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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування ринкової економіки базується на прин"

ципах самоорганізації відносин суб'єктів господарювання
на основі взаємних домовленостей у рамках організовано"
го інституційного середовища. Для того, щоб зазначені до"
мовленості реалізувались необхідним є функціонування
механізму посередництва щодо сприяння встановленню
контактів між потенційними партнерами та вибору найбільш
ефективних із них. По суті таким механізмом є інфраструк"
тура ринку, яка забезпечує синтез, взаємозв'язок і взаємо"
дію процесів організації та самоорганізації через інститути
організаційного та матеріального забезпечення ринкових
процесів. Йдеться про систему взаємовідносин, які виника"
ють на ринку товарів та послуг, ринку ресурсів, фінансово"
му та інших ринках, при взаємодії покупців та продавців,
обміну товарів на гроші, здійсненні господарсько"економі"
чної та фінансової діяльності.

Закономірності розвитку сучасної економіки засвідчу"
ють, що механізми управління розвитком територіальних
систем лежать у площині їх постійного інвестиційного
"підживлення" і забезпечення високого рівня їх інвестицій"
ної привабливості. У свою чергу реалізація інвестиційних
проектів на тій чи іншій території у значній мірі залежить
не тільки від структури регіональної економіки та рівня рен"
табельності окремих її секторів, але й від сформованості
інституційного середовища, сприятливого для здійснення
інвестиційної діяльності. Одним із ключових елементів та"
кого середовища є інвестиційна інфраструктура регіону.

Вивченню проблем формування інвестиційної інфра"
структури присвячені праці таких вчених, як Г. Александер,
Дж. Бейлі, З. В. Герасимчук, Л. Гітман, М. Джонк, Д.Г. Лук'"
яненко, О.М. Мозговий, Дж. Розенберг, П. Розенштейн"
Родан, Ф. Фабоцці, У. Шарп та ін.

Проте у науковій літературі та нормативно"правових
документах поняття інвестиційної інфраструктури досі не
має однозначного трактування. Тому метою статті є розк"
риття сутності інвестиційної інфраструктури та визначен"
ня її місця та ролі у розвитку регіонів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Слід відзначити, що з системних позицій інвестиційна

інфраструктура є елементом більш широких фінансової та
ринкової інфраструктури, яка впорядковує всю множину
розрізнених інвестиційних процесів і забезпечує найбільшу
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ефективність взаємозв'язків і взаємодії економічних
суб'єктів у інвестиційних відносинах. Відповідно вона є не"
обхідним і невід'ємним атрибутом інвестиційного ринку і не
може зводитися до простої сукупності інвестиційних інсти"
тутів на певній території.

Поняття фінансової інфраструктури є достатньо ужи"
ваним у зарубіжній літературі і, у широкому розумінні,
охоплює існуючу нормативно"правову базу для операцій
усього фінансового сектора. Під фінансовою інфраструк"
турою часто розуміють сукупність інститутів, основним
призначенням яких є забезпечення ефективного функціо"
нування фінансових посередників, а до її складу відносять
такі елементи, як реєстри застави, кредитні бюро, кредит"
но"рейтингові агентства і платіжно"розрахункові системи
[1]. Основні фінансові елементи інфраструктури, на основі
яких забезпечується функціонування розвинених ринків, є
життєво важливими для розширення доступу до фінансо"
вих ресурсів, підвищення прозорості та якості управління,
а також забезпечення фінансової стабільності на світових
фінансових ринках.

По суті фінансова інфраструктура складається з низки
ринкових інститутів, мереж і об'єктів фізичної інфраструк"
тури, які забезпечують ефективне функціонування фінан"
сових посередників, обмін інформацією та даними, а також
розрахунок за платежами між оптовими і роздрібними учас"
никами ринку. Безпечна та ефективна фінансова інфраст"
руктура сприяє фінансовій стабільності і є важливою для
успішного функціонування сучасних інтегрованих фінансо"
вих ринків.

У спеціальному звіті Світового банку фінансової інфра"
структура розглядається як основа фінансової системи
країни і включає в себе всі установи, інформацію, технології,
правила і стандарти, які роблять можливим фінансове по"
середництво в цілому. Відзначається, що нерозвинена фінан"
сова інфраструктура у багатьох країнах обмежує пропози"
цію фінансових послуг для різних верств населення та сег"
ментів економіки, що, у свою чергу, створює додаткові ри"
зики для фінансової системи держави у цілому [2].

