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АНОТАЦІЯ 

Трофименко М. Ю. Фінансові ресурси розвитку соціальної 

інфраструктури України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”. – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 2018. 

У дисертації розроблено підходи та обґрунтовано напрями нового 

вирішення наукової проблеми фінансування розвитку соціальної 

інфраструктури в Україні. Це дало змогу запропонувати низку 

концептуально-теоретичних, методологічних, організаційно-методичних 

положень і науково-практичних висновків, спрямованих на реалізацію мети 

дисертаційної роботи. На основі систематизації підходів до тлумачення 

соціальної політики, її визначено як систему узгоджених правових, 

організаційних та регулятивно-контрольних заходів держави і органів 

місцевого самоврядування, спрямованих на створення необхідних умов для 

всестороннього розвитку людини як головного продуктивного чинника 

суспільства та підвищення суспільного добробуту в державі, виділено її 

активний (розвиток людського капіталу, сприяння реалізації економічної 

політики) та пасивний (соціальний захист і забезпечення) види.  

З’ясовано, що для реалізації активної соціальної політики в державі 

формується соціальна інфраструктура, як особлива ланка національного 

господарського комплексу країни. Запропоновано розглядати соціальну 

інфраструктуру як сукупність об’єктів (підприємств, установ, організацій, 

споруд), що формують матеріально-організаційну основу для виконання 

державою своєї соціальної функції шляхом надання соціальних послуг 

населенню з метою створення необхідних умов для професійного, 

інтелектуального, духовного та фізичного розвитку людини. Розглянуто 

значення (опосередкованого впливу) розвитку соціальної інфраструктури для 

країни в межах комплексного підходу, що поєднує ефект підвищення рівня 
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трудових здібностей населення та вирішення соціальних проблем, які 

впливають на умови життя, формують певну структуру споживання та 

використання вільного часу. Аргументовано поділ соціальної інфраструктури 

на дві підсистеми: матеріально-побутову і соціально-культурну. Перша 

спрямована на створення умов для відтворення людини як біологічної істоти 

(через побутове середовище), задоволення її потреб у належних умовах 

життя. Друга сприяє відтворенню духовних, інтелектуальних (через 

культурно-освітнє середовище) та значною мірою фізичних властивостей 

індивіда, формуванню його як економічно-активної особистості, що 

відповідає вимогам суспільства до якості робочої сили. Доведено, що саме 

друга складова потребує пріоритетного бюджетного фінансування, а також, 

що особливості та розвиток соціальної інфраструктури залежать від моделі 

фінансового забезпечення державної соціальної політики. 

Обґрунтовано, що процес формування загальної методології 

дослідження фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури має 

відбуватися у напрямку органічного поєднання різних теорій просторового 

аналізу (теорії розміщення, теорії нерівноважного розвитку економічного 

простору, теорії додаткових регіональних переваг, теорії міської економіки, 

теорії міжнародної торгівлі, теорії міжрегіональної конкуренції, теорії 

міжрегіональної інтеграції, теорії транскордонного співробітництва). 

Комплексний аналіз наукових підходів до дефініції “фінансові ресурси” 

дав змогу зробити висновок, що у вітчизняній економічній літературі не 

розроблено єдиного підходу до визначення цього поняття. За результатами 

дослідження цих тлумачень і подальшого концептуально-логічного аналізу 

виокремлено та визначено поняття “соціальна інфраструктура” з позиції її 

ролі у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни, що дало 

можливість сформулювати авторське визначення фінансових ресурсів 

розвитку соціальної інфраструктури як сукупності централізованих та 

децентралізованих фондів грошових коштів держави та суб’єктів 

господарювання, створених у процесі розподілу і перерозподілу ВВП для 
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оснащення, модернізації, реконструкції, оновлення та розширення мережі 

об’єктів соціальної інфраструктури, а також, забезпечення доступності й 

належної якості їхніх послуг населенню відповідно до соціальних стандартів. 

Розглянуто джерела формування фінансових ресурсів розвитку 

соціальної інфраструктури України (плата за надані послуги; бюджетні 

асигнування; кредит; фінансові ресурси підприємств; громадські ініціативи 

(різного роду фонди і збори); кошти спонсорів, меценатів, доброчинних 

організацій та фондів), на основі чого доведено спільну відповідальність усіх 

суб’єктів економічної системи за їх нагромадження. 

Проаналізовано динаміку зносу основних засобів у досліджуваних 

галузях. Так ступінь зносу основних засобів за видами економічної 

діяльності у 2016 році склав: освіта – 42,7 %, охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги – 53,4 %, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 

39,2 %. Аргументовано, що високий рівень зносу в об’єктах освіти, охорони 

здоров’я, мистецтва, спорту і відпочинку свідчить про відсутність 

достатнього рівня фінансування галузей. Водночас встановлено, що 

відмінності у галузевій структурі та рівні надання соціальних послуг між 

містами і сільською місцевістю, між промисловими регіонами різного рівня 

розвитку здатні призвести до соціально-економічних диспропорцій у 

регіональному розвитку держави. 

У роботі проведено аналіз обсягів соціальних видатків зведеного, 

державного та місцевих бюджетів України упродовж 2004–2017 років. 

Виявлено та підтверджено фактичний перерозподіл вагомості соціальних 

видатків з державного на місцеві бюджети. В результаті дослідження обсягів 

бюджетного фінансування в розрізі соціально-інфраструктурних галузей 

визначено чітке розмежування пріоритетів державної соціальної політики в 

Україні, а саме: понад 50 % фінансових ресурсів витрачають на освіту, 

третину – на охорону здоров’я. Найменші обсяги бюджетного фінансування 

припадають на ЖКГ та духовний і фізичний розвиток. 
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Обґрунтовано, що важливим чинником підвищення соціальних 

стандартів є залучення інвестицій у розвиток об’єктів та матеріально-

технічної бази соціальної інфраструктури. Обсяг інвестицій має тенденцію до 

збільшення по роках. Однак частка капітальних інвестицій у соціально-

інфраструктурні галузі не перевищує 2 % від усіх капітальних інвестицій у 

державі. Порівнюючи динаміку капітальних інвестицій із динамікою зносу 

основних засобів, доведено, що існуюча модель фінансування не створює 

передумов для покращення рівня надання соціальних послуг в Україні. 

Обґрунтовано доцільність використання показника загальної факторної 

продуктивності з метою оцінки результативності фінансового забезпечення 

розвитку соціальної інфраструктури. За результатами дослідження впливу 

низки видатків зведеного бюджету України та їх структури на загальну 

факторну продуктивність з використанням кореляційно-регресійного аналізу 

та економіко-математичного моделювання уточнено причинно-наслідкові 

зв’язки між досліджуваними параметрами та виявлено нові закономірності 

впливу фінансової політики на динаміку розвитку соціальної інфраструктури 

в Україні. 

Доведено, що оптимальною можливістю залучення приватних 

інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури на сьогодні є 

вдосконалення системи соціального партнерства шляхом внесення змін у 

діюче корпоративне законодавство й систему оподаткування. Обґрунтовано 

використання механізму нарощення соціальної відповідальності 

підприємств, що уможливлює збільшення обсягів фінансування поточної 

діяльності соціально-інфраструктурних галузей та інвестування у 

розширення мережі, модернізацію, й технологічне оновлення соціальних 

об’єктів. Розроблено алгоритм залучення різних форм фінансування 

житлово-комунальної галузі, які дають змогу охопити проблемні сектори та 

комунальні підприємства різного рівня збитковості й окупності. 

У дисертації запропоновано авторську модель механізму активізації 

позабюджетного фінансування розвитку соціальної інфраструктури. 
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Аргументовано, що вплив фінансової політики держави через інструменти 

фінансового регулювання на соціальну інфраструктуру регіону можна 

розглянути за допомогою механізму фінансової трансмісії. Активне 

використання каналів трансмісії імпульсів фінансового регулювання для 

розвитку соціальної інфраструктури відкриває можливості для ефективного 

стимулювання соціально-економічного зростання та досягнення цільових 

значень макроекономічних параметрів. 

Враховуючи низку чинників та обставин, а саме: системний і 

комплексний розвиток соціальної інфраструктури є необхідною умовою 

стимулювання економічного зростання; прогнозоване зменшення бюджетних 

видатків на реалізацію проектів соціальної інфраструктури, тому що 

пріоритет бюджетного планування віддають здебільшого оперативним 

зобов’язанням публічно-правових утворень; низька зацікавленість бізнес-

структур в участі у соціально орієнтованих інфраструктурних проектах на 

ринкових умовах; високий рівень зносу основного капіталу соціальної 

інфраструктури в більшості регіонів України; неузгодженість і 

розбалансованість ланок регіональної соціальної інфраструктури породжує 

додаткові передумови до поглиблення соціально-економічної 

диференційованості територій (регіонів), – у роботі запропоновано 

концепцію формування та використання фінансових ресурсів розвитку 

соціальної інфраструктури України, сформульовано її мету, перелік завдань, 

розроблено принципи й напрями її реалізації. Аргументовано, що 

використання сформульованої концепції, її принципів та методів, у контексті 

реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, створює 

передумови для динамічного зростання і формування нових пріоритетів 

соціально-економічного розвитку держави. 

Ключові слова: фінансові ресурси, соціальна інфраструктура, бюджетні 

асигнування, фінанси суб’єктів господарювання, соціальна відповідальність, 

державно-приватне партнерство, продуктивність праці, капітальні інвестиції. 
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ANOTATION 

Trofymenko M. Yu. Financial resources for the Development of the Social 

Infrastructure of Ukraine. – Qualifying research with manuscript copyright. 

The dissertation for the Scholarly Degree of the Candidate of Economic 

Sciences in Specialty 08.00.08 "Money, finance and credit". – Ivan Franko 

National University of Lviv, Lviv, 2018. 

The dissertation elaborates the approaches and substantiates the new solutions 

to the scientific problem of financing the development of social infrastructure in 

Ukraine. They allow offering a number of conceptual and theoretical, 

methodological, organizational and methodical provisions, as well as scientific and 

practical conclusions aimed at attaining the thesis objectives. The systematization 

of approaches to interpreting the notion of social policy helped define it as a 

system of agreed legal, organizational, as well as regulation and control measures 

taken by the State and local governments aiming to create proper conditions for the 

comprehensive development of an individual as the main productive factor in 

society, as well as improve social welfare in the country. Besides, active (the 

development of human capital and economic policies promotion) as well as 

passive (social and welfare protection) types of social policy are outlined.  

The research findings testify to the fact that in order to implement active 

social policy in the State the social infrastructure as a special area of the national 

economic complex of the country is formed. The paper suggests considering social 

infrastructure as a set of objects (enterprises, institutions, organizations, and 

facilities) that form the logistic and organizational foundation for the State to 

execute its social function which lies in providing social services to the population 

in order to create the necessary conditions for the professional, intellectual, 

spiritual, and physical development of an individual. The paper considers the role 

(indirect impact) of social infrastructure development for the country within the 

framework of a comprehensive approach that combines the effect of increasing the 

level of the population labour capacities at the same time solving social problems 

that affect living conditions, form a certain framework for consuming and using 
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leisure time. The distribution of social infrastructure into two subsystems – 

material and social as well as sociocultural subsystem – is substantiated. The first 

is aimed at creating conditions for the recreation of an individual as a biological 

being (focusing on the domestic environment), as well as meeting their needs in 

the proper living conditions. The second contributes to the recreation of the 

spiritual, intellectual (through cultural and educational environment) and to a great 

extent physical capacities of an individual, their development into economically 

active individuals, which meets the society requirements to the workforce 

efficiency. It is justified that it is the second component that holds the priority of 

budget financing, as well as that the peculiarities and development of social 

infrastructure depend on the State social policy financial assistance model. 

The paper substantiates that the process of elaborating a general methodology 

of researching the financial resources for the social infrastructure development is 

to be carried out by logically combining various theories of spatial analysis (the 

accommodation theory, unequal economic space development theory, additional 

regional advantages theory, urban economics theory, as well as the theories of 

international trade, interregional competition, interregional integration, and cross-

border cooperation). 

The comprehensive analysis of scientific approaches to defining the notion of 

financial resources allowed concluding that the domestic economic literature has 

not developed a single approach to defining this concept. According to the research 

findings based on these interpretations and their subsequent conceptual and logical 

analysis, the concept of "social infrastructure" from the standpoint of its role in 

ensuring the socio-economic development of the country is identified and defined. 

They are thus viewed as a set of State centralized and decentralized funds as well 

as business entities money funds created in the process of distribution and 

redistribution of GDP for equipping, modernising, reconstructing, updating, and 

expanding the chain of social infrastructure objects, as well as ensuring the proper 

quality and accessibility of their services to the population in accordance with 

social standards. 
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The sources of financial resources for the development of social infrastructure 

of Ukraine are considered (fees for the provided services, budget allocations, loans, 

financial resources of enterprises, public initiatives (various types of funds and 

fees); the funds provided by sponsors, donors, and charitable organizations). The 

findings substantiate the mutual responsibility of all the subjects of the economic 

system for their accumulation. 

The dynamics of the fixed assets depreciation in the branches under research 

is analysed. Thus, the degree of fixed assets depreciation by types of economic 

activity in 2016 accounted for: education – 42.7%, healthcare and social 

assistance – 53.4%, art, sports, entertainment, and recreation – 39.2%. It was also 

justified that the high level of dilapidation of the objects of education, healthcare, 

art, sports, and recreation demonstrates that there is a lack of industries financing. 

At the same time, the research substantiates that considerable divergence between 

the sectoral structure and the level of social services provision in cities and rural 

areas, as well as industrial regions of different stages of development can bring 

about socio-economic imbalance in the regional development of the state. 

The paper analyses the volumes of social expenditures of the consolidated, 

state, and local budgets of Ukraine during 2004-2017. The existent redistribution 

of the volumes of social expenditures from the state to local budgets has been 

revealed and justified. The overview of the volumes of state finance in the context 

of social infrastructure sectors unveiled a clear distribution of priorities of state 

social policy in Ukraine, namely: more than 50% of financial resources are spent 

on education; the third is spent on healthcare. The smallest amount of budget 

financing is allocated to the housing as well as the spiritual and physical 

development. 

It is substantiated that the attraction of investments in the development of 

facilities and the material and technical base of social infrastructure is an important 

factor in raising social standards. Over the years, the volume of investment tends to 

increase. However, the share of capital investment in the fields of social 

infrastructure does not exceed 2% of all the capital investments in the country. 
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Comparing the dynamics of capital investment with the dynamics of fixed assets 

depreciation, it is proved that the existing financial model does not create 

preconditions for improving the level of social services provision in Ukraine. 

The reseach justifies the expediency of using the index of the overall factor 

productivity in order to evaluate the efficiency of financial provision for the 

development of the social infrastructure. The research findings based on the 

correlation and regression analysis as well as economic and mathematical 

modelling determine the influence of the subsequent expenditures from the 

consolidated budget of Ukraine and their structure on the overall factor 

performance and specify the cause and effect links between the parameters under 

research. New patterns of the fiscal policy impact on the dynamics of the social 

infrastructure development in Ukraine are unveiled. 

The thesis also justifies that the social partnership system enhancement by 

means of introducing changes to the existing corporate legislative and taxation 

systems is an optimal opportunity for attracting private investments for the 

development of social infrastructure. Besides, the application of a mechanism 

boosting the increase in the social responsibility of enterprises, enabling the 

increase in funding the current activities in the fields of social infrastructure  and 

investing in chains expansion, upgrading, as well as technological modernization 

of social objects. An algorithm has been developed to attract various forms of 

financing of housing and communal services, that enable coverage of problem 

sectors and enterprises of communal infrastructure of different levels of 

profitability and payback. 

The thesis offers the author's unique model of a mechanism for activating the 

extrabudgetary finance for the development of social infrastructure of housing and 

communal services. It also substantiates that the impact of the state financial policy 

through financial regulation instruments on the social infrastructure of the region 

can be considered by applying the mechanism of financial transmission. Active use 

of the financial regulation impulses transmission channels for the development of 

social infrastructure provides the possibilities for the effective stimulation of socio-
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economic growth and helps achieve the key indices of the macroeconomic 

patameters of the state and regions. 

Taking into account a number of factors and circumstances, namely the fact 

that the systematic and comprehensive development of the social infrastructure is a 

necessary condition for stimulating the economic growth; the reduction in budget 

expenditures for the implementation of projects of social infrastructure is 

anticipated because the priority of budget planning is mostly given to operational 

obligations of public and law entities; business entities are hardly interested in 

participating in social-oriented infrastructure projects on market conditions; high 

level of depreciation of the main capital of the social infrastructure in most of the 

regions of Ukraine; inconsistency and disbalance in the areas of regional social 

infrastructure generate additional preconditions for strengtening the socio-

economic differentiation of areas (regions). Thus, the paper offers the concept of 

forming and using financial resources for the development of social infrastructure 

of Ukraine. Besides, its ultimate goal, the list of tasks, the principles, and 

directions of its implementation are outlined. The research substantiates the 

applicability of the formulated concept, its principles, and methods in the context 

of implementing the state strategy of regional development of Ukraine. Besides, it 

creates conditions for dynamic growth and forming new priorities of the socio-

economic development of the State. 

Key words: financial resources, social infrastructure, budget allocations, 

finances of business entities, social responsibility, public-private partnership, labor 

productivity, capital investments. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Рушійною силою соціального розвитку є соціальна 

інфраструктура, яка відображає суспільні процеси і явища, забезпечує 

створення нормальних умов життєдіяльності населення. Характерною 

ознакою її розвитку в Україні упродовж останніх років є недостатній обсяг як 

бюджетного, так і позабюджетного фінансування, що призводить до 

скорочення кількості закладів соціальної інфраструктури, критичного стану 

їх основного капіталу, низького рівня оплати праці у державних закладах 

соціальної сфери і, як результат, низького рівня якості послуг, що надаються. 

Зважаючи на це, нагальною є необхідність формування сучасного, 

адекватного відносинам ринкового типу та світовим тенденціям 

просторового розвитку фінансового механізму функціонування і розвитку 

соціальної інфраструктури.  

Реалізація європейських стандартів та ефективного управління 

соціальною інфраструктурою повинні ґрунтуватися не на екстенсивному 

збільшенні обсягів соціальних видатків бюджету та розширенні спектра 

соціального забезпечення, а на радикальному підвищенні якості та 

ефективності надання послуг соціальної сфери, створенні та впровадженні 

правових і організаційних умов недопущення зниження рівня життя 

населення України, що в сучасних умовах реформування бюджетної сфери 

передбачає перенесення акценту з утримання бюджетних установ на 

результативність їх функціонування, якісне, ефективне надання послуг, 

наближення їх до безпосереднього споживача. 

Все це зумовлює потребу пошуку джерел фінансування їх оновлення та 

модернізації, розширеного відтворення, а також відповідного державного 

фінансового регулювання розвитку соціальної інфраструктури в Україні. 

Теоретичні, методичні та прикладні аспекти фінансового забезпечення 

розвитку соціальної інфраструктури висвітлені в наукових працях таких 

учених, як: О. Бандурка, О. Василик, Д. Ванькович, Г. Кірейцев, 
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Б. Данилишин, В. Дем’янишин, О. Дем’янчук, А. Дєгтяр, Я. Дропа, 

М. Кічурчак, М. Кальницька, Т. Качала, М. Крупка, Г. Кучер, Т. Лапіна, 

Е. Лібанова, Г. Лопушняк, Л. Масловська, С. Мочерний, О. Новікова, 

В. Опарін, Н. Пігуль, Д. Полозенко, Д. Стеченко, В. Тропіна, В. Федосов, 

С. Фрунза, І. Чугунов, С. Юрій та ін. Попри суттєві напрацювання усе ще 

залишаються прогалини і нез’ясованість низки проблем у частині 

фінансового забезпечення розвитку соціальної інфраструктури, які 

потребують обґрунтування та вирішення, а саме: поглиблення сутності 

фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури; пошук сучасних 

фінансових інструментів активізації розвитку соціальної інфраструктури; 

формування системи фінансового забезпечення соціальної сфери, визначення 

ролі інвестицій як елементу зазначеної системи та оцінки їх впливу на 

динаміку розвитку соціальної інфраструктури; удосконалення методичних 

підходів щодо оцінювання результативності впливу інструментів бюджетної 

політики держави на розвиток соціальної сфери; обґрунтування пріоритетів 

фінансової політики України в умовах реформування та децентралізації 

публічного управління. 

