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У статті ґрунтовно здійснено ретроспективне дослідження сутності та значення категорії «інфраструктура» з позиції застосування різних концепцій та підходів. Були розглянути такі основні концепції: концепція накладних витрат, інституційна концепція, концепція економічного зростання, маркетингова концепція, розподільна концепція, логістична концепція. Розгляд цієї категорії відбувався під призмою таких наукових підходів:
інституціонального, ресурсного, галузевого, системного та структурно-функціонального, а також горизонтального та вертикального. Аналіз цих підходів показав, що всі вони є актуальними та правильними, оскільки поняття
«інфраструктура» є комплексним, багатоаспектним та складним і характеризує відносини, що виникають у процесі забезпечення розвитку окремих господарських систем в рамках національної економіки.
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Рис.: 7. Бібл.: 53.
В статье основательно осуществлено ретроспективное исследование сущности и значения категории «инфраструктура» с позиции применения различных концепций и подходов. Были рассмотрены следующие основные концепции: концепция накладных расходов, институциональная концепция, концепция экономического роста, маркетинговая концепция, распределительная концепция, логистическая концепция. Рассмотрение данной категории
проходил под призмой таких научных подходов: институционального, ресурсного, отраслевого, системного и
структурно-функционального, а также горизонтального и вертикального. Анализ данных подходов показал, что
все они актуальны и правильными, поскольку понятие «инфраструктура» является комплексным, многоаспектным
и сложным, и характеризует отношения, возникающие в процессе обеспечения развития отдельных хозяйственных
систем в рамках национальной экономики.
Ключевые слова: инфраструктура; подход; концепция; система; экономика.
Рис.: 7. Библ.: 53.
The article thoroughly examines the essence and significance of the category «infrastructure» from the standpoint of different concepts and approaches. The following basic concepts were considered: the concept of overhead costs, the institutional concept, the concept of economic growth, the marketing concept, the distribution concept, the logistics concept. Consideration of this category took place under the prism of the following scientific approaches: institutional, resource, sectoral,
systemic and functional, as well as horizontal and vertical. The analysis of these approaches showed that they are all relevant and correct, because the concept of «infrastructure» is complex, multifaceted and complex, and characterizes the relationships that arise in the process of ensuring the development of individual economic systems within the national economy.
Keywords: infrastructure; approach; concept; system; economy.
Fig.: 7. References:53.
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Постановка проблеми. Інфраструктура є одним із рушіїв економічного розвитку, його умовою та, відповідно, і наслідком. На сьогодні складно уявити розвиток будь-якої соціально-економічної системи без наявності її інфраструктури. Інфраструктура відіграє
ключову роль у забезпеченні стійкого та ефективного розвитку економічних систем у
державі. Рівень розвитку інфраструктури впливає на інвестиційну привабливість країни,
окремих галузей та секторів національного господарства, підвищення ділової активності.
Отже, для сталого соціально-економічного розвитку країни та підвищення її конкурентоспроможності ключовою складовою виступає всебічний розвиток інфраструктури.
Проте при дослідженні теоретичних та методичних положень формування та розвитку інфраструктури, пізнання її як окремої економічної системи та категорії виникають
певні складнощі, пов’язані насамперед із відсутністю єдиного підходу до трактування
