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Постановка проблеми. Оптимальне поєд-
нання матеріального виробництва і соціальної 
інфраструктури дає змогу забезпечувати відпо-
відність між матеріальним добробутом і духовним 
розвитком населення сільських територій. При 
цьому необхідно відмітити зростаючу роль і ак-
тивний зворотний вплив соціальної інфраструк-

тури на розвиток суспільного виробництва. Адже 
науково-технічний прогрес, якісно нова техніка й 
інноваційні технології у сільському господарстві 
вимагають підвищення рівня освіти, кваліфіка-
ції, загальної культури працівників, їх дисциплі-
нованості та відповідальності за доручену справу. 
Як свідчить досвід, недооцінка соціальної інфра-
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структури, її відставання від розвитку виробни-
цтва є однією з причин гальмування зростання 
його ефективності. Через це розвиток соціальної 
інфраструктури є важливим чинником приско-
рення економічного розвитку та якісного пере-
творення умов життєдіяльності людей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В 
умовах сучасної економіки загальним питанням 
розвитку соціальної інфраструктури приділяють 
увагу такі науковці, як Л. Богуш, В.Бойко, М. Іг-
натенко, Г. Колосюк, В. Куценко, Л. Мармуль, 
Я. Остафійчук, І. Романюк, В. Терещенко. Кож-
ний з цих учених зробив свій вагомий внесок у 
дослідження соціальної сфери та інфраструктури 
села. Проте виявлення сутності соціальної інфра-
структури в умовах динамічних інноваційних змін 
життєдіяльності, соціальних статусів та пріорите-
тів потребують подальших обґрунтувань у комп-
лексі з необхідністю вирішення завдань держав-
ної підтримки розвитку сільських територій.

Метою статті є всебічна оцінка сутності со-
ціальної інфраструктури, виявлення проблем і 
тенденцій функціонування її закладів та органі-
зацій, обґрунтування форм і заходів їх державної 
підтримки у контексті розвитку сільських терито-
рій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Становлення й розвиток самої категорії «соці-
альна інфраструктура» відбувався в процесі по-
слідовного поглиблення методологічних і мето-
дичних розробок у галузі соціально-економічного 
планування та прогнозування розвитку сільських 
територій. Досить часто в науковій літературі по-
ряд із соціальною інфраструктурою використову-
ється термін «соціальна сфера», “соціокультурна 
сфера”. Вони визначають ширше коло питань со-
ціально-економічного розвитку і виходять за межі 
категорії «соціальна інфраструктура». 

Між тим соціальна інфраструктура охоплює 
заклади та організації освіти, охорони здоров’я, 
культури, побуту, дозвілля, громадського харчу-
вання, готельно-ресторанного господарства і  ві-
дображає процеси, що забезпечують життєдіяль-
ність людини. Вони вимірюються за допомогою 
органічно взаємопов’язаних показників, таких як 
забезпеченість послугами соціальної інфраструк-
тури сільського і міського населення, її об’єктами 
поселенської мережі, вартість послуг в розрахун-
ку на одну особу, їх динаміку тощо [1, с. 28]. Тому 
можна говорити, що соціальна інфраструктура є 
складовою соціальної сфери села.

Cоціальна інфраструктура – це особливим 
чином територіально органі-зована, історично 
конкретна, що відповідає способу виробництва, 
сукупність видів діяльності і відповідних їм галу-
зей виробництва, підприємств і суспільних від-
носин, які забезпечують позавласне виробництво 

матеріальних і надання соціальних благ для за-
доволення потреб особистого (індивідуального) 
споживання, необхідного для збереження життя 
населення, відтворення робочої сили і її продук-
тивного суспільного використання [2, с. 213].

За такого трактування соціальна інфраструк-
тура виступає одночасно як соціально-економіч-
на і як просторова категорія. Вона об’єднує як 
деякі базові (торгівля, громадське харчування, 
побутове обслуговування), так і надбудовні (осві-
та, охорона здоров’я, мистецтво, культура тощо) 
види діяльності; задовольняє не тільки фізичні, 
матеріальні, але й духовні потреби, які перебу-
вають у сфері як виробництва, так і споживання 
життєвих засобів. Отже, вони включені у всі сфе-
ри існування людини і у всі стадії процесу відтво-
рення робочої сили.

