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В Україні державне управління економічними процесами все частіше 

переходить на регіональний рівень. Стратегічним планом розвитку регіону є 
регіональна стратегія. Головним недоліком подібних стратегій є 
формалізований підхід до визначення реальних і оптимальних можливостей, 
механізмів і інструментів соціально-економічних трансформацій у 
конкретному регіоні або промисловому комплексі. Реалізовані в Україні 
державні, регіональні і місцеві програми не забезпечені фінансами і 
управлінням. Необхідним є теоретичне та практичне обґрунтування стратегії 
розвитку регіонального будівельного комплексу, яке дасть можливість 
зосередити увагу та забезпечити напрямки майбутніх дій по сприянню його 
формуванню та розвитку.  

Харківський регіон є інвестиційно привабливим, з 
конкурентоспроможною промисловістю, розвинутим багатопрофільним 
малим і середнім бізнесом, якісними трудовими ресурсами відповідно до 
потреб місцевого ринку праці, з високим рівнем добробуту населення, 
сприятливим бізнес – кліматом. Вирішальним чинником подальшого 
розвитку регіону є підсилення уваги до можливостей щодо підвищення 
конкурентоспроможності та нарощування потужностей вітчизняних 
будівельних підприємств відповідно до потреб ринку будівельних робіт.  

Наявність регіонів з низькою діловою активністю і депресивним 
характером розвитку сприяють тому, що основні учасники регіонального 
інвестиційно-будівельного комплексу діють відособлено, у відриві від 
загальногалузевих інтересів, що знижує його потенціал і, як наслідок, 
інвестиційну привабливість регіону. Відсутність в будівельній галузі 
державних замовлень, уваги з боку регіональних органів влади, загального 
інформаційного поля, взаємодії між будівельними підприємствами 
Харківського регіону погіршує стан будівельної галузі у після кризовий 
період. Зростання цін на нерухомість, зменшення обсягів продажу 
будівельної продукції, незбалансованість попиту і пропозиції, наявність 
ознак монополії та монополістичної конкуренції на будівельному ринку 
Харківського регіону свідчать, що ринкові механізми не забезпечують його 
всебічного розвитку.  

Значна роль в залученні інвестицій належить регіональній економічній 
політиці, яка повинна бути направлена на заохочення і захист інвестора. На 
стан надходження інвестицій в економіку регіону та їх освоєння  впливають 
підвищення обізнаності міжнародних ділових кіл щодо інвестиційних  
можливостей регіону, розвиток міжнародних двосторонніх та 
багатосторонніх зв’язків, налагодження взаємовигідних ділових контактів, 



координація діяльності органів місцевої виконавчої влади та місцевого 
самоврядування щодо підвищення ефективності економічного розвитку, 
створення умов суб’єктам господарювання різних форм власності для 
представлення своїх досягнень на вітчизняному та зовнішньому ринках.  

Вирішити проблему розвитку будівельного комплексу регіону 
необхідно, активізувавши інвестиційне забезпечення шляхом зміни 
структури джерел фінансування. Регіональна інвестиційна стратегія повинна 
спрямовуватись на розвиток тих сфер виробництва, які сприятимуть 
економічному зростанню регіону.  

Харківський регіон має достатній потенціал для розвитку будівельної 
галузі, проте процес розробки і реалізації стратегії розвитку регіонального 
будівельного комплексу вимагає ефективних механізмів взаємодії 
будівельних підприємств з іншими учасниками інвестиційно-будівельного 
комплексу.  
 


