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Вступ та постановка проблеми. В сучасних умо-
вах регіональна інфраструктура є одним із пріоритет-
них чинників соціально-економічного розвитку регіону 
через забезпечення функціонування усіх секторів еконо-
міки, що створює умови для своєчасної адаптації галузей 
економіки регіону до змін навколишнього середовища, 
подальших ринкових трансформацій та зумовлює необ-
хідність проведення системної інвестиційної політики, 
підвищення інвестиційної привабливості за допомогою 
реалізації відповідних стратегічних інвестиційних про-
ектів та програм. Недостатні капіталовкладення в роз-
виток інфраструктури, відсутність виваженої, комплек-
сної та системної підтримки з боку регіональної влади й 
держави сприяють нагромадженню негативних зрушень, 
підвищенню впливу факторів інвестиційних ризиків, 
формують механізми гальмування в розвитку регіону й 
зниження його конкурентоспроможності та інвестиційної 
привабливості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчиз-
няній науковій літературі дослідженню питань щодо осо-
бливостей функціонування, складових та видів інфра-
структури присвячено праці таких авторів, як, зокрема, 
М. Герасимчук, А. Гриценко, Б. Данилишин, М. Долішній, 
С. Злупко, В. Куценко, В. Пила, С. Писаренко, О. Чмир, 
І. Школа, В. Красовський. Проте теоретичні питання осо-
бливостей інфраструктурного забезпечення регіонального 
розвитку та напрямів їх реалізації носять фрагментарний 
характер та потребують більш глибокого наукового дослі-
дження у вимірі інвестиційного забезпечення та шляхів 
підвищення інвестиційної привабливості сучасної регіо-
нальної інфраструктури із пошуком напрямів зниження 
інвестиційних ризиків.

Метою роботи є дослідження теоретико-методоло-
гічних особливостей функціонування регіональної інф-
раструктури, а також впливу на її розвиток взаємозв’язку 
факторів ризиків та критеріїв інвестиційної привабли-
вості; встановлення основних проблем інвестиційної 
діяльності в інфраструктурі регіону, сучасних інстру-

ментів управління інвестиційним розвитком територій, 
пов’язаних із формуванням інвестиційного потенціалу 
регіону, залученням обсягів фінансових ресурсів, політи-
кою державного регулювання; визначення інструментів та 
механізмів регулювання інвестиційних процесів регіону; 
створення заходів щодо формування механізму управ-
ління інвестиційною діяльністю розвитку регіональної 
інфраструктури.

Результати дослідження. Розвиток регіональної 
інфраструктури має свої особливості, що випливають 
зі зростаючої ролі регіону в господарському розвитку, 
ступеня його економічної самостійності, забезпеченості 
цієї самостійності нормативно-правовою, матеріальною, 
фінансовою та кадровою базою. Кожний регіон є складо-
вою частиною єдиного господарського комплексу країни, 
саме тому заходи щодо розвитку регіонального господар-
ства, його структури мають співвідноситися з роллю, яку 
відіграють регіони в єдиному господарському процесі. 
Становлення сучасної регіональної інфраструктури, яка 
відповідає вимогам ринку, є одним з ключових моментів 
соціально-економічного розвитку регіонів.

Детальний огляд вітчизняної та зарубіжної наукової 
економічної літератури вказує на неоднозначність та від-
мінності у розумінні сутності поняття «інфраструктура». 
Економічна категорія «інфраструктура» є досить вивче-
ною, проте науковий пошук у цій сфері характеризується 
множинністю методологічних підходів та авторських 
позицій, що ускладнює їх узагальнення.

Лінгвістична сутність терміна «інфраструктура» у 
перекладі з латини означає «основу», «фундамент». Проте 
ще на початку ХХ ст. інфраструктура була синонімом 
поняття «забезпечення» і застосовувалася здебільшого у 
військовій термінології. Сучасні наукові підходи до трак-
тування сутності поняття «інфраструктура регіону» ґрун-
туються на узагальненні досягнень науковців у цій сфері 
та фундаментальних працях з регіональної економіки.

Зокрема, Л. Сотниченко у своїй науковій праці 
поняття «інфраструктура регіону» визначає як сукуп-
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ність усіх відповідних детермінант, таких як інституціо-
нальні правила й інструкції, що законодавчо регулюють 
соціально-економічну діяльність регіону, чисельність та 
властивості людського капіталу, матеріально-технічний 
капітал, які в сукупності визначають рівень розвитку 
потенціалу регіону й забезпечують його конкуренто-
спроможність [1, с. 7].