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цієї дефініції. Це зумовлено онтологічною складністю самої інфраструктури як об’єкта
пізнання, її важливістю, що, відповідно, і привело до появи значної кількості міждисциплінарних досліджень її сутності та ролі в розбудові окремих систем. Відповідно, поступово сформувалася значна кількість підходів та концепцій до розгляду змісту інфраструктури. Це сформувало значний теоретичний доробок науковців у цій сфері. Однак
окреслений процес також призвів до багатоваріантності наукових положень щодо визначення природи інфраструктури, необхідністю конкретизувати її зміст у контексті реалізації нових досліджень. Отже, актуальними залишаються питання дослідження інфраструктури, обґрунтування її сутності через аналіз сформованих наукових підходів до
розгляду досліджуваного поняття.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню сутності категорії «інфраструктура» присвячені численні наукові роботи як вітчизняних, так і закордонних
учених. Серед родоначальників цього напряму досліджень можна виділити таких науковців, А. Янгсон, П. Розенштейн-Родан, А. Сміт. Надалі науковий пошук щодо дослідження інфраструктурного забезпечення економіки був наявний у роботах
А. Маршалла, Р. Йохімсена, А. Хіршмана, Д. Карка, В. Жаміна, В. Красовського,
Б. Краснопольського, П. Бєлєнького, Б. Данилишина, О. Дація, М. Корецького,
С. Мочерного, В. Попова, В. Федько, Н. Федько та багатьох інших. У роботах цих учених розкривається зміст та особливості різних видів інфраструктури (виробничої, соціальної, економічної і т. ін.). Також варто відзначити суттєвий внесок у дослідження сутності цієї категорії таких дослідників, як Н. Балдич, П. Бєлєнький, М. Дубина,
Н. Іванова, М. Скринько, С. Сонько, О. Стойко, М. Юденко, М. Михайлов та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте, попри численні напрацювання вчених у сфері теоретичного, методичного та прикладного обґрунтування
сутності інфраструктури як окремого економічного об’єкта, її впливу на розвиток господарських систем та ролі в розбудові національної економіки, актуальними залишаються дослідження концептуальних положень змісту та природи категорії «інфраструктура», враховуючи складний та багатоаспектний характер цієї дефініції. Уточнення та
детального розгляду потребують питання конкретизації наукових підходів до розгляду
інфраструктури, їх систематизації та виокремлення особливостей. Також актуальними
залишаються питання щодо обґрунтування універсальної природи інфраструктури.
Мета статті. Метою статті є виявлення сформованих у науковій літературі концепцій дослідження сутності категорії «інфраструктура», їх вивчення для конкретизації
природи інфраструктури як універсального явища.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні достеменно не відомо, коли термін «інфраструктура» почав використовуватися при економічних дослідженнях. Сам термін
«інфраструктура» походить з латинської мови від слів «infa» – нижче «structura» – будова [5]. Спочатку термін «інфраструктура» використовувався у вживанні військових,
де означав сукупність допоміжних (тилових) споруд, які задовольняли потреби збройних сил (до таких споруд належали склади боєприпасів та інших військових матеріалів,
ракетні бази, полігони, військові аеродроми і т. ін.) [29].
Зарубіжні дослідники, серед яких можна виділити П. Розенштейн-Родана, Г Грубера,
Дж. Делмона, Р. Нуркса, А. Хіршмана, А. Пізенті, Х. Зіргера, А. Янгсона, П. Самуельсона
та інших ввели в економічну наукову літературу категорію «інфраструктура» на початку
ХХ ст. Першість введення в економічну науку терміна «інфраструктура» належить П. Розенштейн-Родану, який застосував його у своїй праці «Місце та роль інфраструктури в розвиненому та у суспільстві, що розвивається» [31]. У цьому часовому періоді під інфраструктурою розуміли сукупність базових галузей економіки (транспорт, зв’язок,