Важливість теоретичного осмислення цих та інших проблем і 

розроблення практичних рекомендацій щодо їх вирішення у контексті 

новітніх викликів та перманентного зростання суспільних потреб обумовили 

вибір теми дисертації, її мету, завдання та структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи 

кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного 

університету імені Івана Франка “Фінансові стратегії розвитку економіки 

України” (державний реєстраційний номер 0112U004029), у межах якої 

автором розкрито механізм фінансового забезпечення розвитку соціальної 

інфраструктури в Україні та аргументовано рекомендації щодо його 

удосконалення.  
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення існуючих науково-теоретичних й методичних основ 

фінансового забезпечення розвитку соціальної інфраструктури та 

обґрунтування рекомендацій щодо підвищення його результативності в 

Україні з урахуванням світових тенденцій і національних особливостей. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

– з’ясувати сутність, структуру та функціональне призначення 

соціальної інфраструктури як інструменту реалізації соціальної політики 

держави; 

– систематизувати наукові підходи до тлумачення понять “фінансові 

ресурси” та “фінансові ресурси розвитку соціальної інфраструктури” з метою 

уточнення їх сутності та джерел формування; 

– розкрити роль теорій просторового аналізу як теоретичного підґрунтя 

фінансування розвитку соціальної інфраструктури; 

– проаналізувати стан, динаміку та проблеми фінансового забезпечення 

розвитку галузей соціальної інфраструктури в контексті просторової алокації 

фінансових ресурсів в Україні; 

– оцінити взаємозалежність видатків на соціальну інфраструктуру та 

основних макроекономічних показників України; 

– обґрунтувати потенційні джерела залучення позабюджетних 

фінансових ресурсів та роль соціальної відповідальності підприємств у 

фінансуванні розвитку соціальної інфраструктури; 

– розвинути методологічні засади управління фінансовими ресурсами 

розвитку соціальної інфраструктури в умовах сучасних економічних 

перетворень; 

– визначити перспективні напрями вдосконалення фінансового 

механізму розвитку соціальної інфраструктури в Україні; 

– розробити концепцію формування та використання фінансових 

ресурсів розвитку соціальної інфраструктури в контексті децентралізації та 

євроінтеграції. 
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Об’єктом дослідження є процес фінансового забезпечення розвитку 

соціальної інфраструктури України. 

Предметом дослідження є теоретичні основи й практичні аспекти 

формування та використання фінансових ресурсів розвитку соціальної 

інфраструктури України. 

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та 

спеціальні методи для отримання відповідних результатів: історичний метод 

(для виділення етапів формування фінансового забезпечення соціальної 

інфраструктури та бази фінансових ресурсів); метод наукового абстрагування 

(з метою узагальнення термінологічного апарату); методи аналізу та синтезу 

(при дослідженні стану фінансування соціальної інфраструктури); індукції та 

дедукції (для визначення стратегії фінансового забезпечення соціальної 

інфраструктури); метод порівняння (в цілях виявлення напрямів 

імплементації іноземного досвіду); методи групування та систематизації (для 

класифікації фінансових ресурсів); статистичні методи (при оцінці динаміки 

фінансування соціальної інфраструктури в цілому та в розрізі галузей); метод 

експертних оцінок (при аналізі показників фінансування соціальної 

інфраструктури); методи економіко-математичного прогнозування (з метою 

прогнозування обсягів бюджетного фінансування соціальної інфраструктури). 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та 

нормативні акти України, міжнародні правові документи; статистичні дані 

Державної служби статистики України, Міністерства соціальної політики 

України, інших міністерств і відомств; довідкова література; дані 

монографічних та періодичних видань; матеріали міжнародних й 

всеукраїнських науково-практичних конференцій; власні аналітичні 

розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

проведено дослідження фінансового забезпечення соціальної інфраструктури 

в Україні, яке дало змогу одержати теоретичні та практичні результати, що 

характеризуються науковою новизною: 
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удосконалено: 

– понятійно-термінологічний апарат дослідження в частині визначення 

сутності фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури, як 

сукупності централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів 

держави, суб’єктів господарювання, створених в процесі розподілу і 

перерозподілу ВВП для оснащення, модернізації, реконструкції, оновлення 

та розширення мережі об’єктів соціальної інфраструктури, а також 

забезпечення доступності й належної якості їх послуг населенню відповідно 

до соціальних стандартів, що уможливило уточнення їх сутності та джерел 

формування; 

– теоретичні засади дослідження фінансового забезпечення розвитку 

соціальної інфраструктури шляхом систематизації теорій просторового 

аналізу, що дало можливість розкрити функціональний аспект системи 

управління фінансовими ресурсами розвитку соціальної інфраструктури – 

створення умов для формування прогресивних тенденцій у демографічних 

процесах; відтворення робочої сили, що якісно відповідає потребам і рівню 

розвитку виробництва; ефективне використання трудових ресурсів; 

забезпечення оптимальних житлово-комунальних і побутових умов життя 

населення; поліпшення і збереження фізичного здоров’я населення; 

раціональне використання вільного часу людей; 

– методологічні аспекти управління фінансовими ресурсами розвитку 

соціальної інфраструктури, а саме врахування в процесі її організації: 

характеристик (особливості, принципи, умови, норми); логічної структури 

(суб’єкт, об’єкт, предмет, форми, засоби, методи, результат); часової 

структури (фази, стадії, етапи). Це дало можливість удосконалити 

методологію управління фінансовими ресурсами розвитку соціальної 

інфраструктури в Україні; 

– концепцію формування та використання фінансових ресурсів 

розвитку соціальної інфраструктури в умовах демократичних перетворень 

суспільства та децентралізаційних процесів, що охоплює мету, принципи, 
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напрями, методи й очікувані результати та уможливлює активізацію 

інвестиційної діяльності в соціально-інфраструктурних галузях; 

одержали подальший розвиток: 

– методика діагностування впливу соціальних видатків зведеного 

бюджету України та їх структури на загальну факторну продуктивність з 

використанням інструментарію економіко-математичного моделювання. За 

результатами розрахунків уточнено причинно-наслідкові зв’язки між 

досліджуваними параметрами та виявлено нові закономірності впливу 

фінансової політики на динаміку розвитку соціальної інфраструктури в 

Україні; 

– механізми позабюджетного фінансування розвитку соціальної 

інфраструктури в частині забезпечення підвищення соціальної 

відповідальності підприємств, що дало змогу виявити пріоритетні напрями 

консолідації фінансових ресурсів держави і суб’єктів господарювання в 

контексті державно-приватного партнерства; 

– методологічні підходи до управління позабюджетними джерелами 

фінансових ресурсів для розвитку комунальної інфраструктури, в результаті 

чого запропоновано комплексний підхід щодо поєднання фінансових 

ресурсів держави і суб’єктів господарювання, який дає змогу забезпечити 

фінансування об’єктів комунальної інфраструктури; 

– теоретичні основи фінансового регулювання розвитку соціальної 

інфраструктури в частині наукового обґрунтування структурно-

функціональної моделі механізму активізації позабюджетного фінансування 

розвитку соціальної інфраструктури, в основу якої покладено наступні 

особливості: фінансове регулювання розглядаємо з погляду функції 

управління; вплив держави через інструменти фінансового регулювання на 

розвиток соціальної інфраструктури відбувається за допомогою механізму 

фінансової трансмісії; важливість контролю результативності фінансового 

регулювання, що дає змогу координувати вплив через бюджетний й 

податковий канали фінансової трансмісії (на основі попереднього 
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моніторингу результативності регулювання) та досягти поставлених цілей 

(очікуваних результатів) фінансової політики держави в соціальній сфері. Це 

сприятиме виявленню пріоритетів фінансового регулювання розвитку 

соціальної інфраструктури в Україні; 

– емпіричні оцінки взаємозв’язку показників соціальної динаміки за 

допомогою багатофакторних індексних моделей та методів визначення 

інтегральних значень, що дало змогу розробити наукові рекомендації 

стосовно удосконалення державної фінансової політики для модернізації 

соціальної інфраструктури, а також визначити стратегічні пріоритети 

соціалізації фінансової політики в Україні, а саме: збільшення частки оплати 

праці в структурі доходів населення, зменшення майнової нерівності, 

здійснення соціальних інвестицій та забезпечення підвищення 

конкурентоспроможності людини та суспільства в цілому. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в обґрунтуванні 

рекомендацій щодо стимулювання нагромадження та підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів розвитку соціальної 

інфраструктури в Україні.  

Пропозиції щодо залучення альтернативних джерел фінансування 

соціальних програм на базі розвитку соціального партнерства використано у 

своїй роботі ГО БФ “Горіховий дім” (довідка №5 від 16.01.2018 р.). 

Рекомендації щодо впровадження механізму залучення фінансових ресурсів 

суб’єктів господарювання до розвитку соціальної інфраструктури, 

сформованого на базі державного стимулювання підприємств шляхом 

виключення із величини оподаткованого прибутку витрат пов’язаних з 

фінансуванням соціальних галузей, розробленого в рамках концепції 

формування та використання фінансових ресурсів розвитку соціальної 

інфраструктури, використано у роботі Департаменту економічної політики 

Львівської обласної державної адміністрації, зокрема у межах розроблення 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської 

області на 2017 рік (довідка №1-12-631 від 10.03.2017 р.). 
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Науково-методичні положення дисертації використано у навчальному 

процесі на економічному факультеті Львівського національного університету 

імені Івана Франка під час викладання дисциплін: “Фінанси”, “Бюджетний 

менеджмент”, “Бюджетна система”, “Стратегічне управління фінансами” 

(довідка №4635-14 від 31.10.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, результати, 

висновки та практичні рекомендації, викладені у дисертації одержані 

автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

дисертації використано лише ідеї та результати, які становлять особистий 

внесок здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

обговорювались і отримали позитивну оцінку на щорічних звітних 

науково-практичних конференціях викладачів та аспірантів економічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; 

наукових семінарах кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту; 

міжнародних, всеукраїнських науково-практичних й студентсько-

аспірантських конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній 

конференції “Сучасні тенденції в економіці та управлінні” (м. Запоріжжя, 

2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції для студентів, 

аспірантів та молодих вчених ”Реформування фінансово-економічної 

системи в контексті міжнародного співробітництва” (м. Київ, 2017 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Реформування економічної 

системи країни в контексті міжнародного співробітництва” (м. Одеса, 

2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Стан та 

перспективи розвитку фінансів, обліку та підприємництва в умовах 

трансформації економіки” (м. Київ, 2016 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції “Тенденції сталого розвитку економіки країни: 

прогнози та пропозиції” (м. Львів, 2015 р.); Науково-практичній конференції 

“Формування та ефективність використання фінансових ресурсів в 

економічній діяльності” (м. Чернігів, 2014 р.); Першій всеукраїнській 
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науково-практичній конференції “Потенціал стійкого розвитку та фінансова 

безпека соціально-економічних систем” (м. Сімферополь-Гурзуф, 2013 р.); 

ХХ Міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції 

“Актуальні проблеми функціонування господарської системи України” 

(м. Львів, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні 

тенденції в економіці та управлінні: новий погляд” (м. Донецьк, 2013 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Економіка сьогодення: 

актуальні питання та інноваційні аспекти” (м. Київ, 2013 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції “Проблеми і перспективи економічного 

розвитку” (м. Сімферополь, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції “Формування конкурентоспроможної національної економіки: 

світовий досвід та вітчизняні реалії” (м. Херсон, 2013 р.); ХХ Міжнародній 

науково-практичній конференції “Економіка, управління, фінанси: проблеми 

та перспективи розвитку” (м. Київ, 2013 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції “Сценарії та середньостроковий прогноз розвитку 

економіки України” (м. Одеса, 2013 р.); ХХІV Міжнародній науково-

практичній конференції “Економіка в умовах глобалізації світових 

економічних процесів” (м. Львів, 2013 р.); ХІХ Міжнародній науково-

практичній конференції “Стратегічні напрями державної економічної та 

соціальної політики у 2013 р.” (м. Київ, 2013 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції “Актуальні питання розвитку економіки в умовах 

сучасної нестабільності” (м. Київ, 2013 р.); II Международной научно-

практической конференции “Актуальные проблемы обеспечения 

устойчивого экономического и социального развития регионов” (г. Москва, 

2013 г.); ІХ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, 

аспірантів і студентів “Актуальні проблеми фінансової системи України” 

(м. Черкаси, 2012 р.); ІХ Міжнародній науково-практичній конференції 

“Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України” 

(м. Київ, 2012 р.); XIІI Міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і 

практика сучасної економіки” (м. Черкаси, 2012 р.); Всеукраїнській науково-
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практичній конференції “Перспективи розвитку фінансової системи України” 

(м. Тернопіль, 2012 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 33 наукові 

праці загальним обсягом 11,94 д. а., у тому числі – 4 у співавторстві 

(особисто автору належить 10,55 д. а.). Серед них 7 статей у наукових 

фахових виданнях України, 4 статті – у наукометричних виданнях, 22 – у 

збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 245 сторінок, у тому числі 

основний текст – 205 сторінок. Дисертація містить 19 рисунків та 26 

таблиць. Список використаних джерел налічує 204 позиції на 22 сторінках, 

9 додатків подано на 18 сторінках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

РОЗДІЛ 1 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

1.1. Соціальна інфраструктура як об’єкт реалізації соціальної 

політики держави 

 

Соціальній сфері будь-якої країни характерна унікальна роль у 

забезпеченні соціально-економічного розвитку держави та підтримці 

належного рівня суспільного добробуту. Її функціонування уможливлює 

реалізацію соціальних інтересів усіх верств населення, забезпечує 

впорядкування відносин суспільства та особи, покращення умов праці, 

побуту, здоров’я й відпочинку. 

У процесі дослідження поняття соціальної сфери науковці керуються 

різними підходами. Її визначають з погляду: 

1) соціальних заходів та економічних відносин, що спрямовані на 

підвищення рівня життя у суспільстві (Л. Баранова [4]; Е. Зінь [34]; 

Я. Маргулян [68]); 

2) змістового наповнення поняття (В. Лазарєв [57]; Л. Лазутіна [58]; 

В. Куценко [54]; Р. Підлипна [103]; В. Скуратівський, О. Палій, Е. Лібанова 

[134]); 

3) інституційних одиниць, діяльність яких спрямована на підвищення 

рівня життя у суспільстві (І. Верховод [11]; А. Пакуліна, Г. Пакуліна [98]). 

Узагальнюючи вищенаведені підходи до тлумачення соціальної сфери, 

ми підтримуємо думку О. О. Калініченко, що “соціальна сфера – це 

комплексна система, що об’єднує види діяльності з надання суспільно 

значущих соціальних послуг (освіта та наука, охорона здоров’я, соціальний 

захист та соціальне забезпечення, духовний та фізичний розвиток), які 

визначають можливості розвитку людського капіталу, спрямовані на рівень 

та якість життя населення країни, відповідають конкретним стандартам 
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суспільств” [38, с. 6]. Відтак саме визначення констатує її унікальне значення 

для кожної держави. 

На підставі тлумачення соціальної сфери, її функціональним 

призначенням у системі національного господарства вважаємо формування 

та розвиток людського капіталу. В процесі функціонування соціальної сфери 

населенню країни надаються послуги, що забезпечують підвищення рівня 

освіченості населення, піднесення духовних надбань, піклування про 

здоров’я та умови життєдіяльності. Більшість необхідних соціальних послуг 

є нематеріальними (освіта, медицина, культура). У результаті їх 

комплексного та системного надання усім членам суспільства забезпечується 

створення необхідних передумов для всестороннього розвитку і нарощення 

потенціалу людини як головного продуктивного чинника суспільства. 

Усі галузі соціальної сфери в економічній літературі поділяють на дві 

групи: 1) ринкові (автономні) – торгівля, громадське харчування, побутове 

обслуговування, житлово-комунальне господарство, туризм, дохідні об’єкти 

рекреаційного комплексу; 2) неринкові (бюджетні) – охорона здоров’я, 

освіта, наука, культура і спорт, об’єкти рекреаційного комплексу, що 

вимагають державного чи регіонального (місцевого) фінансового втручання 

[58, с. 152]. Серед них виділяють галузі соціальної, управлінської та ринкової 

інфраструктури, кожна з яких має різне коло завдань та функцій. Низка 

галузей функціонує з метою задоволення матеріальних потреб людей, інші 

галузі забезпечують населення послугами, що спрямовані на задоволення 

його духовних потреб [40, с. 531].  

Саме тому соціальна сфера має однаково важливе економічне та 

соціальне значення для розвитку суспільства. Її економічне значення 

виявляється у наданні послуг, необхідних для відтворення робочої сили та 

зростання продуктивності праці. Соціальна роль цієї сфери полягає у 

підвищенні рівня та покращення умов життя людей [58, с. 152]. 

Варто зазначити, що структура та рівень розвитку соціальної сфери 

залежить від території, на якій вона функціонує. У містах її галузева 
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структура є ширшою і рівень надання соціальних послуг є вищим, ніж у 

сільській місцевості. Аналогічні відмінності проявляються в економічно 

розвиненіших промислових регіонах порівняно з менш розвинутими 

аграрними. 

На нашу думку, вирішення завдань, покладених на соціальну сферу, 

створює передумови для всебічного розвитку здібностей людини, яка в 

процесі своєї самореалізації сприятиме розвитку суспільства та економіки 

(рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Завдання соціальної сфери в Україні 

Джерело: складено автором на основі [172, с. 9] 

 

Вітчизняне законодавство надало пріоритетного значення соціальній 

функції держави з проголошенням соціального принципу державного 

устрою. Соціальна політика своєю чергою є одним із домінуючих напрямів 

внутрішньої політики, що забезпечує реалізацію соціальної функції держави 

та регулює функціонування соціальної сфери [50]. 

В умовах сучасних трансформаційних процесів подальший розвиток 

держави можливий лише за умови соціальної орієнтації економіки, що 

забезпечується державним регулюванням. Економічний розвиток та 

досягнення необхідних соціальних цілей без державного втручання є 

неможливими. Економіка, спрямована на соціальний розвиток країни, 

передбачає здійснення стратегічного планування та вживання рішучих 
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Забезпечення максимальної продуктивної зайнятості населення, 

підвищення якості і конкурентоспроможності робочої сили 

 

Досягнення гідного рівня матеріального добробуту й умов життя людей 

 

Забезпечення прав і соціальних гарантій для усіх членів суспільства 

 Підтримка соціально найвразливіших верств населення 

 Підвищення народжуваності, тривалості життя та зниження смертності 

населення 

 

Підвищення рівня освіти, охорони здоров’я 
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заходів у сферах зайнятості, освіти, охорони здоров’я, надання соціальних 

гарантій, регулювання державних видатків і господарських процесів на 

мікро- та макрорівні з єдиною метою – підвищення рівня розвитку та 

добробуту суспільства. Отже, соціальна політика зосереджується на 

формуванні ефективних умов життя всіх членів суспільства, відносин між 

соціальними групами та забезпеченні ефективної зайнятості. 

Саме поняття соціальної політики має досить широкі межі. Науковці у 

своїх визначеннях керуються різними підходами до визначення та 

структуризації соціальної політики та її цілей. Розбіжності виникають на 

етапі тлумачення поняття як: діяльності держави, складової 

загальнодержавної політики, системи заходів (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Наукові підходи до визначення поняття “соціальна політика” 

Тлумачення соціальної політики Автор / Джерело 

Діяльність державних та громадських інститутів, суспільних 

груп та окремих осіб (суб’єктів соціальної політики), 

спрямована на реалізацію природних прав людини, що 

забезпечують її життєдіяльність та розвиток як соціальної істоти 

за беззастережного дотримання її громадянських прав і свобод 

О. Власюк 

[171, c. 31] 

Діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, а також діяльність партій, громадських 

об’єднань, державних установ та організацій, що 

регламентується відповідними законодавчими та нормативними 

актами, віддзеркалює суспільний устрій і регулює 

взаємовідносини в суспільстві для забезпечення достойного 

рівня життя населення та визначається їх цілями та інтересами 

Г. Лопушняк 

[64, с. 75] 

Складова загальної політики держави, втілена в соціальні 

програми та різні заходи, спрямовані на задоволення потреб та 

інтересів людей і суспільства 

О. Новікова 

[82, с. 3] 

Система заходів інститутів суспільно-політичного життя, 

спрямованих на забезпечення оптимального розвитку соціальної 

сфери, підвищення добробуту та задоволення потреб 

суспільства як загалом, так і окремого громадянина. Під 

суспільно-політичними інститутами мається на увазі сукупність 

суб’єктів, які беруть участь у здійсненні соціальної політики 

В. Дерега 

[23, с. 9] 

Джерело: складено автором 
 

Усі підходи визначають основною метою соціальної політики 

забезпечення прийнятних умов для життя людини та її розвитку у 

суспільстві, що в контексті фінансової політики держави передбачає 
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спрямування фінансових ресурсів на створення передумов для підвищення 

загального добробуту в країні. Завдання соціальної політики держави 

формують безпосередні завдання фінансової, а ігнорування проблем 

фінансового забезпечення соціальної сфери може призвести до економічних 

втрат. На основі дослідження теоретичних підходів до тлумачення соціальної 

політики пропонуємо поєднати діяльнісний підхід [64; 171], що ґрунтується 

на певній стратегії й ідеології, та системний підхід [23; 82], що виділяє 

комплексність і улагодженість діяльності держави в процесі реалізації її 

соціальної функції. 

