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ПЕРЕДМОВА 
У сучасних умовах економічного і політичного розвитку України все 

більшої ваги набувають питання, пов’язані з самоврядуванням окремих 
регіонів країни. Трансформація українського суспільства актуалізує 
проблеми розвитку економіки, які вимагають теоретичного 
обґрунтування і глибокого вивчення. Очевидно, що при цьому повинна 
забезпечуватись активізація регіональних особливостей з одночасним 
зменшенням існуючих територіальних диспропорцій. При цьому 
важливим моментом у формуванні економічної політики відносно 
визначення перспектив розвитку та Створення передумов для підвищення 
ефективності регіонального відтворення є проблема визначення основних 
підходів до формування та розвитку інфраструктури як складової 
регіональної господарської системи, розв’язання якої дозволить 
підвищити конкурентоспроможність економіки кожного регіону і 
національної економіки в цілому. 

Важливість проблем всебічного розвитку регіональної 
інфраструктури важко переоцінити, оскільки вони впливають на всі 
аспекти життєдіяльності місцевих громад. Сьогодні, на нашу думку, 
необхідно чітко визначити організаційно-економічні засади 
інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку в Україні, що 
сприяли б виведенню її економіки й економіки її регіонів на якісно новий 
рівень. З огляду на це, надзвичайно важливим є висвітлення питань 
впливу інфраструктури регіону на темпи його економічного зростання та 
формування стратегії розвитку регіональної інфраструктури. 

Інтерес до формування і розвитку інфраструктурного комплексу реї 
юну, що проявляється останнім часом, зумовлюється тим, що практично 
весь попередній період свого існування наша країна реалізовувала 
інвестиційні програми розвитку інфраструктури на основі галузевого 
підходу. При цьому використовувалися нормативні акти переважно 
відомчого призначення, які фактично були неузгодженими з 
регіональними проблемами інфраструктурного комплексу та не 
відповідали реальним потребам території. При цьому сукупний рівень 
розвитку регіональної інфраструктури та перспективна потреба регіону в 
ній визначалися на практиці шляхом підсумовування інвестиційних 
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програм окремих відомств, не узгоджених, як правило, з реальною 
потребою регіону. Визначені критерії й обґрунтовані нормативи розвитку 
інфраструктури регіонів і результатів її впливу власне на економіку 
регіону відсутні і дотепер. Деякою мірою це зумовлено складністю оцінки 
соціально-економічних наслідків впливу інфраструктури на 
функціонування територіальних суб’єктів господарювання. 

При розробці проблеми формування оптимальної інфраструктури 
слід виходити з визнання того, що інфраструктура регулює взаємодію 
елементів нової економічної системи, оптимізує рух товарно-грошових 
потоків і забезпечує розвиток ринкових взаємовідносин, а вплив на 
виробництво через інфраструктуру є найбільш ефективним засобом 
регулювання економіки. 

У вітчизняній науковій літературі спостерігається швидке зростання 
інтересу до дослідження інфраструктури загалом та її окремих складових. 
Цьому вельми сприяють ґрунтовні публікації таких українських та 
зарубіжних учених: М.Долішнього, П.Бєлєнького, З.Герасимчук, 
А.Гриценка, Б.Данилишина, С.Злупка, М.Козоріз, В.Куценко, В.Пили, 
С.Писаренко, У.Садової, Ю.Саєнка, Д.Стеченка, О.Чмир, І.Школи, 
Д.Ашауера, Р.Брейєра, Дж.Еліасона, Х.Зінгера, Т.Кемпбелла, 
В.Красовського, І.Маєргойза, Р.Нудельмана, А.Пезенті, 
П.Розенштейн-Родана, П.Самуельсона, І.Тараканової, Г.Хедткампа та 
інших. Однак цього не можна сказати щодо проблеми визначення 
основних передумов інфраструктурного забезпечення регіонального 
розвитку та напрямів їх реалізації, навіть нині, в період бурхливого 
розвитку вітчизняної економічної науки. Зазначена проблема здебільшого 
залишається поза межами ґрунтовних теоретико-методологічних 
досліджень або носить фрагментарний характер. 

Глибоке переконання у необхідності науково-теоретичної розробки 
організаційно-економічних засад інфраструктурного забезпечення 
регіонального розвитку, які дозволяють враховувати специфіку 
функціонування елементів інфраструктури, їх важливість для 
забезпечення розвитку економіки регіонів, спонукало автора узагальнити 
й опублікувати результати своїх тривалих досліджень. 

