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ВСТУП
Наявність інфраструктурного забезпечення являє со-

бою один з визначальних елементів забезпечення стійких
умов розвитку всіх економічних процесів у державі. Од-
ним з ключових параметрів соціально-економічних пе-
ретворень, що характеризують якість, у країнах з пере-
хідною економікою є рівень розвитку в них інфраструк-
тури. Недостатня теоретична розробленість проблеми
фінансування інфраструктури регіонів у вітчизняній еко-
номічній літературі є однією з причин недостатньої ефек-
тивності впровадження реформ в Україні.
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Тим часом саме інститути ринкової інфраструктури
виступають провідниками ринкових відносин перехідної
економіки. Інфраструктура, від рівня розвитку якої за-
лежить ефективність функціонування всіх його елементів
та їх загальної взаємодії, є однією з найважливіших скла-
дових сучасного ринкового господарства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сучасна інфраструктура розвинутих країн є найваж-

ливішою підсистемою ринкової економіки за масштаба-
ми, обсягами й характером залучених ресурсів, а також
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за рівнем впливу на динаміку та структуру ВНП, функці-
онування господарчих систем в цілому, особливо в умо-
вах переходу до постіндустріального суспільства. Як са-
мостійна підсистема вона властива всім національним і
регіональним моделям ринкового господарства, тому ак-
туальним є її теоретичне системне усвідомлення та прак-
тичні дії, спрямовані на зростання її ефективності. Адже
метою статті є визначення місця та ролі інвестиційно-
фінансової інфраструктури в інфраструктурному забез-
печенні розвитку регіонів країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження економічної інфраструктури на сучас-
ному етапі розвитку держави та регіонів відбивається у
значній кількості наукових розробок. Різноманіття
підходів, що відображені в науковій літературі, відпо-
відає багатоаспектності підходів до забезпечення умов
економічного розвитку.

Розглянемо підходи, що існують в літературі віднос-
но визначення понятійного апарату інфраструктури.
Аналіз досліджень радянської епохи показав, що найб-
ільша увага тоді приділялася проблемам розвитку со-
ціальної інфраструктури, в першу чергу питанням забез-
печення і нормування рівня її фінансування, окупності
капітальних вкладень в об'єкти соціальної інфраструк-
тури, питанням моделювання [1; 2; 3; 4]. Не менш глибо-
ко пророблені проблеми розвитку виробничої інфраст-
руктури. Вказаний аспект досліджувався здебільшого в
напрямі аналізу ефективності використання виробничо-
го потенціалу як супутнє питання [5]. Окремі досліджен-
ня присвячені питанням розвитку інфраструктурно-тери-
торіального комплексу [6].

Аналіз сучасних досліджень свідчить, що на сьо-
годнішній день спостерігається зміна концептуально-
теоретичного підходу до визначення інфраструктури в
частині виділення інфраструктури товарного ринку, а та-
кож дослідження інфраструктури систем: найбільше ува-
ги приділено соціальній і фінансовій системам. До-
сліджуються окремі питання функціонування інфраструк-
тури на мікрорівні — інфраструктура виробничих комп-
лексів. Досить глибоко пророблені питання географії
інфраструктури. Можна виділити роботи, що відобража-
ють підходи окремих шкіл дослідження інфраструктури
України на сучасному етапі [8; 9; 10; 11].

О.М. Іваницька [7] визначає інфраструктуру як кон-
цептуальне поняття, для якого характерною є немож-
ливість чітко визначити її початок і кінець, просторове
чи часове обмеження. Вона зрощується з основними еле-
ментами, які становлять сферу її впливу, входить у тех-
нологічний процес, що обслуговує і, таким чином, стає
органічною частиною і системи, і процесу.

Сталим є визначення інфраструктури як категорії, що
визначає сферу послуг, яка організаційно і матеріально
забезпечує основні ринкові процеси виробництва, об-
міну, розподілу та споживання матеріальних благ, а та-
кож фінансово-економічну діяльність, пов'язану з цими
процесами. Зокрема в "Економічній енциклопедії" за ре-
дакцією С.В. Мочерного виділено поняття інфраструк-
тури як "комплексу галузей народного господарства
(сфери матеріального і нематеріального виробництва),
які обслуговують промисловість і сільське господарство"
[12, с. 702], а також ринкової інфраструктури.

Під інфраструктурою також розуміють комплекс ви-
робничих і невиробничих галузей, що забезпечують
умови відтворення, під інфраструктурою ринку — ус-
танови, фірми, компанії всіх видів власності, що забез-

печують взаємодію між суб'єктами ринкових відносин
[13].

