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ВСТУП
В умовах посилення інтеграційних процесів та гло-

балізації доробки української національної економіки
відповідають напрямам досліджень світової науки та
відображають основні тенденції її розвитку. Причому,
характерною ознакою розвитку України останнім часом
стала орієнтація на європейську інтеграцію, у зв'язку з
чим серед пріоритетних завдань національної економі-
ки є реалізація механізмів регулювання розвитку вироб-
ничого інфраструктурного комплексу в ринковій еко-
номіці та підвищення їх конкурентоспроможності.
Зміцнення ринкових стосунків в Україні відбувається за
шляхом формування і розвитку різноманіття форм влас-
ності і видів господарювання, де взаємодіють ринкові
економічні механізми регулювання. У контексті проблем
особливого значення набувають проблеми підвищення
економічного розвитку виробничого інфраструктурно-
го комплексу, що вимагає постійного пошуку нових
інструментів та механізмів, серед яких чільне місце зай-
мають саме аспекти розробки механізму регулювання.
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У цих умовах докорінно змінюються принципи,
організаційні форми і методи господарювання, харак-
тер економічних зв'язків між учасниками економічної
діяльності, обумовлених змішаною економікою. Еко-
номічні реформи, що проводяться в країні, недооціню-
вали роль держави в управлінні економікою, що прак-
тично усунуло її дію на економічну діяльність майже усіх
галузей і сфер національного господарства. Рішення цих
проблем вимагає відповідного теоретичного і методич-
ного забезпечення механізму регулювання розвитку
виробничого інфраструктурного комплексу з урахуван-
ням специфіки і особливостей розвитку конкретного
комплексу. При цьому основна увага має бути приділе-
на організаційно-економічним аспектам проблеми і си-
стемному підході до їх вирішення. В зв'язку з цим вибір
ефективних механізмів регулювання розвитку виробни-
чого інфраструктурного комплексу цілісного за своєю
суттю і принципам побудови, набуває особливої акту-
альності і значущості на сучасному етапі господарюван-
ня [1].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки проблемі виробничого інфраструк-
турного комплексу присвятили свої праці такі українські
та російські вчені, як Абрамов Д., Білоусова Н., Василь-
єва Є., Глушич Н., Грачов В., Золотов А., Журавина Ю.,
Кондаурова І., Ніколаєва Н., Тєрєхов А., Федюкович
Є.В., Чудакова Є., Шабалін А., Цинзак М., Хечієв В.,
Яновський В. У більшості випадків у дослідженнях ви-
щезазначених науковців переважає галузевий підхід,
пошук взаємозалежності між станом виробничої інфра-
структури та результатами основного виробництва
тощо. Питання механізмам регулювання виробничого
інфраструктурного комплексу розроблені в працях Да-
лісової Н., Висоцької Т, Гукової А., Мальцева І, Чіхан-
чина А.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є формування та обгрунтування меха-

нізму регулювання розвитку виробничого інфраструк-
турного комплексу з урахуванням специфіки системно-
го підходу.

РЕЗУЛЬТАТ
На сучасному етапі перетворень вітчизняної еконо-

міки питання її подальшого розвитку невід'ємне від про-
блеми розвитку регіонів в цілому. Тому забезпечення
умов ефективного функціонування усіх ланок і систем
слід розглядати з вимогою природного руху національ-
ного господарства за шляхом прогресу і зміцнення ста-
більності життя населення і кожного громадянина. До-
сягнення цього положення можливе тільки за умови
посилення участі держави в управлінні економічними і
соціальними процесами на рівні регіонів. У кризовій си-
туації, що склалася, особливо зростає роль державно-
го регулювання регіону, що диктує, передусім, вимоги
соціальної спрямованості сучасної ринкової економіки
і забезпечення її усіх рівнях [2].