Підтримуємо можливість використання різних підходів, які 

запропоновали Г. Лопушняк, О. Новікова, В. Дерега, і з огляду на 

вищевикладене, пропонуємо розглядати соціальну політику як систему 

узгоджених правових, організаційних та регулятивно-контрольних заходів 

держави й органів місцевого самоврядування, спрямованих на створення 

необхідних умов для всестороннього розвитку людини як головного 

продуктивного чинника суспільства і підвищення суспільного добробуту в 

державі. Зауважимо, що сутність соціальної політики випливає також із 

конкретних завдань, які вона має реалізувати в Україні (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Завдання соціальної політики в Україні 

Джерело: складено автором на основі [146, с. 174; 179] 
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Зміцнення позицій середнього класу 
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Зміст соціальної функції держави залежить від чинників політичного 

режиму та ідеології, а також підлягає відповідним змінам і адаптаціям на 

різних етапах розвитку суспільства. Зміни торкаються цілей та напрямів 

реалізації соціальної політики та її фінансової складової. 

Соціальна політика сучасної демократичної держави з високим 

економічним рівнем розвитку спрямована на створення умов його 

досягнення та підтримку суспільного добробуту. Для держави, яка 

переходить від однієї суспільної системи до іншої, актуальною є ліквідація 

або пом’якшення негативних соціальних наслідків, зумовлених гострим 

протиріччям між необхідністю проведення жорсткої економічної політики та 

соціальною незахищеністю населення. В таких умовах особливого значення 

набуває соціальна політика, спрямована на перерозподіл доходів з метою 

зниження соціальної напруги у суспільстві [146, с. 175].  

Досліджуючи функціональні аспекти соціальної політики, чимало 

економістів стверджує, що її покликанням є регульоване втручання в ринкові 

відносини з метою перерозподілу національного багатства на користь 

незахищених верств населення, які не в змозі відігравати активну роль у 

економічних процесах країни. Другорядної метою постає всебічне розкриття 

потенціалу людини у реалізації професійних та особистісних цілей на 

користь економічного розвитку держави. Про це свідчать функції соціальної 

політики. Вважаємо доцільним виокремити основні з них [179, с. 17]:  

1. Вираження, захист, узгодження інтересів певних соціальних груп 

суспільства, а також окремих його членів. 

2. Оптимальне розв’язання суспільних суперечностей. 

3. Інтеграція різних верств населення, гармонізація їхніх інтересів, 

створення умов для суспільної злагоди. 

4. Соціальний захист населення. 

5. Управління соціальними процесами та інші.  

На нашу думку, систему урядових інструментів та дій, спрямованих на 

забезпечення соціального захисту населення, можна вважати пасивним 
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напрямом реалізації соціальної політики. Його метою є постійна підтримка 

суспільства та надання рівних умов для життєдіяльності шляхом 

перерозподілу внутрішнього національно продукту. Активним вважаємо той 

напрям реалізації, пріоритетом якого є створення передумов для 

всестороннього розвитку людини з метою підвищення її трудового, 

інтелектуального, фізичного та соціального потенціалу. 

Активний напрям реалізації соціальної політики сформує необхідні 

умови, за яких економічно активна частина населення скеровує свій 

потенціал на розвиток держави та не потребує значного обсягу бюджетних 

видатків на соціальний захист. Незахищені верстви населення (інваліди, 

пенсіонери, діти-сироти) поряд із необхідністю соціальної підтримки, також 

потребують можливостей до розвитку та реалізації набутого потенціалу. 

Здорове, з високою тривалістю дієздатного віку, освічене, духовно розвинене 

населення набуває якостей головного продуктивного фактору країни. На 

нашу думку, винятково поєднання активної та пасивної складових формує 

комплексну соціальну політику, здатну забезпечити прийнятні умови для 

життя громадян та привести Україну до динамічного розвитку національного 

господарства і соціально-економічного зростання загалом. 

Політика та діяльність вітчизняних владних інститутів досі підтримує 

радянські підходи до державного управління, за яких функціонування 

соціальної сфери було підпорядковано економічному напряму діяльності 

Уряду та державних установ. Зміна пріоритетів у сучасному українському 

суспільстві призвела до необхідності спрямування політичної та економічної 

діяльності держави на забезпечення прав та свобод людини, та відведення їм 

рівноважливого, або підпорядкованого місця щодо соціальної політики. 

З урахуванням вищерозглянутого соціальну політику неможливо 

вважати вторинною складовою державної політики. Вона постає провідною 

ланкою економічної політики, завдяки реалізації своєї позитивно регулюючої 

та стимулюючої ролі у забезпеченні добробуту держави та створенні 

можливостей для ефективного функціонування системи соціального захисту.  
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Відтак реалізація цілей соціальної політики відбувається щонайменше у 

двох напрямах (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Складові соціальної політики 
Джерело: складено автором 

 

Комплексна соціальна політика створює передумови для формування 

“соціального капіталу”, виникнення якого вносить зміни у характер взаємодії 

між суб’єктами економічних відносин, систему професійних стимулів і 

мотивацій, та призводить до підвищення соціальної відповідальності 

підприємств. Вона формує стратегічні перспективи розвитку виробництва й 

трансформації системи економічних відносин суспільства. 

Загальнообов’язковою умовою реалізації усіх напрямів діяльності соціальної 

політики постає принцип дотримання політичних і громадянських прав, що 

гарантовані кожній людині. 

Дослідники соціальної політики виділяють низку інших принципів, 

виконання яких сприяє ефективній реалізації державою своєї соціальної 

функції, до них належать: відкритість та прозорість; верховенство права; 

розподіл обов’язків та відповідальність; ефективність реалізації; 

узгодженість та взаємозв’язок (з іншими видами державної політики); 

соціальна справедливість; солідарність та рівноправність; субсидіарність; 

демократизм; об’єктивність; соціальне партнерство; директивність; 

гармонійний розвиток людини; пріоритетність; гнучкість; своєчасність; 

бюджетний контроль [23, с. 13; 64, с. 76–78; 82]. 
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Для подальшого дослідження особливостей реалізації соціальної 

політики пропонуємо детальніше розглянути низку її принципів: 

1. Соціальна справедливість. Реалізація принципу забезпечує 

справедливий і неупереджений розподіл національного багатства, 

внутрішнього валового продукту між громадянами, територіальними 

громадами та іншими суб’єктами суспільних відносин, рівний доступ 

громадян країни до основних соціальних послуг, соціальних гарантій і 

застосування диференційованого оподаткування [64, с. 76]. 

2. Субсидіарність. Дотримання принципу передбачає надання переваги 

громадським ініціативам, порівняно з відповідною діяльністю державних 

органів і установ при фінансуванні заходів у сфері соціальної політики. Цей 

принцип створює передумови для залучення недержавних структур до 

реалізації цілей розвитку соціальної сфери та забезпечення їх регульованої 

взаємодії із державними органами [64, с. 77]. 

3. Бюджетний контроль. Необхідність дотримання принципу 

обґрунтована провідним значенням бюджетних коштів у фінансуванні 

програм соціальної політики держави. Бюджетний контроль є передумовою 

формування ефективної фінансової політики у межах реалізації соціальної та 

засобом її корегування й оцінки відповідності поставленим цілям. 

Традиційні державні підходи до формування соціальної політики 

вбачають у колі її головних завдань людські ресурси, заробітну плату, ринок 

праці, соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист. Ці ж 

підходи вимагають активізувати “соціальну спрямованість” у реалізації 

виключно економічних завдань. Підкреслене протиріччя свідчить про 

необхідність структуризації пріоритетів, що конкретизують мету реалізації 

соціальної політики. 

У ст. 3 Конституції України основними пріоритетами соціальної 

політики проголошено гарантування прав і свобод людини у сферах: 

трудової діяльності; охорони здоров’я; освіти; культури і мистецтва; 

забезпечення житлом; соціального захисту [50]. 
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Законодавчо проголошені пріоритети соціальної політики є базовою 

системою для встановлення цілей, реалізація яких сприяє досягненню 

основної мети соціальної політики – забезпечення рівних і належних умов 

для всебічного розвитку людини та підвищення національного добробуту.  

Враховуючи результати наукових досліджень, до розширеної системи 

пріоритетів соціальної політики пропонуємо віднести [38, с. 10; 146, с. 176,]: 

1. Піклування про працевлаштування. 

2. Створення системи соціального забезпечення. 

3. Підтримку незахищених верств населення. 

4. Формування ефективної системи охорони здоров’я. 

5. Вирішення проблем освіти. 

6. Узгодження внутрішніх суспільних та групових конфліктів. 

7. Протидію (в широкому контексті) злочинності. 

8. Збереження безпечного оточуючого середовища. 

На нашу думку, комплексна соціальна політика уможливлює реалізацію 

вищезазначених пріоритетів, що сприяє формуванню економічно 

незалежного класу населення та створює сприятливі умови для 

життєдіяльності усіх членів суспільства. 

У якості показника результативності соціальної політики прийнято 

використовувати рівень життя населення, який виражає міру задоволеності 

людини у її професійних, побутових, соціальних, фізіологічних, культурних 

потребах. З метою оцінювання рівня життя населення вважаємо доцільним 

використання системи показників: соціально-демографічних (кількість 

населення, його склад, динаміка та структура за статтю, віком і соціальним 

станом; показники міграції населення і трудових ресурсів); узагальнюючих 

(ВВП на душу населення, реальні доходи на душу населення, індекс 

людського розвитку тощо); показники рівня оплати праці та доходів 

населення (середня та мінімальна заробітна плата, середня та мінімальна 

пенсія тощо); показники рівня споживання населенням товарів й послуг; 

показники, які характеризують стан соціальної сфери. 
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Дотримання вищерозглянутого принципу соціальної справедливості у 

реалізації соціальної політики держави вимагає наявності широкої мережі 

об’єктів та організацій, що надають соціальні послуги, з метою забезпечення 

їх доступності усім членам суспільства. Саме тому, для реалізації соціальної 

політики в державі формується соціальна інфраструктура як особлива ланка 

національного господарського комплексу держави. 

Формування поняття інфраструктури розпочалось у кінці 40-х років 

ХХ століття у розумінні сукупності будівель та споруд, що обслуговували 

війська. В економічній науці воно почало поширюватись у 50-х роках у 

працях П. Розенштейна-Родана з позиції елементу капіталу та багатства. Він 

розглядав інфраструктуру як сукупність умов, що забезпечують розвиток 

підприємництва та надання послуг населенню. Таке розмежування 

функціонального призначення сприяло розподілу підходів до тлумачення 

поняття економічної інфраструктури у розрізі виробничої та соціальної 

складових [42, с. 203; 195].  

Вищеподаний процес формування поняття “соціальна інфраструктура” 

дає змогу розглядати її як частину більш масштабного комплексу 

економічної інфраструктури країни, а за функціональним призначенням – як 

матеріальну базу соціальної сфери країни, що забезпечує реалізацію її 

завдань. Зауважимо, що у працях вітчизняних науковців поняття “соціальна 

сфера” та “соціальна інфраструктура” досить часто підлягають ототожненню. 

У процесі дослідження змістового та функціонального наповнення соціальної 

інфраструктури науковці дотримуються різних підходів. 

За сучасною економічною енциклопедією за редакцією С. Мочерного, 

соціальна інфраструктура – це комплекс об’єктів (підприємств, закладів, 

організацій та споруд), які забезпечують умови функціонування суспільного 

виробництва і життєдіяльності населення, формування фізично та 

інтелектуально розвиненого суспільно активного індивіда [27]. 

Зокрема, А. Ягодка під соціальною інфраструктурою розуміє особливий 

комплекс галузей народного господарства, діяльність яких спрямована на 
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забезпечення матеріальних і духовних потреб людини та виконання 

соціально-економічних функцій [188, с. 6]. 

У працях О. Салій соціальну інфраструктуру розглянуто як сукупність 

матеріальних об’єктів, що забезпечують загальні умови для ефективної 

діяльності людини в усіх сферах її життя [125, с. 216]. 

На думку Б. Данилишина, соціальна інфраструктура об’єднує галузі та 

види діяльності, підприємства та установи, які мають на меті задоволення 

потреб людей у матеріальних благах, послугах, відтворенні роду, створення 

умов для співіснування і співпраці людей у суспільстві з метою розвитку та 

зміцнення держави. Завдання соціальної інфраструктури полягає у 

забезпеченні задоволення суспільних потреб. Її розвиток сприяє покращенню 

суспільного добробуту та економічному зростанню держави і потребує 

ефективного фінансування [19, с. 5]. 

Соціальна інфраструктура певною мірою формує: 

–  функціональну структуру: групи об’єктів, що виконують функції у 

межах конкретних галузей; 

–  територіальну структуру: розміщення об’єктів у просторі (країна, 

область, місто, населений пункт). 

Просторовий (територіальний) аспект відповідає за доступність 

соціальних послуг на певній території та створює передумови для повного 

задоволення потреб населення у цих послугах. Саме тому, важливу роль 

дослідженню особливостей функціонування і розвитку соціальної 

інфраструктури приділено у регіональній економіці. 

Дослідники регіональної економіки пропонують тлумачити поняття 

соціальної інфраструктури на основі 3-х підходів до її значення (Додаток А): 

1. Забезпечення нормальних умов праці та проживання (Д. Стеченко 

[139]; В. Соляр [131]; О. Топчієв [143]; Й. Гілецький [15]). 

2. Задоволення потреб населення та забезпечення нормального 

проживання (С. Бандур, Т. Заяць, В. Куценко [2]; Н. Лук’янова [65]). 
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3. Задоволення потреб населення у наданні послуг (А. Голіков, 

Ю. Грицак, Н. Казакова [17]; С. Фрунза [175]; Б. Данилишин [19]). 

Недоліками розглянутих визначень соціальної інфраструктури вважаємо 

зведення її призначення до задоволення певної групи соціальних потреб, 

розгляд із позиції послуг населенню або економічного значення для України, 

тобто відсутність комплексного підходу до її соціально-економічної ролі для 

держави та кожного члена суспільства. 

На основі аналізу наукових підходів до визначення соціальної 

інфраструктури пропонуємо уточнити її зміст та сутність. Змістове 

наповнення соціальної інфраструктури як структурного елемента 

господарського комплексу країни передбачає охоплення підприємств, 

закладів, будівель, споруд, технічного оснащення і комунікацій, що 

формують матеріально-речову базу для реалізації суспільних процесів. Саме 

основні фонди виступають основним економічним потенціалом 

функціонування та розвитку соціальної інфраструктури. Поряд із 

матеріальною основою, невід’ємною частиною її становлення та ефективного 

впливу на розвиток суспільства є фінансові і природні ресурси, а також 

кваліфіковані працівники. Сутність соціальної інфраструктури вважаємо 

доцільним розкривати з позиції системи соціальних відносин, що виникають 

в процесі надання послуг у її галузях. 

Для визначення поняття соціальної інфраструктури у ширшому вигляді 

рекомендуємо поєднати її матеріальну основу, процеси взаємодії з 

населенням країни та організаційно-економічні відносини з державою. 

Підсумовуючи вищевикладене, пропонуємо тлумачити поняття “соціальна 

інфраструктура” як сукупність об’єктів (підприємств, установ, організацій, 

споруд), що формують матеріально-організаційну основу для виконання 

державою своєї соціальної функції шляхом надання соціальних послуг 

населенню з метою створення необхідних умов для професійного, 

інтелектуального, духовного та фізичного розвитку людини як головного 

продуктивного чинника держави. 
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Традиційно вважається, що соціальна інфраструктура відіграє 

другорядну роль щодо виробничої, як і соціальна політика щодо економічної. 

Виникнення елементів соціальної інфраструктури пов’язане з розвитком 

продуктивних сил та поглибленням суспільного поділу праці, коли природні 

умови виробничої діяльності доповнювали штучно створеними, 

обумовленими потребою у підготовчо-завершальних процесах та організації 

обороту виробленого продукту [37]. 

Функціональне призначення виробничої інфраструктури зводиться до 

забезпечення належних умов функціонування виробництва. Призначення 

соціальної інфраструктури полягає у розвитку здібностей людини, від рівня 

яких залежить якість використання та можливості розвитку виробництва. 

Відтак, погоджуємося зі значенням кожної інфраструктури для розвитку 

суспільства і пропонуємо розглядати соціальну та виробничу інфраструктуру 

як рівноправні елементи господарського комплексу країни. 

Соціальна інфраструктура є окремою підсистемою господарського 

комплексу завдяки наявності чіткого функціонального призначення та 

складній внутрішній будові, що охоплює галузі й об’єкти. Її поділ на галузі 

відбувається за принципом спільного функціонального призначення об’єктів. 

Для подальшого дослідження вважаємо доцільним виокремити та 

уточнити поняття “соціально-інфраструктурна галузь”, під якою розуміємо 

комплекс об’єктів соціальної інфраструктури, які мають спільне 

функціональне призначення, спрямоване на задоволення певної групи 

індивідуальних, суспільних і виробничих потреб людини. Комплекс 

соціально-інфраструктурних галузей відповідає галузям соціальної сфери. 

Кожна галузь відповідно представлена своєю внутрішньою інфраструктурою. 

У найзагальнішому вигляді соціальну інфраструктуру поділяють на 

соціально-побутову та соціально-культурну (табл. 1.2). Соціально-побутова 

інфраструктура спрямована на створення умов для відтворення людини як 

біологічної істоти (через побутове середовище), задоволення її потреб у 

належних умовах життя, підтримання обігу створених у країні матеріальних 
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благ. Соціально-культурна інфраструктура сприяє відтворенню духовних, 

інтелектуальних (через культурно-освітнє середовище) та значною мірою 

фізичних властивостей індивіда, формуванню економічно активної 

особистості, що відповідає певним вимогам суспільства до якості робочої 

сили [37]. Відтак сукупність соціально-культурних галузей забезпечує 

нарощення соціального капіталу суспільства через формування трудового та 

духовного потенціалу держави. Саме освіта, наука, охорона здоров’я, 

культура та спорт формують платформу для підвищення людських 

здібностей у різних сферах життя. Спрямування цих здібностей на 

самореалізацію у суспільстві одночасно сприяє його розвитку та закладає 

фундамент для соціально-економічних зрушень. 

Таблиця 1.2 

Склад галузей соціальної інфраструктури України 

Складова Галузь Інфраструктура галузі 

С
о
ц

іа
л

ь
н

о
-п

о
б
у
т
о
в

а
 

ін
ф

р
а
ст

р
у
к

т
у
р

а
 

Житлово-комунальне 

господарство 

Водовідведення, газопостачання, каналізаційні системи, 

електропостачання 

Побутове обслуговування 

населення 

Індивідуальне виготовлення та ремонт одягу, взуття, 

трикотажних виробів, ремонт і будівництво житла, 

послуги перукарень, майстерень з ремонту побутової 

техніки, транспортних засобів, радіо, телеапаратури та ін. 

Торгівля та громадське 

харчування 

Підприємства роздрібної торгівлі, заклади громадського 

харчування 

Пасажирський транспорт 

і зв’язок 

Автобуси, лінії метро, тролейбуси, трамваї та ін. 

