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Таким чином, ризики будівельних підприємств обумовлені як економічним 
середовищем функціонування, що безпосередньо впливає на можливості 
отримання прибутку, так і виробничим процесом, що зумовлює високий 
ступінь ризику будівництва.  
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Економічне життя будь-якого суспільства є певним чином організоване. 
Спосіб цієї організації називається економічною системою. Розкрити спосіб 
організації - означає показати, як узгоджується діяльність багатьох суб'єктів 
економічних відносин, хто є власником виробничих ресурсів та яким чином 
вони потрапляють до виробників, перетворюючись згодом на речі та послуги 
для споживачів. Економічні процеси у ринковому господарстві зазвичай 
розвиваються нерівномірно, що вимагає адекватного відображення зростаючої 
поляризації господарських процесів у положеннях економічної теорії. 

Фундаментальні перетворення, яких зазнає наше суспільство на 
сучасному етапі розвитку, різко поглибили диференційований характер 
соціально-економічних зрушень в Україні, що найбільш чітко проявляється в 
регіональній економічній динаміці. Теоретичне бачення суперечливого 
розвитку національного господарства в умовах ринкової економіки пов’язано, 
зокрема, з необхідністю впровадження ринкового порядку та вироблення 
загальнонаціональної стратегії розвитку і зростання економіки. Важливу роль у 
розробці теоретичних положень розвитку економічних процесів відіграють 
праці зарубіжних вчених: Блекборна, Будвіля, Гелбрейта, Грав’є, Месаровича, 
Шмідта. Для країн із розвиненою ринковою економікою зарубіжні економісти 
(Амос, Ван Дюйн, Вільямсон) сформували теорію нерівномірного розвитку 
економіки, яка є синтезом теорії полюсів зростання Перру Ф. і довгих хвиль 
Кондратьєва М. Цінність такої теорії полягає у можливості адаптації її 
положень до кризових умов вітчизняної економіки.  

У зв’язку з цим, серед найважливіших задач, що мають ініціювати 
подолання глибокої економічної кризи в Україні і вихід її економіки на 
траєкторію сталого економічного зростання, особливе місце слід відвести 
формуванню економічних процесів зростання – структуроформуючих 
галузевих пріоритетів, яке має відбуватися через загальновизнані науково-
практичні підходи, на основі програмного будівництва економіки з опорою на 
розвиток вузлових елементів. Таке запровадження в Україні відіграє важливу 
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роль у становленні ринкових основ економічної системи, як це було у 
провідних країнах світу. 
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На сучасному етапі однією з головних задач розвитку економіки України, у 

відповідності зі стратегією економічного та соціального розвитку України на 
2004-2015 роки, є перехід до стійкого економічного зростання, що, в свою 
чергу, забезпечується результативністю роботи окремих промислових 
підприємств. Це означає, що безперервність і ефективність функціонування 
промислового виробництва забезпечується тільки тоді, коли воно здатне, 
оперуючи ресурсним і науковим потенціалом, своєчасно і активно реагувати на 
різні зміни зовнішнього середовища. В зв'язку з цим необхідна нова концепція, 
яка адекватним засобом відображає зміни, що виникають, і найбільший інтерес 
представляє вироблення довгострокової стратегії розвитку. 

Незважаючи на досить велике число досліджень, присвячених проблемам 
стратегічного розвитку, наукову їх розробленість загалом ще не можна назвати 
вичерпною. Мають місце різноманіття точок зору, відсутність комплексного 
підходу, недосконалість понятійного апарату. Значний обсяг вище перелічених 
питань залишаються не цілком зрозумілими і науково необґрунтованими для 
умов українського ринку. 

Метою розробки стратегії розвитку промисловості району є створення 
умов для стійкого та збалансованого функціонування промислових підприємств 
та забезпечення економічного зростання району. 

Розробці будь-якої стратегії має передувати всебічний аналіз об’єкта 
дослідження. Як правило, така діагностика здійснюється за допомогою 
методики SWOT-аналізу [1,2]. На основі виявлення сильних та слабких сторін а 
також визначення потенційних загроз та можливостей визначається місія, мета, 
загальне бачення стратегії [3]. Крім того, формується система стратегічних 
пріоритетів. Так, до стратегічних пріоритетів розвитку району, що будуть 
враховані під час формування стратегії промислового розвитку можуть бути 
включені наступні: 

 забезпечення економічного зростання району; 
 створення умов для залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій, 

розвитку підприємництва; 
 вдосконалення інфраструктурної облаштованості території; 
 підвищення якості життя населення; 