Вирішення проблем розвитку виробничого інфраст-
руктурного комплексу в умовах становлення ринкової
економіки вбачається в площині узгодження і координації
дій господарюючих суб'єктів і органів державної влади з
цілями і завданнями соціально-економічного розвитку
країни. В цьому випадку обов'язковим є демократизація
економічного регулювання, корінна перебудова методів
та інструментарію регулювання. Об'єктивною необхідні-
стю стають економічні методи гулювання. В якості так-
тичних цілей розвитку виробничого інфраструктурного
комплексу виступають проміжні завдання, що відіграють
роль необхідних умов розвитку. Тому метою державно-
го регулювання підприємницької діяльності в інфраструк-
турному комплексі є створення умов для формування
виробничого інфраструктурного комплексу, що задо-
вольняє потреби всіх її користувачів.

Запропоновано виділити основні важелі механізму
регулювання підприємницької діяльності органів влади
в інфраструктурних галузях:

— підтримка та розвиток систем життєзабезпечен-
ня населення країни;

— розробка, прийняття та контроль за законодав-
ством, що забезпечує правову основу і захист підприє-
мництва;

— зниження негативних складових макроекономі-
чних впливів на населення;

— підвищення ефективності економічного регулю-
вання за рахунок збільшення результативності управ-
лінської праці;

— формування ринку галузей виробничого інфрас-
труктурного комплексу;

— створення умов для вільної і добросовісної кон-
куренції на ринку;

— підтримка малого і середнього підприємництва,
в тому числі і в частині надання кредитів та звільнення
від податків;

— поєднання поточних і перспективних напрямів
розвитку виробничого інфраструктурного комплексу з
розвитком національної економіки, застосуванням про-
грамно-цільового регулювання;

— застосування критеріїв і показників рівня розвит-
ку виробничого інфраструктурного комплексу для еко-
номічного регулювання формуванням інфраструктури
в напрямку максимального задоволення потреб люди-
ни, суспільства, виробництва в цілому;

— пайова участь у будівництві великих об'єктів ви-
робничого інфраструктурного комплексу;

— координація та узгодження дій з розвитку вироб-
ничого інфраструктурного комплексу в національній
економіці;

— організація взаємодії між галузями виробничого
інфраструктурного комплексу;

— концентрація фінансових ресурсів і забезпечен-
ня науково-технічних розробок для галузей і окремих
суб'єктів виробничого інфраструктурного комплексу;

— сприяння інтеграції дрібних фірм для спільного
проведення наукових досліджень у перспективних га-
лузях виробничого інфраструктурного комплексу таких,
як розвиток нових видів зв'язку, у сфері телекомунікацій
та інформаційного обслуговування.

У використанні механізмів органів влади просте-
жується перенесення акценту уваги органів влади з рег-
ламентування формування галузей виробничого інфра-
структурного комплексу на створення умов не тільки
функціонування, але і розвитку самих суб'єктів ринко-
вих відносин, складових галузі інфраструктури.

При цьому досить істотним є нерівномірність роз-
витку інфраструктури, зумовлена територіальною ди-
ференціацією економічного розвитку, залежністю від
кола споживачів послуг інфраструктури. У зв'язку з
цим органам влади необхідно використовувати просто-
рові переваги. У містах або міських агломераціях зав-
дяки об'єднаному використанню загальних ресурсів
(трудових, енергетичних, інфраструктурних) дося-
гається додаткова економія, застосування якої в якості
інструменту регулювання одне із завдань органів вла-
ди.

У ринковій економіці при досить швидких структур-
них зрушеннях єдиним фактором розвитку території
стає виробничий інфраструктурний комплекс. Тому
стійкість економічного розвитку території безпосеред-
ньо залежить від дій органів влади з формування ви-
робничого інфраструктурного комплексу, від вибору
напрямів, методів економічного регулювання [3].

