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Серед багатьох соціоекономічних аспектів людської 

діяльності інфраструктура посідає особливе місце. 
Практично всі економічні блага люди отримують 
безпосередньо через інфраструктурні галузі і ними 
суб’єктивно визначається досягнутий рівень добробуту 
суспільства. “Інфраструктура здатна відчутно вплинути 
на економічне зростання, боротьбу з бідністю і 
екологічну сталість” - відзначають експерти Світового 
банку [1]. Незважаючи на очевидне значення 
інфраструктури, теоретичні дослідження цієї сукупності 
галузей у цілому не знайшли адекватної зацікавленості. 
Навіть у алфавітному покажчику “Economics” 
П.Самюельсона для інфраструктури немає місця між 
inflation та innovation [2].  

Розглядаючи поняття, а також деякі аспекти 
самоорганізації інфраструктури, ми намагаємося 
відповісти на питання “що відбувається?”, питання, які 
Мілтон Фрідмен відносив до позитивної економічної 
теорії [3]. Ми усвідомлюємо, що загальне бачення, яке 
пропонується, містить у собі певні протиріччя та спірні 
моменти. Вони перш за все є наслідком складності 
самого явища і свідчать про необхідність проведення 
подальших теоретичних досліджень.  

Поняття інфраструктури визначається на засадах 
якісного аналізу її відношення до певної групи галузей, 
що традиційно утворює центр соціально-економічної 
системи. У подібному розумінні вона може означати 
“складові частини загального устрою економічного чи 
політичного життя, які носять підлеглий, допоміжний 
характер і забезпечують нормальну діяльність 
економічної і політичноі системи в цілому; наприклад, 
до економічної інфраструктури входять транспорт та 
зв’язок, освіта та професійна освіта, житло і комунальне 
господарство, від стану яких залежить суспільне 
виробництво” [4]. Наведене визначення акцентує увагу 
на виконанні інфраструктурою відповідних функцій 
відносно “економічної системи” суспільства. Зауважимо, 
що це не вичерпує всієї сутності явища, але можна 
помітити натяк на зв’язок інфраструктури з іншими 
аспектами діяльності людини, наприклад, з політичною 

системою. 
До інфраструктури можуть бути віднесені 

“структурні елементи економіки, які спрощують потік 
товарів і послуг між покупцями і продавцями. 
Прикладом цих структурних елементів є комунікації і 
транспорт (дороги, залізничні шляхи, порти, аеропорти, 
телефони тощо), житло, каналізація, енергопостачання 
та інші. Такі послуги, хоча це не обов’язково, надаються 
органами державної (місцевої) влади і можуть 
розглядатися як попередня умова економічного росту в 
господарстві” [5]. Подібне розуміння інфраструктури 
постає більш вдалим, однак воно, як і попереднє, 
відноситься до економічної інфраструктури суспільства. 
Між іншим у ньому окреслено допоміжний характер 
функцій, що покладаються на ці галузі людської 
діяльності, а саме: “спрощення” потоку товарів і послуг. 

І в першому, і у другому випадку лишається 
невизначеним кінцеве питання про те, що саме включає 
інфраструктура. Вирішити його можна шляхом 
встановлення певної позиції інфраструктурних галузей 
відносно деяких інших, що не виконують саме 
«допоміжних функцій». 

Ключовою компонентою будь-якої соціально-
економічної системи традиційно вважається 
виробництво - акт трансформування ресурсів (факторів 
виробництва) у товари та послуги, що потребуються для 
споживання та інвестування [6]. До його складу можна 
було б частково віднести й інфраструктуру, оскільки 
транспорт, наприклад, теж трансформує ресурси у 
транспортні послуги, що споживаються. Виробництво і 
інфраструктура у такому розумінні мають суміжну 
область. Дійсно, провести чітку межу між групами 
виробничих та інфраструктурних галузей не зовсім 
легко [7]. 