При цьому зміст соціальної інфраструктури 
як економічної категорії розкривається у таких 
основних моментах. Поняття «соціальна інфра-
структура» відображає економічні суспільні від-
носини, що виникають між суспільством та його 
членами в процесі споживання ними специфіч-
них благ для відтворення робочої сили та гармо-
нійного розвитку особистості [3, с. 17]. Відповід-
но до марксистської теорії, основою існування 
людського суспільства є суспільно корисна тру-
дова діяльність. «Праця, - писав К. Маркс, - як 
творець споживчих вартостей, як корисна праця, 
є не залежна від будь-яких суспільних форм умо-
ва існування людей, вічна природна необхідність: 
без неї не можливим був би обмін між людиною і 
природою, тобто не було б можливим саме люд-
ське життя».

На стадії власне виробництва (робочої сили) 
соціальна інфраструктура забезпечує відповід-
ні умови для суспільно необхідного рівня задо-
волення особистого споживання, узгодженого 
із загальним рівнем розвитку продуктивних сил 
і характером виробничих відносин. Саме у цій 
сфері встановлюються пропорції між діяльністю 
по виробництву матеріальних благ і соціально-
інфраструктурною діяльністю, нагромадженням 
і споживанням, масштабами розвитку галузей 
власне матеріального виробництва і соціальною 
інфраструктурою.

У сфері розподілу робочої сили соціальна інф-
раструктура відіграє важливі розподільчі функції. 
Вирішальну роль при цьому має уже не загальний 
масштаб її розвитку, а територіальна організація, 
яка створює умови для орієнтованого на інтереси 
суспільства індивідуального споживання і тери-
торіально-галузевого перерозподілу робочої сили 
[4, с. 204]. З точки зору міграційних процесів у ре-
гіонах країни, цей механізм включає три органіч-
но пов’язаних між собою компоненти: умови, які 
формують орієнтовані певним чином міграційні 
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установки індивідів; які забезпечують їх по місцю 
від’їзду необхідними навичками і можливостями 
для реалізації цих установок; і які закріплюють на 
новому місці проживання.

У сфері обміну соціальна інфраструктура за-
безпечує умови для підвищення мобільності ро-
бочої сили як на основі створення необхідних 
передумов для швидкого територіально-галузево-
го перерозподілу трудових ресурсів, так і шляхом 
розвитку транспортного обслуговування і скоро-
чення часу на переміщення і у сфері їх споживан-
ня. Суттєве значення при цьому також має не тіль-
ки загальний масштаб розвитку і галузевий склад 
соціальної інфраструктури, але знову ж таки її 
територіальна організація [5, с. 114]. Це зумовле-
но тим, що період обігу товарної маси спожитих у 
процесі відтворення робочої сили послуг значною 
мірою залежить від умов розміщення об’єктів со-
ціальної інфраструктури як по відношенню до 
пунктів або центрів (ареалів) виробництва життє-
вих ресурсів, так і до їх споживачів.

На завершальній стадії процесу відтворення 
робочої сили, при її безпосередньому викорис-
танні соціальна інфраструктура виконує функції 
важливого механізму регулювання непродуктив-
них витрат фізичних і духовних сил людини, а та-
кож її вільного часу при реалізації індивідуального 
споживчого попиту. Таким чином, соціальна інф-
раструктура являє собою складну соціально-еко-
номічну просторову систему, яка виступає як ор-
ганічна складова одночасно двох більш широких 
по відношенню до неї систем - соціально-еконо-
мічної і соціально-просторової. При цьому в обох 
випадках соціальна інфраструктура включена в ці 
системи на різних ієрархічних умовах.

Соціальна інфраструктура формується і роз-
вивається у фокусі складного переплетіння со-
ціально-економічних і соціально-просторових 
зв’язків [6, с. 46]. Перші виступають по відно-
шенню до других як визначальні, хоч другі  також 
здійснюють певний вплив на перші. Як просто-
рова категорія, соціальна інфраструктура підпо-
рядкована у своєму розвитку і деяким специфіч-
ним закономірностям. До найважливіших із них 
слід віднести: зростаючу регіональну диференці-
ацію, зберігаючу територіальну циклічність роз-
витку, посилюючу територіально-функціональну 
зв’язаність і цілісність. Ці закономірності в по-
вній мірі проявляються у різних ситуаціях.