Запропоновано сформувати стійкість економічно-
го розвитку виробничого інфраструктурного комплек-
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су, враховуючи ринкове середовище та різноманіття
суб'єктів ринку:

1) в принципах економічного регулювання: застосу-
вання програмно-цільового регулювання у зв'язку з те-
риторіальною диференціацією розвитку виробничого
інфраструктурного комплексу; збереження балансу
інтересів виробників, споживачів і органів регулюван-
ня, забезпечення зростання економічності використан-
ня матеріальних ресурсів, підвищення різноманітності і
якості надаваних послуг;

2) в структурі економічного регулювання: перегру-
пування підрозділів, зміна між ними взаємозв'язків, ха-
рактеру взаємодії, розподіл повноважень та відпові-
дальності, зумовлених регулювання розвитку і функ-
ціонуванням виробничого інфраструктурного комплек-
су;

3) у функціях економічного регулювання: поділ
функцій економічного регулювання на регулювання
розвитком та регулювання функціонуванням виробни-
чого інфраструктурного комплексу, посилення страте-
гічного планування і прогнозування, викликані капіта-
лоємністю об'єктів виробничої інфраструктури та не-
обхідністю сприяння проведенню наукових розробок
у сфері виробничого інфраструктурного комплексу;
надання пріоритетного значення творчій діяльності,
інформаційному та кадровому забезпеченню; посилен-
ня уваги до маркетингової діяльності в розробці за-
ходів, форм і методів для досягнення намічених цілей:
застосування новітніх методів регулювання: інформа-
ційного, інтелектуального, технологічного прориву;
регулювання за результатами; керівництво без
конфліктів;

4) у господарській діяльності: поглиблення між те-
риторіальних співробітництва в галузі спеціалізації та
кооперування, виконання великих спільних міжтеріто-
ріальних програм розвитку виробничого інфраструктур-
ного комплексу державних програм, створення єдиної
мережі стільникового зв'язку, електронної пошти.

Враховуючи вищевикладене, в умовах ринкової еко-
номіки, найбільш прийнятним буде побудова системи
виробничого інфраструктурного комплексу, засновано-
го на поєднанні галузевих та територіальних механізмів
економічного регулювання.

Поєднання галузевого та територіального меха-
нізмів економічного регулювання, буде мати програм-
но-цільовий характер. Підставою для побудови такої
системи регулювання служать специфічні умови, які є
спадщиною директивно керованої економіки і більшою
мірою обумовлені наявністю великих монополістів в
країні.

Поєднання галузевого та територіального механіз-
му економічного регулювання визначається ступенем
входження в ринкові відносини, що дозволить зберег-
ти гнучкість і оперативність, які так необхідні в умовах
виходу з фінансово-економічної кризи.

Під оперативністю регулювання розуміється своє-
часність прийняття рішень органами державної влади
та місцевого самоврядування на зовнішні впливи в умо-
вах ринкової економіки.

Як показує світовий досвід, в країнах з розвиненою
ринковою економікою держава приділяє дуже велику
увагу розвитку виробничого інфраструктурного комп-

лексу, що пояснюється її величезною роллю в розвитку
країни. При цьому виробничий інфраструктурний комп-
лекс включає в себе дві складові: це пряма участь дер-
жавних органів у розвитку інфраструктури і непрямий
вплив.

Виробничий інфраструктурний комплекс впливає на
валовий внутрішній продукт не лише безпосередньо, а
через систему чинників росту: розвиток фізичного та
людського капіталу, науково-технологічний прогрес,
вдосконалення економічної структури, тобто у напрямі
поліпшення відтворювальних та інших макроекономіч-
них пропорцій, інституційного забезпечення [4]. Як скла-
дові фізичного капіталу, об'єкти інфраструктури (доро-
ги, комунікації, інженерні споруди) забезпечують інве-
стиційну привабливість територій для будівництва, роз-
витку промисловості тощо. Забезпечення високим
рівнем виробничого інфраструктурного комплексу
сприяє формуванню високопродуктивного людського
капіталу, який, в свою чергу, стимулює науково-техніч-
ний та технологічний розвиток.

Особлива увага взаємозв'язку науково-технічного
прогресу, інфраструктури та економічного зростання
приділяється і в інноваційних теоріях довгих хвиль, зок-
рема в дослідженнях М. Кондратьєва та Дж. Ван Дай-
на. За цими теоріями первинними є інновації в галузі
інфраструктури, які призводять до прискорення кому-
нікацій, обміну інноваціями та розвитку промисловості.
В результаті відбувається активізація економічної діяль-
ності і початок нової довгої хвилі розвитку економіки.
В результаті отримує право на існування концепція про
випереджаючий розвиток виробничого інфраструктур-
ного комплексу у порівнянні з розвитком інших еле-
ментів економічної системи [5].