Фінансова інфраструктура лежить в основі всіх фінан"
сових систем, а її якість визначає ефективність посередниц"
тва, здатність оцінювати ризики та страхуватися від них та
ін. Вважається, що вона має важливе значення для забезпе"
чення валютно"фінансової стабільності і цілісності держа"
ви. Доступ до інвестиційних ресурсів забезпечується у ре"
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зультаті складної взаємодії різних фінансових посередників
з допомогою фінансової інфраструктури в умовах адекват"
ного нормативно"правового забезпечення.

Розширення доступу до фінансування і фінансових по"
слуг може здійснюватися за двома напрямами: по"перше,
необхідним є створення і вдосконалення різних елементів
фінансової інфраструктури та сприятливої нормативно"
правової бази для належного їх функціонування, а по"дру"
ге — розвиток самих фінансових посередників (наприклад
банки, що спеціалізуються на різних видах економічної
діяльності — сільське господарство, дрібний та середній
бізнес, мікрофінансування, житло, лізинг) та інституційно"
го потенціалу.

Функціонування фінансової інфраструктури також по"
в'язують із можливостями загального доступу до належних
обсягів відносно недорогих фінансових послуг. Вважаєть"
ся, що вона має вирішальне значення для всестороннього
економічного розвитку. Фінансова інфраструктура лежить
в основі фінансової інтеграції, зниження ризиків і витрат
на надання фінансових послуг для фізичних осіб з низьки"
ми доходами та малих підприємств. Платіжні системи по"
легшують ділові операції, платежі, грошові перекази і га"
рантують безпеку і ефективність фінансової системи.

Прикладом позитивного впливу фінансової інфраструк"
тури на розвиток конкретної територіальної системи мо"
жуть бути так звані міста — фінансові центри. Так, у Гон"
конгу функціонує розвинена фінансова інфраструктура, яка
прискорює економічні операції та полегшує фінансове по"
середництво в регіоні на основі мультивалютної багатови"
мірної платформи. У ній закладено ряд важливих елементів,
що дозволяють фінансовим посередникам використовува"
ти ліквідність у найбільш ефективний спосіб. Платформа,
яка обробляє трансакції в реальному часі в основних іно"
земних та місцевій валютах, охоплює різноманітні фінан"
сові канали посередництва включаючи банківську справу,
власні і позичкові кошти, допомагає зміцнити позиції Гон"
конгу як міжнародного фінансового центру. Умовно її мож"
на розділити на три основні складові: платіжні системи для
міжбанківських платежів, системи для розрахунків та збе"
рігання боргових цінних паперів, системи внутрішніх і
зовнішніх зв'язків. Вважається, що фінансова інфра"
структура Гонконгу відповідає найвищим сучасним міжна"
родним стандартам, а також тісно підтримує економічний
розвиток міста.

Таким чином, фінансова інфраструктура фактично
уможливлює здійснення будь"якої фінансової (у т.ч. й інве"
стиційної) діяльності і у просторовому вимірі охоплює сис"
тему взаємовідносин на національному та глобальному
рівнях. Інвестиційний процес також реалізується в рамках
зазначеної інфраструктури, проте не всі її елементи фор"
мують середовище власне інвестиційної діяльності. Крім
того, шукаючи шляхи інфраструктурного забезпечення
економічного розвитку на субнаціональному рівні коло еле"
ментів фінансової інфраструктури обов'язково звужувати"
меться через слабкий вплив регіонів та муніципалітетів на
грошово"кредитну систему держави. Тому, на нашу думку,
в рамках фінансової інфраструктури держави доцільно ви"

діляти інвестиційну інфраструктуру регіонів як необхідно"
го елемента і важливої передумови їх самостійного розвит"
ку (рис. 1).

