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Анотація. У статті виявлені основні проблеми забезпечення послугами соціальної інфраструктури на-
селення сільських територій. Визначений її сучасний стан та розміщення. Охарактеризовані існуючі підходи 
до управління та регулювання її розвитку. Обґрунтовані нові інструменти державно та місцевої підтримки 
в умовах адміністративно-територіальної реформи на селі через нормативне планування, створення цільо-
вих фінансових фондів як неприбуткових організацій, державно-приватне партнерство.
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Summary. In the article the basic problems of provision of social infrastructure in rural areas. Certain her current 
status and occupancy. Describes the existing approaches to the management and regulation of its development. Proved 
the new tools state and local support in terms of administrative-territorial reform in the agricultural sector through reg-
ulatory planning, the establishment of the trust funds as non-profit organizations, public-private partnership.
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Постановка проблеми. Соціальна інфра-
структура сільських територій відіграє провідну 
роль у забезпеченні багатьох базових потреб на-
селення. Проте її функціонування має ряд осо-
бливостей, які треба враховувати при управлінні 
та регулюванні розвитку її галузей та підприємств. 
Результати праці в галузях соціальної інфраструк-
тури часто виступають у формі нематеріально-ре-
чових благ, тобто об’єктом трудового впливу в цій 
сфері є не речовина природи або виробництва, а 
сама людина, її потреби. 

Якщо продукція галузей матеріального ви-
робництва задовольняє матеріальні потреби на-
селення, то соціальної інфраструктури - особис-
ті, духовні та інші соціальні потреби. Діяльність 
підприємств, організацій та установ соціальної 
інфраструктури спрямована на задоволення різ-
номанітних життєвих потреб людини. У зв’язку з 
цим  принципи управління розвитком соціальної 
інфраструктури та нематеріального виробництва 
визначаються єдністю соціально-економічних 
процесів у цих сферах економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження розвитку соціаль-

ної інфраструктури сільських територій внесли  
М. Ігнатенко, В. Куценко, Л. Мармуль, М. Орла-
тий, О. Павлов, О. Паленичак, І. Прокопа, 
І. Романюк, В. Рябоконь, П. Саблук, А. Третяк, 
В. Юрчишин та ін. Проте більшість досліджень 
стосується загальних проблем її функціонування 
як чинника агробізнесу, окремих елементів інф-
раструктури або їх розміщення. Водночас аналіз 
наукових публікацій свідчить, що ступінь вивчен-
ня проблеми  її збереження та відтворення, регу-
лювання розвитку та управління ним на засадах 
забезпечення нормативних показників обслуго-
вування сільського населення вітчизняними ав-
торами не можна вважати достатнім, що потребує 
подальших розробок.

Метою статті є обґрунтування нових підхо-
дів до управління та регулювання розвитку со-
ціальної інфраструктури сільських територій на 
засадах нормативного планування, створення 
цільових фондів фінансування як неприбуткових 
організацій, державно-приватного партнерства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основним фінансово-економічним важелем ре-
гулювання соціального розвитку села чинне за-
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конодавство визначає бюджетне фінансування 
за рахунок державного та місцевих бюджетів [1, 
с. 274]. В останні роки загальний обсяг інвестицій 
у відтворення матеріальної бази соціальної інфра-
структури значно зменшився. Галузева структура, 
склад і розміщення її об’єктів формуються зна-
чною мірою стихійно. Так, у бюджетних надхо-
дженнях на підтримку розвитку об’єктів соціаль-
ного призначення переважають відшкодування 
витрат підприємств на будівництво відповідних 
закладів. 

Тому органи державного управління прак-
тично не мають можливості керувати цим про-
цесом. Як свідчить практичний досвід, найбільше 
коштів витрачається на створення інженерних 
комунікацій та значно менше - на зміцнення ма-
теріальної бази закладів освіти, охорони здоров’я, 
соціального забезпечення. Нове будівництво ве-
деться, переважно, для оновлення чи розширен-
ня матеріальної бази діючих установ, а більшість 
населених пунктів, які не мали необхідних інфра-
структурних об’єктів, так і залишилися не забез-
печеними їх послугами.