Аналіз досвіду трансформації деяких постсоціалі-
стичних країн, зокрема України, дозволив встановити,
що низький технологічний рівень розвитку, недосконалі
принципи просторового розташування, значні відмін-
ності в ступені урбанізації міст і сіл, недостатність інве-
стицій та інших видів фінансування інфраструктури знач-
ним чином гальмують або сприяють виникненню дисп-
ропорцій в такому розвитку [6].

Зв'язок між виробничим інфраструктурним комп-
лексом та економічним зростанням національної еко-
номіки передбачає наявність певного передавального
механізму, через який інфраструктура, отримуючи інве-
стиції, здійснює вплив на економіку. При цьому мають
місце декілька каналів впливу як з боку фінансування
на виробничий інфраструктурний комплекс, так і з боку
інфраструктури на економічне зростання.

Дія інфраструктури на економічне зростання може
бути як прямою, так і зворотною, що обумовлює мож-
ливість появи так званого "порочного кола". Обсяги
інвестиційного забезпечення, представленого приватни-
ми інвестиційними видатками та видатками державного
бюджету, обумовлюються досягнутим рівнем зростан-
ня національної економіки. Збільшення видатків на
інфраструктуру має наслідком покращення ділової ак-
тивності через зниження трансакційних витрат, і, відпо-
відно, веде до економічного зростання. При низьких
темпах економічного зростання надходження до дер-
жавного бюджету скорочуються, відповідно, виробни-
чий інфраструктурний комплекс недостатньо забезпе-
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чується фінансовими ресурсами і стає нездатною вико-
нувати свої функції повною мірою, що створює додат-
кові перешкоди економічному зростанню.

Розроблено напрями вдосконалення механізмів
економічного регулювання розвитком виробничо-
го інфраструктурного комплексу в ринковій еконо-
міці:

— першим напрямом є удосконалення організа-
ційно-економічного механізму і нормативної моделі ре-
гулювання цієї сфери діяльності. Ступінь досконалості
нормативної моделі визначається її здатністю ставити
об'єктивні завдання регулювання розвитком виробни-
чого інфраструктурного комплексу в такій інтерпре-
тації, яка відповідає вимогам розвитку продуктивних
сил, їх зв'язку і взаємозумовленості в рамках суспіль-
ної власності на засоби виробництва і приводить при
правильному вирішенні цих завдань до найкращого
результату;

— другим напрямом є результат досить стійкого
відхилення реальної постановки та реалізації задач еко-
номічного регулювання розвитком виробничим інфра-
структурним комплексом, розв'язуваних в її господарсь-
ких системах і ланках відповідно до їх статутних або
установчих функцій, від нормативної постановки цих же
завдань;

— третім напрямом є підвищення повноти і точності
вирішення задач розвитку виробничого інфраструктур-
ного комплексу в будь-якій їх інтерпретації на основі
застосування економіко-математичних методів і ЕОМ,
наукової організації управлінської праці, мережевих
графіків та тощо. Іншими словами, для ефективного
функціонування сфери виробничого обслуговування
необхідно, по-перше, щоб в її ланках приймалися пра-
вильні та якісні управлінські рішення. Однак навіть най-
якісніше управлінське рішення може бути не реалізова-
не на об'єктах регулювання розвитком виробничого
інфраструктурного комплексу, якщо колективи і праці-
вники, які реалізують ці рішення, не виявляють достат-
ньої цілеспрямованості, соціальної активності, дисцип-
ліни і відповідальності. У цьому полягає друга важлива
умова ефективного економічного регулювання сферою
виробничого обслуговування.

Але навіть досить повна реалізація цих двох важли-
вих соціально-економічних вимог без відповідного
організаційно-технічного забезпечення в умовах склад-
ності перебігу економічних процесів і регулювання ними,
як правило, не призводить до ефективного регулюван-
ня механізмів розвитку виробничого інфраструктурно-
го комплексу в ринковій економіці.

