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Лендел М.А., Швардак С.В. Перспективы развития инновацион-
ной деятельности в отрасли пищевой промышленности 

Раскрыты проблемы инновационной деятельности в пищевой отрасли Украины 
и Закарпатской обл., возможности, перспективы и угрозы ее развития. Отмечены 
преимущества внедрения инновационной модели развития на предприятиях пище-
вой промышленности, обеспечения реализации инновационных проектов в отрасли. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, современное состояние иннова-
ции, возможность роста, инновационная модель развития, государственная политика 
из поддержки инновационной деятельности. 

Lendel M.A., Shvardak S.V. Prospects of development of innovative ac-
tivity in the sphere of food industry 

The problems of innovative activity in food industry of Ukraine and Zakarpatian re-
gion, possibilities, perspectives and threat of its development are exposed in the article. 
The advantages of introduction of innovative development model on the enterprises of fo-
od industry, providing of realization of innovative projects in industry are marked. 

Keywords: food industry, modern state of innovation, possibility of increase, innova-
tive development model, governmental policy of innovative activity support. 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ  
СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ 

Висвітлено проблеми інвестиційного забезпечення інфраструктури на регі-
ональному рівні, розглянуто напрями формування соціальної інфраструктури. Вияв-
лено вплив факторів, що обмежують розвиток інфраструктури в регіоні. Здійснено 
аналіз взаємозв'язку між інвестиційним забезпеченням інфраструктури та економіч-
ним розвитком регіону. 

Ключові слова: інвестиційне забезпечення, економічний розвиток регіону, ін-
фраструктура, соціальна інфраструктура. 

Період ринкових трансформацій, нагальна необхідність прискорення 
структурної перебудови економіки і суспільна потреба у формуванні механіз-
му державного регулювання цього процесу зумовлюють необхідність форму-
вання надійної конкурентоспроможної інфраструктури на регіональному рів-
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ні. Удосконалення інфраструктури регіону повинно забезпечувати умови для 
успішного проведення регіональної економічної політики, що відіграє значну 
роль для зміцнення української державності. В Україні на сьогодні розвиток 
інфраструктури як однієї з підсистем регіональної економіки має стихійний і 
нерівномірний характер. Життєздатність соціально-економічного середовища 
регіону багато в чому залежить від рівня розвитку і надійності інфраструкту-
ри, окремих її типів, які забезпечують загальні умови відтворення (виробни-
чої, соціальної, інституціальної, інформаційної та екологічної). Процес фор-
мування інфраструктури досить тривалий, він нерозривно пов'язаний з пев-
ними ресурсами, жорстко прив'язаний до території і багато в чому залежить 
від територіальної організації сфери виробництва і сфери обігу в кожному 
конкретному регіоні. 

Є багато підходів до визначення поняття "інфраструктура". Інфрас-
труктура – сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують економі-
ку, виробництво (транспорт, зв'язок, комунальне господарство, освіта, охоро-
на здоров'я та ін.) [1]. Інфраструктура є важливим напрямком соціально-еко-
номічного прогресу, підвищення ефективності виробництва. Від неї в кінце-
вому результаті залежать темпи та рівень розвитку громадянського суспіль-
ства, а успішне вирішення багатьох проблем визначається ефективністю уп-
равління інфраструктурним комплексом. Інфраструктура регіону є не-
від'ємною структурною одиницею господарського комплексу регіону, яка за-
безпечує створення загальних умов для ефективного управління регіональ-
ним розвитком та функціонуванням усіх його сфер і видів діяльності [2]. Роз-
виток інфраструктури у регіональному аспекті необхідний для підйому еко-
номіки відсталих регіонів і для забезпечення потреб розвинених регіонів. У 
відсталих регіонах необхідно значну частку капітальних вкладень спрямува-
ти на розвиток інфраструктури, бо створення останньої буде залучати капітал 
у виробничі галузі, що допоможе забезпечити економічний розвиток цих ре-
гіонів. В економічному сенсі інфраструктура володіє такими важливими ха-
рактеристиками: 1) всі складові її галузі не створюють цінностей і витрати на 
створення інфраструктури можуть окупитися, лише коли почнуть давати 
продукцію; 2) сучасне виробництво не може розвиватися в конкретному регі-
оні, якщо він не облаштований, тобто створення інфраструктури повинно 
певною мірою випереджати господарське освоєння території; 3) рівень роз-
витку інфраструктури визначає в кожен певний момент можливості всебічно-
го економічного розвитку регіону; 4) стан інфраструктури – це основний 
стратегічний засіб розвитку регіону. На думку багатьох економістів, від сту-
пеня розвитку інфраструктури залежить соціально-економічна ефективність 
регіону та його конкурентоспроможність. Інфраструктура поглинає значну 
частину капіталовкладень території, тому значну роль відіграє розміщення на 
ній таких виробництв, які найбільш ефективно використовують створену ін-
фраструктуру та місцеві умови. 