Н. Іванова у контексті узагальнення процесів інфра-
структурного забезпечення без їх адаптації до умов, при-
таманних конкретній регіональній господарській системі, 
вважає необхідним встановити дефініцію концепту «інф-
раструктурна сфера регіональної економіки» як складо-
вої частини суспільних відносин, базису забезпечення 
процесів життєдіяльності та створення умов для сталого 
розвитку регіону на основі розширеного відтворення 
продуктивних сил через виконання функцій соціальною, 
інституціональною, виробничою та ринковою підсисте-
мами. Система інфраструктурного забезпечення регіону є 
просторово окресленою сукупністю об’єктів і форм еко-
номічної діяльності, які гармонізують процеси суспіль-
ного виробництва і споживання та створюють сприятливі 
умови для життєдіяльності населення [2, с. 8].

Представлені підходи сучасних авторів досить широко 
характеризують сутність дефініції «інфраструктура регі-
ону», проте з позиції інвестиційного розвитку та акуму-
лювання фінансових ресурсів сучасна регіональна інф-
раструктура повинна ґрунтуватись на умовах створення 
сприятливого інвестиційного клімату та середовища; 
збалансування загальнодержавних, регіональних та міс-
цевих інтересів з визначенням пріоритетних напрямів 
регіонального розвитку, тобто напрямів соціально-еко-
номічної політики, що найбільшою мірою сприятимуть 
досягненню поставлених поточних та довгострокових 
цілей соціально-економічного розвитку інфраструктури 
регіону; формування інвестиційного потенціалу регіону 
й підвищення інвестиційної привабливості шляхом змен-
шення негативного впливу інвестиційних ризиків, що 
повною мірою впливатиме на формування валового регі-
онального продукту.

Фактично інвестиційна привабливість будь-якої кра-
їни чи регіону заснована на двох складових: інвестицій-
ному потенціалі та інвестиційному ризику. Інвестиційний 
потенціал регіону визначається основними макроеконо-
мічними характеристиками, насиченістю території фак-
торами виробництва (ресурсно-сировинними, трудо-
вими, фінансовими), розміром та динамікою споживчого 
попиту населення тощо. Рівень інвестиційного ризику 
відображає вірогідність втрати інвестицій чи доходу від 
них. У тому чи іншому регіоні цей ризик визначається 
загальноекономічними (тенденції в економічному розви-
тку регіону), фінансово-валютними (ступінь збалансова-
ності регіонального бюджету чи фінансів підприємств), 
політичними (розподіл політичних симпатій населення 
за результатами останніх парламентських виборів, легі-
тимність місцевої влади), законодавчими, соціальними 
(рівень соціальної напруги), екологічними, криміналь-
ними та іншими чинниками. Таким чином, рівень інвести-
ційної привабливості загалом визначається співвідношен-
ням інвестиційного ризику та інвестиційного потенціалу, 
тобто тим, наскільки з огляду на наявний стан та перспек-
тиви майбутнього розвитку регіону ризики, пов’язані з 
інвестуванням в даний регіон, компенсуються надходжен-
нями, які на ці інвестиції можна отримати. Інвестиційна 
привабливість є відносною категорією, яка відображає 
погляди певної групи інвесторів відносно співвідношення 
рівня ризику, рівня прибутковості та вартості фінансових 
ресурсів у тому чи іншому регіоні [3, с. 255–256].

Дефініція «інвестиційна привабливість регіону» 
визначається також як сукупність багатьох об’єктивних 
ознак, засобів і обмежень, що зумовлюють можливість 
залучення інвестицій в регіон. Як зазначає О. Бражко, 
інвестиційна привабливість у загальному сенсі – це інте-
гральна характеристика, достатня соціально-економічна, 
організаційно-правова, морально-психологічна і сус-
пільно-політична зацікавленість суб’єкта інвестиційної 
діяльності вкладати свої кошти у той або інший об’єкт [4].