Відділення зв’язку, телефонно-телеграфічні станції, 

пошта, радіомовлення, телебачення 

С
о

ц
іа

л
ь

н
о
-к

у
л

ь
т
у
р

н
а
 

ін
ф

р
а
ст

р
у

к
т
у
р

и
 Освіта 

Дошкільна, загальна середня, позашкільна, професійно-

технічна, вища, післядипломна освіта, аспірантура, 

докторантура, підготовка та перепідготовка кадрів 

Охорона здоров’я 
Поліклініки, амбулаторії, спеціалізовані медичні заклади, 

лікарні, санітарно-епідеміологічна служба 

Оздоровчо-рекреаційна 

галузь 

Санаторії, пансіонати, санаторії-профілакторії, дитячі 

оздоровчі табори, будинки відпочинку, туристичні бази і 

притулки 

Фізична культура і спорт Стадіони, басейни, спортивні майданчики та ін. 

Культура і мистецтво Музеї, бібліотеки, театри, кінотеатри, клуби та ін. 

Джерело: складено автором на основі [139; 38, с. 6] 

 

Тісніше взаємопов’язані соціально-інфраструктурні галузі утворюють 

міжгалузеві комплекси: культурно-освітній, науковий, рекреаційний, 

соціально-побутовий та комплекс ринкової інфраструктури [139]. 
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Соціальна інфраструктура регіону як сукупність галузей і видів 

діяльності, що сприяють комплексному відтворенню людини в процесі 

реалізації її особистих і суспільних потреб шляхом надання різних послуг, 

характеризує потенціал регіону у сфері поліпшення житлово-комунального, 

медичного, побутового, культурного, освітнього, транспортного 

обслуговування населення на основі розширення номенклатури і підвищення 

якості соціальних послуг, забезпечення їх доступності для усіх верств 

населення [81, с. 4]. 

У регіональному розміщенні об’єктів соціальної інфраструктури та 

населення існує взаємна залежність. Соціальна інфраструктура або 

локалізується у поселеннях, де відбувається життєдіяльність людей, або є 

засобом подолання відстаней (табл. 1.3). Як територіальна підсистема 

господарського комплексу, тісно пов’язана зі системою розселення, 

соціальна інфраструктура є ієрархічним утворенням, яке поділяють, 

керуючись загальнодержавними, регіональними та місцевими завданнями 

суспільного відтворення. Розміщення соціальної інфраструктури, своєю 

чергою впливає на просторову організацію суспільного виробництва. 

Сформовані територіально-виробничі комплекси створюють передумови для 

стабілізації трудових ресурсів та регулювання міграційних процесів. 

 

Таблиця 1.3 

Класифікація форм соціальної інфраструктури за територіальною ознакою  

Критерій класифікації Форми соціальної інфраструктури 

За поширеністю 

окремих елементів 

Лінійна (мережа залізниць, автомобільних доріг, лінії зв’язку 

тощо) 

Точкова (окремі об’єкти: школи, клуби, лікарні, тощо) 

За територіальним 

розміщенням завдань 

суспільного відтворення 

Внутрішньодержавна або магістральна (єдиного 

господарського комплексу) 

Регіональна (регіональних господарських комплексів: 

економічного району, економічної зони, області, 

адміністративного району, територіально-виробничого 

комплексу, промислового вузла тощо) 

Локальна (окремих поселень міського та сільського типів) 
 

Джерело: складено автором на основі [27] 
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Рівень розвитку соціальної інфраструктури є показником особливостей 

конкретного регіону, важливим чинником розміщення промисловості та 

індикатором фінансової політики держави у соціальній сфері. Він одночасно 

визначає побутову привабливість територіальних одиниць країни. 

Необґрунтовані регіональні відмінності у життєвому рівні населення 

зменшують соціально-економічну ефективність територіального поділу 

праці, уповільнюють розвиток продуктивних сил регіонів і країни загалом. 

Рівень розвитку соціальної інфраструктури в аграрних регіонах 

залежить від результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, 

розташованих на їх території. Встановлено, що розвиток соціальної 

інфраструктури сільських територій на 64,9 % залежить від величини 

отриманої виручки від реалізації сільськогосподарської продукції, на 62 % 

від розміру прибутку в розрахунку на одного середньорічного працівника, на 

59,6 % від рівня рентабельності підприємств, на 58 % від величини заробітної 

плати [5, с. 15]. 

Результати досліджень засвідчують, що матеріальне виробництво 

(структура, обсяг, технічний рівень, трудомісткість) є важливим чинником 

розвитку соціальної інфраструктури. Кількість та якість робочої сили, 

чисельність та структура населення, людність населених пунктів, характер їх 

розташування на певній території – усі ці показники залежать від характеру 

виробництва і потужностей підприємств. Водночас, формування 

матеріального виробництва починається з вибору території, місця його 

організації, що визначається природними ресурсами та господарськими 

умовами певної території. А вже зважаючи на існуючу систему розселення та 

територіальне розміщення об’єктів виробничої інфраструктури, випливає 

потреба в різноманітних об’єктах соціальної інфраструктури та їх галузевому 

складі для обслуговування працюючих і населення [58, с. 152]. 

Підсумовуючи вищенаведені особливості територіального аспекту 

соціальної інфраструктури, комплексний підхід до територіального 

розміщення, раціональної просторової взаємодії й спрямування фінансової 
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політики держави на досягнення збалансованого регіонального розвитку усіх 

галузей та об’єктів соціальної інфраструктури, вважаємо безперечною 

умовою її ефективного функціонування та розвитку на благо суспільства.  

На нашу думку, державі доцільно створювати сприятливі умови 

розвитку галузей соціальної інфраструктури в частині фінансового аспекту 

соціальної політики, керуючись такими принципами [139]: 

1) забезпечення державної підтримки розвитку галузей соціальної 

інфраструктури на рівні, що дає можливість населенню усіх регіонів 

одержувати послуги в обсягах, які гарантують нормальні умови 

життєдіяльності; 

2) максимальне залучення недержавних коштів на утримання і розвиток 

установ соціально-культурного призначення; 

3) комерціалізація соціальної інфраструктури, діяльності її установ, яка 

має відбуватися лише за умови, що впровадження ринкових відносин не 

завдасть шкоди суспільству. 

На думку зарубіжних дослідників, регіональну економічну політику 

доцільно концентрувати навколо фінансової допомоги соціальній 

інфраструктурі [177, с. 260]. Значна частина таких заходів фінансової 

політики є надзвичайно капіталомісткими, забезпечують окупність коштів 

протягом тривалого часу, тому частка державної участі в інфраструктурних 

програмах розвинутих країн світу традиційно висока [182, с. 7]. 

Згідно з теоретичними підходами вітчизняних науковців під фінансовим 

забезпеченням соціальної сфери, і соціальної інфраструктури в тому числі, 

прийнято розуміти систему організації фінансових відносин, що охоплюють 

форми, методи й інструменти їх реалізації, в процесі акумуляції та розподілу 

фінансових ресурсів з метою створення умов для ефективного 

функціонування соціальної інфраструктури на основі вирішення відповідних 

завдань, зумовлених соціальними функціями держави [102, с. 32]. 

Основною метою фінансового забезпечення соціальної інфраструктури є 

формування фінансових ресурсів, які використовують для підтримання 
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належного функціонування, розвитку її галузей та реалізації соціальної 

функції держави загалом. Ефективна система фінансового забезпеченням 

вимагає пошуку і залучення фінансових ресурсів з різних джерел, а також їх 

обґрунтованого використання у забезпеченні соціальних потреб населення у 

всіх регіонах. Дослідження науковців та світова практика визначають такі 

джерела фінансування соціальної інфраструктури [102, с. 32]: плата за надані 

послуги; бюджетні асигнування; страхування; кредит; фінансові ресурси 

підприємств; громадські ініціативи; кошти спонсорів, доброчинних 

організацій.  

Враховуючи провідне значення просторового аспекту функціонування 

соціальної інфраструктури країни, процес формування загальної методології 

дослідження фінансування її розвитку пропонуємо здійснювати у напрямку 

адаптації теорій просторового аналізу до закономірностей регіонального 

розвитку соціальної інфраструктури країни та їх органічного поєднання 

(табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Теорії просторового аналізу 

Теорія Основні положення 

1 2 

Теорія розміщення 

Регіональні відмінності у розвитку соціальної інфраструктури 

спричинені мікроекономічними інтересами соціального та 

виробничого характеру; регулятивна політики держави 

забезпечує врівноваження регіональних диспропорцій у 

розвитку 

Теорія нерівноважного 

розвитку економічного 

простору 

Нерівномірний розвиток регіонів зумовлює потребу 

цілеспрямованого державного втручання у цей процес 

Теорія додаткових 

регіональних переваг 

Закономірності територіальної концентрації населення, 

виробництва й соціальних об’єктів у вузлових центрах 

створюють передумови для їх впливу на навколишні регіони і 

стимулювання їх розвитку 

Теорія міської 

економіки 

Провідне значення виконуваних органами місцевого 

самоврядування управлінських та регулятивних функцій в 

процесі розвитку соціальної інфраструктури та її фінансового 

забезпечення 

Теорія міжнародної 

торгівлі 

Міжнародна торгівля є потужним фактором впливу на 

регіональний розвиток соціальної інфраструктури, що 

обумовлює його нерівномірність у масштабах країни 
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Продовження табл. 1.4 

1 2 

Теорія міжрегіональної 

конкуренції 

Концентрація розвитку соціальної інфраструктури на 

обмеженій території, що сприяє зростанню ефективності, 

спеціалізації соціальних послуг, удосконаленню процесів їх 

надання та впровадженню нововведень  

Теорія міжрегіональної 

інтеграції 

Особливості розвитку соціальної інфраструктури певних 

регіонів зазнають суттєвих змін під впливом 

євроінтеграційних процесів і потребують відповідного 

теоретичного обґрунтування та врахування у практичній 

діяльності держави 

Теорія 

транскордонного 

співробітництва 

Формування особливих територіальних утворень 

(транскордонних регіонів) зумовлює особливості їх 

соціального розвитку на основі транскордонного досвіду і 

пріоритетів; транскордонне співробітництво є потужним 

чинником розвитку регіональної соціальної інфраструктури 

Джерело: складено автором на основі даних [141] 

 

В результаті дослідження основних положень теорій просторового 

аналізу, можемо зробити висновок, що врахування регіонального аспекту 

розвитку соціальної інфраструктури сприяє оптимізації фінансової 

політики держави в частині узгодженого розвитку трудового й соціального 

потенціалу, надання прийнятних умов життєдіяльності для населення усіх 

регіонів та уникнення формування факторів, що призводять до 

регіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку в країні.  

На основі систематизації вищеприведених теорій, вважаємо доцільним 

розкрити функціональний аспект фінансового забезпечення соціальної 

інфраструктури в частині системи управління фінансовими ресурсами її 

розвитку, зокрема: 

1) створення умов для формування прогресивних тенденцій у 

демографічних процесах;  

2) відтворення робочої сили, що якісно відповідає потребам і рівню 

розвитку виробництва;  

3) ефективне використання трудових ресурсів; 

4) забезпечення оптимальних житлово-комунальних і побутових умов; 

5) поліпшення і збереження фізичного здоров’я населення; 

6) раціональне використання вільного часу людей. 
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Актуальність дослідження питання формування фінансових ресурсів, які 

використовують для розвитку соціальної інфраструктури, обумовлена її 

колосальним значенням для суспільства. Особливість функціонування 

соціально-інфраструктурних галузей полягає у виконанні захисної та 

розвиваючої ролі для населення в умовах необхідності стабільного 

соціально-економічного розвитку країни. 

Роль соціальної інфраструктури зростає в умовах соціальної орієнтації 

економіки. Гармонізація суспільних відносин потребує вмілого поєднання 

державних та ринкових регулюючих процесів. Соціальні аспекти набувають 

значення провідних чинників економічного зростання. Пропонуємо 

визначити роль соціальної інфраструктури у забезпеченні поточного 

добробуту та розвитку суспільства такими результатами її функціонування: 

1. Формування економічно-активного класу населення. 

2. Створення умов для самореалізації людини на благо суспільства. 

3. Прогресивне відтворення робочої сили шляхом формування фізичних 

та інтелектуальних здібностей до праці. 

4. Економія робочого часу, що підвищує продуктивність працівників. 

5. Ефективне використання результатів національного виробництва і 

споживання соціального продукту. 

6. Формування продуктивної структури використання вільного часу. 

7. Зменшення диспропорцій у рівні добробуту населення. 

8. Забезпечення стабільного й збалансованого регіонального розвитку. 

Чим вищий рівень розвитку соціально-інфраструктурних галузей, тим 

більше матеріальних, трудових і фінансових ресурсів виділяється на 

забезпечення соціальних потреб. У процесі економічного розвитку країни, 

пропорційно зростають вимоги населення до соціальної інфраструктури, що 

своєю чергою підвищує потреби до технічного оснащення та рівня надання 

соціальних послуг. Соціальну інфраструктуру вважаємо чинником 

прискорення розвитку цивілізації і формування духовно зрілої, компетентної, 

активної людини, яка пристосована до суспільної взаємодії та професійної 
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реалізації. Постійною необхідною умовою її ефективного функціонування 

вважаємо належне фінансування розвитку соціальних галузей. 

Вищевикладене дослідження поняття, структури, ролі, територіального і 

фінансового аспекту свідчить, що формування високорозвиненої соціальної 

інфраструктури є необхідною передумовою покращення життя населення, 

забезпечення соціального й економічного розвитку країни, та є вагомим 

завданням фінансової політики держави. Аналіз сучасної практики 

фінансування та розроблення рекомендацій щодо удосконалення системи 

формування фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури є 

провідним завданням на шляху становлення України як високорозвиненої 

соціальної держави. 

 

1.2. Економічний зміст та структура фінансових ресурсів в 

національній економіці 

 

Формування та використання фінансових ресурсів характерне для усіх 

суб’єктів фінансових відносин під час обслуговування економічних процесів 

держави. Фінансові ресурси формуються у процесi розподiлу валового 

внутрішнього продукту (ВВП) у вигляді доходів та грошових нагромаджень 

у всіх секторах економіки: державному, підприємницькому, громадському. 

Від обсягів фінансових ресурсів залежать можливості зростання як 

фінансового, так і соціального потенціалу країни. Саме фінансові ресурси 

постають провідним чинником належного функціонування соціальної 

інфраструктури країни, та створюють передумови для забезпечення 

всебічного розвитку людини. 

Поняття фінансових ресурсів здебільшого тлумачать у контексті 

грошових фондів, що перебувають у розпорядженні держави, організацій, 

суб’єктів господарювання та населення. Фінанси як економічний інструмент 

існують завдяки процесам створення та використання фондів грошових 

коштів, які набувають форми фінансових ресурсів [69, с. 66]. Вони 
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характеризують фінансовий стан економіки країни та, одночасно, постають 

джерелом її розвитку, адже використовуються для розширеного відтворення, 

матеріального стимулювання, задоволення соціальних та інших потреб 

суспільства. Фінансові ресурси постають своєрідним матеріальним 

вираженням або носієм фінансових відносин у державі. Оскільки їх 

формування реалізується в ході розподілу та перерозподілу валового 

внутрішнього продукту, то основними джерелами формування державних 

фінансових ресурсів можна вважати податкові та неподаткові надходження 

до бюджетів країни, кошти позабюджетних фондів, ресурси підприємств та 

населення. 

Поняття фінансових ресурсів у сучасній економічній літературі набуло 

вираження у різних підходах до їх тлумачення завдяки широкому 

використанню у всіх сферах економіки та на різних етапах розподілу ВВП. 

Основними критеріальними характеристиками фінансових ресурсів 

вважаємо: суб’єкти, що ними розпоряджаються; цілі їх використання; 

джерела і способи мобілізації. Фінансові ресурси накопичуються на таких 

рівнях економічної системи (рис. 1.4) [45, с. 44]: 

–  мікрорівень – фінансові ресурси домашніх господарств. Джерелом їх 

формування можуть бути як ресурси сфери державних фінансів, так і ресурси 

підприємств. Тобто вони накопичуються в результаті створення і 

перерозподілу валового внутрішнього продукту. Фінансові ресурси 

домогосподарств мають вигляд накопичень, депозитів та вкладів у 

банківську систему; 

–  мезорівень – фінансові ресурси суб’єктів підприємницької діяльності. 

Вони є безпосереднім результатом розподілу новоствореного валового 

внутрішнього продукту. На цьому рівні фінансові ресурси мають вигляд 

фондів та капіталу підприємств; 

–  макрорівень – фінансові ресурси держави. Вони є наслідком розподілу, 

перерозподілу та централізації валового внутрішнього продукту і мають 

форму бюджетних та позабюджетних фондів фінансових ресурсів. 
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Рис. 1.4. Склад фінансових ресурсів [43] 

 

У кожному секторі економіки фінансові ресурси визначають за 

способом формування. Їх подiляють на централiзованi (на рівні держави, 

окремих адміністративно-територіальних одиниць, об’єднань, міністерств) та 

децентралiзованi (на рівні суб’єктів господарювання) [43]. 

Фінансові ресурси набувають також різної форми залежно від стадії 

розподілу ВВП, на якій вони утворюються. На стадії первинного розподілу 

вони фігурують у формі таких елементів: оплата праці, прибуток, 

відрахування на соціальні потреби, амортизаційні відрахування; на стадії 

вторинного розподілу – прямі і непрямі податки, доходи від 

зовнішньоекономічної діяльності, приріст довгострокових вкладів 

населення [10]. Відтак, на першому етапі утворюються фінансові ресурси 

суб’єктів господарювання та домогосподарств, що через податкові механізми 

поповнюють фінансові ресурси держави. 

За способами мобілізації фінансові ресурси поділяють на власні, 

позичені і залучені [10]. Використання усіх джерел та способів мобілізації 

притаманне для кожного рівня управління фінансовими ресурсами. Їх вибір 
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та обсяги залучення визначаються цілями та специфікою діяльності 

економічних суб’єктів. 

Науковці пропонують власні визначення фінансових ресурсів з позиції 

кожної категорії класифікації. Ширина та глибина застосування фінансів 

унеможливлює вибір єдиної класифікації. Усі визначення розкривають зміст 

досліджуваного поняття з різних сторін та доповнюють одне одного. На 

нашу думку, дослідження науково теоретичних підходів до тлумачення 

поняття “фінансові ресурси” доцільно проводити на основі їх розподілу за 

рівнями управління  

Держава для виконання властивих їй функцій повинна мати у своєму 

розпорядженні певну суму фінансових ресурсів, що створюються в усіх 

сферах її господарської системи. Наукові підходи до тлумачення фінансових 

ресурсів держави ґрунтуються на двох різних позиціях стосовно того, які 

саме фінансові ресурси доцільно долучати до визначення поняття і його 

дослідження: 

1. Фінансові ресурси державних органів влади [144]. 

2. Поєднання фінансових ресурсів держави і підприємств [6; 10; 21; 27]. 

У межах першого підходу Г. Точильников визначив “фінансові ресурси 

держави” як акумульовані за допомогою фінансових інститутів грошові 

кошти, що за своєю сутністю є доходами держави, які використовують у 

різних формах її видатків [144, с. 97]. 

Фінансові ресурси підприємств Г. Точильников своєю чергою визначив 

як грошові кошти, створені у вигляді виручки від реалізації продукції 

(послуг) у формі доходів, певна частина яких підлягає перерозподілу 

державою, а інша – залишається у розпорядженні підприємства для 

задоволення його потреб [144, с. 97]. 

Зокрема, В. Дем’янишин наголошує на спірному характері цього 

підходу на підставі того, що фінансові ресурси є матеріально-речовим 

змістом фінансів. Оскільки фінанси і фінансова система ґрунтуються на 

принципі єдності, концептуальні засади трактування фінансових ресурсів 
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мають бути теж єдиними. У вищенаведених трактуваннях розкрито технічні 

підходи до джерел формування, обсягів та напрямів використання цих 

ресурсів, а не теоретичні. Крім цього, ототожнення фінансових ресурсів з 

грошовими, з концептуального погляду, недоцільне, адже фінансові ресурси 

є матеріальним змістом категорії “фінанси”, тоді як грошові – змістом 

категорії “грошей”. Отже, фінансові ресурси відрізняються від грошових так 

само, як категорія “фінанси” від категорії “грошей”, гроші є носієм 

фінансових відносин і без грошей неможливе існування фінансів [21, с. 143]. 