Звернення до теоретико-методологічних аспектів дослідження 
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проблем розвитку інфраструктури регіонів вимагало ретельного 
опрацювання значного масиву наукових джерел та статистичних 
матеріалів - законодавчих та нормативних документів, що визначають 
основні напрями розвитку інфраструктури територій, матеріалів 
Держкомстату України, спеціальних періодичних статистичних видань 
Головного управління статистики у Чернівецькій області. Адже значення 
проблем розвитку інфраструктури регіонів та перспектив її розбудови в 
Україні зрештою зумовлюється не тим, наскільки несуперечливу 
концепцію чи стратегію розвитку інфраструктури ми розробимо, а тим, 
наскільки ми спроможні втілити їх в життя. А це завжди конкретні 
політико-економічні дії: розробка державних програм економічного 
розвитку регіонів, підготовка законопроектів, прийняття законів та інших 
нормативно-правових актів, виділення певних коштів тощо. Тому в 
кожному розділі монографії поєднуються два аспекти: 
науково-теоретичний та прикладний - практичний. Відтак у даному 
дослідженні поставлено подвійну мету: 

а) дати цілісне висвітлення концепції розвитку інфраструктури 
регіону, її змісту, сутності, основних ознак класифікації та найваж-
ливіших напрямів функціонування, а також тих підходів, що існують в 
аналізі цього феномена в українській та світовій економічній науці; 

б) простежити шлях реалізації цієї концепції в економічному 
розвитку конкретного регіону України. 

Висвітлення у монографії теоретичних положень, методології, 
передумов розвитку інфраструктурної сфери регіону та її впливу на 
регіональний розвиток дозволило надати практичні рекомендації щодо 
обґрунтування та удосконалення організаційно-економічних засад 
інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку та визначити 
пріоритетні напрями їх реалізації. 

Монографія адресована представникам ділових кіл усіх рівнів, 
студентам вищих навчальних закладів економічного спрямування, 
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аспірантам, викладачам. Сподіваюсь, що це дослідження викличе 
зацікавлення не лише у фахівців, а й усіх тих, хто цікавиться проблемами 
сучасної економічної науки, розмірковує над перспективами подальшого 
розвитку країни. Поставлені в монографії проблеми та запропоновані 
шляхи їх вирішення сприятимуть проведенню подальших ґрунтовних 
досліджень проблематики інфраструктурного забезпечення 
регіонального розвитку, напрямів їх реалізації, розширять коло 
обговорення цих питань, стануть у нагоді в науково-педагогічній роботі з 
економістами, соціологами, представниками інших галузей науки. 

Насамкінець хотілося б висловити щиру подяку всім тим, хто сприяв 
появі цього дослідження, чия доброзичлива допомога і змістовні поради 
уможливили повніше висвітлення наукових аспектів проблеми та її 
економічних перспектив. 

Ірина Бутирська
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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

1.1. Роль та значення інфраструктури у забезпеченні 
регіонального розвитку 

Для переходу України до повноцінної системи ринкового 
господарювання вимагаються серйозні перетворення у всіх сферах 
суспільства й економіки. Серед них усе більш важливого значення 
набуває удосконалення управління регіональним розвитком, що повинне 
здійснюватися за допомогою широкого спектра конкретних дій місцевої 
адміністрації, спрямованих на розвиток економіки і соціальної сфери 
регіону. При цьому особливо актуальним бачиться розв’язання проблем, 
пов’язаних з нагальною необхідністю розвитку інфраструктури на рівні 
держави, регіону, підприємства, певна річ, якщо Україна вже в змозі 
відкинути досить високі ілюзорні очікування від трансформації та надто 
наївні уявлення про діаметрально протилежні затрати і здатність до 
перебудови, які властиві більшості посткомуністичних країн. Рівень 
розвитку інфраструктури, разом з такими показниками, як відкритість 
економіки, ефективність уряду, ступінь розвитку фінансового сектора, 
технологій, управління, кваліфікація робочої сили і рівень освіти, є одним 
з індикаторів для оцінки конкурентоспроможності держави [12, с.10]. 

Загальним „генеральним” фактором, який обумовлює утворення 
інфраструктури територіально-економічних систем, виступають потреби 
суспільства. У рамках конкретних суспільно-історичних типів 
виробництва вони характеризуються досить високим ступенем 
спільності. Разом з тим, потреби мають яскраво виражений регіональний 
характер, котрий відображає територіальні відмінності умов 
географічного середовища, рівня розвитку продуктивних сил,
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