Нас повністю задовольняє, що інфраструктура лише 
“спрощує потік товарів і послуг між покупцями і 
продавцями”. Виходить, що вона сама “товарів і послуг” 
не створює. Парадокс? Ні, мається на увазі, що 
інфраструктура - це обов’язковий компонент будь-якої 
виробничої (соціально-економічної) системи, який перш 
за все обслуговує виконання системою своєї головної 
функції - продукування товарів (речей або послуг на 
продаж). Важливим аспектом того, які саме товари і 
послуги маються на увазі, є, на наш погляд, 
усвідомлення рівня системи, на якому розглядається це 
явище.  

Принципово фірма діє, доки на продукцію, що вона 
виробляє, або послуги, що вона надає, існує споживчий 
попит. У такому разі інфраструктура постає як група 
“допоміжних виробництв”, що забезпечують виконання 
фірмою цієї головної задачі: транспортні підрозділи, 
зв’язок, охорона, підготовка кадрів, житлове 
господарство тощо. Надлишок “інфраструктурної“ 
продукції, або послуг, що він продається за межі 
системи, можна впевнено вилучити зі складу обсягів 
інфраструктури. 

Зовсім інший напрямок набуває логіка побудови 
поняття, коли мова йде про більш комплексну 
соціально-економічну систему - регіон, економічний 
район або суспільство. Її економічна діяльність 
спрямована на забезпечення своїх членів необхідними 
для існування людини товарами та послугами. Тому 
поняття “виробництво” набуває тут більш широкого 
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значення, як виробництво суспільне. З точки зору, що 
розглядається, його центральним ланцюгом, на відміну 
від соціалістичної парадигми, де таким центром були 
металургія, машинобудування тощо, постають галузі, 
зайняті створенням продуктів кінцевого споживання: 
їжі, одягу, житла, комунікацій1. Інфраструктура 
суспільства, крім галузей безпосередньо наближених до 
суспільного виробництва, вміщує в себе ще низку 
досить віддалених від нього: соціальне забезпечення, 
освіту, науку, культуру.  

Зауважимо, що відносно інфраструктури можна 
вести мову про своєрідну рекурсію, коли фрагменти 
системи різних рівнів у значній мірі відтворюють 
однакові закономірності будови і функціонування.  

Таким чином, із загальносистемної точки зору 
інфраструктуру можна розглядати у чистому вигляді як 
дещо, що забезпечує нормальне існування виробництва. 
Слід додати, що не тільки і не стільки існування, а 
більше розвиток, коли мати на увазі динамічні аспекти. 
Цікавий практичний ракурс мають питання 
співвідношення виробництва й інфраструктури: якщо 
стан інфраструктури впливає на розвиток виробництва, 
то в якій мірі, коли саме можна вважати доцільним 
інвестування в інфраструктуру, чи не буде це марною 
витратою інвестиційного ресурсу?  

Друге питання, що пов’язане з інфраструктурою як 
складовим компонентом народного господарства в 
цілому: якщо стан інфраструктури обумовлює добробут 
суспільства, то від чого цей стан залежить і як можна 
вплинути на його поліпшення? 

Як видно, для становища, що склалося на Україні, ці 
питання мають досить актуальний характер. У 
традиційних економіках розвинутих країн навіть у 
періоди кризи проблема співвідношення виробництва і 
інфраструктури не поставала так гостро. Будь-яка криза 
у відносно однаковій мірі стосувалася як того, так і 
іншого. Зміни (наприклад, внаслідок кризи) відбувалися 
перш за все на рівні перебудови галузевої структури 
господарства і не були прямо пов’язані з соціально-
економічними стосунками в суспільстві, як це має місце 
в економіці країн СНД. Тому питання про 
співвідношення виробництво-інфраструктура ставилося 
інакше і не стояло так гостро тим більше, що основу 
його балансування складав розвинутий фінансовий 
ринок. 