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енергетика), розвиток яких давав економічний ефект, що сприяло залученню інвестиції.
Учений-економіст Р. Йохімсен запропонував таке визначення цієї категорії: «інфраструктура – це сукупність матеріальних, інституційних та індивідуальних умов, які є в розпорядженні господарських одиниць і відповідають вирівнюванню доходів, пов’язаних з рівною
продуктивністю факторів, які дають при оптимальному розміщенні ресурсів забезпечити
повну інтеграцію та, можливо, найвищий рівень господарської діяльності» [50].
Наприкінці 60-х на початку 70-х років ХХ ст. починає з’являтися дедалі більше досліджень з теорії інфраструктури, серед яких варто відзначити роботи таких науковців,
як Є. Симоніс, Ж. Штолер, В. Михальський, Д. Рей та ін. У роботах Д. Кларка,
А. Маршалла, А. Хіршмана та інших учених-економістів спостерігається розширення
сутності поняття інфраструктура, яка, на їхню думку, включає не тільки галузі транспорту, зв’язку, матеріально-технічне забезпечення, а й невиробничу галузь та інституціональну інфраструктури (нотаріат, органи юстиції, охорони порядку тощо) [9]. Тобто інфраструктура почала включати не тільки виробничу сферу, а й невиробничу – сферу
послуг, без якої неможливе функціонування насамперед виробничих систем.
Основні концепції дослідження категорії інфраструктура з врахуванням ролі, яку відіграє інфраструктура в економіці наведено на рис. 1.
У вітчизняний науковий обіг поняття інфраструктури увійшло наприкінці 40-х років
ХХ століття, коли термін «інфраструктура» почали використовувати як окрему економічну категорію. У цей час під інфраструктурою розуміли комплекс галузей, які забезпечують належне функціонування промислового та сільського господарства, тобто до інфраструктури відносили будівництво каналів, мостів, портів, доріг тощо [7].
Що стосується досліджень категорії інфраструктури на теренах колишнього Радянського Союзу, то варто відзначити роботи таких дослідників: Є. Алаєв, В. Жамін,
Л. Карпов, В. Красовський, І. Маєргойз та багатьох інших. Серед них особлива треба
відзначити передусім наукові праці В. Жаміна, який у своїх роботах надав досить розгорнуте визначення досліджуваної категорії. Під інфраструктурою він розумів «інтегральний елемент виробничих сил, що включає допоміжні та обслуговуючі галузі, види
виробництв або діяльності, які обслуговують безпосередньо основне виробництво (виробнича інфраструктура), а також галузі та підгалузі невиробничої сфери, що непрямо
пов’язані з процесом виробництва і виконують численні функції обслуговування всього
процесу господарювання» [17; 21].
Незважаючи на значний науковий інтерес до теорії інфраструктури, її взаємозв’язок
із сучасними економічними теоріями та концепціями, нині немає загальноприйнятного
підходу до розуміння сутності цієї категорії. Розглянемо більш детально вже сформовані в науковому просторі концептуальні положення пізнання змісту цієї дефініції.
Н. Іванова, провівши аналіз сутності економічної категорії «інфраструктура», виділяє такі теоретико-методологічні підходи до її визначення: теоретико-економічний, інституціональний, структурно-функціональний, комплексний [21]. С. Сегеда виокремлює такі з них: економічний, галузевий, регіональний, оціночний [32]. У свою чергу,
Г. Амброзіус та К.-Г. Франке виділять три підходи при розкритті сутності категорії «інфраструктура: структурний, атрибутивний та функціональний [44].
О. Богуславський розрізняє такі підходи до розуміння сутності інфраструктури:
хронологічний, генеалогічний, теоретико-економічний, інституційний, маркетинговий,
логіко-інформаційний, структурно-логічний, функціональний, комплексний, системний,
територіальний, процес ний, еволюційний, постіндустріальний, інформаційномережевий, трансформаційний [3].
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Зарубіжні концепції дослідження сутності інфраструктури
П. Самуельсон, Д. Кларк, Д. Аушер,
М. Крисберг, Е. Моулдер, Х. Стил,
А. Фінндлей