Теоретичні підходи до тлумачення макроекономічного поняття 

“фінансові ресурси держави” з позиції поєднання фінансових ресурсів 

держави та підприємств подано у табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 

Систематизація теоретичних підходів до визначення поняття 

фінансових ресурсів держави 

Тлумачення поняття “фінансові ресурси держави” Автор / Джерело 

Грошові накопичення та доходи, що створюються в процесі 

розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту й 

зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення 

безперервності розширеного відтворення та задоволення інших 

суспільних потреб 

О. Василик 

[10, с.17] 

Сукупність грошових фондів, створених у результаті розподілу 

й перерозподілу ВВП суб’єктами фінансових відносин для 

досягнення кінцевої мети, забезпечення виконання їхніх завдань, 

функцій і зобов’язань 

В. Дем’янишин 

[21, с. 146] 

Ресурси економічної системи, які перебувають у розпорядженні 

держави, господарюючих суб’єктів і населення та утворені в 

процесі розподілу вартості суспільного продукту для 

задоволення різних потреб суспільства, з одного боку, та 

сукупність відносин, які мають місце у зв’язку із виникненням 

та використанням фінансових ресурсів – з іншого 

Н. Коваленко 

[45, с. 43] 

Грошові фонди, які створюються в процесі розподілу та 

використання ВВП за певний період часу 

С. Юрій 

[6, с.28] 

Грошові фонди, створені в процесі розподілу, перерозподілу та 

використання валового внутрішнього продукту країни 

С. Мочерний 

[27, с.821] 

Джерело: складено автором 

 

Погоджуємося з вищерозглянутою позицією щодо вивчення фінансових 

ресурсів держави на основі поєднання ресурсів усіх економічних суб’єктів та 

секторів. Попри те, що кожен рівень суб’єктів розпоряджається своїми 
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ресурсами самостійно, можемо стверджувати, що вони переливаються на 

різні рівні у процесі оподаткування, виробничих процесів та надання послуг 

в суспільстві. Отже, у розпорядженні державного апарату опиняються 

доходи фінансових інститутів держави та частина ресурсів підприємств і 

домогосподарств. 

Звернемо увагу на трактування В. Федосова та П. Юхименко, які 

пропонують під фінансовими ресурсами держави розуміти систему 

економічних відносин, пов’язаних із формуванням, розподілом та 

використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових 

коштів, з метою виконання державою покладених на неї функцій [187]. 

Попередні тлумачення зводилися до грошових фондів, накопичень та 

доходів. У цьому визначенні зроблено авторський акцент на систему 

економічних відносин, що виникають у процесі формування та використання 

цих фондів. Обидва підходи формують повноцінне розуміння фінансових 

ресурсів і, одночасно, дають змогу виявити та розмежувати їх зміст і 

сутність. Можемо стверджувати, що економічні відносини є втіленням 

сутності фінансових ресурсів держави, а грошові фонди становлять їх 

змістове наповнення. 

Аналогічний підхід застосовано у вищенаведеному визначенні 

Н. Коваленко: “…та сукупність відносин, які мають місце у зв’язку із 

виникненням та використанням фінансових ресурсів” [45, с. 43]. Автор 

поєднує сутність та зміст фінансових ресурсів держави у їх трактуванні. 

На основі вищеподаного аналізу теоретичних підходів до визначення 

фінансових ресурсів держави, їх характерних ознак, зокрема ролі ВВП як 

джерела їх формування та розподілу на централізовані та децентралізовані, 

пропонуємо таке тлумачення: сукупність грошових коштів у фондовій та 

нефондовій формах, що формуються у процесі розподілу й перерозподілу 

валового внутрішнього продукту між усіма суб’єктами економічних відносин 

держави з метою задоволення їх виробничих та особистих потреб, виконання 

державою своїх функцій і соціально-економічного розвитку країни загалом.  
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Розглянемо структуру фінансових ресурсів, що безпосередньо 

перебувають у віданні держави (рис. 1.5). До них належать ресурси 

державного та місцевих бюджетів, цільових державних фондів, ресурси 

державних фінансових інститутів, місцевих об’єднань, державних та 

комунальних підприємств, організацій, установ. Їх обсяг залежить вiд 

ступеня розвитку економiки та методiв господарювання, а головним 

джерелом постає нацiональний дохід, тобто заново створена в суспiльствi 

вартiсть [43].  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Система фінансових ресурсів держави [43] 

 

Зокрема, С. Юрій та В. Федосов стверджують, що державні доходи за 

своєю сутністю становлять грошові відносини, які складаються між 

державою і юридичними та фізичними особами в процесі вилучення частини 

вартості валового національного продукту, формування централізованих і 

децентралізованих фондів фінансових ресурсів. Вартісним втіленням цих 

відносин, що виникають і функціонують цілком об’єктивно, є фонди 

грошових коштів, якими розпоряджається держава. Державні доходи 
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неподаткові надходження; доходи від операцій із капіталом (надходження від 

продажу основного капіталу, від реалізації державних запасів товарів, від 

продажу землі та нематеріальних активів); офіційні трансферти (дотації, 

субвенції, субсидії). 

Податкові надходження державного бюджету на сьогодні формуються 

за рахунок таких податків: податок на прибуток підприємств; податок на 

доходи фізичних осіб; ПДВ; акцизний податок; екологічний податок; рентна 

плата; плата за користування надрами; плата за землю; фіксований 

сільськогосподарський податок; державне мито. До загальнодержавних 

зборів належать: збір за першу реєстрацію транспортного засобу; збір за 

користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне 

використання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів; збір на 

розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства; збір у вигляді цільової 

надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію; збір у вигляді 

цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх 

форм власності; плата за використання інших природних ресурсів [105]. 

До неподаткових надходжень бюджету належать [7]: доходи від 

власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, 

доходи від некомерційної господарської діяльності; інші неподаткові 

надходження. 

Сутність неподаткових надходжень полягає у розподільчих відносинах, 

що виникають у процесі формування централізованого фонду грошових 

коштів держави [20, с. 57]. Спірним серед науковців залишається питання 

примусового характеру відчуження частини грошових доходів та 

нагромаджень фізичних і юридичних осіб на користь держави. Сучасні 

дослідження обґрунтовують наявність як не примусового, так і обов’язкового 

механізму відчуження [100]. Загалом політику формування неподаткових 

надходжень вважаємо узалежненою від економічних показників у країні. 

Фінансові ресурси держави можна розглядати як централізовану частину 

вартості валового внутрішнього продукту у бюджетах усіх рівнів. Відтак 
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вони уможливлюють проведення єдиної фінансової політики, забезпечують 

перерозподіл коштів на користь пріоритетних галузей економіки, 

задовольняють потреби соціальної сфери та її інфраструктури на однаковому 

рівні для різних регіонів [6, с. 346]. 

Обсяги та особливості формування фінансових ресурсів держави 

напряму залежать від елементів державних доходів та видатків, зокрема: 

надходжень до державного бюджету від економічної діяльності, надходжень 

від податку на прибуток підприємств, тенденцій зростання державного та 

гарантованого боргу України. 

Місцеві фінансові ресурси утворюються у процесі розподілу та 

перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток 

адміністративно-територіальних одиниць. Саме місцеві фінансові ресурси 

використовують для фінансування закладів освіти, культури, охорони 

здоров’я населення, засобів масової інформації; фінансування різних 

молодіжних програм, забезпечення соціального захисту та надання допомоги 

населенню [63, с. 125]. Відтак, провідним напрямом їхнього використання є 

фінансове забезпечення соціальної сфери та інфраструктури регіону. 

Формування місцевих фінансових ресурсів відбувається за участю 

централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів. 

Система місцевих фінансових ресурсів охоплює: ресурси місцевих 

бюджетів; ресурси підприємств, організацій та установ комунальної форми 

власності; ресурси місцевих фондів; ресурси місцевих позик [7]. 

Значна частина фінансових ресурсів місцевого рівня акумулюється 

шляхом отримання бюджетних доходів. Іншими джерелами наповнення 

місцевих бюджетів є [7]: доходи комунального сектора; доходи від 

комунального майна та власних послуг; перерозподіл доходів юридичних та 

фізичних осіб за допомогою податків; залучення місцевих позик. 

Структура місцевих бюджетів охоплює загальний та спеціальний фонди 

фінансових ресурсів [127, с. 22]. Якщо надходження до загального фонду 

проходять із рахунків фінансових органів на рахунки установ платіжним 
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дорученням та призначені для забезпечення видатків без конкретної мети, то 

фінансові ресурси спеціального фонду надходять із визначених джерел та 

використовуються для фінансування конкретних цілей. 

Мобілізація фінансових ресурсів місцевих органів влади відбувається за 

рахунок закріплених, власних та регульованих доходів. До закріплених 

доходів належать місцеві податки, збори та платежі, доходи комунальних 

підприємств, доходи від майна, що належить місцевим органам влади [127, 

с. 22]. Ця категорія доходів залишається у розпорядженні місцевих органів 

влади на відміну від регулюючих, що підлягають розподілу між бюджетами 

різних рівнів. 

Власні доходи місцева влада формує на основі самостійно прийнятих 

рішень та самостійно визначених джерел. До них належать місцеві податки, 

збори, доходи від майна, що належить місцевій владі, доходи від 

господарської діяльності комунальних підприємств, комунальні платежі, 

доходи від комунальних кредитів та позик [127, с. 22]. 

Згідно з методами залучення коштів, аналогічно до державних, 

фінансові ресурси місцевих бюджетів поділяють на: податкові надходження; 

неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; трансферти [7]. 

Податковими надходженнями місцевих бюджетів визнають передбачені 

Податковим кодексом України державні податки, збори й інші обов’язкові 

платежі, а також, такі місцеві, як податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки; єдиний податок для юридичних та для фізичних осіб; 

транспортний податок; єдиний податок для фізичних осіб підприємців; 

єдиний податок для юридичних осіб (сільськогосподарських 

товаровиробників); плата за землю; збір за місця для паркування 

транспортних засобів; збір за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності; туристичний збір [105]. 

Неподаткові надходження відіграють значно меншу роль у складі 

доходів місцевих бюджетів, ніж податкові. Їх частка коливається в 

середньому від 10 % до 30 %. Залежно від видів та методів мобілізації 
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неподаткові надходження об’єднуються у п’ять груп [63, с. 127]: доходи від 

власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, 

доходи від некомерційного та побічного продажу; надходження від штрафів 

та фінансових санкцій; інші неподаткові надходження; власні надходження 

бюджетних установ. 

Саме податкові бюджетні надходження є основою бюджетних доходів. 

Частка податкових надходжень у структурі доходів місцевих бюджетів 

становить більше 50 %. Практика роботи органів місцевого самоврядування 

показує, що для розширення дохідної бази регіону з метою вирішення 

проблем економічного та соціального розвитку доцільно ширше 

впроваджувати місцеві податки та збори [33]. 

Місцеві доходи від операцій з капіталом мобілізуються до бюджету 

неподатковим методом. Вони передбачають надходження фінансових 

ресурсів від продажу основного капіталу, державних запасів товарів та 

нематеріальних активів, із податків на фінансові операції та операції з 

капіталом. 

Міжбюджетні трансферти передбачають переливання фінансових 

ресурсів з одного бюджету до іншого, зокрема, з державного бюджету до 

місцевих та між місцевими бюджетами. Їх обсяги затверджує Верховна Рада 

України в законі про Державний бюджет на відповідний рік. Бюджетний 

кодекс України визначає такі види міжбюджетних трансфертів: базова 

дотація; субвенції; реверсна дотація; додаткові дотації [7]. Якщо дотацію 

надають місцевим бюджетам для загального вирівнювання 

податкоспроможності, то субвенція передбачає цільове використання 

фінансових ресурсів та підлягає поверненню до державного бюджету в разі 

недотримання цієї умови. Основними видами субвенцій, закріпленими 

поточною редакцією Бюджетного кодексу є [7]: освітня; медична; на 

виконання інвестиційних проектів; на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг. 
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Ще одним джерелом поповнення місцевих бюджетів є місцеві позики, 

які передбачають випуск облігацій на необхідний розмір фінансових 

ресурсів. 

Бюджет розвитку територіальної одиниці охоплює надходження єдиного 

податку, коштів від відчуження майна, що перебуває у власності 

територіальної громади, у тому числі від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення; надходження дивідендів, 

нарахованих на акції господарських товариств; місцеві запозичення, 

субвенції на виконання інвестиційних проектів, що мають цільове 

призначення та чітко визначений обсяг. Такі субвенції підлягають задіянню в 

разі фінансування розвитку пріоритетних галузей, що мають 

загальнонаціональний характер, або якщо держава одночасно постає в ролі 

замовника та споживача таких послуг. З 2012 р. до бюджету розвитку 

зараховують також надходження від пайової участі в інфраструктурних 

проектах територіальної одиниці. До категорії позикових коштів належать 

кошти єдиного казначейського рахунку, які муніципалітети можуть отримати 

через запозичення, та тимчасово вільні грошові кошти суб’єктів 

господарської діяльності й населення, тобто фінансові ресурси, які через 

фінансовий ринок трансформуються в інвестиційний капітал [129, с. 137]. 

Для ширшого дослідження поняття фінансових ресурсів розглянемо 

фінансові ресурси комунального сектора, доходи якого є одним із основних 

вхідних потоків місцевих бюджетів та відносяться до їхніх власних доходів. 

До комунального сектора належать суб’єкти господарювання 

комунальної форми власності, які надають населенню послуги для 

забезпечення його життєдіяльності та духовного розвитку, а саме: житлово-

комунальні, освітні, культурні, медичні, спортивно-оздоровчі. Саме тому 

перелік підприємств комунального сектора охоплює об’єкти соціальної 

інфраструктури країни: школи, дитячі садки, вищі навчальні заклади, лікарні, 

поліклініки, спортивні зали, стадіони, санаторії тощо. 
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Зокрема, О. Кириленко розглядає фінансову діяльність підприємств 

комунальної форми власності як систему грошових відносин, що виникають 

у зв’язку з формуванням та використанням фінансових ресурсів з метою 

забезпечення ефективного функціонування відтворювального процесу та 

соціальної сфери [72, с. 449]. 

Інші науковці звужують значення фінансових ресурсів підприємств 

комунальної форми власності до обслуговування винятково житлово-

комунального господарства, та тлумачать їх як одночасно складову місцевих 

фінансів і самостійне економічне поняття, що відображає економічні 

відносини, пов’язані з розподілом та перерозподілом вартості валового 

внутрішнього продукту країни шляхом формування та використання 

централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів на місцевому 

рівні з метою найповнішого задоволення житлово-комунальних потреб 

населення [13, с. 79]. 

Фінансові ресурси підприємств комунальної форми власності, згідно з 

підходами до визначення фінансових ресурсів держави, пропонуємо 

розглядати як сукупність грошових фондів, що виникають у процесі 

формування та використання централізованих та децентралізованих 

грошових коштів підприємств у процесі розподілу внутрішнього валового 

продукту з метою забезпечення ефективного виконання комунальними 

підприємствами своїх функцій. 

Оскільки фінансові ресурси підприємств комунального сектора є 

частиною місцевих фінансів, то вони наповнюють місцеві бюджети 

конкретними видами доходів від їх функціонування: податок на прибуток 

комунальних підприємств; кошти від відчуження майна та землі, що 

перебувають у комунальній власності; орендна плата за об’єкти комунальної 

власності; дивіденди за цінними паперами підприємств комунальної форми 

власності [13, с. 83]. 

Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунальної 

форми власності поділяються на власні і залучені (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Джерела формування фінансових ресурсів 

підприємств комунальної форми власності [183] 
 

Фінансові ресурси комунальних підприємств акумулюються за рахунок 

їхніх доходів від здійснення законодавчо встановлених видів діяльності у 

кожному секторі господарювання (житлово-комунальні підприємства, 

освітні, медичні та ін.). Доходи у вигляді грошових надходжень охоплюють: 

виручку від реалізації продукції чи надання послуг; інші операційні доходи; 

фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходи [13, с. 85]. 

Бюджетний кодекс України передбачає, що власні надходження 

підприємств комунальної форми власності охоплюють плату за надані ними 

послуги та інші можливі надходження (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6  
 

Склад власних надходжень підприємств комунальної власності 

Власні 

надходження 

підприємств 

комунальної 

власності 

Плата за надані 

послуги 

послуги що надають згідно з виконанням 

функціональних повноважень (плата за виконання 

основних функцій та завдань установи) 

надходження від господарської та виробничої 

діяльності 

орендна плата за майно підприємств комунальної 

власності 

дохід від реалізації майна бюджетної установи, а 

саме необоротних активів (за винятком споруд) та 

інших матеріальних цінностей 

Інші джерела 

власних надходжень 

благодійні внески та гранти від спонсорів, меценатів, 

держави на добровільній безоплатній та 

безповоротній основі 

кошти, які отримують бюджетні установи для 

виконання окремих конкретних доручень від 

підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших 

бюджетних установ (у тім числі інвестиції) 

Джерело: складено автором на основі [183, с. 162] 

Фінансові ресурси підприємств комунальної форми власності 

 

Власні: 
статутний фонд; амортизаційні 

відрахування; дохід; прибуток 

 

Залучені: 

бюджетні асигнування; банківські 

кредити; страхові відшкодування 
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Дохід бюджетного підприємства від надання його законодавчо 

встановлених послуг має постійний характер та підлягає бюджетному 

плануванню. Фінансові ресурси, що формуються з інших джерел власних 

надходжень, не є постійними та підлягають бюджетному плануванню 

виключно, якщо були заплановані угодами чи законодавчо визначені 

рішеннями Кабінету Міністрів України [7]. 

Найбільшу вагомість у потоках доходів підприємств комунальної форми 

власності має виручка від реалізації продукції чи надання послуг, яка 

залежить від кількості реалізованої продукції та тарифів [183, с. 162]. У 

певних галузях соціальної інфраструктури ціни на продукцію підприємств 

називаються тарифами. Це передусім стосується житлово-комунального 

господарства. Встановлення цін чи тарифів на послуги комунальних 

підприємств потребує належного економічного обґрунтування та аналізу, 

оскільки оптимальний розрахунок цін дає можливість покрити собівартість 

товарів та послуг і забезпечити підприємству можливості до 

самофінансування. 

Прибуток комунальних підприємств, який залишається після 

вирахування всіх витрат із доходу, підлягає оподаткуванню податком на 

прибуток згідно зі стандартними правилами Податкового кодексу України, 

що перераховують до місцевих бюджетів, але не враховують при визначенні 

обсягу міжбюджетних трансфертів [7]. Однак в Україні податок на прибуток 

підприємств комунальної форми власності не є значним дохідним джерелом 

місцевих бюджетів, оскільки переважна збитковість або слабоокупність цих 

підприємств не дає змоги сформувати повноцінний податковий потік. 

Дослідження фінансових ресурсів підприємств комунальної форми 

власності у інших країнах показало, що вони за своїми обсягами часто 

сягають рівня ресурсів місцевих бюджетів, або, навіть, перевищують їх. Такі 

підприємства є власністю органів місцевого самоврядування щонайменше на 

50 %. Якщо у США комунальну інфраструктуру здебільшого представляють 

приватні фірми, то в європейських країнах, зокрема Австрії та Данії, їх 
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капітал повністю належить органам місцевого самоврядування. 

Підприємства реалізують послуги у високозатратних, але прибуткових 

сферах: громадський транспорт, постачання води та електроенергії, 

каналізаційна інфраструктура, продаж державної деревини, прибирання 

сміття та деякі інші [72,с. 312]. 

Формування фінансових ресурсів підприємств комунальної 

інфраструктури в іноземних країнах, як і в Україні, відбувається, переважно 

згідно із загальновизначеними механізмами господарських установ. 

Основним джерелом доходів постає плата за надані послуги, тарифи та ціни 

на які здебільшого встановлюють та регулюють органи місцевого 

самоврядування як розпорядники цих підприємств. Однак поряд із 

самоокупністю комунальних підприємств в одних країнах, інші держави не 

надають комерційної ролі фінансовим ресурсам комунального сектора, що 

супроводжується свідомою політикою їх фінансування за рахунок дотацій. 

На противагу процесам формування, використання фінансових ресурсів 

комунальних підприємств та операції з комунальним майном мають 

характерні лише цій формі власності особливості. Фінансові ресурси 

комунальних підприємств використовують для забезпечення їх 

безперебійного функціонування та кваліфікованого надання послуг 

населенню. Значну їх частину використовують на оплату праці. 