Для формування загальних уявлень про 
закономірності функціонування і розвитку 
інфраструктури оберемо просту модель гіпотетичного 
однопродуктового господарства - соціально-економічної 
системи (n - галузей), що посідає певне місце у 
міжсистемному розподілі праці. Присутнє в ньому 
суспільне виробництво створює продукт Q1, який 
повністю споживається за межами системи і за який 
сплачується ціна P1. Суспільне виробництво, як і 
соціальне середовище, обслуговується низкою галузей 
інфраструктури, що у свою чергу створюють продукт 
Q2.  

 
Наявність інфраструктури є необхідною умовою 

відтворення суспільного виробництва на певному рівні. 
В цілому її стан обумовлюється сумою фондів, що 
покривають фінансові потреби інфраструктурних 
галузей R2= Q2*P2. Джерелом створення цих фондів 
(незалежно від характеру їх фактичного розподілу) 
природно будуть надходження від продажу продукту 
суспільного виробництва (R1), тому що джерел 
формування фондів інших, ніж надходження ззовні, у 
такому суспільстві не може бути. Продукт Q1 буде 
продаватися за ціною P1=R1/Q1 .  

Оскільки ціна визначається ринком (припущення), а 
вартість виробництва продукту - вартістю факторів2 та 
типом технологій, то фонди інфраструктури 
створюються за рахунок зменшення доходу суспільного 
виробництва на R2. Відбувається перерозподіл коштів 
між суспільним виробництвом та його інфраструктурою. 
З іншого боку, частина фондів інфраструктури 
формується за рахунок надходжень від галузі кінцевого 
споживання, які у свою чергу є коштами, отриманими 
галуззю за продані виробництву трудові ресурси. Таким 
чином, інфраструктура функціонує і розвивається за 
рахунок прямого й непрямого обміну з суспільним 
виробництвом. Фактично мова йде про те, що між 
ступенем розвитку суспільного виробництва і 
інфраструктурою існує певне співвідношення (j).  

У загальному баченні (j) обумовлюється станом 
виробництва, який у свою чергу залежить від власної 
структури, системи технологій, продуктивності праці 
тощо, тобто всього, що визначає місце даної економічної 
системи у міжсистемному розподілі праці. З певними 
припущеннями можна вважати, що детермінантом 
ступеня розвитку є продуктивність праці. Виходячи з 
цього, можна оцінити j на підставі аналізу галузевої 
структури зайнятості населення, або як відношення 
різних елементів ВНП до відповідної чисельності 
працездатного населення. 

У структурі ВНП суспільства, як відомо, присутні 
“внески” сільського господарства, промисловості та 
сфери послуг. З них останнє несе в собі найбільше 
іфраструктурне навантаження. Слід мати на увазі, що 
сфера послуг розглядається нами як така, що її продукт 
споживається в самій економічній системі. Це 
необхідно, оскільки експортування послуг не пов’язано 
із забезпеченням відповідних потреб самої системи і 
фактори його розвитку скоріше мають відношення до 
стану країн-імпортерів, у яких формується попит. 
Експорт послуг пов’язується з вищими рівнями розвитку 
інфраструктурних галузей, коли формування попиту на 
їх продукцію та послуги включено у процес 
міжсистемного поділу праці. У такому разі експорт 
послуг за характером використання продукту може бути 
віднесено до суспільного виробництва. 

Таким чином, те, що ми назвали суспільним 
виробництвом, є “постачальником” фінансових ресурсів 
до своєї інфраструктури. У процесі зростання продукту 
суспільного виробництва створюється надлишок фондів 
понад рівень його потреб, що визначаються: місцем у 
розподілі праці, рівнем її продуктивності, а також 
характером технологій, що застосовуються, або є у 

1 У цій статті ми не будемо намагатися так радикально змінювати позиції стосовно виробництва, а продовжимо розглядати його, маючи 
на увазі, що головна функція виробництва - це отримання ресурсу для обміну його на необхідні для суспільства товари та послуги. 



