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ЗНАЧЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗВИТКУ  
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ 

У статті проаналізовано тенденції впливу сучасної конкурентної економіки на 
економічний розвиток країни та встановлено, що в нових умовах господарювання 
важливими є пошук внутрішніх резервів для зростання соціально-економічних систем на всіх 
рівнях адміністративно-територіальних утворень, зокрема, соціально-економічного 
розвитку сільських територій на основі внутрішніх ресурсів – природних, технологічних, 
людських та інших чинників, спрямованих на досягнення конкурентних переваг. З'ясовано, 
що в сучасних реаліях розвиток сільських територій під впливом інноваційно-інвестиційних 
процесів досягається завдяки створенню належної інфраструктури. Такий підхід забезпечує 
створення привабливого інвестиційного середовища, формування інноваційної системи 
сільських територій, здатну забезпечити повний ланцюжок створення та поширення 
інновацій та нових технологій у виробництві, збільшення інвестиційно-інноваційного 
потенціалу сільських територій, модернізацію та зміни територіального виробництва. 
Визначено умови і детермінанти формування ефективного інфраструктурного забезпечення 
інноваційно-інвестиційного процесу розвитку сільських територій, його властивостей, що 
виникають під впливом конкурентної економіки. Сформовано систему ендогенних та 
екзогенних факторів, що спрямовані на формування інфраструктурного забезпечення 
інноваційно-інвестиційних процесів розвитку сільських територій в Україні, серед яких 
основними є правові, фінансові та інвестиційні, організаційно-управлінські, психологічні та 
мотиваційні, економічні та консультаційні, інформаційні, кадрові, наукові, промислово-
технологічні, маркетингові та соціально-економічні чинники. Окреслено напрями 
інституційної та організаційно-економічної трансформації, що сприятимуть формуванню 
дієвого інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку сільських територій.  

Ключові слова: інфраструктурне забезпечення; сільські території; інноваційно-
інвестиційний процес; конкурентоспроможність; розвиток. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В 

УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В статье проанализированы тенденции влияния современной конкурентной 

экономики на экономическое развитие страны и отмечено, что в новых условиях управления 
важно найти внутренние резервы для роста социально-экономических систем на всех 
уровнях административно-территориальных образований, в частности, социально-
экономического развития сельских территорий на основе внутренних ресурсов – природных, 
технологических, человеческих и других факторов, направленных на достижение 
конкурентных преимуществ. Установлено, что в современных реалиях развитие сельских 
территорий под влиянием инновационных и инвестиционных процессов достигается 
благодаря созданию надлежащей инфраструктуры. Такой подход обеспечивает создание 
привлекательной инвестиционной среды, формирование инновационной системы сельских 
территорий, способной обеспечить полную цепочку создания и распространения инноваций 
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и новых технологий в производстве, повышение инвестиционного и инновационного 
потенциала сельских территорий, модернизацию и изменения территориального 
производства. Определены условия и детерминанты формирования эффективного 
инфраструктурного обеспечения инновационно-инвестиционного процесса развития села, 
его свойства, возникающие под влиянием конкурентной экономики. Сформирована система 
эндогенных и экзогенных факторов, направленных на формирование инфраструктурной 
поддержки инновационно-инвестиционных процессов развития сельских территорий в 
Украине, среди которых основными являются правовые, финансово-инвестиционные, 
организационно-управленческие, психолого-мотивационные, экономические и 
консалтинговые, информационные, кадровые, научно-производственные и технологические, 
маркетинговые и социально-экономические факторы. Намечены направления 
институциональных и организационно-экономических преобразований, которые будут 
способствовать формированию эффективной инфраструктурной поддержки 
инновационного развития сельских территорий.  