Поточні та капітальні видатки комунальних підприємств охоплюють: 

придбання предметів постачання та матеріалів; оплату послуг з утримання 

самих установ; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; оплату праці 

працівників; оплату соціальних внесків; витрати на відрядження; інші [7]. 

Держава акумулює фінансові ресурси для реалізації покладених на неї 

функцій за допомогою складної системи економічних відносин. За 

результати вищепроведеного дослідження фінансових ресурсів держави 

пропонуємо відобразити способи їх формування у табл. 1.7.  

Акумульовані фінансові ресурси витрачають держава та місцеві органи 

влади у всіх напрямах, необхідних для гармонійного розвитку суспільства, 
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регіонів та соціально-економічного зростання країни загалом. Відтак, 

фінансові ресурси держави у формі централізованих та децентралізованих 

фондів постають джерелом фінансування усіх галузей соціальної 

інфраструктури через здійснення державних видатків. 

Таблиця 1.7. 

Способи формування фінансових ресурсів держави 

Фінансові ресурси держави Спосіб формування 

Ресурси державного бюджету 

Економічна діяльність держави, надходження від податків 

та зборів, операції з капіталом, нематеріальними активами 

та землею, міжбюджетні трансферти, доходи цільових 

фондів, державне особисте та майнове страхування, 

офіційні трансферти, зовнішньоекономічна діяльність, 

державний кредит 

Ресурси місцевих бюджетів 

Надходження у вигляді податків та зборів, доходи від 

операцій з капіталом та нематеріальними активами, власні 

надходження бюджетних установ, доходи комунального 

сектора, доходи від комунального майна, плата за надані 

послуги, доходи від штрафів та фінансових санкцій, 

міжбюджетні трансферти, місцеві позики, інші 

Ресурси державних фінансових 

установ 

Фінансова діяльність, позики 

Ресурси місцевих об’єднань Внески, меценатство, спонсорство, економічна діяльність 

Ресурси установ, організацій, 

підприємств 

Державні дотації та субвенції, плата за надані послуги, 

інвестиції, спонсорство, меценатство 

Джерело: складено автором на основі [10] 

 

Бюджетні видатки характеризуються функціональною структурою та 

можуть бути розглянуті в розрізі видатків виробничої та невиробничої сфер 

на основі підрозділів бюджетної класифікації (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Склад державних видатків 

Видатки виробничої сфери Видатки невиробничої сфери 

Державне управління Державне управління 

Промисловість та енергетика Освіта 

Сільське та лісове господарство, рибальство та 

мисливство 

Охорона здоров’я 

Будівництво Житлово-комунальне господарство 

Транспортне та дорожнє господарство Культура та мистецтво 

Зв’язок та телекомунікації Фізична культура та спорт 

Фундаментальні дослідження та сприяння 

науково-технічному прогресу 

Охорона навколишнього середовища 

Правоохоронна діяльність Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Міжнародна діяльність Засоби масової інформації 

Інші видатки економічного характеру Судова влада 
 

Джерело: складено автором на основі [7] 
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У фінансових ресурсах держави відображено ресурси суб’єктів 

господарювання, формування та використання яких відбувається у процесі 

фінансово-господарської діяльності будь-якого підприємства, незалежно від 

сфери функціонування. 

Науковці, які займаються вивченням фінансових ресурсів на рівні 

підприємств, виділяють три підходи до їх сутності, а саме: 1) вираження 

фінансових ресурсів у грошових коштах підприємства [106; 84]; 

2) вираження фінансових ресурсів у фондовій формі (капітал) [3; 173]; 

3) поєднання двох попередніх підходів [35; 176]. Відзначимо, що основною 

відмінністю між грошовою та фондовою формами фінансових ресурсів є 

обов’язкова наявність цільового призначення фондів суб’єкта 

господарювання. Якщо грошові кошти підприємства використовують для 

виконання певних зобов’язань, то капітал задіяний у забезпеченні 

господарської діяльності підприємства необхідними фінансовими ресурсами. 

Зокрема, Г. Кірейцев стверджує, що на будь-який момент часу фінансові 

ресурси у нефондовій формі переважають або дорівнюють фондам 

підприємства. При цьому їх рівність свідчить про відсутність фінансових 

зобов’язань у суб’єкта господарювання [44, с. 17]. 

Натомість О. Поддєрьогін визначив фінансові ресурси як грошові 

кошти, що є у розпорядженні підприємства. До них належать грошові фонди 

та частина грошових коштів, які використовують у нефондовій формі [106, 

с. 10]. 

Аналогічне визначення з глибшою деталізацією запропонувала 

Л. Зятковська: “фінансові ресурси – це власні й прирівняні до власних кошти 

і фінансові активи, які перебувають у розпорядженні підприємств на праві 

власності, передбаченому законодавством” [35, с. 155]. 

На думку В. Опаріна, фінансові ресурси виражають суму коштів, що 

спрямовуються в основні та оборотні засоби підприємства. Науковець 

розглядає фінансові ресурси як показник здатності підприємства до 

здійснення витрат з метою отримання прибутку, що дає змогу 
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використовувати їх для аналізу та оцінювання фінансового потенціалу 

підприємницької структури [84, с. 79]. 

Учений С. Хачатурян розглядає фінансові ресурси як частину коштів 

підприємства у фондовій та нефондовій формі, яка формується у результаті 

розподілу виробленого продукту, залучається до діяльності підприємства з 

різних джерел і спрямовується на забезпечення розширеного відтворення 

виробництва [176, с. 81]. 

Свого часу О. Бандурка запропропонував тлумачити фінансові ресурси 

як “грошові фонди цільового призначення, що формуються у процесі 

розподілу й перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного 

продукту та національного доходу і використовуються у статутних цілях 

підприємства” [3]. 

Згідно з думкою А. Філімоненкова, фінансові ресурси охоплюють 

сукупність власного, позиченого та залученого грошового капіталу, який 

підприємство використовує для формування своїх активів та ведення 

виробничо-фінансової діяльності з метою отримання доходу [173]. 

Дещо відмінне тлумачення у межах поєднання грошових коштів та 

капіталу підприємства запропонувала Н. Колчіна. Автор рекомендувала 

розуміти під фінансовими ресурсами сукупність власних грошових доходів у 

готівковій, безготівковій формах і зовнішніх надходжень (залучених, 

позичених), акумульованих суб’єктом господарювання, призначення яких 

полягає у виконанні фінансових зобов’язань, фінансуванні поточних витрат 

та витрат, пов’язаних із розвитком виробництва. Своєю чергою під капіталом 

розуміють частину фінансових ресурсів, що вкладені у виробництво і 

приносять дохід після завершення обороту. Відтак капітал тлумачать як 

перетворену форму фінансових ресурсів [49, с. 13]. 

Систематизація різних тлумачень дає змогу максимально широко 

розглянути сутність, зміст та призначення фінансових ресурсів на рівні 

підприємств. Водночас, відсутність єдиного підходу до їх визначення у 

працях вітчизняних науковців свідчить про певну неузгодженість у розумінні 
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значення та ролі фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в умовах 

ринкової економіки. Критичний аналіз підходів до тлумачення поняття 

“фінансові ресурси суб’єктів господарювання” дає підстави зробити певні 

висновки. Розуміння під фінансовими ресурсами суто грошового потоку, 

відокремлює їх трактування від джерел формування ресурсів, цілей їх 

використання, а також можливих способів впливу на майновий статус 

суб’єкта господарювання. 

Формування фінансових ресурсів відбувається на етапі створення 

статутного капіталу, а їх подальше використання уможливлює ведення 

виробничої та інвестиційної діяльності підприємства. Відтак цілі й способи 

їх використання визначають платоспроможність підприємства. Виключно 

грошові кошти не виражають джерел формування та способів використання 

фінансових ресурсів, тож унеможливлюють їх відображення у тлумаченні. 

Тому вважаємо, що визначення фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання має виходити за межі грошового потоку й охоплювати його 

капітал (фонди) та способи використання ресурсів. 

У подальшому дослідженні пропонуємо використовувати тлумачення 

Д. Ваньковича, який вважає доцільним під фінансовими ресурсами 

підприємств розуміти “грошові кошти фондового та нефондового характеру, 

що є в розпорядженні підприємств і використовуються ними для 

споживання, трансформації в інші види ресурсів або виконання фінансових 

зобов’язань” [9, с. 116].  

Фінансові ресурси суб’єктів господарювання акумулюються з 

внутрішніх та зовнішніх джерел та поділяються на власні, залучені й 

позикові (табл. 1.9 та Додаток Б). Визначення оптимальної структури цих 

джерел відіграє важливу роль у процесі формування фінансових ресурсів 

підприємств. Оптимальна структура та ефективне використання фінансових 

ресурсів суб’єктів господарювання визначають їх фінансову стійкість, 

платоспроможність, ліквідність та рентабельність. 
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Таблиця 1.9 

Класифікація фінансових ресурсів підприємств за джерелами їх формування 
Ф

ін
а
н

со
в

і 
 р

ес
у
р

си
  
п

ід
п

р
и

єм
ст

в
 

Власні внутрішні 
Прибуток 

Амортизаційні відрахування 

Власні зовнішні 

Кошти, отримані від емісії акцій 

Внески засновників у статутний капітал 

Дивіденди на цінні папери інших емітентів 

Надходження від інвестиційної та фінансової 

діяльності 

Страхові відшкодування, дотації, субсидії 

Надходження з бюджетів 

Запозичені 

Кошти, отримані від емісії облігацій, векселів та інших 

боргових забов’язань 

Кредиторська заборгованість 

Довгострокові кредити 

Короткострокові кредити 
 

Джерело: складено автором на основі [174] 

 

У власних фінансових ресурсах суб’єктів господарювання залежно від 

джерел їх формування розрізняють вкладені (інвестовані) та нагромаджені. 

Вкладені охоплюють усі фінансові ресурси, що були внесені засновниками 

підприємства у вигляді статутного та додаткового капіталу [124, с. 54]. До 

нагромаджених фінансових ресурсів належать усі ресурси, що формуються 

та накопичуються у процесі провадження підприємством його фінансово-

господарської діяльності. 

Зовнішніми джерелами нагромадження фінансових ресурсів 

підприємства є кошти, отримані від емісії акцій, пайові та інші внески, 

кошти, мобілізовані на фінансовому ринку. Під пайовими внесками 

розуміють майнові внески повних чи асоційованих членів підприємства у 

пайовий капітал у формі грошей, земельних ділянок, майнових часток або 

іншого майна та майнових прав, що мають грошову оцінку [174]. 

Сюди також можна віднести кошти, що формуються в порядку 

розподілу фінансових ресурсів у масштабах економічної системи держави: 

фінансові ресурси державного та місцевих бюджетів, які використовують на 

безповоротній основі; кошти цільових позабюджетних фондів, що 

використовуються на безповоротній основі; кошти галузевих, цільових 
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грошових фондів; кошти асоціацій, холдингів, які надають на безповоротній 

основі, страхові відшкодування коштів за ризиками, що виникли; інша 

безоплатна фінансова допомога [62, с. 121]. 

На відміну від власних, залучені фінансові ресурси не належать 

підприємствам, але перебувають в їх обігу внаслідок діючої системи 

розрахунків. Формуються вони за рахунок усіх видів кредиторської 

заборгованості підприємства, до якої належать: заборгованість зі заробітної 

плати, відрахування до позабюджетних фондів, пов’язаних із фондом оплати 

праці, резерв майбутніх платежів тощо. Такі резерви створюють шляхом 

накопичення фінансових ресурсів, що не належать підприємству та мають 

цільове призначення, проте перебувають у повному розпорядженні 

підприємства до моменту погашення цієї заборгованості. 

Позикові фінансові ресурси перебувають у розпорядженні підприємства 

лише тимчасово та використовуються для досягнення його статутних цілей. 

До них належать банківські, бюджетні, комерційні та інші види кредитів, що 

отримує підприємство. 

Формування фінансових ресурсів підприємств із внутрішніх та 

зовнішніх джерел передбачає існування внутрішніх та зовнішніх чинників 

впливу. Внутрішні чинники є несистематичними, оскільки породжуються 

діяльністю конкретного підприємства, а саме [62, с. 123]: рівень досконалості 

фінансової структури підприємства; якість організації управління 

фінансовими ресурсами; аналіз існуючого ринку; якість фінансового, 

податкового та управлінського обліку; налагодженість роботи з 

посередницькими організаціями; якісний підбір персоналу, делегування 

повноважень, визначені межі відповідальності. 

Зовнішні чинники формування фінансових ресурсів підприємств є 

систематичними, оскільки пов’язані не з певним конкретним підприємством, 

а із загальними економічними процесами в країні. До них належить інфляція, 

стан розвитку фінансового ринку, коливання цін на ресурси тощо [62, с. 125].  
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Фінансові ресурси суб’єкти господарювання нагромаджують у формі 

капіталу та грошових коштів. За допомогою капіталу, кошти якого мають 

цільове спрямування, суб’єкти господарювання здійснюють процеси 

розширеного відтворення та економічного стимулювання, фінансують 

впровадження науково-технічних розробок та провадять будь-яку іншу 

статутну діяльність. 

Ресурси у формі грошових коштів підприємство застосовує з метою 

виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом та позабюджетними 

фондами, банками, страховими організаціями. У грошовій формі 

підприємства, одержують дотації та субсидії, спонсорські внески, банківські 

кредити [174]. 

Розглянуту структуру та способи формування фінансових ресурсів 

суб’єктів господарювання подано у Додатку Б. Підприємства 

використовують свої фінансові ресурси для придбання основних засобів, 

матеріальних запасів, нематеріальних активів, покриття витрат на 

виготовлення та продаж продукції, а саме: податки, заробітну плату, страхові 

платежі, оренду та ін. [174]. Статті витрат доцільно розрізняти за 6 

економічними елементами, що характеризують цільове спрямування витрат: 

матеріальні (стосуються матеріальних цінностей), оплата праці, соціальні, 

організаційні, фінансові, інші.  

Фінансові ресурси населення в економічній літературі розглядають за 

допомогою терміна “фінанси домогосподарств”. Під домогосподарством 

прийнято розуміти економічну одиницю, що у процесі своєї господарської 

діяльності забезпечує економічну систему держави чинниками виробництва. 

В економічній літературі термін домогосподарство визначають як 

господарську одиницю, що складається з однієї чи більше осіб, об’єднаних 

спільним бюджетом і місцем проживання, яка постачає економіку ресурсами 

і використовує отримані за них грошові кошти для придбання товарів, 

послуг, що задовольняють матеріальні потреби людини [74, с. 101]. 
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Зокрема, Н. Нагайчук розглядає фінанси домогосподарств як економічні 

відносини з приводу формування і використання грошових коштів, що мають 

на меті забезпечення матеріальних і соціальних умов життя членів 

господарства та їх відтворення [74, с. 102]. 

Натомість О. Василик під фінансами домогосподарств розуміє “засіб 

створення та використання фондів фінансових ресурсів для задоволення 

особистих потреб громадян” [10, с. 22].  

Учений С. Юрій пропонує визначати фінанси домогосподарств як 

“сукупність економічних відносин, матеріалізованих у грошових потоках, у 

які вступають домашні господарства з приводу формування, розподілу й 

використання фондів коштів із метою задоволення матеріальних і духовних 

потреб своїх членів” [186, с. 10].  

Вищенаведені авторські підходи до тлумачення фінансів 

домогосподарств засвідчують їх безспірне призначення та фондову форму, у 

якій перебувають фінансові ресурси. Ми підтримуємо думку С. Юрія, 

Н. Нагайчук, О. Василика і пропонуємо розуміти під фінансовими ресурсами 

населення сукупність власних та залучених грошових коштів, що 

акумулюються в результаті їхньої трудової, господарської, фінансової 

діяльності та використовуються з метою задоволення особистих потреб, 

виконання фінансових забов’язань та нагромадження. 

Фінансові ресурси домогосподарств взаємодіють з ресурсами інших 

господарств, держави, підприємств та фінансових ринків (комерційних 

банків, страхових компаній). Такі фінансові відносини мають безперечний та 

опосередкований характер і є зовнішніми стосовно самих домогосподарств. 

Внутрішні відносини наявні в процесі розподілу ресурсів у фонди, що 

відбуваються у самостійному та незалежному порядку.  

Особливістю фінансових ресурсів населення є низький рівень впливу 

держави на процес розпорядження ними. Домогосподарства самостійно 

приймають рішення щодо будь-яких дій з формування своїх фінансових 

ресурсів, вибору можливих шляхів збільшення їхньої кількості та 
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витрачання. Єдиним державним інструментом регулювання цього рівня 

фінансових ресурсів є податкова система, що більшою мірою зводиться до 

перерозподілу ресурсів, ніж до прямого впливу на них. 

У процесі господарської діяльності домогосподарства формують два 

основні фонди фінансових ресурсів, цільовим призначенням яких є 

споживання та заощадження [74, с. 102]. Споживання передбачає вкладення 

грошових коштів у придбання матеріальних благ та оплату послуг. Іншу 

частину фінансових ресурсів заощаджують шляхом нагромадження через 

вкладення у розширення виробництва чи основні фонди, а також, вкладення 

у фінансово-кредитні установи з метою отримання прибутку. Відтак фінанси 

населення формуються доходами та витратами окремих домогосподарств 

країни (табл. 1.10). 

Таблиця 1.10 

Склад фінансових ресурсів населення в розрізі доходів та витрат 

Доходи Витрати 
Оплата праці, отримана у виробничій та 

невиробничій сферах 

Придбання продовольчих товарів (харчові 

продукти) 

Доходи від підприємницької діяльності Придбання матеріальних благ (непродовольчих) 

Доходи від надання послуг населенню Оплата комунальних послуг та житла 

Доходи від продажу продукції Оплата послуг, що забезпечують фізичне 

відтворення робочої сили (медицина, 

оздоровлення, відпочинок) 

Доходи від власності (нерухомість, земля, 

майно, дорогоцінні метали та ін.) 

Оплата освітніх послуг, що забезпечують 

відтворення якості робочої сили 

Пенсії, стипендії, субсидії, соціальні допомоги Сплата податків та зборів 

Грошова допомога від родичів та інших осіб Транспортні витрати 

Інвестиційні доходи (відсотки за банківськими 

депозитами, цінними паперами та ін.) 

Оплата послуг культурно-побутового 

призначення та духовного розвитку 

Вартість подарованого майна Оплата страхових внесків 

Вартість спожитої продукції від самозаготівель Витрати пов’язані з веденням власного 

присадибного господарства 

Заощадження, позики, повернені борги Інвестиційні витрати (вклади в цінні папери та 

ін.) 

Інші (спадок, аліменти, гонорари тощо) Інші 
 

Джерело: складено автором на основі [16] 

 

На основі даних табл. 1.10, стверджуємо, що фінансові ресурси 

населення в процесі здійснення витрат постають безперечним та 

опосередкованим джерелом фінансування соціальних галузей: освіти, 
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охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, культурної та 

духовної сфер, дорожньо-транспортної інфраструктури та соціального 

забезпечення. 

На основі вищепроведеного дослідження тлумачення та складу 

фінансових ресурсів на мікро-, мезо- та макрорівнях пропонуємо таке 

визначення: фінансові ресурси – це сукупність централізованих та 

децентралізованих грошових коштів держави, суб’єктів господарювання, 

створених у процесі розподілу і перерозподілу ВВП для забезпечення 

виконання функцій держави, а також виробничих завдань та надання власних 

послуг кожного господарського суб’єкта відповідно до поставлених перед 

ним завдань. 

 

1.3. Фінансові ресурси розвитку соціальної інфраструктури та 

джерела їх формування 

 

Для дослідження джерел формування фінансових ресурсів соціальної 

інфраструктури доцільно визначити їх сутність та особливості. На основі 

наших підходів до тлумачення понять “фінансові ресурси” та “соціальна 

інфраструктура” під фінансовими ресурсами розвитку соціальної 

інфраструктури пропонуємо розуміти сукупність централізованих та 

децентралізованих фондів грошових коштів держави, суб’єктів 

господарювання, створених у процесі розподілу і перерозподілу ВВП для 

оснащення, модернізації, реконструкції, оновлення та розширення мережі 

об’єктів соціальної інфраструктури, а також, забезпечення доступності й 

належної якості їх послуг населенню відповідно до соціальних стандартів. 