Найбільша частина досліджень з теорії інфра-
структури з'явилася в кінці 60-х — на початку 70-х років
XX ст. Серед них слід відзначити роботи Р. Йохимсона,
Є. Симоніса, Ж. Штолера, В. Михальського, Д. Рея та ін.
У вказаних роботах спостерігається суттєве розширен-
ня меж поняття інфраструктура, яка, за їх словами, охоп-
лює не тільки галузі транспорту, зв'язку та матеріально-
технічного забезпечення, а й невиробничу галузь, інсти-
туціональну інфраструктуру з нотаріатом, органами юс-
тиції, охорони порядку та ін. Згідно з цією теорією інфра-
структура охоплює ті основні потужності, без яких фун-
кціонування виробництва неможливе. Вона охоплює всі
суспільні послуги.

Проте докладний аналіз теоретичних джерел засві-
дчує застосування традиційних підходів до розуміння
природи інфраструктури як допоміжної, другорядної
економічної категорії, що гальмують просування вітчиз-
няної науки не тільки в розумінні інституціональної суті
самої ринкової системи, але й у забезпеченні органів
влади рекомендаціями щодо здійснення відповідної еко-
номічної політики.

При розгляді суті інфраструктури одним з важливих
моментів є визначення місця і встановлення функцій
інфраструктури в ринковій системі країни.

Так, на думку російських економістів В.П. Федька і
Н.Г. Федька, "при визначенні меж інфраструктури і вич-
леновуванні її із системи суспільного виробництва непри-
пустимо розглядати інфраструктуру як арифметичну
суму галузей, які обслуговують економіку. Тільки комп-
лекс галузей і видів діяльності, що мають функціональ-
но єдине призначення і мають певні ознаки, може вва-
жатися інфраструктурою" [14].

Американський економіст П. Розенштейн-Родан
включав до інфраструктури "базові галузі економіки
(енергетику, транспорт, зв'язок), розвиток яких передує
більш швидкоокупним і прямопродуктивним інвестиці-
ям" [15].

X. Зінгер також виділяв "прямопродуктивний капі-
тал" і капітал "накладний" — "overhead capital". На його
думку, в країнах, що формують систему ринкових відно-
син, інвестиції в інфраструктуру повинні сприяти зрос-
танню національного доходу, який надалі повинен сти-
мулювати зростання інвестицій. Подібної думки дотри-
мувався і П. Самуельсон, зазначаючи, що держава свідо-
мо йде на інвестиції в інфраструктуру, оскільки "збіль-
шення суспільного допоміжного капіталу" ("social
overhead capital") створює "невідчутні вигоди, від яких
не можна чекати грошових прибутків для приватних інве-
сторів [16].

Значна частина зарубіжних і вітчизняних дослідників,
конкретизуючи природу інфраструктури, доходить дум-
ки про те, що найбільш істотною ознакою вказаної кате-
горії є її роль у створенні загальних передумов відтво-
рювального процесу, загальних умов зростання суспіль-
ного виробництва і прогресу.

Поняття економічної інфраструктури припускає роз-
поділ досліджуваного об'єкта на два блоки: блок про-
цесів основної діяльності і блок забезпечення — інфра-
структури. Ключовою характеристикою блоку основної
діяльності є створення якого-небудь продукту (надання
якої — небудь послуги), що характеризується економі-
чною корисністю. Блок забезпечення — інфраструктури
— орієнтований на створення продукту (надання послу-
ги), що забезпечує допоміжну функцію для розроблен-
ня і реалізації продукту блоку основної діяльності.
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Інфраструктура створює умови функціонування, що ха-
рактеризуються найбільшою значущістю для суб'єкта
в цілому. Система державного управління, система ви-
робництва доданої вартості й система фінансового за-
безпечення цих процесів на рівні держави формують
систему інфраструктурного забезпечення.

Різноманіття думок про сутність інфраструктури доз-
воляє зробити висновок про те, що інфраструктура —
це система функціональних елементів і відносин, що за-
безпечують реалізацію індивідуальних і колективних
інтересів групи економічних суб'єктів. У процесі реалі-
зації інтересів інфраструктура створює умови існування
і розвитку, регулює та обслуговує економічні зв'язки.

Вивчаючи питання про склад інфраструктури, треба
сказати наступне. Кожен з науковців, який досліджує заз-
начене економічне явище, згоден з тим, що інфраструк-
тура складається із сукупності інститутів, операцій та
ринків, але виокремлює свої специфічні складові еле-
менти. При цьому кожен з дослідників даної проблеми
вирішує самостійно, з точки зору якого підходу аналізу-
вати інфраструктуру — галузевого, макроекономічно-
го, інституціонального, тощо.