Ключевые слова: инфраструктурное обеспечение; сельские территории; 
инновационно-инвестиционный процесс; конкурентоспособность; развитие. 
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THE IMPORTANCE OF INFRASTRUCTURE SUPPORT FOR INNOVATION  
AND INVESTMENT PROCESSES TO ENHANCE RURAL AREAS DEVELOPMENT  

IN A COMPETITIVE ECONOMY 
The article provides insights into implications of modern competitive economy for the 

national economic development and argues that in the new business realia it is critical to search for 
internal reserves for socioeconomic growth at all levels of administrative and territorial entities 
including socioeconomic development of rural areas based on natural, technological, human and 
other factors aimed at attaining competitive advantages. The study demonstrates that in the context 
of innovation and investment processes, building appropriate infrastructure is the priority objective 
to boost rural areas development. Such approach will contribute to creating an attractive 
investment environment, shaping an innovative structure of rural areas able to provide a full chain 
of creating and disseminating innovations and new technologies in production, enhance investment 
and innovation capacity of rural areas, modernization and change of territorial industries. The 
study identifies the terms and determinants in building effective infrastructure support for 
facilitating innovation and investment process of rural development and its properties that arise 
within the competitive economy paradigm. Apart from that, the study presents a framework of 
endogenous and exogenous factors affecting the infrastructure support for innovation and 
investment processes to foster rural development in Ukraine. The following factors are discussed as 
the most critical ones: legal, financial, investment-based, organizational, managerial, 
psychological, motivational, economic, consulting, informational, professional, scientific, 
industrial, technological, marketing, socioeconomic, etc. The summary outlines the key vectors of 
institutional, organizational and economic transformation that will promote building effective 
infrastructure support for further innovative development of rural areas. 

Keywords: infrastructure; rural areas; innovation and investment process; competitiveness; 
development.  
 

Постановка проблеми. Нині розвиток світової та національної економіки 
визначаються новими економічними умовами, які у глобальному масштабі характеризуються 
зниженням темпи економічного зростання; високою волатильністю на товарному та 
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грошовому ринках; зростанням безробіття; зниження ефективності державної економічної 
політики та послабленням ролі провідних країн у світовій економіці. Проте для подолання 
цих негативний тенденцій традиційних інструментів для відновлення економічного 
зростання буде недостатньо, потрібні нові підходи, інститути та механізми, які забезпечать 
інноваційне зростання національної економіки та підвищать її конкурентоспроможність на 
світовому та внутрішньому ринках.  

В умовах сьогодення глобальна конкурентоспроможність проявляється низкою рис 
[1], які визначають вектори економічного розвитку: 1) динамічність – ця риса характеризує 
швидкі зміни та непередбачуваність умов функціонування у конкурентному середовищі; 
2) інноваційність – характеризує тенденції до постійних змін та впровадження нових 
інструментів чи методів конкурентної боротьби; 3) багатоакторність – означає радикальне 
розширення числа учасників конкурентної боротьби та їх зміну і модифікації, що особливо 
проявляється за умов обмеженості ресурсів; інтенсивність – що зумовлює зростання 
напруженості у відносинах, внаслідок конфлікту інтересів, а також наявність різних шляхів 
розвитку подій у певній ситуації; мультипросторовість, що означає, що сучасна конкуренція 
охоплює міжнародні ринки та включає території всіх країн. 

За таких умов важливе місце посідає просторовий розвиток, зокрема розвиток 
сільських територій. Завдяки значному невикористаному потенціалу, який може забезпечити 
значні конкурентні переваги наразі сільські райони стають привабливими для інвесторів, 
підприємців, кваліфікованого персоналу тощо, що прямо чи опосередковано впливає на 
рівень розвитку не лише сіл, а й країни загалом.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання значення інфраструктурного 
забезпечення інвестиційних процесів та інноваційного розвитку країн та їх окремих територій 
сьогодні становить значний науковий інтерес. Серед зарубіжних науковців цій проблематиці 
приділяли увагу Т. Азатбек [18], А. Аринова [18], А. Бритько [16], Б. Вебер [10], 
С. Евгембердієва [18], А. Ільченко [9], А. Кузнєцова [7], О. Ойделе [4], С. Подгорська [2] та ін.  