Вважаємо доцільним визначити перелік соціально-інфраструктурних 

галузей, фінансові ресурси для розвитку яких досліджено у роботі. Галузі 

обрано за принципом прямого різностороннього впливу на розвиток 

фізичних, професійних, інтелектуальних, духовних здібностей людини і 

забезпечення прийнятних умов для її життєдіяльності з переліку галузей, що 
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створюють передумови для реалізації активної складової соціальної політики 

держави. Відтак, у дослідженні пропонуємо розглянути видатки на 

фінансування: освіти; охорони здоров’я; житлово-комунальної 

інфраструктури; культури та мистецтва; фізичної культури і спорту. 

Необхідний рівень розвитку соціальної інфраструктури на практиці 

більшості країн відповідає здатності наявних економічних моделей до 

повного фінансового забезпечення цієї потреби. Актуальною та важливою 

проблемою економічно-розвинених країн є пошук ефективних джерел 

залучення фінансових ресурсів для утримання та розвитку соціальних 

інститутів. 

Для фінансування досліджуваних у роботі соціально-інфраструктурних 

галузей використано усі джерела фінансування, які застосовують у світовій 

практиці, окрім страхування, що є провідним ресурсом для фінансування 

програм соціального забезпечення. Відтак, дослідженню підлягають 

фінансові ресурси розвитку соціальної інфраструктури, що акумулюються з 

таких джерел: плата за надані послуги; бюджетні асигнування; кредит; власні 

фінансові ресурси підприємств; громадські ініціативи – різного роду фонди 

та збори; кошти спонсорів, меценатів, благодійних організацій та фондів.  

Фінансування розвитку соціальної інфраструктури в Україні 

формувалося на основі доступності освіти, охорони здоров’я, культури. Усі 

послуги бюджетні установи надавали безкоштовно або за номінальними 

цінами. На базі підприємств також функціонували об’єкти соціальної 

інфраструктури, що надавали послуги працівникам. Сьогодні діяльність 

держави з приводу її фінансування має надзвичайно важливе значення для 

життя суспільства. 

Незважаючи на використання усіх джерел, головна роль в Україні досі 

залишається за бюджетом держави. Це пояснюється коливаннями доходів 

населення під час кризових явищ в економіці та традиційними очікуваннями 

на отримання соціальних послуг саме від держави. Більшість бюджетних 

установ соціальної інфраструктури сьогодні не в змозі забезпечити послуги 
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на рівні сучасних вимог. З огляду на дію довгострокових стабільних 

соціальних стандартів або нормативів це означає, що підхід до їхнього 

розроблення може бути двояким. З одного боку, потрібні нормативи, які б 

задовольнили сучасні вимоги, тобто забезпечували функціонування 

діяльності бюджетних установ на рівні, досягнутому в минулому. З іншого, 

існує гостра необхідність розроблення соціальних стандартів або нормативів, 

які б забезпечили задоволення потреб у послугах із науково обґрунтованих, 

раціональних норм. Загалом же контроль за всіма видатками у цій сфері 

може відбуватися тільки через внесення змін до відповідних законів або 

постанов [130, с. 7].  

Управління розподілом фінансових ресурсів на потреби соціальної 

інфраструктури, на нашу думку, доцільно базувати на ефективних методах 

використання спеціальних коштів бюджетними установами; експертному 

обґрунтуванні пріоритетів фінансування; проведенні соціальних та 

маркетингових досліджень з приводу актуальних проблем фінансування; 

екстраполяції досвіду попередніх періодів. 

Окрім державних установ до складу соціальної інфраструктури входять 

установи та організації, що традиційно надають платні послуги, тобто 

покривають свої витрати за рахунок коштів споживачів послуг. До них 

належать підприємства житлово-комунального господарства, побутового 

обслуговування, громадського харчування, а також, мережа установ, що 

надають платні послуги у сфері освіти (приватні школи, дитячі садки, 

гімназії, ліцеї, комерційне навчання у вищих навчальних закладах) та 

медицини, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України [115; 116]. 

Отже, окремі галузі соціальної інфраструктури щороку отримують у своє 

розпорядження кошти за надані послуги та виконані роботи.  

Використання плати за надані послуги як джерела фінансування 

соціально-інфраструктурних галузей відбувається за допомогою методу 

самофінансування, що є вихідною формою залучення фінансових ресурсів. 

Самофінансування передбачає процес відшкодування поточних витрат 
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діяльності суб’єктами господарювання соціальної інфраструктури, а також 

їхній розвиток за рахунок власних джерел фінансових ресурсів (прибутку та 

власних надходжень бюджетних установ). З 2000 р. помітно розширилася 

мережа установ, які використовують самофінансування у сферах освіти та 

медицини [102, с. 32]. 

Фінансування і виробництво послуг соціально-інфраструктурних 

галузей як соціально значущих благ може реалізуватися за повної або 

часткової участі держави, ступінь якої в кожній із галузей окремо 

визначається практикою залучення приватного сектора до відтворення 

соціально значущих послуг з урахуванням можливостей їх бюджетного 

фінансування. Грошові фонди підприємств задіяні у фінансуванні соціальної 

інфраструктури в різних формах. Ефективною формою залучення приватного 

капіталу в сферу надання послуг у соціально-інфраструктурних галузях є 

приватно-державне партнерство, що зумовлює необхідність ринкового 

реформування соціальної інфраструктури [81, с. 4]. 

Особливою формою фінансування за рахунок приватного капіталу є 

формування підприємством власної соціальної інфраструктури для своїх 

працівників, що дає змогу максимально задовольнити їхні соціальні потреби. 

Зокрема, суб’єкти господарювання створюють власні дитячі садки, заклади 

культури, укладають договори на обслуговування колективу підприємства 

поліклініками та лікарнями. Отже, підприємства сприяють розвитку 

соціальної інфраструктури та частково знімають навантаження з державного 

і місцевих бюджетів. 

Соціальні потреби працівників підприємства охоплюють широке коло 

питань: покращення умов праці та охорони здоров’я, побуту працівників та 

членів їхніх сімей, соціально-культурного обслуговування. Забезпечення 

соціальних потреб трудових колективів відбувається сукупністю певних 

підрозділів соціальної інфраструктури підприємства, до складу яких можуть 

входити [22, с. 274]: їдальні, кафе, буфети; лікарні, поліклініки, медпункти; 

власні житлові будинки, заклади побутового обслуговування; школи, 



79 
 

професійно-технічні училища, факультети та курси підвищення кваліфікації; 

дитячі дошкільні заклади, бібліотеки, клуби (палаци культури); бази та 

будинки відпочинку, спортивні споруди тощо. 

Утримання всієї можливої (необхідної) сукупності об’єктів соціальної 

інфраструктури кожним підприємством потребує чималих коштів. За умов 

обмеженості фінансових ресурсів багато підприємств передали та 

продовжують передавати створені раніше окремі об’єкти соціальної 

інфраструктури в підпорядкування місцевих органів влади: районних, 

міських та обласних держадміністрацій [22, с. 274]. 

Практика передачі об’єктів соціальної інфраструктури на місцевий 

рівень без відповідної фінансової, організаційної та інвестиційної підтримки 

з боку бізнесу і держави має досить суперечливі наслідки й свідчить про 

необхідність суттєвого удосконалення механізмів фінансування соціальної 

інфраструктури, що набуває особливої вагомості в умовах децентралізації 

управління [81, с. 4]. Однак сьогодні продовжують діяти та навіть 

створюються нові заклади освіти, охорони здоров’я та відпочинку галузевого 

підпорядкування. Тож, формування підприємством належного рівня 

соціальної інфраструктури забезпечує соціальний розвиток колективу 

підприємства та формування його соціального капіталу, що є найважливішим 

чинником підвищення ефективності виробництва, високої результативності 

господарської діяльності [22, с. 275]. Варто зазначити, що мотивація 

розвитку малих підприємств соціального спрямування шляхом надання 

преференцій у користуванні державною інфраструктурою та майном є 

перспективним способом розвитку соціальної інфраструктури. 

Особливим джерелом фінансових ресурсів соціальної сфери вважаємо 

кредитування, яке уможливлює фінансування будівництва нових, 

модернізації й розвитку соціальних об’єктів державою і підприємствами, та 

забезпечує полегшенню процесу оплати соціальних послуг. 

Кредитування є процесом отримання необхідних грошових коштів у 

відповідних фінансово-кредитних установах на умовах поворотності, 
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платності, строковості та цільового використання підприємствами й 

установами соціальної інфраструктури [102, с. 32]. 

Практика надання кредитів для отримання соціальних послуг широко 

розповсюджена на Заході, особливо так звані студентські позики в освітній 

галузі. Не вся молодь володіє необхідною платоспроможністю, щоб 

власними коштами оплатити своє навчання. Допоміжною альтернативою є 

банківська позика під соціальний відсоток (розробляється особливий порядок 

видачі кредитів, відсотків, умов повернення, перелік пільг). Надані кредити 

використовують для оплати навчання та спрямовують на підтримку, 

розбудову та розвиток освітньої галузі соціальної інфраструктури. 

В Україні діє державна програма, яка передбачає надання 

довгострокових кредитів на освіту під 3 % річних на 15 років. Для 

претендентів існує гнучка система пільг, зокрема одержувач, який має одну 

дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом, за 

наявності двох дітей з бюджетних коштів погашають 25 % суми зобов’язань, 

а трьох і більше дітей – 50 % зазначеної суми. Одержувач кредиту, який після 

закінчення вищого навчального закладу пропрацював за фахом не менше, 

ніж 5 років у державному або комунальному закладі у сільській місцевості, 

кредит та відсотки за користування ним не повертає, що підтверджується 

щороку на момент оплати довідкою з місця роботи [117]. 

Розподіл державних кредитів відбувається згідно з встановленими 

лімітами через заклади вищої освіти. Відтак, рішення про їх видачу приймає 

заклад, керуючись внутрішніми розрахунками та міркуваннями. Кількість 

студентів, яким надають кредити, не перевищує 2 тисяч людей на рік у 

зв’язку зі складною процедурою оформлення кредиту [94]. 

Механізм цільового банківського кредитування освітніх послуг сьогодні 

відсутній, тому населення змушене користуватися споживчими кредитами з 

цією метою. Описана практика дає змогу використовувати кошти для оплати 

будь-якої навчальної програми у самостійно обраному закладі. Однак її 

вагомим мінусом є високі відсотки за кредитами комерційних банків, ставки 
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яких, відповідно до інформації, оприлюдненої на офіційних сайтах банків, 

починаються від 28 % річних під заставу. Для користувачів послуги, що не 

мають можливості пройти процедуру погодження застави, відсотки 

виростають в рази. Цікавим прикладом поєднання споживчих кредитів і 

державної підтримки у світовій практиці є компенсація відсотків за 

кредитами з бюджетних коштів, що є ще одним методом бюджетного 

фінансування розвитку соціальної інфраструктури шляхом співпраці з 

комерційними банками. 

Аналогічний процес вливання фінансових ресурсів у житлово-

будівельну сферу через кредитування відбувається шляхом надання 

іпотечних позик. На принципах кредитування в Україні діє Державна 

програма забезпечення молоді житлом Державного фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву, що має три напрями [88]: пільгове 

кредитування молодих сімей під 3 % річних; державна підтримка за 

програмою доступного житла (30 % номінальної вартості житла компенсує 

Фонд за рахунок державної субсидії); компенсація відсоткової ставки за 

кредитами комерційних банків за схемою здешевлення іпотечних кредитів 

(13 % зобов’язань позичальника погашають з державного бюджету). 

Отже, джерелами акумулювання фінансових ресурсів для програм 

Фонду є кошти державного та місцевих бюджетів України, а також, 

статутний капітал Фонду, який поповнюють за рахунок повернення наданих 

ним пільгових довготермінових кредитів молоді на будівництво або 

придбання житла. 

Громадські ініціативи передбачають формування різного роду фондів з 

призначенням цільового фінансування певних соціально-інфраструктурних 

галузей, об’єктів чи заходів. Вони ґрунтуються на добровільних засадах та 

взаємодіють з фінансовими ресурсами усіх форм власності (бюджетними, 

підприємств, населення). Відтак, громадські ініціативи вважаємо певним 

інструментом акумулювання фінансових ресурсів для фінансування розвитку 

соціальної інфраструктури шляхом їх перерозподілу. 
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Особливою формою громадських ініціатив уважаємо поєднання 

трудових ресурсів населення та бюджетного фінансування. Наприклад, 

органи місцевого самоврядування виділяють грошові ресурси на закупівлю 

матеріалів для будівництва дитячого майданчика на запит добровільного 

об’єднання громадян чи офіційної громадської організації, яка власними 

силами проводить технічні роботи зі спорудження майданчика. Така 

взаємодія дає змогу зменшити розміри бюджетного фінансування на вартість 

будівельних робіт соціального об’єкта й збільшити кількість новостворених 

об’єктів. Можливості такої взаємодії обмежені розмірами об’єктів і рівнем 

соціальної свідомості громадян. 

Із врахуванням досвіду країн з розвинутою ринковою економікою, 

пропонуємо звернути увагу на таке джерело фінансування соціальної 

інфраструктури, як меценатство та спонсорство. Доброчинна діяльність ще 

не набула широкого розповсюдження у вітчизняній економіці. Згідно зі 

законодавством її можна тлумачити як некомерційну діяльність організацій 

та окремих осіб, спрямовану на розвиток та підтримку різних економічних та 

соціальних сфер. Доброчинність доцільно розглядати в контексті 

інвестування у соціальну інфраструктуру, оскільки напрями її реалізації 

охоплюють усі соціально-інфраструктурні галузі [109]. 

Доброчинні організації та окремі особи роблять значний внесок у 

розвиток та ефективне функціонування соціальної інфраструктури в процесі 

вирішення гострих соціальних проблем. Механізм реалізації доброчинності 

охоплює збір, накопичення та перерозподіл фінансових, технологічних, 

матеріальних ресурсів, отриманих доброчинними організаціями, а також 

витрачання їхніх власних зусиль і особистого часу [104, с. 28]. Основним 

джерелом фінансових ресурсів, залучених на доброчинних засадах в Україні 

на сьогодні, є кошти міжнародних доброчинних організацій. 

Аналіз подій у сфері доброчинності в Україні протягом останніх років 

свідчить про суттєві позитивні зміни, такі як зростання кількості організацій 

та обсягів їхньої діяльності [145]. Фінансові ресурси доброчинних 
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організацій використовують на різні соціальні цілі: програми державного 

значення, виділення стипендій чи оплату навчання обдарованим дітям для 

одержання ними освіти, фізкультурно-спортивні заходи. Вони, здебільшого, 

спрямовані на фінансування соціально-інфраструктурних об’єктів для 

малозабезпечених прошарків населення [108, с. 18]. 

Особливості фінансування галузей соціальної інфраструктури України 

за рахунок державного бюджету та позабюджетних фінансових ресурсів 

полягають в тому, що значна частка установ соціальної інфраструктури є 

бюджетними та фінансуються за рахунок держави на основі кошторисного 

фінансування. Воно охоплює соціально-культурну сферу, науку, управління, 

армію, органи законодавчої та виконавчої влади. Цей тип фінансування 

передбачає виділення бюджетних асигнувань на основі кошторисів. 

Обсяги фінансування з бюджету визначають на основі оперативно-

мережевих показників (кількісні характеристики) та нормативів видатків у 

розрахунку на певний кількісний показник. Оперативно-мережеві показники 

своєю чергою поділяються на дві групи [83]: виробничі показники, які 

характеризують профільну діяльність соціальної установи (кількість учнів чи 

класів у школі); загальні показники, які характеризують будівлю бюджетної 

установи (площа приміщень, санітарно-технічний устрій тощо). 

Норми витрат характеризують обсяг витрат на одну розрахункову 

одиницю. Залежно від бази розрахунку розрізняють узагальнені та постатейні 

норми й нормативи. Узагальнені характеризують обсяг витрат з усіх статей 

на певний виробничий показник, наприклад, норми видатків на охорону 

здоров’я на одного жителя. Постатейні нормативи відображають норми 

витрат у розрізі окремих статей. Ці нормативи поділяються так [83]: за 

методом обчислення: розраховані на основі фізіологічних потреб (на 

харчування, освітлення, опалення тощо), розраховані на основі статистичних 

спостережень; за характером використання: обов’язкові (встановлюються 

органами державної влади та управління), факультативні (визначаються 

галузевими органами чи бюджетними установами). 
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Кошторис бюджетної установи чи організації є основним плановим 

документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та 

здійснення видатків, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання 

нею своїх функцій і досягнення цілей, визначених на рік відповідно до 

бюджетних призначень. Кошторис складається зі загального фонду, який 

призначений для виконання основних функцій бюджетної установи, та 

спеціального фонду, який призначений для фінансування видатків 

спеціального призначення. Обов’язковою частиною до кошторису є план 

асигнувань зі загального фонду бюджету установи, тобто помісячний 

розподіл видатків, який регламентує взяття установою зобов’язань протягом 

року [118]. 

Існує декілька видів кошторисів [83]: індивідуальний – для кожної 

бюджетної установи; загальний – по групі однорідних закладів 

(загальноосвітні школи, дитячі дошкільні заклади), загальні кошториси не 

затверджують; на централізовані заходи, які проводить відповідний орган 

управління; зведений галузевий – обсяги фінансування для окремого органу 

управління (зведений галузевий кошторис відділу освіти охоплює: загальні 

кошториси по загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, дитячих 

дошкільних закладах та на централізовані заходи). 

Усі витрати, заплановані у кошторисі, можуть бути поділені на дві 

групи: 1) видатки на оплату праці, планування яких відбувається, з 

урахуванням специфіки окремих галузей соціальної інфраструктури; 

2) видатки, планування яких відбувається згідно зі стандартною методикою, 

що ґрунтується на обсягах закупівель та діючих на них цінах і тарифах. 

Фінансове забезпечення установ, закладів та заходів освіти відбувається 

на нормативній основі за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, 

галузей економіки, підприємницьких структур, а також додаткових джерел 

фінансування [7; 120].  

Основну частину видатків бюджету на освіту становить фінансування 

загальноосвітніх шкіл. Основним напрямом витрат по школі є виплата 
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заробітних плат. Фонд оплати праці складається зі заробітної плати 

педагогічного персоналу, адміністративно-управлінського персоналу та 

обслуговуючого персоналу. До нього також долучають відрахування до 

Пенсійного та соціальних фондів [83]. 

У фінансуванні дошкільних закладів існують певні особливості. Для 

шкіл-інтернатів та дитячих дошкільних закладів встановлено часткове 

покриття витрат за рахунок батьківської плати. Однак це не можна віднести 

до самофінансування закладів освіти, оскільки плату зараховують не на 

рахунки цих закладів, а в бюджет. Усю суму витрат за кошторисом 

фінансують з бюджету [83].  

Система самофінансування задіяна у закладах вищої освіти. Її 

фінансування відбувається за рахунок двох джерел: державного бюджету та 

платного навчання. Платне навчання забезпечує перекладання значної 

частини фінансування освіти на споживачів цієї соціальної послуги 

недержавними закладами вищої освіти.  

Окрім державного фінансування, заклади освіти можуть залучати 

фінансові ресурси з додаткових джерел (Додаток В). Важливо зазначити, що 

у разі одержання коштів з інших джерел, бюджетні асигнування навчально-

виховних закладів, установ та заходів системи освіти не зменшуються та не 

підлягають вилученню. Однак різні рівні освіти мають неоднакові 

можливості для самофінансування. Якщо вища освіта спроможна 

акумулювати кошти шляхом встановлення плати за надані послуги, то 

дошкільна, загальна та професійно-технічна освіта на сучасному етапі 

обмежені у таких можливостях. 

Конституційно проголошені гарантії охорони здоров’я громадян 

передбачають наявність безумовного права на отримання безкоштовної 

медичної допомоги для кожного члена суспільства, розширення мережі 

закладів для лікування та зміцнення здоров’я, розвиток та удосконалення 

техніки безпеки, виробничої санітарії, контроль та покращення екологічної 

ситуації в країні [50]. 
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Фінансове забезпечення охорони здоров’я реалізується коштами 

Державного та місцевих бюджетів, доброчинних фондів та будь-яких інших 

джерел, не заборонених законодавством. Бюджетні кошти, що не були 

використані закладом охорони здоров’я, не вилучають, і сума фінансування 

на наступний період не змінюється. До системи державних закладів охорони 

здоров’я, що підлягають фінансуванню, належать лікарні, спеціалізовані 

медичні заклади, поліклініки та амбулаторії, а також санітарно-

епідеміологічна служба. Кошти державного та місцевого бюджетів, 

асигновані на охорону здоров’я, використовують для забезпечення 

населенню гарантованого рівня медико-санітарної допомоги, фінансування 

державних і місцевих програм охорони здоров’я, фундаментальних наукових 

досліджень з цих питань [111]. 

