній
траєкторії, не виходячи за порогові значення параметрів, незважаючи
на зовнішні збурення.
Сталий економічний розвиток: макроекономічна, фінансова,
зовнішньоекономічна,
інвестиційна,
науково-технологічна
та
інноваційна, енергетична, виробнича, продовольча.
Сталий соціальний розвиток: доходи та витрати, безробіття,
забезпеченість житлом, демографія та стан здоров'я, споживання
продуктів харчування.
Сталий екологічний розвиток: атмосферне повітря, вода, відходи.
Одним із етапів визначення конкурентних переваг та проблем
розвитку регіону є проведення SWOT- аналізу, який передбачає оцінку:

сильних внутрішніх сторін (конкурентних переваг) –
існуючих особливостей регіону (кластеру), які містять основу
його розвитку;

слабих внутрішніх сторін (проблем) - існуючих
особливостей регіону (кластеру), які ускладнюють умови
розвитку;


зовнішніх сприятливих можливостей - існуючих
особливостей, умов, сприятливих для розвитку регіону
(кластера), що є або можуть виникнути в майбутньому;

зовнішні потенційні загрози - існуючих особливостей,
умов, несприятливих для розвитку регіону (кластера), що є або
можуть виникнути в майбутньому.
За допомогою SWOT- аналізу здійснюється дослідження
загального природно-ресурсного потенціалу регіону, а також складових
його сталого розвитку: соціальної, екологічної та економічної.
На основі SWOT- аналізу здійснюється ідентифікація проблем і
вибір пріоритетних напрямків сталого розвитку регіону.