Місце інфраструктурного забезпечення у сприянні інноваційного розвитку загалом 
вивчали такі вітчизняні науковці: Ю. Бочарова [1], І. Вахович [21], В. Нежиборець [5], 
І. Паризький [23], Н. Резнікова [15], Г. Хвічія-Дуве [22] та ін. Разом із тим, визначення ролі 
інфраструктурного забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів у сприянні розвитку 
сільських територій сучасних висококонкурентних умовах залишається висвітленим не 
достатньо.  

Мета статті – аналіз ролі інфраструктурного забезпечення інноваційно-інвестиційних 
процесів у розвитку сільських територій в умовах конкурентної економіки.  

Виклад основних результатів дослідження. Конкурентоспроможність сільських 
територій є невід’ємною частиною конкурентоздатності регіону й країни. Водночас, її 
формування має специфічні риси, зумовлені особливостями сільського соціально-
економічного середовища, визначається інституційними, екологічними, функціональними та 
адміністративно-економічними особливостями їх територіального розвитку. Основними 
такими ознаками є низькодиверсифікована промислова структура сільської економіки, 
низька чутливість до інновацій через віддаленість від науково-технічних центрів, обмежене 
відтворення трудових ресурсів, низький приплив міграцій та низький розвиток сільських 
соціальних мереж [2, с. 2]. 

Проте формування конкурентоспроможності сільської території розглядається – органі-
зація соціально-економічного простору сільських територій таким чином, щоб забезпечити 
максимальне перетворення наявних ресурсів (потенційних) в економічний та соціальний ефект 
(капітал), зберігаючи при цьому екологічну рівновагу та забезпечуючи покращення якості життя 
сільського населення. При цьому першочергове значення має формування інфраструктурного 
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забезпечення, необхідного для забезпечення не лише мінімальних потреб сільського населення, а 
головним чином – інноваційно-інвестиційного процесу. Його важливість підтверджується 
зростаючою увагою науковців та міжнародних організацій до розвитку інфраструктури, які 
часто використовують цей аспект як параметр для вимірювання економічного розвитку та 
конкурентоспроможності кожної країни в глобальному масштабі [3; 4]. 

Світова практика підтверджує, що в умовах глобальної конкуренції неминуче виграє 
той, хто володіє розвиненою інфраструктурою розробки та реалізації інновацій, та створив 
найефективніший механізм інноваційної діяльності [5]. При цьому переважне становище 
займає той, хто має розвинену інфраструктуру сприяння і забезпечення інноваційної 
діяльності, представлену рядом суб’єктів, які комплексно та у взаємодії оперативно і гнучко 
можуть сприяти реалізації та впровадженню необхідних інновацій. Наявність розвиненої 
інноваційної інфраструктури є умовою ефективної інноваційної діяльності підприємств, 
основним інструментом і механізмом інноваційної економіки та базовою її складовою, 
розширення інноваційного потенціалу суспільства [6, с. 66]. 

Розвиток інфраструктурного забезпечення розглядається як механізм, що підвищує якість 
життя суспільства. З економічної точки зору розвиток інфраструктури може вплинути на 
розширення виробництва, рівень зайнятості, продуктивність праці та дохід, а також створити 
додаткову вартість. Розвиток інфраструктури також може сприяти політичній інтеграції та 
зменшити суспільні географічні прогалини. Відповідно, формування інфраструктурного 
забезпечення загалом, та інноваційно-інвестиційної інфраструктури зокрема, спрямований на 
реалізацію низки функцій, спрямованих досягнення як економічних, так і соціальних ефектів. 