Основними принципами функціонування регіональної інфраструктури 
є еквівалентність, надійність, сумісність. Інфраструктуру можна розглядати 
на трьох рівнях: мікро-, мезо- та макро. Інфраструктуру на макрорівні зазви-
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чай поділяють на виробничу та соціально-побутову. Розвиток виробничої ін-
фраструктури повинен орієнтуватися лише на прогресивну галузеву структу-
ру, яка забезпечує сприятливі умови інтенсифікації відтворення (насамперед 
це наукова та інформаційна інфраструктури). Сукупність галузей, які безпо-
середньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої си-
ли і забезпеченням нормальної життєдіяльності населення, становлять соці-
ально-побутову інфраструктуру (освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпе-
чення, житлово-комунальне господарство, культура, побутове обслуговуван-
ня та ін.). Формування виробничої і соціально-побутової інфраструктури має 
важливе значення у підвищенні ефективності суспільного виробництва, його 
інтенсифікації, у створенні всіх передумов для забезпечення високого 
життєвого рівня населення країни. У всіх розвинених країнах втручання дер-
жави в економіку починалося і міцно утримується у сфері інфраструктури як 
виробничої, так і соціальної. Протягом тривалого часу з різних причин прак-
тично не було інвестицій не лише на створення нової інфраструктури, але й 
на підтримку існуючої. Інфраструктура повинна бути предметом особливої 
турботи держави і суспільства, оскільки саме її якісне поліпшення приведе до 
збільшення економічної активності, підвищення конкурентоспроможності, а 
значить, до швидкого розвитку країни. Важливим стратегічним завданням 
України є прискорення розвитку соціальної інфраструктури, роль якої в еко-
номічному житті суспільства раніше недооцінювалась. На сьогодні очевидно, 
що дороги, системи водопостачання і каналізації, системи зв'язку та ін. скла-
дові інфраструктури загалом підтримують економічну діяльність. 

Під час оцінки інфраструктурного капіталу виникають проблеми, що 
можуть бути вирішені з використанням будь-якого підходу до визначення ін-
фраструктури, але отримана внаслідок точність оцінки може бути непорівня-
ною з витратами на її досягнення. Тому більшість дослідників використову-
ють у своїх працях поняття інфраструктури, що визначається як транспортні 
системи, системи водопостачання і водовідведення, що належать державним 
або місцевим органам влади, тобто, по суті, поняття соціальної інфраструкту-
ри. Ефективна політика в галузі розвитку інфраструктури для конкретного 
регіону, визначення регіонів, де інвестиції даватимуть найбільшу віддачу, за-
лежить від аналізу взаємозв'язку між інституціями в соціальну інфраструкту-
ру та економічним розвитком регіонів. 

На сьогодні немає єдиної думки щодо кількості і переліку факторів, 
які дали б змогу повністю оцінити економічне зростання і розвиток регіонів, 
однак поряд з такими факторами, як склад робочої сили, наявність сировин-
них ресурсів, наявність фінансового капіталу та ін. майже у всіх досліджен-
нях згадуються об'єм і якість інфраструктури. 

