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лим терміном корисного використання призводить до того, що інве-
стиції в інфраструктуру визначають географію економіки і регіона-
льну політику країни на десятиліття вперед;

5) інфраструктура або послуги, що нею надаються, звичайно
споживаються як домогосподарствами, так і підприємствами, тобто
це одночасно може бути і кінцевим споживанням, і (або) проміж-
ним. Така ситуація веде до того, що разове створення інфраструкту-
ри забезпечує тривале збільшення і добробуту, і випуску продукції.

Отже інфраструктура – це система обслуговування, що створює
сприятливі умови для основних галузей економіки та задовольняє
потреби населення.

Особливості інфраструктури:
1) вона не створює матеріальних цінностей;
2) її основна функція – надання послуг;
3) вона має міжгалузевий характер;
4) вона має велику капіталоємність;
5) процес її створення є досить тривалим;
6) вона просторово незмінна.
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ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:

ХАРАКТЕР ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

Економічна роль сучасної держави – одне з найважливіших пи-
тань економічної теорії, яке в умовах становлення інформаційної
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економіки, посилення процесів інтеграції та глобалізації набуває
нових проявів і форм. Особливо актуалізується питання економіч-
ної політики у транзитивних економіках, у тому числі й сучасної
України.

Економічна політика як «комплекс економічних цілей і заходів
держави і уряду, які забезпечують вирішення довго- (стратегічних)
і короткотермінових (тактичних) завдань розвитку економічної
системи відповідно до інтересів країни і втілюється в економічній
програмі» [1, с. 435] грає визначальну роль у формуванні націона-
льної моделі соціально-економічного розвитку. Безумовно, еко-
номічна політика сама по собі є результатом цивілізаційного ста-
новлення та розвитку держави, але на даному етапі вона
перетворилась на провідний чинник характеру та динаміки соціа-
льно-економічних трансформацій у будь-якій країні. Незважаючи
на те, що сучасні економічні моделі не порушують основ приватної
власності, вони є різноманіттям варіацій змішаної економіки в ме-
жах коливань між чистим ринком (вільним від державного впливу)
і чистою плановою економікою (позбавленої навіть мінімальних
ознак конкурентності).

Теоретичною базою сучасних підходів до регулювання економі-
ки є переважно кейнсіанська, монетаристська, неоліберальна, нео-
класична, неоінституціональна концепції. Жодна країна не реалізує
яку-небудь концепцію в абсолютному вигляді – економічна політика
є «міксом» різних концепцій, який визначається історико-
національними та економічними особливостями.

Кейнсіанський підхід став одним з базових у формуванні еконо-
мічної політики США, Великої Британії, Ірландії, Нової Зеландії та
ін., наряду з монетаризмом, визначивши модель соціально-
економічного розвитку – ліберальну або приватно-корпоративну.
Основними її характеристиками є помітне домінування приватної
власності; законодавче забезпечення максимальної свободи
суб’єктів ринку; обмеженість сфери державного регулювання про-
веденням макроекономічної політики; відносно невелика частка
держбюджету у ВВП і питома вага державних інвестицій і виплат
соціального забезпечення у структурі державних видатків.

Основоположна теза неоліберальної концепції (континентальна
Європа) – індивідуальна свобода через укріплення та стимулювання
приватної власності на засоби виробництва, визначили основні еле-
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менти економічної політики: невтручання держави в економічний
механізм ринку, послідовне дотримання принципів конкурентного
ринкового порядку, стабільна грошова політика, вільне ціноутво-
рення, ліквідація негативних соціальних наслідків функціонування
ринку.

Неоінституціональний підхід в економічній політиці (країни
Скандинавії) передбачає врахування взаємозв’язку між правовим
устроєм суспільства та ефективністю економічного механізму – ящо
трансакційні витрати низькі, то економічний розвиток завжди буде
мати оптимальну траєкторію незалежно від наявного набору інсти-
тутів.

Теоретичне підґрунтя патерналістської моделі соціально-
економічного розвитку (Японія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур)
формують з одного боку, ідеї неокласиків, з іншого – специфічний
соціокультурний профіль цих країн: помітна роль держави в регу-
люванні економічних процесів при невеликій частині державної
власності; переплетіння капіталу банківських і промислових компа-
ній через взаємне володіння акціями при вкрай незначній індивідуа-
льній власності на акції; об’єднання великих компаній з малими і
середніми; безумовний пріоритет інтересів нації, компанії і вироб-
ничої групи над інтересами особистості; індикативне планування,
яке в умовах ментальної специфіки майже перетворюється на дирек-
тивне.

Таким чином, у виборі вітчизняної моделі і економічної політи-
ки, і соціально-економічного розвитку необхідно враховувати відсу-
тність абсолютної ідентичності досвіду – не існує країни, соціально-
економічні особливості якої абсолютно збігались би з українськими,
тому прямого переносу досвіду бути не може. Проте поєднання
джерел і методів досягнення сучасної соціально-економічної ефек-
тивності дає можливість оцінювати перспективи використання зна-
чного досвіду інших країн для підвищення ефективності соціально-
економічного розвитку України.
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