До основних функцій інфраструктурного забезпечення інноваційно-інвестиційного 
процесу розвитку сільськи територій, націлених на підвищення їх конкурентоспроможності, 
належать:  

- підтримка, встановлення та сприяння налагодженню взаємозв’язків між 
складовими елементами реалізації інноваційно-інвестиційного процесу;  

- взаємодія та координація діяльності окремих підсистем інноваційної системи 
держави та сільських територій;  

- активізація науково-інноваційної діяльності за рахунок залучення фінансових 
ресурсів, спрямованих на прискорення інноваційного процесу з перетворення новаторської 
ідеї у інноваційний товар чи послугу;  

- зростання рівня інноваційності агарних підприємств, які складають основу 
економіки сільських територій;  

- підтримка суб’єктів господарювання у науково-інноваційній, виробничо-
господарській, технологічній, фінансово-кредитній та інформаційній діяльності;  

- консультативне, кадрове та страхове забезпечення інноваційної та інвестиційної 
діяльності;  

- проведення сертифікації та стандартизації продукції, що є інноваційною для 
підприємства;  

- мінімізація ризику шляхом диверсифікації учасників інноваційно-інвестиційної 
діяльності;  

- організаційно-регуляторний вплив на усі елементи інноваційно-інвестиційного 
процесу; 

- модернізація провідних галузей народногосподарського комплексу сільських 
територій; 

- розширене відтворення виробництва, пов’язане із досягненням соціально-
економічних ефектів. 
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Відповідно, поділяючи на думки А.І. Кузнецової [7], Дж. Делмона [8], А.Н. Ільченко 
[9], Б. Вебера [10] та інших науковців [11–13], вважаємо, що інфраструктурне забезпечення 
впливає на: 

1. Економічний розвиток – на основі розвитку виробництва, зростання 
продуктивності, підвищення ефективності розподілу, ефективного використання обмежених 
ресурсів та шляхом активізації підприємницької та інноваційної активності населення тощо. 
Сучасний незадовільний стан розвитку вітчизняної інфраструктури в цілому та інноваційної 
інфраструктури зокрема неминуче призводить до порушення протікання виробничих 
процесів та негативно впливає на ділову активність.  

2. Соціальний розвиток – за рахунок підвищення рівня та якості життя населення, 
зниження соціальної напруженості у суспільстві, уваги до розвитку та зростання людського 
капіталу, духовно-морального потенціалу суспільства, стимулювання позитивних 
демографічних змін; відтворення робочої сили, що відповідатиме якісним потребам; 
поліпшення і збереження фізичного здоров’я населення тощо.  

3. Підвищення рівня конкурентоспроможності – шляхом синергічного ефекту за 
рахунок поєднання соціальних, економічних та інших ефектів, що сприятимуть 
функціонуванню та розвитку інфраструктури. 

4. Розвиток міжнародних економічних відносин – шляхом розвитку 
інтернаціоналізації, а саме через збільшення фінансових та зовнішньоторговельних потоків, 
зменшення транспортних та інших трансакційних витрат); нарощення обсягів інвестиційних 
ресурсів, розширення сфер діяльності та підвищення активності глобальної взаємодії.  

Загалом вплив інфраструктурного забезпечення інноваційно-інвестиційного процесу 
розвитку сільських територій в сучасних конкурентних умовах можна представити 
схематично на рис. 1.  

Проте варто ураховувати, що формування інфраструктурного забезпечення 
інноваційно-інвестиційного процесу розвитку сільських територій є складним процесом, а 
його ефективність залежить від дії низки зовнішніх і внутрішніх чинників, а також 
специфічних властивостей інфраструктурного забезпечення у межах сільських територій. 

У зовнішньому середовищі постійно протікають динамічні процеси, частина яких 
відкриває нові можливості для розвитку системи, створює для неї сприятливі умови, тоді як 
інша частина, навпаки, створює додаткові труднощі й обмеження. Під внутрішніми 
чинниками розуміється сукупність притаманних економічній системі елементів, які 
визначають процеси її життєдіяльності. Вони можуть містити в собі потенціал, який дає 
можливість економічній системі функціонувати, виживати та розвиватися в певному 
проміжку часу, хоча, якщо вони не забезпечують оптимального функціонування системи, 
можуть стати джерелом проблем [14, с. 50]. 