Однією з основних причин деградації соці-
альної інфраструктури села є, по суті, самоусу-
нення владних структур від забезпечення її роз-
витку. Задоволенням життєвих потреб населення 
повинні опікуватись місцеві органи влади, але до 
місцевих бюджетів спрямовуються надходження, 
яких недостатньо навіть для виконання цих функ-
цій на мінімальному рівні [2, с. 53]. Передбачене 
законодавством державне фінансування розвитку 
сільської соціальної інфраструктури здійснюєть-
ся не в повному обсязі та в неефективних формах. 
Руйнівні процеси зумовлені відсутністю виваже-
ної державної політики стосовно формування 
місцевих бюджетів та державної підтримки роз-
витку та утримання функціонуючих об’єктів  со-
ціальної інфраструктури.

Отже, в сучасних умовах розвитку соціальної 
інфраструктури сільських територій основною 
проблемою є фінансування її об’єктів, особливо 
другої (комунальної) та третьої (державної) груп 
(викликано дефіцитом бюджетних коштів). Тому 
для утримання її об’єктів доцільним є створення 
на базі сільських рад додаткового джерела фінан-
сування на основі благодійних внесків фізичних 
та юридичних осіб. Це дозволить утворити бук-
вально у кожному сільському населеному пункті 
цільові фонди соціального розвитку  як неприбут-
кові благодійні організації.

Обґрунтовується, що економічною метою 
створення вищезазначених фондів є фінансу-
вання окремих інфраструктурних об’єктів або 
заходів, а умовою – отримання певних податко-
вих пільг (звільнення від сплати податків та ін-
ших платежів до бюджету) та державно-приватне 

партнерство у підтримці інфраструктурного за-
безпечення сільського населення [3, с. 184]. Да-
ний підхід забезпечить поліпшення фінансуван-
ня соціальних програм та благоустрою сільських 
територій. Так, його сутність полягає в акумулю-
ванні благодійних внесків усіх суб’єктів господа-
рювання та фізичних осіб від здійснення різних 
благодійних акцій. Також слід надати можливість 
сільським жителям  відкривати у фонді накопи-
чувальний рахунок на власних дітей (їх навчання, 
весілля, майбутній бізнес тощо).

На наш погляд, використання цільового 
фонду соціального розвитку села створить умови 
для якісної зміни системи управління сільською 
соціальною інфраструктурою [4, с. 29]. Це пе-
редбачає, насамперед, контроль за цільовим ви-
користанням коштів фонду державними контр-
олюючими структурами і його наглядовою радою. 
Проте ефективність впровадження вказаного 
підходу істотно залежить від якості розробки та 
реалізації соціально орієнтованої податкової по-
літики аграрної сфери економіки. Так, нині ця 
складова регламентується Податковим кодексом 
України, положення якого зазнають постійних 
змін [5, с. 458]. 

Механізм фінансування сільських закладів 
культури й освіти доцільно більш активно зміню-
вати у напрямі переходу від колишнього кошто-
рисного бюджетного фінансування до норма-
тивного. Останнє передбачає виділення коштів 
первинним сільським ланкам невиробничої сфе-
ри за довгостроковими і цільовими науково об-
ґрунтованими нормативами, що є, по суті, цінами 
на послуги, які оплачує держава для своїх грома-
дян. Державне регулювання дозволить зберегти 
єдиний культурно-освітній простір, виконуючи 
при цьому стабілізуючу та регламентуючу роль 
[6, с. 147]. З боку держави управління культурно-
освітніми закладами на селі має зводитися до двох 
основних напрямів: нормативне регулювання та 
субвенції територіальних галузевих культурно-
освітніх програм з чіткою цільовою спрямованіс-
тю.

Висновки. В сучасних умовах господарюван-
ня важливим пріоритетом адміністративно-тери-
торіальної реформи на селі є покращення функ-
ціонування об’єктів соціальної інфраструктури, 
стимулювання здійснення соціальних функцій 
на селі органами місцевої влади та самоуправ-
ління сільських громад, спеціальними цільови-
ми фондами як неприбутковими організаціями. 
Наповненню бюджетів сільських рад сприяло б  
впровадження нових видів діяльності, таких як 
сільський зелений туризм, переробка сільсько-
господарської сировини, народні промисли, ор-
ганічне виробництво, ін.



Світове господарство та міжнародні економічні відносини

23

Розвиток державно-приватного партнерства 
на селі, товарного кредитування малого агробіз-
несу великим,  сільськогосподарської коопера-
ції також дозволить використовувати переваги 
великого товарного виробництва і враховувати 
інтереси сільських товаровиробників, сприяючи 
відродженню соціального статусу селянина як 
самостійного господаря, реального власника за-
собів виробництва і виробленої ним продукції, 
сприятиме розвитку інфраструктури аграрного 
ринку та відродженню соціальної інфраструктури 
сільських територій. 
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