інноваційному портфелі. Більше певного обсягу, який 
обумовлюється цими факторами, суспільне виробництво 
не здатне споживати і надлишок фондів через фінансові 
інститути та інші канали перерозподілу опиняється у тих 
галузях, де у цей час відчувається інвестиційний попит - 
у інфраструктурних галузях. Так відбувається 
самоорганізація соціально-економічної системи. 

Суспільне виробництво принципово могло б 
нагромаджувати ресурси для опанування нових 
технологій, але можна уявити, що існують граничні 
норми співвідношень у питомих витратах на науку 
відповідно до продуктивності виробництва. Вони 
обумовлюють кратність циклів продуціювання наукових 
ідей і циклів власне розвитку суспільного виробництва. 
Чим більша продуктивність, тим більші масштаби 
наукової діяльності, тим коротші цикли. 

Розглянемо, як впливають зміни у стані виробництва 
на розвиток інфраструктури у її внутрігалузевому 
аспекті. Склад інфраструктури, це можна стверджувати, 
напевно, однаковий для будь-якої сучасної економіки: 
оптова і роздрібна торгівля, транспортні комунікації, 
зв’язок, комунальне господарство, громадське 
харчування, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, 
освіта, культура, спорт тощо. Інфраструктурні галузі за 
критерієм значення для відтворення виробництва можна 
умовно розділити на три групи: 

I. Наближені до суспільного виробництва, які 
складають “економічну” інфраструктуру (торгівля, 
енергетика і транспорт, зв’язок тощо). 

II. Маржинальні (охорона здоров’я, соціальне 
забезпечення, професійна освіта, інші). 

III. Віддалені від виробництва (освіта, наука, 
культура). 

Більш важливими для виконання головної функції 
суспільного виробництва уявляються галузі економічної 
інфраструктури. Менш важливою постає у такому 
розумінні вища освіта, а тільки у тривалій перспективі 
можна відчути значення культури. 

Склад окремих груп інфраструктурних галузей та 
послідовність їх розташування у групах формується у 
процесі самоорганізації соціально-економічної системи і 
не залежить від суб’єктивних факторів. Раціональність 
самоорганізації є такою, що не можна розвинути ту чи 
іншу галузь, скажімо, культуру або соціальне 
забезпечення шляхом надання їй пріоритетів у розвитку, 
тобто завдяки простому переміщенню її до складу 
першої групи інфраструктурних галузей. У цьому 
випадку зростання потреб цієї групи у фінансових 
ресурсах призведе до зменшення середніх надходжень 
до інших галузей першої групи, що обумовить зміни 
тенденцій їх розвитку і негативно вплине на 
ефективність виробництва.  

На мал. 1 показано, як відбувається перерозподіл 
коштів, що надходять у інфраструктуру. Найбільша їх 
частина з’являється у інфраструктурних галузях, стан 
яких значніше впливає на суспільне виробництво.  

Структура першої групи інфраструктурних галузей 
залежить від галузевої орієнтації суспільного 
виробництва. Наприклад, для України, враховуючи, що 

у структурі експорту переважає продукція сировинних 
галузей, сільського господарства, металургії тощо, до 
першої групи належать машинобудування, переробна 
промисловість, енергетика, транспорт, торгівля, зв’язок. 
Для роз-винутих країн, таких як Швейцарія, 
машинобуду-вання буде відноситися до суспільного 
виробництва, тому що у структурі торговельного 
експорту ця галузь займає визначне місце - більше 60% 
[8].  

На відміну від першої групи інфраструктурних 
галузей, структура останньої групи, навпаки, не має 
практично ніякого до цього відношення, а формується 
під впливом інших обставин: геополітичних, 
культурологічних факторів, кліматичних умов тощо. 
Черговість розташування галузей останньої групи 
визначається також і характером очікувань населення та 
уряду. У разі тривалих очікувань вища освіта, 
наприклад, може опинитися як пріоритетна галузь на 
перших місцях черговості. 