Так, згідно з макроекономічним підходом, В.М. Со-
болєв говорить, що до загальноприйнятих елементів слід
додати нормоутворення і законоприйняття, ментальність,
відокремити інформаційні мережі й інститути, що їх за-
безпечують. При цьому слід розрізняти інститути загальні,
спеціального характеру й приватні; інститути, що взаємо-
діють з товарними, грошовими потоками чи ринком праці
та ін. [17]. Цей автор суттєво доповнює і уточнює роботу
В. Кокорєва, який відокремлює лише три рівні інфраст-
руктури: матеріальні мережі, операції з експлуатації цих
мереж, інфраструктурні ринки [18].

У свою чергу дослідження Н.М. Внукової містять те-
оретичне узагальнення концептуальних підходів до виз-
начення поняття інфраструктури. Розглядаючи питання
складу інфраструктури, вона робить висновок, що в уза-
гальненому визначенні маємо включати до складу інфра-
структури лише види діяльності та підприємства різних
організаційно-правових форм [19]. Такий висновок ав-
тор робить на основі семантичного аналізу складових,
які були встановлені шляхом аналізу структурного скла-
ду різних визначень: елементи, інститути, державні, ко-
мерційні, приватні підприємства, галузі, служби, суспільні
об'єднання, організації тощо. Вона відмічає, що "… таке
досить рідко виокремлюване поняття, як інститут, може
бути опущене…". У той же час з точки зору інституціо-
нального підходу, виключити зі складу інфраструкту-
ри інститути зовсім неможливо, а також неможливо

замінити категорію інститут та його сутність лише на
"види діяльності та підприємства". Так, А.А. Ткач
досліджує базисні інститути ринкової інфраструк-
тури. Він розглядає питання генезису підходів до си-
стеми інституційних атрибутів, які є "іншою сентен-
цією базисних економічних інститутів", і виділяє два
основні інститути — інститут прав власності й
трансакційних витрат [120].

Аналіз літературних джерел дозволив сформу-
вати схематичну модель, що відбиває диспозицію
методологічних платформ визначення сутності
інфраструктури в літературних джерелах (рис. 1).

Виходячи з вищевикладених визначень, можна
дійти висновку, що інфраструктура, по-перше, по-
кликана забезпечувати оборот ресурсів і товарів на
ринку, по-друге, вона впливає на соціально-еконо-
мічний розвиток держави та регіонів.

Звідси можна зробити наступний висновок, що
інфраструктура регіону — це сукупність організаційно-пра-
вових форм, а також підприємств, організацій та установ,
які забезпечують комплексний розвиток регіону на основі
використання ефективної системи взаємодій всіх учасників.
Інфраструктура створює необхідні умови і можливості для
реалізації наявного економічного потенціалу регіону.

Що стосується об'єкта дисертаційного дослідження,
а саме: інвестиційно-фінансової інфраструктури, то до
теперішнього часу в економічній літературі були розг-
лянуті окремо такі категорії, як інвестиційна інфраструк-
тура і фінансова інфраструктура.

Інвестиційну інфраструктуру визначають як комп-
лекс підприємств і організацій, діяльність яких спрямо-
вана на розвиток і підтримку позитивного інвестиційно-
го клімату на території регіону. Деякі вчені в поняття інве-
стиційної інфраструктури включають найбільш значущі
галузі економіки, установи і засоби, які безпосередньо
забезпечують процес безперебійного здійснення інвес-
тицій. Інші розуміють під фінансовою інфраструктурою
один з основних елементів економічного простору, який
забезпечує реалізацію відносин між економічними суб-
'єктами в частині розподілу і перерозподілу створеного
в суспільстві продукту і частини національного багатства.

Поняття "інвестиційно-фінансова інфраструктура" є
відносно новим и поки що широко не вжівається. Кате-
горія інвестиційно-фінансова інфраструктура найбільш
повно відображає сукупність і взаємодія всіх суб'єктів
інвестиційно-фінансової сфери, що забезпечують
найбільш ефективне функціонування економіки.

Виходячи з цього, під інвестиційно-фінансовою
інфраструктурою регіону розуміємо сукупність взаємо-
пов'язаних і взаємодоповнюючих систем і відповідних
їм організованих і керуючих підсистем, що забезпечу-
ють вільний доступ до фінансових ресурсів, спрямова-
них на ефективний комплексний розвиток регіону.