Таким чином, інвестиційна привабливість регіону – це 
сукупна характеристика певного регіонального простору 
з погляду інвестиційного клімату, аналізу рейтингового 
місця регіону в економіці країни, рівня розвитку інвес-
тиційної інфраструктури, рівня перспективності розви-
тку регіону, рівня державної підтримки в регіоні, значи-
мості впливу адміністративних бар’єрів, можливостей 
залучення фінансових ресурсів, що істотно впливають 
на формування прибутковості засобів, які вкладаються, 
та інвестиційних ризиків. Наведене вище дає змогу зро-
бити висновок про те, що поняття «інвестиційна прива-
бливість» означає наявність таких умов інвестування, які 
впливають на переваги інвестора у виборі певного об’єкта 
(регіону) інвестування. При цьому на інвестиційну при-
вабливість впливають такі фактори: політичні, які визна-
чають можливість втрат інвестицій внаслідок дестабіліза-
ції ситуації в країні; економічні, які визначають сучасний 
економічний стан розвитку території, рівень фіскального 
навантаження на певній території, стратегічні можливості 
регіонального ринку; нормативно-правові, які передбача-
ють додержання нормативних законів, підзаконних актів; 
інфраструктурні, які визначають забезпеченість регіону 
об’єктами виробничої і соціальної інфраструктури; при-
родоохоронні, які включають інформацію про ступінь 
забрудненості території; демографічні, які досліджують 
чисельність населення, статевовікову характеристику, 
зайнятість населення, тривалість життя; природно-кліма-
тичні (географічні), які вивчають економіко-географічне 
положення регіону, його кліматичні умови, можливість 
появи надзвичайних ситуацій природного і техногенного 
характеру тощо.

Корелюючи вищезазначене з властивостями інфра-
структури як економічної категорії та тенденціями регі-
оналізації, можна сказати, що концептуальні положення 
інфраструктурних трансформацій регіонального про-
стору становлять таке: регіональна виробнича інфра-
структура виступає як цілісна відкрита система та одно-
часно підсистема у складі господарського комплексу 
країни і глобального економічного простору; інфраструк-
турні трансформації покликані підтримати відкритість 
економіки регіону та забезпечити раціоналізацію його 
участі у міжрегіональній взаємодії; одним з головних 
орієнтирів структурних трансформацій та зміни міжга-
лузевих пропорцій в інфраструктурному обслуговуванні 
регіонів є обраний євроінтеграційний вектор України; 
стратегічним пріоритетом виступає гармонізація векторів 
і тенденцій регіонального та інфраструктурного розвитку; 
забезпечення відповідності інфраструктурних технологій 
принципам інноваційності та прогресивності розробок і 
науково-технічних досягнень; пріоритетне посилення та 
гармонізація міжсекторальної взаємодії у регіональній 
інфраструктурі, розгляд останньої не у вигляді сукупності 
галузей, а у формі інтегративного утворення [5, с. 79–80].

Отже, проведене дослідження сутності дефініції 
«інфраструктура регіону», взаємозв’язку «інвестиційна 
привабливість – інвестиційний потенціал – інвестиційні 
ризики» дає змогу сформувати процес управління інвес-
тиційною діяльністю розвитку регіональної інфраструк-
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тури за принципом проектного підходу таким чином 
(рис. 1). Узагальнений процес управління інвестиційною 
діяльністю розвитку регіональної інфраструктури пови-
нен ґрунтуватись на чіткості стратегічних інвестиційних 
цілей і напрямів інвестиційної діяльності за унеможлив-
лення відхилення від них; об’єктивності критеріїв і про-
цедур відбору інвестиційних проектів; орієнтації на кін-
цевий результат шляхом забезпечення цілісності ланцюга 
підтримки інвестиційного проекту на усіх етапах його 
реалізації; самоокупності без максимізації доходності; 
приватно-державному партнерстві у фінансуванні регі-
ональних інвестиційних проектів; імплементації меха-
нізму регіонального контролю і нагляду; прозорості та 

постійному моніторингу інвестиційної діяльності; гнуч-
кості використовуваних засобів підтримки.

Окрім цього, розвиток та стимулювання інвестицій-
ної привабливості (потенціалу) регіонів необхідно здій-
снювати за допомогою багатовекторної та комплексної 
політики, зокрема в таких напрямах: прогнозування еко-
номічних, соціальних, політичних, технологічних умов; 
аналізування ступеня впливу найважливіших тенденцій 
та оцінки нестабільності в цьому регіоні; аналізування 
факторів, що визначають попит, і оцінювання можливих 
змін в наявних тенденціях попиту.

Висновки. Таким чином, ефективність управління 
інвестиційним розвитком сучасної регіональної інфра-
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стимулювання капітальних вкладень; мобілізація доходів  
в інвестиції; максимізація доходу або соціального ефекту; максимізація 
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Організаційні методи державного регулювання інвестиційних процесів: 
законодавчі акти і нормативні положення щодо регулювання інвестиційної діяльності 

регіону; конкурсний відбір інвестиційних проектів та їх фінансування з коштів 
регіонального бюджету; контроль за цільовим використанням бюджетних коштів; 

визначення складу, ставок, порядку і термінів сплати податків, що зараховуються до 
регіонального бюджету; сприяння в резервуванні і виділенні земельних ділянок й 
виробничих майданчиків суб’єктам інвестиційної діяльності; надання допомоги в 

оформленні прав власності, укладення договорів оренди майна; сприяння у вирішенні 
спірних питань і протиріч, що виникають в ході реалізації інвестиційних проектів. 