2

Інституційна
концепція

Інфраструктура – це система взаємодіючих агентів сфери
обігу, що забезпечують зв'язок між фазами виробництва та
споживання

Р. Йохимсен, Д. Хакслі,
Р. Уестерфілд

3

Концепція
економічного
зростання

Інфраструктура – це інструмент, що сприяє скороченню
витрат, швидкому зростанню зовнішньої торгівлі і створення
капіталу й тим самим задовольняє всі зростаючі потреби
населення

У. Ростоу, Р. Нурксе,
У. Артур Льюїс

4

Маркетингова
концепція

Інфраструктура - це сукупність видів діяльності, яка сприяє
реалізації товарів на ринку і формуванню нового попиту на
товари та послуги

5

Розподільна
концепція

Інфраструктура - це певні види діяльності, які викликають рух
потоків товарів від виробників до споживачів

А. Шоу, Ф. Кларк і К. Кларк

6

Логістична
концепція

Інфраструктура – це система, що обслуговує процеси
фізичного переміщення товарів через фінансові та
інформаційні потоки

Р. Беллон, Дж. Хескет

Ф. Котлер, Г. Ланкастер

Рис. 1. Зарубіжні концепції дослідження сутності та ролі інфраструктури
Джерело: побудовано авторкою на основі [21; 22; 24; 35; 41; 43; 51].
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Відповідно, М. Юденко та М. Михайлов виділяють два підходи до трактування дефініції «інфраструктура», основа цих підходів суто методологічна. Відповідно до першого підходу, інфраструктуру можна розглядати як економічну категорію, що описує
комплекс умов для розвитку економіки, забезпечення життєдіяльності; за другим підходом передбачається розгляд інфраструктури як економічної системи, виступаючи забезпечувальною підсистемою економіки, що складається з інституційної, матеріальної та
персональної компонентів [6; 28].
Т. Трубіцина, досліджуючи інфраструктуру, акцентує увагу на вивченні її з позиції
функціонального, інституціонального та відтворювального підходу. Вона вважає, що
тільки в такому випадку можна достеменно визначити склад різних видів інфраструктури та виокремити функції, які вона виконує, прослідкувати динаміку розвитку інфраструктури і визначити призначення її в економіці [36].
Враховуючи наведені вище концепції розуміння сутності «інфраструктура», можна
виділити найбільш розповсюджені підходи до розуміння цієї категорії, які наведені на
рис. 2.

Рис. 2. Основні підходи до трактування сутності поняття «інфраструктура»
Джерело: побудовано авторкою з використанням: [6; 8; 15; 18; 21].

У межах інституціонального підходу інфраструктура досліджується як окрема складова ринкової економіки та розуміється як одна з найбільш важливих умов суспільного
розвитку. Визначення категорії інфраструктура за цим підходом наведено на рис. 3.
Варто зауважити, що в межах інституціональної теорії автори цієї концепції дослідження інфраструктури передусім акцентують увагу на тому, що ця категорія безпосередньо пов’язана із сукупністю правил, норм, принципів, які лежать в основі як розвитку суспільства, так і функціонування економічних систем [15; 46].
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Інституційний підхід визначення поняття «інфраструктура»

Макаренко М. В.,
Слободян А. А. [26]

сукупність умов що забезпечують нормальні умови розвитку
економіки та суспільства

Гуменюк О. О. [14]

комплекс ринкових інститутів, що забезпечують взаємозв'язок
основних макроекономічних потоків, тобто інфраструктура виступає
комплексом галузей господарства, що обслуговують виробництво

Журавльова Н. А. [19]

сукупність особливих інституцій, що надають спеціалізовані послуги
господарюючим суб'єктам

Фокіна І. В. [39]

сукупність інституцій (організацій) та інститутів (норм), що
забезпечують нормальне функціонування ринкової економіки

Енциклопедія сучасної
України [16]

сукупність специфічних форм, методів і процесів, а також
різноманітних споруд та комунікацій, що забезпечують загальні умови
і нормальне функціонування економічної, соціальної, екологічної та
інших галузей життєдіяльності суспільства, його відтворення та
розвиток

Рис. 3. Визначення сутності категорії «інфраструктура»
за інституціональним підходом
Джерело: складено авторкою.

Другий підхід – ресурсний, у межах якого інфраструктуру розглядають як необхідний ресурс для ефективного розвитку економіки, прискорення господарських процесів
у країні. Наукові підходи до розгляду цієї дефініції наведено на рис. 4.

Рис. 4. Визначення сутності категорії «інфраструктура» за ресурсним підходом
Джерело: складено авторкою.

Наступний підхід щодо розгляду поняття «інфраструктура», який трапляється доволі часто в науковій літературі, – це галузевий, або ще його називають секторальний.
160

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

№ 4(24), 2020

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

За цим підходом інфраструктура розглядається вченими як сукупність галузей національного господарства, що забезпечують ефективне функціонування матеріального та
нематеріального виробництва, якісний розвиток національної економіки. На рис. 5
наведені окремі наукові концепції до розуміння змісту дефініції «інфраструктурна» за
галузевим підходом.
Галузевий (секторальний) підхід визначення поняття «інфраструктура»

Атамас О. П. [2]

сукупність підприємств і установ господарського комплексу, що обслуговують
основні галузі виробничої сфери та сфери послуг, а також безпосередньо
людей. Вони надають послуги для здійснення необхідних виробничих,
економічних, організаційних зв'язків між складовими частинами господарства,
забезпечують гідні умови життя населення