Інвестиційно-фінансова інфраструктура комплексного
розвитку регіонів, як і сам комплексний розвиток регіонів, є
динамічною системою, функції і завдання якої безперервно
розширюються і змінюються відповідно до основних тен-
денцій розвитку країни, змін настроїв та побажань основних
суб'єктів ринку — емітентів та інвесторів. Тим не менш, зали-
шаються основні функції, які виконує інвестиційно-фінансо-
ва інфраструктура комплексного розвитку регіонів. На основі
синтезу різних функціональних властивостей інфраструкту-
ри та з огляду на цільове спрямування інфраструктури про-
понується виділяти такі її основні функції (рис. 2).

На наш погляд, інвестиційно-фінансова інфраструк-
тура, перш за все, має забезпечувати відповідні умови,
надавати необхідну інформацію щодо ефективної та ра-
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Рис. 1. Схема визначення сутності інфраструктури
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ціональної роботи фінансово-кредитного сектора. Отже,
вона має виконувати відповідні функції для забезпечен-
ня певного циклу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведене у науковій статті досліджен-

ня дало змогу сформулювати наступні висновки, а саме:
По-перше, у сучасних дослідженнях поняття інфра-

структури достатньо глибоко розкриті в напрямі її інсти-
туційних засад. Однак проблеми її дієвості, а найголов-
ніше, забезпечення засад розвитку певної економічної
системи з позицій процесного та потокового підходів,
як правило, розглядаються серед другорядних та суп-
ровідних питань. При цьому питання економічного роз-
витку потребують визначення саме з позицій економіч-
ної динаміки, оскільки, на нашу думку, зіставлення ди-
намічних категорій, якою є і категорія розвитку, і ста-
тичних категорій, що проявляються в інституційному й
функціональному аналізі системи інфраструктури, не
завжди дають змогу сконцентруватися на питаннях їх
взаємодії та прискорення розвитку.

По-друге, аналіз теоретичних досліджень в області
формування і регулювання розвитку інвестиційно-фінан-
сової інфраструктури регіонів показав, що цьому питан-
ню приділялася і приділяється досить пильна увага, при
цьому в літературних джерелах останніх 20—30 років про-
стежується істотне вдосконалення концептуального ба-
чення самої сутності інвестиційно-фінансової інфраструк-
тури. Однак розмаїтість концептуального бачення сутності
інвестиційно-фінансової інфраструктури та дослідження
її елементного складу в різних авторів створює дилему: з
одного боку, існує загальне розуміння сутнісних основ
інвестиційно-фінансової інфраструктури, й у той же час
відсутнє досить повне розуміння її функціонального і
структурного складу відповідно до вимог сучасного ета-
пу економічного розвитку України та її регіонів.

По-третє, відправним пунктом розроблення системи
інфраструктурного забезпечення економіки регіону
може бути класифікація базових секторів економіки, ви-
ходячи з методології секторального розподілу в системі
національних рахунків. Доцільно виділяти інфраструк-

туру забезпечення формування доданої вартості, інфра-
структуру фінансово-кредитного обігу, інфраструктуру
сектора державного управління регіоном, частини со-
ціального сектора, що забезпечує формування трудово-
го потенціалу, сектора охорони здоров'я, культури, на-
уки й інформаційного сектора. При цьому розгляд інфра-
структури повинен враховувати загальні основи цикліч-
ності відповідного сектора.

По-четверте, функціонування державного механіз-
му регіону своїм головним призначенням має забезпе-
чення ефективності економічних та суспільно-правових
відносин в регіоні. Комплекс інфраструктурних функцій,
що реалізуються на регіональному рівні, включає в себе
два взаємопов'язані блоки: блок фінансового забезпе-
чення функціонування і розвитку регіону та блок адмі-
ністративно-правового регулювання та управління.

По-п'яте, фінансове забезпечення функціонування ре-
гіону виконує значне коло інститутів фінансово-кредит-
ної інфраструктури. Воно охоплює установи регіону, що
забезпечують обіг грошових коштів, цінних паперів та їх
похідних, реалізацію фінансово-кредитних відносин та пе-
рерозподіл частини створеної доданої вартості.

По-шосте, надійне функціонування ІФІ засновуєть-
ся на узгодженості трьох передумов:

1) на розробці і запровадженні механізмів правово-
го забезпечення (законодавча база);

2) на формуванні розгалуженої мережі різноманіт-
них установ та інституцій (організаційна фінансова
інфраструктура);

3) на ефективному використанні відповідного інстру-
ментарію, за допомогою якого забезпечується реаліза-
ція функцій фінансів (інструментальне наповнення).

Вважаємо, що тільки на основі такого системного
підходу можливе отримання відповідних результатів та
досягнення намічених цілей.
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