Економічні методи державного регулювання інвестиційних процесів: 
державні гарантії і заставне забезпечення залучених інвестицій; надання бюджетних 

кредитів; субсидування частини процентної ставки за залученими банківськими 
кредитами суб’єктам інвестиційної діяльності; формування структури доходів і видатків 

бюджету регіону; дотації і субвенції, що надаються місцевим бюджетам; випуск 
регіональних цінних паперів; надання податкових пільг і спеціальних податкових 

режимів інвесторам; надання суб’єктам інвестиційної діяльності бюджетних гарантій 
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Рис. 1. Процес управління інвестиційною діяльністю розвитку регіональної інфраструктури
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структури забезпечується за рахунок орієнтації реалізо-
ваної інвестиційної політики на досягнення стратегічних 
цілей програм та проектів регіону. Чітко визначаючи цілі, 
результати та вигоди інвестиційних проектів, а також врахо-
вуючи взаємозв’язок «інвестиційна привабливість – інвес-
тиційний потенціал – інвестиційні ризики», регіональні 
органи самоврядування та потенційні інвестори зможуть 
визначати й реалізовувати пріоритетні напрями розвитку 
інфраструктури регіону, що найбільшою мірою сприяти-
муть досягненню поставлених поточних та довгострокових 
цілей соціально-економічного розвитку інфраструктури 
регіону і при цьому визначатимуть шляхи ефективного 
формування валового регіонального продукту. Отже, засто-
сування регіональними інститутами наведеного підходу в 
управлінні інвестиційною діяльністю регіону сприятиме 
досягненню підвищення обґрунтованості інвестиційного 
планування; зниженню інвестиційних ризиків; максиміза-
ції ефективності забезпечення інвестиційними ресурсами 
всіх учасників інвестиційної діяльності регіону; створенню 
бази, яка б забезпечувала гарантії іноземним інвестиціям; 
формуванню позитивного та сприятливого іміджу регіонів 
у сфері розвитку інфраструктури; створенню сприятли-
вого інвестиційного клімату; гарантуванню недоторканості 

інвестицій та прав власності для інвесторів; сприянню при-
пливу капітальних інвестицій не тільки у реконструкцію, 
але й будівництво, створення сучасних виробничих та соці-
альних комплексів.

При цьому стратегічним завданням управління інвес-
тиційним розвитком сучасної регіональної інфраструк-
тури є створення системних і комплексних передумов 
для розвитку інвестиційного потенціалу регіону та під-
вищення його інвестиційної привабливості як одного із 
пріоритетних напрямів для соціально-економічного зрос-
тання регіону та наповнення бюджетів всіх рівнів. Сту-
пінь інвестиційної привабливості інфраструктури регіону 
є визначальною умовою активної інвестиційної діяль-
ності й ефективного соціально-економічного розвитку 
регіональної економіки, а також результативністю функ-
ціонування регіонального відтворювального комплексу та 
інтенсивності залучення ресурсів.

Досліджені та проаналізовані особливості інвести-
ційного розвитку сучасної регіональної інфраструктури 
будуть покладені в основу майбутніх наукових дослі-
джень щодо розроблення методів та інструментів зни-
ження регіональних інвестиційних ризиків та підвищення 
інвестиційної привабливості інфраструктури регіону.
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Аннотация. В статье проведено исследование теоретико-методологических особенностей функционирования реги-
ональной инфраструктуры, а также влияние на ее развитие взаимосвязи факторов рисков и критериев инвестиционной 
привлекательности. Выявлены основные проблемы инвестиционной деятельности в инфраструктуре региона, совре-
менные инструменты управления развитием территорий, связанных с формированием инвестиционного потенциала 
региона, привлечением объемов финансовых ресурсов, политикой государственного регулирования. Рассмотрены ин-
струменты и механизмы регулирования инвестиционных процессов региона. Сформированы меры по формированию 
механизма управления инвестиционной деятельностью развития региональной инфраструктуры.

Ключевые слова: инвестиционное развитие, инфраструктура, регион, механизмы, инструменты.
Summary. The article presents the theoretical and methodological peculiarities of the functioning of regional infrastructure 

and its impact on the development of the relationship of risk factors and criteria for investment attractiveness. The basic problem 
of investment activity in regional infrastructure, modern tools of administration of investment development at the areas related 
to the investment potential formation in the region, involving amounts of financial resources and policy of state regulation are 
revealed. Generalization of the tools and methods of regulation of management processes of investment activity on development 
of regional infrastructure is proposed.
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