Резерви, що виникають з перших двох напрямів,
можуть бути реалізовані за допомогою соціально-еко-
номічних заходів, а з третього — за допомогою орган-
ізаційно-технічних. Головне розходження цих двох за-
ходів полягає в тому, що перші формують мету та цілі
колективів і окремих працівників господарських систем
і ланок виробничого інфраструктурного комплексу в
ринковій економіці, обумовлене впливом таких соціаль-
но-економічних і психологічних компонентів, як систе-
ма потреб, інтересів, цільових установок, групових норм
поведінки, стимулів, критеріїв і показників інфраструк-
турної діяльності; другі визначають засоби для досяг-
нення установчих або реальних цілей.

Порівняння співвідношення використаних та неви-
користаних резервів, що характеризують рівень якості
та ефективності, необхідно здійснювати по кожній об-
'єктивній задачі механізму економічного регулювання
та регулювання виробничого інфраструктурного комп-
лексу.

У них проявляється об'єктивний характер закону
планомірного пропорційного розвитку, заснованої на
суспільній власності. Це означає, що з моменту виник-
нення національної економіки перед регулюючими орга-
нами виник ряд невивчених проблем та завдань, що
відповідають реальним процесам і етапам розширено-
го механізму економічного регулювання та відтворен-
ням виробничого інфраструктурного комплексу. Такі ж
проблеми і задачі виникли і в матеріально-технічному
забезпеченні виробництва інфраструктурним комплек-
сом.

Визначені об'єктивні задачі механізму економічно-
го регулювання складовими системи виробничого
інфраструктурного комплексу:

— узгодження обсягів і структури виробництва за-
собів виробництва з їх споживанням;

— раціональний розподіл матеріальних ресурсів
між різними фондоутримувачами;

— встановлення системи раціональних госпо-
дарських зв'язків між постачальниками і споживача-
ми;

— вибір раціональних форм постачання (встанов-
лення співвідношення між складської і транзитної фор-
мами постачання);

— оперативне регулювання поставками;
— нормування витрат матеріальних ресурсів;
— раціональне забезпечення матеріальними ресур-

сами тощо.
Однак вирішення цих об'єктивних завдань (перелік

конкретних органів, що реалізують зазначені завдан-
ня, закріплені за різними інфраструктурними органами
у вигляді їх функцій, просторово-часової послідовності,
а також форми, методи і режими вирішення цих завдань)
були і будуть різними на різних етапах розвитку сфери
виробничого обслуговування. Це, природно, призведе
до різних результатів їх вирішення, які можна зіставити
з кожної об'єктивної задачі регулювання матеріальни-
ми потоками.

Виробничий інфраструктурний комплекс, здатен
забезпечити: зростання національного багатства та про-
дуктивного капіталу, розширене відтворення валового
внутрішнього продукту, умови для економічного та со-
ціального розвитку суспільства.

Метою державного регулювання розвитку виробни-
чого інфраструктурного комплексу е створення сучас-
ної, інтегрованої у світове виробництво національної
економіки, здатної в умовах інтеграції та глобалізації
розв'язувати основні завдання соціально-економічно-
го розвитку та утвердження України як держави з роз-
винутою інфраструктурою. Це передбачає реалізацію
завдань щодо активізації трансформаційно-інституціо-
нальної та інноваційно-інвестиційної діяльності вироб-
ничого інфраструктурного комплексу з позитивним
впливом на її обсяги і структуру виробництва, приско-
рення інтеграції виробничої інфраструктури в ринкову
економіку.



Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

А
 Н

А
У

К
А

6
3

Рис. 1.  Механізм впливу взаємодії державних і підприємницьких структур на розвиток виробничого інфраструктурного комплексу
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Розвиток сучасної економіки обумовлює необ-
хідність визначення ступеня втручання держави у фун-
кціонування виробничого інфраструктурного комплек-
су з метою забезпечення його конкурентоспроможності.
В умовах загострення глобальної економічної кризи
приватний сектор набуває статусу рівноправного парт-
нера держави у виконанні стратегічних завдань соціаль-
но-економічного розвитку країни.