Універсальний
економічний
словник [37]

галузі та підгалузі, що забезпечують життєдіяльність людей

Лисяк Н. М. [25]

сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують економіку й
виробництво міста

Жамін В. А. [17]

інтегральний елемент виробничих сил, що включає допоміжні та обслуговуючі
галузі, види виробництв або діяльності, які обслуговують безпосередньо
основне виробництво (виробнича інфраструктура), а також галузі та підгалузі
невиробничої сфери, що непрямо пов’язані з процесом виробництва й
виконують чисельні функції обслуговування всього процесу господарювання

Бойчик І. М. [4]

інфраструктура є сектором економіки загального призначення, тобто її
елементи можуть в рівній мірі використовуватись всіма суб’єктами ринкових
відносин: від підприємств малого бізнесу до транснаціональних корпорацій
будь-якої галузевої приналежності і виду діяльності, а також державних
інституцій

Хаджинов І. В.
[40]

комплекс допоміжних галузей, які обслуговують і забезпечують нормальну
діяльність соціально-економічних систем

Іванова Н. А.
[20]

сукупність галузей господарства, покликаних створювати і забезпечувати
організаційно-економічні, соціальні та юридичні умови для нормального
функціонування економіки і забезпечення якісної життєдіяльності людей

Рис. 5. Визначення сутності категорії «інфраструктура»
за галузевим (секторальним) підходом
Джерело: складено авторкою.

Структрурно-функціональний підхід передбачає розгляд інфраструктури залежно
від функцій, які вона виконує в сучасному економічному житті та розвитку господарських систем. На рис. 6 наведені визначення трактування змісту інфраструктура за
цим підходом.
Наступним підходом до розгляду категорії інфраструктура є системний підхід. Варто зауважити, що окреслений підхід є доволі поширеною методологічною основою для
розгляду сутності різних категорій, окремих об’єктів та процесів. Відповідно, системний підхід є найбільш поширеним і серед науковців, які досліджують природу інфраструктури.
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Структурно-функціональний підхід визначення поняття «інфраструктура»

Коваленко М. Є.
[23]

сукупність елементів, які забезпечують безперебійне функціонування
взаємозв’язків об’єктів і суб’єктів даної системи

Оксфордський
словник термінів
[49]

основні фізичні та організаційні структури та об'єкти (наприклад, будівлі,
дороги, джерела енергії) необхідні для функціонування суспільства чи
підприємства

Бутирська І. В. [8]

невід’ємна структурна одиниця господарського комплексу регіону, яка
забезпечує створення загальних умов для ефективного управління регіональним
розвитком та функціонуванням усіх його сфер і видів діяльності

Федько В. П.,
Федько Н. Г. [38]

сукупність видів діяльності, що забезпечують ефективне функціонування
об’єктів ринкової економіки і їх єдність у певному реальному ринковому
просторі

Голобоков А. М.
[11]

основна структура організації або системи, яка необхідна для її функціонування

Васильців Т. Г.
[10]

це основа, фундамент, внутрішня будова

Гудзь О. Є. [13]

в перекладі з латинської ця категорія визначається як підструктура, частина
структури системи, що знаходиться під структурою, але пов'язана з нею
і їй належить

Рис. 6. Визначення сутності категорії «інфраструктура»
за структурно-функціональним підходом
Джерело: складено авторкою.

Отже, використання системного підходу полягає в розгляді інфраструктури як окремої, цілісної система взаємопов’язаних елементів, які взаємодіють між собою та мають
спільну мету функціонування. На рис. 7 наведено базові концепції розгляду інфраструктури за цим підходом.
Також при розгляді інфраструктури можна використовувати вертикальний та горизонтальних підходи. Згідно з вертикальним підходом економічний зміст інфраструктури розкривається всередині певної сфери економіки на різних рівнях її функціонування, наприклад, міжнародна, національна, регіональна, сфера матеріального виробництва, галузі
виробництва підприємства і т. ін. Відповідно до горизонтального підходу групування інфраструктурних галузей буде реалізуватися за сферами діяльності, де розкриватиметься
їх функціональне призначення: виробнича, соціальна, екологічна та ін. [40; 42; 43].
Проаналізувавши дані підходи можна стверджувати, що всі вони є актуальними та
правильними, оскільки саме поняття інфраструктури є комплексним та багатоаспектним. Відповідно, визначити єдине визначення, всі закономірності та відносини, які
охоплює категорія «інфраструктура» вкрай складно. Проте у процесі реалізації дослідження у сфері інфраструктурного забезпечення розвитку національної економіки та
окремих її підсистем і елементів доцільно конкретизувати авторську позицію щодо
розуміння цієї дефініції.
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Системний підхід визначення поняття «інфраструктура»