В умовах зміни стану суспільного виробництва, 
скажімо, обсягів продукту, що виробляється, змінюється 
і структура розподілу надходжень у інфраструктурні 
галузі. При збільшенні обсягів виробництва приріст 
надходжень до останніх груп інфраструктурних галузей 
буде відносно більшим, ніж до галузей, розташованих на 
схемі поблизу виробництва.  

Співвідношення між обсягом фондів, які 
спрямовуються до різних галузей інфраструктури, може 
і не змінитися. Але все-таки воно суттєве і залежить від 
певних чинників: 
• технологічної адекватності тієї чи іншої галузі стану 

суспільного виробництва; 
• пріоритетів у очікуваннях, коли, наприклад, до 

складу першочергових пріоритетів відноситься 
освіта (тривалі очікування), змінюється розмір її 
фінансування шляхом зменшення нормативу 
кількості студентів на одного викладача і навпаки; 

• основних світоглядних норм того чи іншого 
суспільства, які склалися історично. 
У разі кризового стану економіки відносно незначні 

зменшення надходжень слід очікувати у галузях 
інфраструктури, які найбільше впливають на стан 
виробництва. Першими втрачають джерела існування 
галузі, вплив яких на суспільне виробництво 
відчувається у досить тривалій перспективі: вища освіта, 
культура тощо. 

З такої постановки питання можна зробити висновок 
щодо проблем безробіття у перехідних економіках. У 
процесі згортання традиційних галузей суспільне 
виробництво звільняється від зайвої робочої сили. 
Безробіття, що виникає, не може бути зменшено шляхом 
переливу робочої сили у інфраструктурні галузі. 
Частково такий перелив має бути, але він “працює“ 
тільки в межах вирівнювання стану інфраструктури до 
відповідності розвитку виробництва. Суттєво вплинути 
на стан перехідного безробіття можливо тільки завдяки 
розвитку суспільного виробництва, який у свою чергу 
відбувається шляхом пристосування до міжсистемного 
розподілу праці - у нетривалій перспективі або зайняття 

2 Якщо ми ведемо мову про інфраструктуру як те, що забезпечує виробництво, то чи не слід відносити цей компонент економіки до так 
званих “факторів виробництва” (production factors)? У класичній теорії до них відносяться земля, праця і капітал, а також може бути 
включено підприємництво [3]. 



у цьому розподілі нової власної ніші - у тривалій 
перспективі. 

 
В аналітичних дослідженнях значні акценти 

робляться на роль держави у розвитку інфраструктури, 
хоча ефективність впливу держави, як з’ясовується, не 
кожного разу буває досить високою [9]. Так при 
прийнятті рішень про державні капіталовкладення у 
інфраструктуру нерідко беруться до уваги лише 
короткотермінові результати, і багато країн не встояли 
перед спокусою здійснення грандіозних проектів, від 
яких очікувалася політична вигода [10]. В цілому ж, 
оскільки через бюджетні механізми саме держава в особі 
уряду спрямовує грошові ресурси у інфраструктурні 
галузі, її роль у розвитку інфраструктури важко 
переоцінити. 

 
Ми не бачимо протиріч у цьому з тією позицією 

об’єктивності самоорганізації, яка була запропонована. 
Рівноважні стани інфраструктури, як наслідок 
самоорганізації у тривалій перспективі, мають незначне 
відношення до того, яку політику має на меті уряд. Роль 
держави визначається тим, наскільки її дії містять 
розуміння об’єктивності процесів економічної динаміки. 
У разі нехтування ними тільки збільшуються періоди 
досягнення суспільством стану сталої рівноваги.  
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Мал. 1.  Міжгалузевий перерозподіл надходжень у інфраструктуру