Плани антикризових дій виробничого інфраструк-
турного комплексу та посткризового відновлення націо-
нальної економіки, запроваджені в багатьох країнах,
передбачають розширення співробітництва між держа-
вою, приватним сектором та інститутами громадянсь-
кого суспільства, що можливо лише за умови форму-
вання відносин державно-приватного партнерства.
Значне поширення принципів державно-приватного
партнерства у світі пов'язане не лише з прагненням дер-
жави залучити фінансові ресурси приватного сектору
до виконання суспільно значущих завдань соціально-
економічного розвитку, а і з необхідністю використан-
ня складних організаційних, управлінських та виробни-
чих технологій.

В умовах посткризового відновлення національної
економіки і забезпечення конкурентоспроможного со-
ціально-економічного розвитку держави упроваджен-
ня такого прогресивного механізму співробітництва між
органами державної влади, органами місцевого само-
врядування, приватним сектором та інститутами грома-
дянського суспільства, як державно-приватне партнер-
ство сприятиме виконанню поставлених завдань.

Прийняття Закону України "Про державно-приват-
не партнерство" та відповідних підзаконних актів
свідчить про прагнення до широкого впровадження дер-
жавно-приватного партнерства в тому числі в розвитку
виробничого інфраструктурного комплексу.

Закон України "Про державно-приватне партнер-
ство" регулює договірні відносини держави і приватно-
го сектору у формі концесії, спільної діяльності та інших
договорів. У подальшому механізм взаємодії держави і
приватного сектору на засадах державно-приватного
партнерства регулюватиметься законодавством, гармо-
нізованим із законодавством ЄС.

Можна класифікувати функції сучасної держави за
різними критеріями: суб'єктами, об'єктами, способами,
засобами та іншими елементами державної діяльності.
Виконання державою внутрішніх суспільних функцій
носить характер регулювання життєдіяльності суспіль-
ства, спрямованого на його прогресивний розвиток. У
відповідності з цим вони збігаються з державним регу-
люванням економіки, політичної та соціальної сфери
суспільства, регулюванням правоохоронної діяльності
та регулюванням у сфері екологічної безпеки. На ри-
сунку 1 представлений механізм впливу взаємодії дер-
жавних і підприємницьких структур на розвиток вироб-
ничого інфраструктурного комплексу, який надасть
можливість розробки спільних проектів, програм, на-
правлених на поліпшення розвитку національної еконо-
міки.

Узагальнюючи сучасні погляди на поняття "механі-
зми регулювання розвитку виробничого інфраструктур-
ного комплексу в ринковій економіці" можна відмітити,
що він є сукупністю концептуальних підходів до фор-

мування форм і методів, націлених на вироблення стра-
тегії, тактики, варіантів і сценаріїв, вибір системи показ-
ників, що відбивають результативність функціонування
країни, динамічність її розвитку, а правовий аспект дії
механізму пов'язаний з чинними законодавчими і нор-
мативними актами, регулюючими різні сторони життє-
діяльності суспільства і держави, що формують при цьо-
му правове поле різних перетворень національної еко-
номіки і країни в цілому.

Для здійснення ефективного державного регулю-
вання розвитку виробничого інфраструктурного комп-
лексу в ринковій економіці, потрібне виділення регу-
люючих функцій в економічних, адміністративних і ста-
ранних органах, оскільки в розвитку регіону беруть
участь місцеві органи регулювання, кредитно-грошова,
фінансова і податкова системи, підприємства і органі-
зації різних форм власності і галузевої приналежності
[7].

Враховуючи, що на зміст механізму державного ре-
гулювання розвитку виробничого інфраструктурного
комплексу в ринковій економіці найбільший вплив чи-
нять чинники соціального, політичного, правового і еко-
номічного характеру.

Відсутність ринкового механізму економічної і соці-
альної стабільності різко знижує керованість госпо-
дарськими процесами розвитку виробничого інфраст-
руктурного комплексу в ринковій економіці. В зв'язку з
цим вдосконалення механізму державного регулюван-
ня розвитку виробничого інфраструктурного комплек-
су в ринковій економіці припускає усунення ряду існу-
ючих недоліків.