Є безліч економетричних досліджень та праць, присвячених аналізу 
взаємозв'язку між інвестиціями в інфраструктуру й економічним розвитком. 
Asсhauer [3] проаналізував залежність між випуском та інфраструктурою у 
США і виявив, що інфраструктурний капітал має значний позитивний вплив 
на приріст випуску. Пізніше дослідники виявили вплив інфраструктури на 
розвиток регіну і те, що інвестиції в соціальну інфраструктуру мали позитив-
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ний статистично вагомий вплив інвестицій в інфраструктуру на економічний 
розвиток, дослідили й інші автори. Інші ж вчені отримали протилежні ре-
зультати, не побачивши однозначної позитивної залежності між інфраструк-
турою і рівнем регіонального розвитку. Доволі складно пояснити існування 
негативної залежності між інвестиціями в інфраструктуру і економічним роз-
витком регіону. Якщо інвестиції в інфраструктуру регіону здійснюються не з 
метою стимулювання економічного зростання, а через необхідність виконан-
ня законодавчих норм, цілком можливо отримати нульову або негативну за-
лежність між інфраструктурою та рівнем розвитку регіону. Іншою ж причи-
ною існування негативної залежності є надмірне спрощення моделей, які ви-
користовуються для оцінки залежності, оскільки у більшості випадків не вра-
ховувалися просторові ефекти інфраструктури. Ще одне можливе пояснення 
виявленої нульової або негативної залежності між інвестиціями в інфрас-
труктуру і рівнем економічного розвитку регіону, пов'язане з тим, що інфрас-
труктура може не бути фактором, що обмежує його розвиток. 

Для забезпечення економічного зростання і розширеного відтворення 
на території визначальну роль відіграє інвестиційна діяльність, яка підвищує 
ефективність господарювання і створює основу для зростання доходів, але 
треба пам'ятати, що вони можуть виявитися і нераціональними. Упродовж ос-
танніх років дедалі більша частка інвестицій припадає на приватні під-
приємства і підприємницькі структури. Найбільш інвестиційно привабливими 
будуть виглядати регіони, в яких створені умови, що забезпечують найбільшу 
стабільність і гарантії для всіх категорій інвесторів та усіх видів інвестування. 
Головним завданням інвестиційної політики є безпосередня участь держави у 
капіталовкладеннях і формування сприятливого середовища для зростання ін-
вестиційної активності, надання підтримки "життєзабезпечуючим" виробниц-
твам, об'єктів інфраструктури та соціальної сфери, заохочення приватних ін-
вестицій у пріоритетні сфери розвитку виробництва. На сьогодні висуваються 
основні вимоги до високоефективних інвестиційних проектів: вони повинні 
окупатися протягом двох років і давати максимум прибутку. 

Згідно з однією з класифікацій [4], усі регіони можна розділити на три 
групи – середні, відсталі та розвинені ("застійні") за рівнем розвитку і наяв-
ністю факторів, які сприяють подальшому розвитку. Інвестиції в інфраструк-
туру в "середніх" регіонах також роблять внесок в економічний розвиток без-
посередньо через сам процес її створення або вдосконалення. Причому у ви-
падку "середніх" регіонів не виникає додаткових витрат на усунення наслід-
ків посилення економічної активності, які можуть виникати у "розвинених" 
регіонах. Інвестиції в інфраструктуру для "середніх" регіонів можуть стати 
ключовим фактором підвищення їх економічного розвитку. Розвинені або 
"застійні" райони меншою мірою схильні до подальшого економічного роз-
витку через дуже велику щільність населення. Інвестиції в інфраструктуру 
таких регіонів можуть стимулювати їх економічний розвиток через наявність 
необхідних факторів розвитку, але це приведе до значного збільшення чи-
сельності населення, що може нейтралізувати вигоди від економічного зрос-
тання. Однак той факт, що територія є "розвиненою", обмежує вигоди від 
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розвитку інфраструктури. Тому для "розвинених" регіонів інвестиції в ін-
фраструктуру не будуть ключовим інструментом економічного розвитку, але 
можуть бути використані для збереження наявного рівня. Інвестиції в інфрас-
труктуру "відсталих" регіонів не можуть надавати вагомого позитивного 
впливу на їх рівень економічного розвитку. Такі інвестиції можуть мати нега-
тивний вплив на регіон, оскільки створюють для нього додаткові фінансові 
труднощі, пов'язані наприклад з наявністю додаткових експлуатаційних вит-
рат на формування нової інфраструктури. Ця класифікація є дуже умовною, 
оскільки деякі регіони дуже важко віднести до тієї чи іншої групи, а потенці-
ал регіону може достатньо швидко змінюватися через зовнішні обставини 
[5]. Але під час прийняття рішень відносно інвестицій в інфраструктуру в то-
му чи іншому регіоні варто, за змогою, точно визначити, до якого типу він 
належить, щоб адекватно оцінити вигоди. Регіони України щодо їхнього еко-
номічного розвитку досить нерівнозначні між собою й обтяжені істотними 
диспропорціями. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що результати досліджень, присвяче-
них аналізу взаємозв'язку між інвестиціями в інфраструктуру і економічним 
розвитком регіону, не дають змогу зробити однозначний висновок відносно 
наявності між ними залежності. Але все-таки більшість дослідників сходять-
ся на думці, що інфраструктура належить до факторів, що впливають на еко-
номічний розвиток регіону, хоча ступінь цього впливу істотно відрізняється у 
різних регіонах. Таким чином, недостатнє вивчення проблеми інвестиційного 
забезпечення інфраструктури на регіональному рівні зумовлює актуальність і 
необхідність додаткових досліджень, а при прийнятті рішень про необхід-
ність розвитку інфраструктури в регіоні потрібно проводити додаткові дослі-
дження, щоб виявити, чи є інфраструктура для цього регіону фактором, що 
обмежує його розвиток. 