Щодо чинників зовнішнього впливу, найважливішими глобальними факторами, які 
чинять системний вплив на можливості формування інфраструктурного забезпечення 
інноваційно-інвестиційних трансформацій країни та окремих їх територій на сучасному етапі 
розвитку світового господарства, Н.В. Резнікова [15], А.С. Бритько [16], Ю.Г. Бочарова [17] 
та інші вчені [18; 19] виділяють наступні: 

1. Перехід до постіндустріального суспільства, що передбачає стрімкий розвиток 
високотехнологічного виробництва та інноваційної діяльності. 

2. Глобалізація, яка супроводжується посиленням глобальної взаємодії та зміною 
характеру взаємозалежності країн. Основними формами взаємодії є співробітництво та 
конкуренція. Зміна характеру взаємозалежності країн проявляється у різнопорядкованості, 
складності, ієрархічності, децентралізованості, багаторівневості зв’язків та спричиненими 
ними наслідками [1]. 
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3. Зростання дефіциту ресурсів національних та глобальної економіки загалом;  
4. Соціальні, економічні, екологічні та політичні особливості розвитку країн, 

включаючи розвиток інфраструктури та рівень конкурентоспроможності; 
5. Посилення процесу урбанізації та ігнорування ролі сільських територій у розвитку 

країн тощо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джерело: складено автором.  

Рис. 1. Роль інфраструктурного забезпечення інноваційно-інвестиційного процесу 
розвитку сільських територій в сучасних конкурентних умовах 
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Зважаючи на це, інфраструктурне забезпечення інноваційно-інвестиційного процесу 
для гарантування вказаних вище ефектів зі стимулювання розвитку сільських територій в 
умовах сучасної конкурентної економіки має володіти такими властивостями як: 

1) адаптивність – урахування в процесі формування інфраструктурного забезпечення 
існуючих на глобальному, національному та місцевому рівні вимог, обмежень та 
можливостей, що формуються у екзогенному та ендогенному середовищі по відношенню до 
інноваційної інфраструктури [1]; 

2) застосування різних інструментів, методів, заходів щодо сприяння створення 
необхідного інфраструктурного забезпечення, але які призводять до розвитку, за різними 
кількісними та якісними параметрами [20]; 

3) керованість – інфраструктурне забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів 
останнім часом є елементом національної політики чи програми інноваційного розвитку та 
відповідно стимулом соціально-економічного розвитку та зростання; 

4) мультипросторовість, яка передбачає, що інфраструктурне забезпечення не може 
обмежуватися лише сільськими територіями, а має регіональний, національний та 
міжнародний рівні. Інфраструктурне забезпечення сільських територій має бути складовою і 
регіональної системи інноваційного розвитку, і державної інноваційної системи, тобто 
забезпечувати виконання завдання щодо організаційного підпорядкування; здійснювати 
налагодження зв’язків з міжрегіонального координування [21];  

5) наявність низки учасників інфраструктурного забезпечення: місцева, регіональна, 
національні влада, міжнародні урядові та неурядові організації, представники вітчизняного 
та іноземного бізнесу, наукові, освітні та науково-дослідні установи, громадяни; 

6) необхідність інклюзивного розвитку, що передбачає систематизацію основних 
напрямів соціального, економічного, екологічного, політичного, інноваційно-технічного 
розвитку. 

Серед обставин, які є принципово важливими для успішного досягнення формування 
інфраструктурного забезпечення інноваційно-інвестиційного процесу розвитку сільських 
територій, державна політика повинна бути спрямована на активну співпрацю з фінансовим, 
підприємницьким, виробничим та науковим секторами провідних галузей економіки 
сільських територій [22, с. 36-37].  