Для вирішення поставлених завдань автором за-
пропонована система заходів щодо посилення дії меха-
нізму державного регулювання розвитку виробничого
інфраструктурного комплексу, яка передбачає наступ-
не впровадження нових форм господарювання. Одним
з основних напрямів реформування розвитку виробни-
чого інфраструктурного комплексу в сучасних умовах
є, подальший розвиток економічної самостійності ос-
новних виробничих одиниць та їх досконалий контроль
з боку держави. Зміцнення і подальший розвиток міжга-
лузевої і міжрегіональної координації в інтересах підви-
щення ефективності розвитку виробничого інфраструк-
турного комплексу. Формування стратегій розвитку ви-
робничого інфраструктурного комплексу з розробкою
економічно-обгрунтованих планів їх реалізації у рамках
національних цільових програм соціально-економічно-
го розвитку країни в цілому.

Через капіталоємність виробничого інфраструктур-
ного комплексу тільки держава може виступити в сучас-
них умовах джерелом значних інвестицій, або стати га-
рантом залучення зовнішніх фінансових ресурсів. За-
ходи із залучення іноземних інвестицій. Як заходи дер-
жавної політики із залучення іноземного капіталу в роз-
виток виробничого інфраструктурного комплексу, мож-
на виділити стимулюючі фіскальні елементи та приско-
рення процедури реєстрації таких підприємств. Розби-
ти заходи з охорони довкілля, пом'якшенню негативних
соціальних дій та збереженню культурної спадщини
виробничого інфраструктурного комплексу. Розвивати
методи і інструменти маркетингу з використанням інно-
ваційних технологій, оскільки саме маркетинг є складо-
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вою частиною регулюючої діяльності, спрямованої на
розробку і просування на ринок продукції виробничого
інфраструктурного комплексу.

Усі вищеперелічені пропозиції є важливими захо-
дами реформування і формування ефективного ме-
ханізму державного регулювання розвитку виробни-
чого інфраструктурного комплексу. При цьому дер-
жавна підтримка розвитку виробничого інфраструк-
турного комплексу повинна здійснюватися, пере-
дусім, у рамках державних та регіональних цільових
програм.

Автором визначено, що державна підтримка розвит-
ку виробничого інфраструктурного комплексу повинна
здійснюватися, передусім, у рамках державних та регі-
ональних цільових програм.

ВИСНОВКИ
Запропоновано складові механізму удосконалення

державного економічного регулювання розвитку вироб-
ничого інфраструктурного комплексу України:

1) розробити інструментарій визначення результа-
тивності та ефективності програмних документів, який
не залежав би від політичних чинників, зокрема політич-
ної конфігурації національного уряду, складу регіональ-
них органів влади, станом відносин між керівниками
обласної державної адміністрації та Кабінетом Міністрів
і Президентом України;

2) запровадити сучасні підходи до оцінювання нор-
мативно-правових актів, стосовно регулювання розвит-
ку виробничого інфраструктурного комплексу;

3) розробити інструментарій, який демонстрував би
результативність та ефективність реалізації програмних
документів, з метою подальшого фінансування їх з дер-
жавного та місцевих бюджетів;

4) обгрунтовувати показники розвитку виробничо-
го інфраструктурного комплексу, на основі використан-
ня програмно-цільового підходу до планування, зокре-
ма бюджетного, запровадження методики стратегічно-
го планування розвитку виробничого інфраструктурно-
го комплексу у всеукраїнському масштабі на рівні об-
ластей і громад;

5) необхідно деталізувати методику стратегічного
планування з питань розвитку виробничого інфраструк-
турного комплексу.

Необхідно також відмітити, що разом з чітким за-
конодавчим розподілом повноважень, відповідальності
та фінансово-економічної бази між загальнодержавним
і місцевими рівнями центр ваги у регулюванні соціаль-
но-економічним розвитком виробничого інфраструктур-
ного комплексу має бути перенесений на місцевий
рівень.

Це надасть можливість розробити ефективний ме-
ханізм формування й виконання місцевих бюджетів в
умовах розвитку економічного потенціалу виробничо-
го інфраструктурного комплексу в національній еконо-
міки, а також сприятиме підвищенню соціальних стан-
дартів рівня життя населення.
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