Оцінка Карти капіталів м. Ніжина місцевими експертами
Група експертів по людському капіталу
Капітал
Людський

Стан
-

Негативний демографічний приріст (природній+демографічний):
2017 р. народилось – 513, померло – 936,
Смертність нижча ніж по області ( обл. – 18,6/100 тис., Ніжин –
12,4/100 тис. о.)
Зростання міграції
Старіння населення, що призводить до зменшення народжуваності
Тіньовий робочий ринок: 45,5 тис. працездатного населення,
лише 13 тис. штатні працівники
Потенціал працевлаштування на конкурентну заробітну плату
Відсутній притік висококваліфікованих, інженерно-технологічних
працівників у зв’язку з відсутністю великих підприємств
Низька комунікація між працедавцями і навчальними закладами
Низька заробітна плата штатних працівників: середня 5 тис. грн.
(-25% від середньої по Україні (7,4 тис. грн.))
Досить висока освіченість, але недостатня кваліфікація (високий
потенціал)
Немає кваліфікованих кадрів для промисловості
Низька якість виконання роботи через низький рівень мотивації
фахівців великої та середньої ланки (бюджетні установи)
Можливість знайти робочу силу для середніх підприємств
Наявний потенціал висококваліфікованої робочої сили
Середня освіта відповідає сучасним вимогам
Професійна освіта не відповідає сучасним вимогам
Вища освіта частково (1/3) відповідає сучасним вимогам

Група експертів по фінансовому капіталу
Капітал
Фінансовий

Стан
-

Кредитування населення збільшилося
Заборгованість населення зменшується
Середній дохід по місту менший ніж по області ( Ніжин – 3 тис.
грн., область – 4,9 тис. грн.)
Місто не має заборгованості по кредитним зобов’язанням
Інвестиції 35 USD на особу
Збільшення інвестиційних программ за рахунок європейських
программ компенсації
Депозитний портфель збільшується ( в грн.)
Низький рівень легалізації заробітної плати

Група експертів по промисловому та технологічному капіталу
Капітал
Промисловий та
технологічний

Стан
-

Зручне розташування, розвинена транспортна інфраструктура
Є можливість використання наявних виробничих зон
Наявні виробництва дозволяють вдосконалювати та
впроваджувати нові технології
Є вільні енергетичні потужності
Наявність якісної води в надрах
Наявність аграрних ресурсів поблизу міста
Місто має можливість стати центром переробки аграрних ресурсів
Є можливість утворення кластерів: аграрна переробка, аграрне
машинобудування, сільське господарство

-

Хаотична забудова міста, що не дозволяє виділити промислові
майданчики
Низький рівень стану робочих місць
Низький рівень конкурентоздатності
Нерозвинені інжинірингові послуги

Група експертів по природному капіталу
Капітал
Природній

Стан
-

Наявні земельні та водні ресурси
Висока якість питної води
Незадовільний стан водоймі
Досить гарна якість повітря
Зелені зони наявні, але низький рівень благоустрою
Енергетичний потенціал вітряних та сонячних ресурсів

Група експертів по інноваційному та творчому капіталу
Капітал
Інноваційний та
творчий

Стан
-

Наявні творчі, креативні люди, які мають інноваційні ідеї
Місто відкрите до інновацій, навіть якщо вони запозичені
Відсутня координація між носіями ідей, творчим ядром міста та
громадськими інституціями
Низький рівень реалізації ідей: громада не продукує попит,
низький рівень матеріально-технічної бази, фінансових
можливостей
В основному реалізуються точкові, побутові, локальні ідеї, а не
дійсно інноваційні
Відтік творчих, активних людей за межі міста у зв’язку з
відсутністю фінансової підтримки та просто розуміння
Низький рівень довіри в громаді як до ідей, так і до людей,
інертність основної частини громади
Відсутній ринок інформаційних послуг
Високий потенціал для здобуття початкової творчої/мистецької
освіти

На засіданні місцеві експерти не оцінювали соціальний капітал, оскільки Ніжинський
державний університет ім. М. Гоголя проводить на замовлення Ніжинської міської ради
соціологічне дослідження щодо визначення цінностей громади.
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