
24

ГЕНЕЗИС ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ІНФРАСТРУКТУРА»

Сокотенюк С.М., асистент,  
Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”,  

svitlana-75@ukr.net

Дослідження питань, пов’язаних з формуванням, вдосконаленням та підтриманням в належ-
ному стані інфраструктур різного рівня, тривалий час турбувало світову наукову спільноту. Значний 
науковий інтерес обумовлений впливом інфраструктури на весь процес суспільного виробництва та 
на рівень і тривалість життя населення будь-якої території. 

Розглядаючи в історичному плані зміну предмета дослідження, тобто конкретного кола на-
укових проблем, що стосуються інфраструктури, можна прийти до висновку, що відбувся поступо-
вий перехід від проблем, пов’язаних з формуванням інфраструктури та впливом останньої на рівень 
продуктивності праці суспільного виробництва, на економічне зростання до питань пов’язаних з за-
безпеченням економічної безпеки інфраструктури. Якщо раніше інфраструктура розглядалася, як 
комплекс галузей, які забезпечують нормальні умови для перебігу основного виробництва, то в наш 
час її послуги вважаються критично необхідними. Це пояснюється загальносвітовими тенденціями, 
пов’язаними зі старінням створених раніше інфраструктурних потужностей, природними катаклізма-
ми, підвищенням ризиків впливу на стан об’єктів інфраструктури з боку терористів, злочинців, або ж 
військових дій та посиленням взаємозалежності та взаємовпливу економічної безпеки одних інфра-
структурних потужностей на інші. В [1], виділяють 4 класи взаємозалежностей: фізична (результат фі-
зичних зв’язків між елементами), кібер взаємозалежність (пов’язана з комп’ютеризацію та автомати-
зацією процесів), географічна (наближення територій) та логічна. Тобто, втрата спроможності нада-
вати послуги одним об’єктом інфраструктури може спричинити негативні наслідки для інших об’єктів, 
та до зони уразливості можуть потрапити інші території, в тому числі, і інші країни. 

Під економічною безпекою інфраструктури будь-якого рівня, ми розуміємо здатність надава-
ти послуги, що забезпечують нормальний перебіг процесу суспільного виробництва та достатній рі-
вень життєдіяльності населення в умовах розширеного відтворення, а також за своєю якістю та кіль-
кістю відповідають вимогам сьогодення.  

Для оцінки рівня економічної безпеки використовуються якісні та кількісні показники інфра-
структурних послуг. Для визначення взаємовпливу та взаємозалежності окремих елементів інфра-
структури один на одного та в територіальному розрізі пропонується використовувати показник елас-
тичності економічної безпеки інфраструктур, який визначається ступенем чутливості зміни обсягу 
інфраструктурних послуг одних об’єктів в результаті зміни характеристик інших об’єктів у відсотках з 
обов’язковим врахуванням впливу часу. Таким чином, виділяють об’єкти нееластичні, тобто, не чут-
ливі до зміни обсягів послуг, що надаються іншими інфраструктурними потужностями, або в розрі-
зі територій та еластичні. За допомогою показника еластичності економічної безпеки інфраструкту-
ри за взаємовпливом і взаємозалежністю можна виділяти об’єкти, що можуть підпадати під дію кас-
кадних ефектів.

 Ймовірність зниження економічної безпеки інфраструктур однієї країни в результаті негатив-
них явищ, які спостерігаються в іншій, свідчить про необхідність розробки загальної концепції захисту 
інфраструктур для певних територій. Так, в 2005 році, Європейською Комісією була розроблена Зе-
лена книга щодо Європейської програми захисту критичної інфраструктури, а згодом прийнята і сама 
програма. Українська зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури була оприлюднена На-
ціональним інститутом стратегічних досліджень в 2015 році [2]. Загальна концепція захисту критичної 
інфраструктури в Україні знаходиться в стадії розробки [3].

Таким чином, якщо раніше інфраструктура розглядалася як умова для розвитку території, 
підвищення її конкурентоспроможності, в умовах сьогодення це критично необхідна умова для ви-
робництва і нормальної життєдіяльності населення.
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