В умовах становлення і розвитку в Україні ринкових відносин особли-
ву вагомість набуває дослідження проблем інвестиційного забезпечення ін-
фраструктури на регіональному рівні, забезпечення переходу до більш якіс-
ного інвестиційного типу зростання, в основі якого лежать масштабні інвес-
тиції. Динамічний розвиток інфраструктури є одним із головних напрямів ін-
вестиційної політики держави. Важливо усвідомити, що лише ефективно 
функціонуюча, розвинена як на рівні держави, так і її окремих регіонів, су-
часна інфраструктура може формувати не лише пріоритети щодо напрямків 
розвитку конкурентоспроможних галузей, але й визначати рейтинг цих нап-
рямів для скерування наявних та потенційних інвестицій. 
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Лыса О.И., Стефанишин Г.С. Инвестиционное обеспечение соци-
альной инфраструктуры региона 

Отражены проблемы инвестиционного обеспечения инфраструктуры на реги-
ональном уровне, рассмотрены направления формирования социальной инфраструк-
туры. Выявлено влияние факторов, ограничивающих развитие инфраструктуры в ре-
гионе. Осуществлен анализ взаимосвязи между инвестиционным обеспечением ин-
фраструктуры и экономическим развитием региона. 

Ключевые слова: инвестиционное обеспечение, экономическое развитие реги-
она, инфраструктура, социальная инфраструктура. 

Lysa O.I., Stefanyshyn G.S. The investment support as a factor of the 
development of the social infrastructure of the region 

The problems of the infrastructure of the investment support at the regional level are 
described. The directions of the social infrastructure are considered. The influences of the 
factors that limit the development of the infrastructure in the region are found. The analysis 
of the relationship between a provision of the infrastructure of the investment support and 
the economic development of the region is held. 

Keywords: investment, maintenance, economic development, infrastructure, social 
infrastructure. 
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ  
ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ У ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ 
Аналізуючи інформацію Інституту демографії та соціальних досліджень НАН 

України, дані Світового банку, з'ясовано обсяги грошових переказів трудових міг-
рантів в Україну, механізм офіційних та неофіційних систем переказу грошей. Роз-
глянуто вплив переказів мігрантів на рівень життя населення та на розвиток економі-
ки загалом, запропоновано методи стимулювання інвестування зароблених мігранта-
ми коштів в економіку України. 

Ключові слова: країна-реципієнт, країна-донор, транскордонні грошові перека-
зи, трансфертні системи грошових переказів, антициклічний ефект переказів, колек-
тивні перекази. 

Вступ. Грошові перекази трудових мігрантів, що у кожному конкрет-
ному випадку мають на меті вирішення фінансових проблем окремої сім'ї чи 
домогосподарства, в умовах масштабного розвитку трудових еміграційних 
потоків здійснюють істотний вплив на соціально-економічний та фінансовий 
розвиток як країни-реципієнта, так і світової спільноти загалом. Перекази 
мігрантів не є якимось кардинально новим фактором глобальних фінансових 
потоків, новим є їх масштаб та значення для економіки країн, що розвива-
ються, та країн з перехідною економікою: на сьогодні вони є другим за обся-
гом джерелом зовнішнього фінансування. 

Транскордонні грошові перекази до України формуються переважно 
за рахунок українських заробітчан за кордоном та становлять близько п'ятої 
частини ВВП України. Звідси актуальність дослідження цієї проблеми. 