Кембриджський
словник термінів
[48]

основні системи та послуги, такі як транспорт та електроживлення, які
використовує країна чи організація для ефективної роботи

Дубина М. В. [46]

складна, динамічна система, елементи якої мають спільну мету діяльності, яка
полягає у формуванні та реалізації заходів з метою створення передумов
функціонування певного явища, об’єкта, процесу, тобто сприяння розвитку
іншої системи

Трибушна В. Х.
[34]

специфічна система (підсистема) взаємопов'язаних інститутів, цільова функція
якої є створення загальних умов для функціонування економічних суб'єктів на
різних ринках

Мамчин М. М.[27]

сукупність складових частин якого-небудь об'єкта, які мають підпорядкований
допоміжний характер та забезпечують умови для нормальної діяльності об'єкта
загалом

Брунець Б. Р. [7]

єдина цілісна система, в основу якої закладено функцію забезпечення
виробничої та невиробничої сфер діяльності людини з метою досягнення
максимально можливого економічного ефекту з урахуванням моральних та
духовних благ населення, охорони здоров'я та забезпечення умов охорони та
відтворення навколишнього середовища

Овешникова Л. В.
[30]

складна цілеспрямована система, для якої є характерною сукупність
взаємопов'язаних цілей

Тимашев С. А.
[33]

(квазі) динамічна система, яка розвивається в міру зростання її затребуваності
для задоволення зростаючих соціально-економічних потреб суспільства

Великий
тлумачний
словник [5]

комплекс, який складається із підприємств, установ, систем управління, зв'язків
тощо, що задовольняє потреби суспільства чи будь-якої сфери

Гриценко А.,
Соболєв В. [12]

сукупність елементів, які забезпечують безперебійне функціонування
взаємозв’язків об’єктів і суб’єктів цієї системи

Алексеєнко Л. М.,
Олексієнко В. М.
[1]

це складові частини загальної будови економічного життя, які забезпечують
нормальну діяльність економічної системи загалом

Рис. 7. Визначення сутності категорії «інфраструктура» за системним підходом
Джерело: складено авторкою.

Інфраструктура є універсальною, системною категорією економічної науки і
об’єктивно пов’язана з розвитком господарських відносин у всіх галузях та сферах національного господарства. Ключову роль вона відіграє і у розбудові фінансової системи
країни, її окремих компонентів. Відповідно, окреслене дає змогу стверджувати про
об’єктний характер інфраструктури, коли її зміст, розуміння сутності досить часто визначається тим процесам, системою або окремим явищем, яке досліджується. Це і зумовлює важливість пізнання сутності інфраструктури та складність розуміння цієї дефініції. Проведене дослідження лише підтверджує такий висновок.
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Висновки та пропозиції. Після проведеного аналізу в межах цієї статті нами були
розкриті згруповані основні концепції (інституційна, економічного зростання, маркетингова, розподільна та логістична) вивчення інфраструктури з врахуванням ролі, яку вона відіграє в економіці. Також досліджені базові підходи до трактування сутності категорії «інфраструктура», основним з-поміж яких є: інституціональний, ресурсний,
галузевий (секторальний), структурно-функціональний та системний. Отже, можна
стверджувати, що всі підходи є обґрунтованими та актуальними і їх використанням залежить від конкретного аспекту, під яким розглядається інфраструктура.
Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що інфраструктура як економічна категорія є базовою, комплексною, складною дефініцією, яка характеризує відносини, що виникають у процесі забезпечення розвитку окремих господарських систем у
межах національної економіки.
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