Задача її розвитку полягає в тому, щоб забез-
печити  управління ним, направлене на підвищен-
ня її ефективності, в першу чергу, як механізму 
забезпечення нормального режиму відтворення 
трудових ресурсів, людського капіталу та сіль-
ського населення загалом [7, с. 23]. Основою ви-
рішення  цієї задачі є розробка  програм розвитку 
і розміщення сільської соціальної інфраструктури 

на основі нормативного підходу у фінансуванні та 
децентралізації у регулюванні. Важливе значен-
ня має врахування статусу та депресивності сіль-
ських територій.

Сучасна інфраструктура села, яка почала фор-
муватися більше ста років тому, первісно правила 
за основу економіки та опору економічної влади 
держави. У природно-історичних умовах процеси 
формування ринкової економіки і ринкової інф-
раструктури тривали паралельно. При цьому при-
родно-історичний характер виявляє себе в тому, 
що ринкові механізми та інститути виникають не 
одночасно і відразу, а поступово і частково. Спо-
чатку з’являються загальні інститути ринку – роз-
поділ праці, відокремлення і приватна власність, 
грошова форма загальної праці. 

На цій основі формуються загальні та специ-
фічні інфраструктурі інститути, представлені як 
державою, так і приватними структурами (освіта, 
охорона здоров’я, дозвілля, зв’язок, комуналь-
не господарство, фінансово-кредитні інститути 
та ін.) [8, с. 267]. Таким чином, існуюча сьогодні 
соціальна інфраструктура сільських територій, з 
одного боку, відображає результат розвитку гос-
подарських систем, а з іншого – створює переду-
мови для становлення й розвитку нових ринкових 
інститутів, що виконують певні інфраструктурні 
функції. Перед соціальною інфраструктурою на 
селі стоять такі завдання:

- створити умови для продуктивної зайня-
тості та збільшення доходів сільського населення;

- докорінно поліпшити матеріальне стано-
вище та підвищити престиж сільської інтеліген-
ції;

- посилити соціальний захист найуразливі-
ших верств сільського населення;

- забезпечити стабільне функціонування, 
розвиток і підвищення якості послуг галузей, 
установ і організацій  соціальної інфраструктури.

Соціальна інфраструктура сільських терито-
рій є частиною соціальної інфраструктури країни 
або регіону, яку складають житлове і комунальне 
господарство, освіта, культура і мистецтво, охо-
рона здоров’я, фізична культура, соціальне забез-
печення, кредитування та страхування; служба 
побуту,  зв’язок у частині, пов’язаній з обслугову-
ванням населення, інші галузі невиробничої сфе-
ри, а також торгівля та громадське харчування [9, 
с. 214]. Кожній галузі соціальної інфраструктури 
притаманні власна організаційна структура, фор-
ми обслуговування населення, механізм функ-
ціонування тощо. Все це зумовлює надзвичайну 
різноманітність і складність проблем розвитку 
соціальної інфраструктури сільських населених 
пунктів, тим більше в сучасних умовах  зменшен-
ня їх кількості, знелюднення, дефіциту фінансу-
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вання, розвитку телекомунікацій та впроваджен-
ня інших інновацій у життєдіяльність людей.

Висновки. Запобігання подальшому погли-
бленню руйнівних соціальних процесів на селі пе-
редбачає активізацію розробки і поступового вті-
лення в життя комплексу нормативно-правових 
та організаційно-економічних заходів, які ґрун-
туватимуться на реальному попиті та пропозиції 
соціальних послуг на макрорівні. Тобто йдеться 
про посилення регулюючого впливу органів міс-
цевого самоврядування на засадах органічного 
поєднання функцій місцевих владних структур та 
регіональних і загальнодержавних органів влади 
у вирішенні завдань розвитку соціальної інфра-
структури сільських територій.

Тільки за умов державного регулювання та 
підтримки соціальна інфраструктура матиме важ-
ливу роль у формуванні сприятливого життєвого 
середовища на селі, відтворенні сільського на-
селення та забезпеченні сталого розвитку сіль-
ського господарства й інших видів діяльності. 
Це передбачає створення й фінансову підтрим-
ку закладів культури, освіти, охорони здоров’я, 
розбудову житлово-комунального господарства, 
активізацію соціально-культурних заходів тощо. 
Це буде сприяти, як уже зазначалося,  не тільки 
вирішенню соціальних завдань, а й збереженню 
сільського способу життя, культурно-історичних 
традицій як основу генофонду української нації.
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