Незважаючи на те, що поняття інвестиційної інфраст"
руктури доволі часто зустрічається у російських та украї"
нських наукових дослідженнях, однозначного його визна"
чення досі не існує. Так, деякі вчені вважають, що найбільш
повно сутність інвестиційної інфраструктури розкриваєть"
ся через її елементи: структурний, законодавчий, кадровий
та функціональний [3, c. 36—37]. Зокрема:

— структурний елемент — сукупність посередницьких
інвестиційних структур, об'єднаних єдиним функ"
ціональним призначенням у системі суспільного відтворен"
ня і націлених на максимізацію ефективності здійснювано"
го суспільством інвестиційного процесу;

— законодавчий (правовий) елемент — правила, зако"
ни і норми, покликані регулювати інвестиційні відносини
суб'єктів господарювання, забезпечуючи рівні можливості
для участі в інвестиційному процесі всіх суб'єктів господа"
рювання з урахуванням інтересів як держави, так і самих
суб'єктів;

— кадровий елемент — сукупність видів діяльності
(підприємницької, професійної, розумової і т.д.), спрямо"
ваних на реалізацію цілей інвестиційної інфраструктури;

— функціональний елемент — механізм, який за допо"
могою різних способів і методів інвестування, упорядковує
всі умови інвестиційної діяльності економічних суб'єктів,
сприяючи найбільш ефективному здійсненню останньої.

Очевидно, що сукупність інвестиційних інститутів є
тільки одним із структурних блоків інвестиційної інфраст"
руктури. Проте основна увага більшості досліджень інвес"
тиційної інфраструктури присвячена формуванню переліку
посередницьких ринкових структур, задіяних у інвестиційні
процеси, та розкриттю особливостей їх функціонування у
різних умовах.

Так, С.В. Радигіна пропонує загальне визначення інвес"
тиційної інфраструктури як сукупності відокремлених еле"
ментів (організацій різних форм власності), діяльність яких
спрямована на активізацію інвестиційної діяльності. При
цьому наголошується не тільки на організаційному складі
інфраструктури, але й на сукупності взаємовідносин різно"
манітних організацій, взаємодоповнюючий вплив яких на
інвестиційний процес на кожному етапі його реалізації до"
сягає позитивного ефекту створення сприятливого еконо"
мічного середовища для реалізації інвестиційних проектів
у регіоні [4, c. 55].

І.В. Кондакова дещо деталізує організаційний склад
інвестиційної інфраструктури, розкриваючи її склад через
сукупність організацій, фірм, компаній усіх форм влас"
ності, включаючи інфраструктуру як товарного, так і
фінансового ринків, які забезпечують взаємодію між су"
б'єктами ринкових відносин щодо реалізації інвестиційної
діяльності [5].

І.І. Боброва та В. А. Зімін до числа організацій інвести"
ційної інфраструктури відносять банки, страхові компанії,
інвестиційні фонди, депозитарії, операторів рику цінних
паперів, консалтингові компанії, оціночні фірми, ауди"
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Рис. 1. Роль і місце інвестиційної інфраструктури регіону у фінансовій системі держави
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торські організації, юридичні, інжинірингові та інші фірми,
інвестиційні корпорації [6].

Оскільки інвестиційна інфраструктура є елементом рин"
кової, то системне вивчення проблем її формування у регі"
оні повинно здійснюватися через призму ринку, ринкових
відносин і ринкової системи господарювання. Виходячи з
цього, виявлення основних рис і змісту інвестиційної інфра"
структури необхідно починати з розкриття структури інве"
стиційного ринку в цілому. Йдеться про окреслення складу
основних учасників, що працюють на даному ринку, з виз"
наченням їх форм власності, організаційних форм та на"
прямів взаємодії.

До числа основних учасників інвестиційного ринку слід
віднести інвесторів як постачальників інвестиційних ре"
сурсів та споживачів інвестиційних ресурсів, що уособлю"
ють усю сукупність цілей для спрямування інвестиції.

З позицій традиційного підходу до організаційної струк"
тури інвестиційного ринку можна віднести усіх потенцій"
них учасників інвестиційного процесу, зокрема державу,
населення, підприємства, організації та ін. Разом з тим, ви"
ходячи з посередницького характеру, притаманного вели"
кому числу структур ринкової системи господарювання у
цілому і її інфраструктурним підрозділам зокрема, окремо
доцільно виділяти і класифікувати блок посередницьких
структур, що беруть участь в інвестиційному процесі. Саме
сукупність таких структур і формує уявлення про інвести"
ційну інфраструктуру, а самі посередницькі структури і
особливості їх функціонування досить докладно розгляда"
ються у багатьох дослідженнях з інвестицій.