Успішне співробітництво органів влади різних рівнів, підприємницьких та 
інвестиційних структур, наукового сектору повинно бути орієнтоване на активну взаємодію 
на шляху досягнення єдиної мети – підвищення соціально-економічних трансформацій 
сільських територій та за рахунок: 

- реалізації на місцях плану національної інноваційної політики та регіональної 
інноваційної стратегії; 

- співробітництва та міжтериторіальної та міжрегіональної кооперації технологічних 
та промислових кластерів; 

- участь у спільних інноваційних і науково-технологічних проектах та пошукових 
наукових дослідженнях із залученням наявних у межах сільської ресурсів; 

- оптимальне використання бюджету сільських територій для забезпечення 
інноваційного економічного розвитку; 

- узгодження роботи центральних органів державного управління, відповідальних за 
розвиток і реалізацію національної інноваційної політики (міністерств, національних 
агентств) із місцевими адміністраціями тощо; 

- активної позиції місцевого малого та середнього бізнесу, що досягається за рахунок 
політики сприяння за рахунок пільгового оподаткування, кредитування тощо. 
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Таким чином, завдяки злагодженій роботі учасників інвестиційної та інноваційної 
діяльності, представників місцевого самоврядування, підприємницького сектору та 
громадськості за вказаними напрямами можливо гарантувати: 

- упорядковування роботи технопарків, створення сучасних наукових лабораторій 
при корпораціях, сучасної інфраструктури й інформаційних банків, спеціальних фондів 
інноваційного розвитку із залученням інституційних інвесторів, комерційних банків та 
некомерційних фінансових установ; 

- створювати та підтримувати діяльність виробничо-технологічних, інноваційних і 
наукових структур (технопарків, інноваційно-технологічних центрів, наукових парків, 
академмістечок, бізнес-інкубаторів, інноваційно-технологічних та інжинірингових фірм, 
підприємств, що виробляють імпортозамінну продукцію та працюють у сфері трансферу 
технологій) у межах сільських територій; 

- розвивати експертні (створення та підтримка діяльності експертних науково-
дослідницьких центрів, надання експертних висновків для зацікавлених сторін тощо) та 
інформаційні системи (сприяння діяльності аналітично-статистичних центрів, інформаційних 
баз, консультаційних центрів тощо); 

- сприяти реалізації замкненого інноваційного циклу від ідеї до виробництва й 
комерціалізації (застосування) високотехнологічних продуктів і технологій, яка буде 
реалізувати послідовність «ідея – проект – інновація» у рамках сільських територій; 

- організовувати й проводити попередню експертизу комплексної науково-технічної 
діяльності, інноваційних та інвестиційних проектів; 

- вести стандартизацію інвестиційно-інноваційної діяльності відповідно до 
міжнародних стандартів і норм; 

- налагоджувати співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, 
різного роду урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав щодо залучення 
інвестицій та фінансування в економіку сільських територій; 

- реалізація спільних міжнародних інноваційних та інвестиційних проектів і програм 
тощо [23, с. 74]. 

Висновки. Постійні зміни в глобальній висококонкурентній економіці й 
пристосування до цих трансформації як держав, так і економічних агентів, вимагає нових 
підходів до створення інфраструктурних компонентів розвитку територій та держав в цілому. 
Зважаючи на те, що дедалі більше країн світу шукають внутрішні резерви зростання, нині 
актуалізується питання розвитку сільських територій як головного чинника піднесення 
національних економік. При цьому ключового значення набуває формування дієвого 
інфраструктурного забезпечення інноваційно-інвестиційного процесу розвитку сільських 
територій, спрямованого на створення привабливого інвестиційного середовища, 
формування інноваційної системи сільських територій, здатної забезпечити повний ланцюг 
створення й поширення інновацій та нових технологій у виробництво, підвищення 
інвестиційно-інноваційного потенціалу сільських територій, модернізацію та зміни 
структури територіального виробництва. Реалізація вказаного завдання відкриває 
перспективи подальших наукових досліджень. 
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