Оскільки кількість посередницьких структур та різно"
манітність їх організаційних форм визначають рівень роз"
витку інвестиційної інфраструктури у державі, то важко не
погодитися із науковою позицією, що структурний аспект
є одним із визначальних у ній. Разом з тим, розвиток тільки
структурної складової не може повною мірою впливати на
підвищення ефективності інвестиційної інфраструктури в
цілому. Слід підкреслити, що структурна складова все ж
таки є лише одним із сутнісних елементів інфраструктури і
виступає скоріше як її кількісна характеристика.

Для того, щоб виявити інші сутнісні елементи інвестиц"
ійної інфраструктури, слід розглянути всіх учасників інве"
стиційного процесу з позицій їх відношення до інвестицій"
них ресурсів — постачальників та споживачів. За такого
підходу вся сукупність взаємовідносин, правил і механізмів,
здатних підвищити ефективність інвестиційного процесу,
безпосередньо виражається у неструктурних складових
інвестиційної інфраструктури. А тому інвестиційна інфра"
структура в широкому розумінні розкривається через сис"
тему механізмів, правил і норм інвестування, а також інвес"
тиційних відносин, націлених на максимізацію ефективності
реалізації і керованості інвестиційного процесу, в тому числі
за рахунок включення в нього посередницьких інститутів.

Розглядаючи інвестиційний процес як сукупність взає"
мозалежних процесів формування, вкладання та цільового
витрачання інвестиційних ресурсів, у рамках реалізації
функцій інвестиційної інфраструктури виділяються ще два
принципово важливих напрями дії структур"учасниць інве"
стиційного ринку, без яких інвестиційний процес є можли"
вим [3, c. 43—44].

Перший напрям передбачає процес формування (кон"
центрації) інвестиційних ресурсів у їх безпосередніх поста"
чальників на ринку інвестицій. На практиці джерелами інве"
стиційних ресурсів є заощадження і накопичення населен"
ня, підприємств і держави. Загалом структура джерел фор"
мування інвестиційних ресурсів достатньо грунтовно вив"
чена у спеціалізованій інвестиційній літературі. Проте у без"
перервному процесі розвитку ринкових відносин вона пер"
іодично оновлюється і модернізується.

Другий напрям передбачає формування потенційної
потреби в інвестиційних ресурсах, представленої через су"
купність цілей, ідей, проектів тощо, на реалізацію яких і
спрямовуються інвестиції. У даному випадку припускаєть"
ся, що будь"яка зі структур"учасниць може опинитися на
місці споживача (замовника) інвестиційних ресурсів, який
пропонує інвестору певну інвестиційну ідею або проект і
готовий взяти на себе всю відповідальність за цільове вико"
ристання переданих йому інвестиційних ресурсів і досягнен"
ня бажаного результату.

Однак, крім цих двох базових напрямів впливу на інвес"
тиційний процес, на інвестиційному ринку формується ще
один, який стосується виключно посередницьких структур.
По суті, в інвестиційному процесі крім двох базових учас"

ників може брати участь ще один (чи декілька) інфраструк"
турних учасників (інститутів) — посередницьких структур.
У такому випадку посередник виконує функцію провідника
між інвестором і замовником, а його інфраструктурне при"
значення проявляється у підвищенні ефективності інвести"
ційного процесу за рахунок введення у процес певних пра"
вил, механізмів, особливостей взаємовідносин. При цьому
якість та ефективність впливу посередницьких інститутів на
інвестиційні процеси визначається, виходячи з рівня розвит"
ку саме неструктурних складових інвестиційної інфраструк"
тури.

ВИСНОВКИ
Закономірності розвитку сучасної економіки свідчать

про те, що відсутність або наявність слабкої інфраструкту"
ри суттєво гальмує розвиток інвестиційної сфери в державі
та стримує економічний розвиток у цілому. Притаманна
глобальному фінансовому простору динамічність зумовлює
необхідність забезпечення безперервного процесу удоско"
налення та модернізації інфраструктури інвестування на
різних територіальних рівнях. У таких умовах реалізація
інвестиційного процесу у регіонах потребує формування
чітких інституційних рамок для функціонування сучасних
механізмів інвестування здатних у найбільш ефективний
спосіб використовувати внутрішні та зовнішні інвестиційні
ресурси.
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