При державному фінансуванні галузі охорони здоров’я, значна частина 

видатків припадає як на зарплату працівників, так і на обслуговування, 

утримання й облаштування самих медичних закладів. 

Згідно з основами законодавства України про медичну допомогу, її 

надають на безоплатній основі за рахунок бюджетних коштів у закладах 

охорони здоров’я та підприємцями, які зареєстровані та одержали в 

установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської 

діяльності з медичної практики, з якими головними розпорядниками 

бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування 

населення [86]. 

Договори про медичне обслуговування укладають у межах бюджетних 

коштів, передбачених на охорону здоров’я на відповідний бюджетний період, 

на підставі вартості та обсягу послуг з медичного обслуговування, 

замовником яких є держава або органи місцевого самоврядування. 

Розрахунок вартості послуг роблять на основі структури витрат, необхідних 

для надання такої послуги відповідно до галузевих стандартів у сфері 

охорони здоров’я. Методику розрахунку вартості бюджетних та платних 

послуг з їх повним переліком затверджує Кабінет Міністрів України [86]. 
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Окрім бюджетних асигнувань, у фінансуванні медичних закладів задіяні 

інші фінансові ресурси соціальної інфраструктури: кошти підприємств, 

самофінансування, спонсорство, добровільне страхування, лікарняні каси. До 

них належать ресурси, одержані від фізичних та юридичних осіб за 

укладеними угодами на проведення медичного обслуговування їх 

працівників; доходи від надання платних послуг; внески спонсорів та 

доброчинних організацій; страхові виплати, що в разі настання страхового 

випадку надходять у медичні установи у вигляді плати за лікування. 

Законодавство передбачає використання одержаних закладами охорони 

здоров’я фінансових ресурсів з усіх джерел для підвищення якісного рівня 

роботи та надання медичних послуг (Додаток В). 

У практиці фінансування житлово-комунальної галузі вітчизняний та 

зарубіжний досвід виділяє такі способи акумуляції фінансових ресурсів [67, 

с. 47]: з місцевих бюджетів; з державних централізованих капітальних 

вкладень; на основі пайової участі підприємств; за рахунок кредитних 

коштів; за рахунок коштів населення та коштів власників приватних фірм; 

спорудження об’єктів житлово-комунального господаорства громадським 

способом. 

Після передачі більшості об’єктів житлово-комунального господарства 

(ЖКГ) у приватну власність у 1991 р. основну відповідальність за 

фінансування та розвиток ЖКГ на конкретній території було покладено на 

органи місцевого самоврядування. Управління майном комунальної 

власності здійснюють виконавчі органи місцевого самоврядування, а також 

інші уповноважені фізичні та юридичні особи. Виконавчі органи місцевого 

самоврядування, відповідно до закону, можуть проводити з об’єктами 

комунальної власності всі майнові операції, передавати їх у постійне або 

тимчасове користування фізичним та юридичним особам, здавати в оренду, 

вносити як частку до статутних фондів підприємств (господарських 

товариств), продавати і купувати, використовувати як заставу, 

приватизувати, визначати в угодах та договорах умови використання і 
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фінансування об’єктів комунальної власності, які приватизують та передають 

у користування, оренду [178, c. 58]. 

Особливість фінансування житлово-комунальної галузі полягає в тому, 

що доходи підприємств цієї галузі формуються за рахунок: плати за нежилі 

приміщення, що є комунальною власністю та здаються в оренду; квартирної 

плати та плати за надання житлово-комунальних послуг населенню. 

Собівартість житлово-комунальних послуг населенню оплачується з трьох 

джерел: 20 % покривають за рахунок прямих дотацій підприємствам 

житлово-комунального сектора зі зведеного бюджету України, 80 % за 

рахунок платежів населення, коштів державних житлових субсидій та 

державних коштів, які покривають вартість існуючих пільг громадян щодо 

оплати житлово-комунальних послуг [12, с. 217]. 

Видатки підприємств житлово-комунального господарства складаються 

із: заробітної плати, нарахувань на заробітну плату, внесків у Фонд 

зайнятості населення, плати за використану воду, тепло, електроенергію, 

надання інших послуг між підприємствами всередині галузі комунального 

господарства, закупівлі матеріалів, запасних частин, амортизаційних 

відрахувань тощо [12, с. 221]. Виконавчі органи місцевого самоврядування 

регулюють ціни та тарифи на відповідну продукцію та послуги створених 

ними підприємств, їх взаємовідносини з бюджетом місцевого 

самоврядування, встановлюють порядок використання прибутку, контролю 

за ефективністю використання їх майна та ведення фінансово-господарської 

діяльності [181, c. 182]. 

Структуру джерел фінансування фізкультурно-спортивної галузі 

соціальної інфраструктури можна представити у вигляді шести основних 

методів залучення фінансових ресурсів [32, c. 132]: 

1) фінансування з державного та місцевих бюджетів; 

2) самофінансування, яке спортивні організації забезпечують за 

рахунок власної підприємницької діяльності, зокрема участі у комерційних 

змаганнях; 
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3) фінансування по лінії позабюджетних фондів, професійних спілок; 

4) фінансування по лінії олімпійських комітетів та міжнародних 

спортивних організацій; 

5) надходження від спонсорства;  

6) надходження від доброчинної діяльності та меценатства окремих 

громадян й організацій. 

Усі зазначені методи формування фінансових ресурсів розрізняють за 

економічною природою, формами, способами акумуляції. У межах кожного 

методу можуть використовуватися різні інструменти фінансування [32]. 

Державне фінансування галузі відбувається у вигляді податкових пільг 

(звільнення спортивної організації від частини податків з метою спрямування 

вивільнених коштів на свій розвиток), субсидій (грошових допомог і 

стипендій окремим спортсменам) або субвенцій (цільової допомоги 

спортивним організаціям під конкретні програми). У світовій практиці 

доступна також значна кількість перспективних джерел фінансування, що 

формуються в ході підприємницької діяльності у фізкультурі та спорті, 

зокрема на користь спортивних організацій (Додаток В) [32]. 

Фінансування заходів з фізичної культури та спорту, окрім бюджетних 

ресурсів, може відбуватися за рахунок коштів професійних спілок, 

добровільних спортивних товариств, доброчинних внесків та пожертвувань. 

Розрахунок та планування витрат на цю соціально-інфраструктурну галузь 

відбувається на підставі показників, що характеризують спортивний захід. 

Сьогодні в Україні відсутня система державних преференцій для 

позабюджетного фінансування галузі фізичної культури і спорту. До 

прикладу, у вітчизняному законодавстві не легалізовані доходи від 

спортивних лотерей, що є вагомим джерелом фінансування галузі в Італії, 

Німеччині, Франції та Польщі [32]. 

До видатків на фізичну культуру та спорт належить фінансування 

галузевих заходів та фінансова підтримка громадських організацій. Видатки 

на фінансування заходів передбачають: утримання національних збірних 
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команд України; проведення навчально-тренувальних зборів та змагань; 

підготовку та участь національних команд в Олімпійських і 

Параолімпійських іграх; утримання інвалідних центрів; проведення 

навчально-тренувальних зборів та спортивних змагань з нетрадиційних видів 

спорту; навчально-тренувальна робота спортивних шкіл; утримання апарату 

управління спортивних організацій; виконання капітального ремонту, 

придбання обладнання, інвентарю для баз олімпійської підготовки 

спортсменів. Фінансування самих спортивних організацій передбачає 

видатки на: проведення навчально-тренувальних зборів та спортивних 

змагань з різних видів спорту; навчально-тренувальну роботу спортивних 

шкіл; утримання апарату управління спортивних організацій; фінансову 

підтримку спортивних споруд тощо [7]. 

Фінансування установ культури і мистецтва може відбуватися на основі 

кошторисів та на умовах комерційного розрахунку. Кошторисному 

фінансуванню підлягають ті установи, що мають обмежені можливості до 

залучення позабюджетних фінансових ресурсів, а також мережа установ, 

послуги яких повинні мати загальнодоступний характер (бібліотеки, музеї, 

заповідники). Інші установи отримують бюджетні асигнування на 

мінімальному рівні (клуби, палаци, будинки культури). 

Комерційний розрахунок може бути повним та частковим. Повний 

розрахунок передбачає повну самоокупність та отримання прибутку, 

частковий характеризується покриттям витрат за рахунок бюджетних 

асигнувань та надання платних послуг. Прикладом застосування часткового 

методу фінансування є театри загальнонаціонального значення [83]. 

Фінансування бібліотек ґрунтується на показнику бібліотечних фондів. 

Фонд заробітної плати їхніх працівників розраховуєють згідно з 

встановленими нормативами бібліотечного фонду на одну посаду 

(бібліотекарі) і за типовими штатними розписами (обслуговуючий персонал). 

В аналогічному порядку фінансують музеї. Частина витрат на утримання 

музею відбувається за рахунок встановленої вхідної плати. Фінансування 
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клубів, палаців та будинків культури відбувається у змішаному порядку 

шляхом об’єднання бюджетних коштів і доходів від платних послуг. За 

рахунок бюджету фінансують заробітну плату. Штатний розпис розробляють 

окремо для кожного закладу залежно від того, які гуртки та секції в ньому 

функціонують. Особливість фінансування витрат на пресу, радіо та 

телебачення полягає в тому, що з переходом до ринкових відносин дедалі 

більша їх частина працює на змішаних джерелах фінансування, серед яких 

провідна роль належить самофінансуванню та доходам від діяльності, 

заснованої на приватній власності. Державні програми телебачення, 

радіомовлення та преси, окрім одержання бюджетних асигнувань, значну 

частину своїх видатків фінансують за рахунок власних коштів, отриманих від 

надання рекламних послуг [83]. 

Вагомим джерелом додаткового фінансування закладів культури і 

мистецтв, що може компенсувати нестачу бюджетних асигнувань, є надання 

платних послуг. Умовою стягнення плати за послуги закладів культури та 

мистецтв є забезпечення максимально ефективних умов отримання цих 

послуг, сприяння оптимізації витрат часу населення, більш повному 

задоволенню їх культурних потреб. Самофінансування культурних закладів 

зумовлює створення сприятливого середовища для максимального залучення 

фінансових ресурсів з позабюджетних джерел. 

Джерелами додаткового фінансування культурних закладів є широкий 

спектр платних послуг (Додаток В). Доходи, одержані таким методом, 

спрямовують насамперед на відшкодування витрат, пов’язаних із наданням 

цих послуг, сплату податків, обов’язкових згідно з чинним законодавством 

внесків, відрахувань, зборів, платежів. Після податкових відрахувань доходи 

від надання платних послуг мають спрямовувати на покриття потреби в 

коштах на заробітну плату працівників і нарахувань на неї, оплату витрат, 

пов’язаних із господарським утриманням закладу, інші невідкладні витрати 

закладу в цілому. Отриманий прибуток можна використовувати для 
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придбання основних засобів, капітального ремонту приміщень та 

матеріального заохочення працівників [114]. 

Систему фінансового забезпечення соціальної інфраструктури у розрізі 

галузей та цільових категорій населення для кожного джерела фінансових 

ресурсів систематизовано у табл. 1.11. 

Таблиця 1.11 

Напрями використання фінансових ресурсів розвитку соціальної 

інфраструктури в розрізі джерел 

Джерело фінансових 

ресурсів 
Категорія населення Галузі соціальної інфраструктури 

Плата за надані послуги 
Забезпечені прошарки 

населення 

ЖКГ, освіта, культура, охорона 

здоров’я, фізична культура і спорт 

Бюджетне фінансування Усі категорії громадян 
Освіта, охорона здоров’я, ЖКГ, 

культура та спорт 

Фінансові ресурси 

підприємств 

Працівники цих 

підприємств 

Усі галузі, об’єкти яких перебувають 

на балансі підприємств  

Забезпечені прошарки 

населення 

ЖКГ, освіта, культура, охорона 

здоров’я, фізична культура і спорт 

Малозабезпечені 

прошарки населення 

Усі галузі, об’єкти яких створені на 

умовах державно-приватного 

партнерства й надання безоплатних 

послуг населенню 

Спонсорство, меценатство, 

доброчинність 

Малозабезпечені 

прошарки населення 

Освіта, охорона здоров’я, фізична 

культура і спорт, культура 

Страхування Зайняте населення Охорона здоров’я 

Кредитування 
Кредитоспроможні 

члени суспільства 

Освіта, житлове господарство, 

охорона здоров’я 
 

Джерело: складено автором 

 

Наведені дані підтверджують, що кожне джерело фінансових ресурсів 

соціальної інфраструктури розраховане на відповідні категорії населення та 

відповідні соціально-інфраструктурні галузі й інститути. Саме тому 

вважаємо, що усі фінансові ресурси треба розглядати в комплексі, як єдиний 

механізм фінансування соціальної інфраструктури України. 

Варто зазначити, що окрім поглиблення науково-теоретичних основ 

фінансового забезпечення соціальної інфраструктури, на етапі визначення 

мети дисертаційної роботи, нами було встановлено необхідність 

удосконалення методологічних аспектів управління фінансовими 

ресурсами. Сутність методології полягає в засадах організації діяльності, 

раціональне застосування яких дає змогу більш комплексно дослідити 
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процеси формування й використання фінансових ресурсів розвитку 

соціальної інфраструктури та створює передумови для розроблення 

практичних рекомендацій щодо управління ними. 

У сучасній економічній літературі організація процесу розглядається 

як комплекс взаємопов’язаних аспектів: характеристика (склад, структура, 

обумовлення взаємодії складових); процес (процеси взаємодії з метою 

досягнення результату); організаційна система (об’єднання людей, 

співпраця яких націлена на досягнення встановлених цілей в ході 

виконання процедур і правил) [80, с. 24]. 

На нашу думку, загальнонаукові засади організації процесів доцільно 

трансформувати в методологічні аспекти управління фінансовими 

ресурсами розвитку соціальної інфраструктури, а саме: 

1) логічна структура (фінансові ресурси; суб’єкти соціальних відносин; 

теоретичні основи та практичні аспекти формування й використання 

фінансових ресурсів; форми, засоби й методи фінансування і його 

удосконалення; фінансові механізми; очікувані результати); 

2) характеристики (сучасна практика формування й використання 

фінансових ресурсів; принципи, пріоритети, умови й норми фінансування 

розвитку соціальної інфраструктури); 

3) часова структура (тактичні й стратегічні заходи по удосконаленню 

фінансування; фази, стадії, етапи формування та використання фінансових 

ресурсів).  

В контексті запропонованих методологічних аспектів управління 

фінансовими ресурсами розвитку соціальної інфраструктури, пропонуємо 

здійснити: проведення аналізу сучасної практики фінансування соціальної 

інфраструктури з бюджетів усіх рівнів та виявлення її проблем; визначення 

джерел фінансування, які можуть використовуватися у поточному періоді, та 

які потребують створення передумов для їх ефективного використання у 

майбутньому; виявлення пріоритетних напрямів фінансування в розрізі 

галузей, об’єктів та регіонів, що потребують додаткового залучення 
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фінансових ресурсів; обґрунтування методів і механізмів, які уможливлюють 

активізацію залучення фінансових ресурсів з позабюджетних джерел та їх 

ефективне використання у розвитку соціальної інфраструктури України в 

умовах євроінтеграційних процесів. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Дослідження наукових засад формування фінансових ресурсів розвитку 

соціальної інфраструктури дало змогу зробити такі висновки. 

1. Систематизація підходів до тлумачення соціальної політики держави 

уможливила визначення її сутності, особливостей реалізації в Україні і 

формулювання авторського уточнення даного поняття. В результаті 

дослідження завдань та принципів здійснення соціальної політики 

виокремлено її активну й пасивну складові. 

2. Обґрунтовано, що соціальна інфраструктура як особлива ланка 

національного господарського комплексу держави використовується для 

виконання функцій соціальної політики. На основі концептуального аналізу 

наукових підходів до тлумачення соціальної інфраструктури, виявлено її 

сутність, змістове наповнення і запропоновано визначати поняття з позиції 

поєднання матеріальної основи, процесів взаємодії із населенням країни та 

організаційно-економічних відносин із державою. На основі систематизації 

теорій просторового аналізу, розкрито функціональний аспект фінансового 

забезпечення розвитку соціальної інфраструктури в частині системи 

управління фінансовими ресурсами її розвитку. 

3. У результаті дослідження і критичного аналізу підходів до 

тлумачення фінансових ресурсів на мікро-, мезо- та макрорівнях, 

запропоновано визначати поняття “фінансові ресурси” як сукупність 

централізованих та децентралізованих грошових коштів держави, суб’єктів 

господарювання, створених у процесі розподілу і перерозподілу ВВП для 

забезпечення виконання функцій держави, а також виробничих завдань та 
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надання власних послуг кожного господарського суб’єкта відповідно до 

поставлених перед ним завдань. 

4. Всебічний розгляд теоретико-методологічних підходів до сутності 

фінансових ресурсів та соціальної інфраструктури уможливив уточнення 

понятійно-категоріального апарату фінансової науки, в результаті чого 

автором запропоновано тлумачити поняття “фінансові ресурси розвитку 

соціальної інфраструктури” як сукупність централізованих та 

децентралізованих фондів грошових коштів держави, суб’єктів 

господарювання, створених в процесі розподілу й перерозподілу ВВП для 

оснащення, модернізації, реконструкції, оновлення та розширення мережі 

об’єктів соціальної інфраструктури, а також, забезпечення доступності й 

належної якості їх послуг населенню відповідно до соціальних стандартів. 

5. Визначено джерела фінансових ресурсів розвитку соціальної 

інфраструктури України, а саме: плата за надані послуги; бюджетні 

асигнування; кредит; фінансові ресурси підприємств; громадські ініціативи - 

різного роду фонди та збори; кошти спонсорів, меценатів, доброчинних 

організацій і фондів. Відповідно сформовано джерела фінансових ресурсів в 

розрізі соціально-інфраструктурних галузей та категорій населення, для яких 

відбуватиметься підвищення рівня надання соціальних послуг. В умовах 

складної економічної ситуації в Україні автором обґрунтовано необхідність 

розгляду усіх ресурсів в комплексі, як єдиної системи фінансування 

соціальної інфраструктури. Аргументовано методологічні аспекти 

управління фінансовими ресурсами розвитку соціальної інфраструктури, а 

саме врахування в процесі її організації: характеристик (особливості, 

принципи, умови, норми); логічної структури (суб’єкт, об’єкт, предмет, 

форми, засоби, методи, результат); часової структури (фази, стадії, етапи). 

Основні наукові результати, отримані під час дослідження теоретико-

організаційних засад формування фінансових ресурсів розвитку соціальної 

інфраструктури, опубліковано у наукових працях автора [146; 150; 151; 154; 

159; 160; 162; 165; 167; 200; 203] 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

 

2.1. Оцінка регіонального розвитку та стану соціальної 

інфраструктури в Україні 

 

Для оцінки ефективності фінансування соціальної інфраструктури 

розглянемо деякі кількісні та якісні показники розвитку її галузей. Одним із 

важливих показників розвитку соціальної інфраструктури є інтенсивність 

ведення житлового та соціально-культурного будівництва. Об’єкти житлової 

інфраструктури є головним елементом житлово-комунального комплексу 

країни та найбільшою частиною соціальної інфраструктури сільських 

поселень. Загальний житловий фонд України в 2016 р. становив 977,9 млн м
2
 

загальної площі, із відношенням 1,5:1 житлового фонду міст до сільської 

місцевості. Починаючи з 2000-х років в Україні вводиться в експлуатацію 

житла майже в 2 рази менше, ніж у період 1990–1995 рр. (в 1990 р. в 

експлуатацію було введено 13 050 тис. м
2
 загальної площі) [135, с. 108]. При 

розгляді тенденції скорочення темпів житлового будівництва не можна 

випускати з контексту постійне зниження кількості населення в країні (табл. 

2.1). 

В Україні спостерігається суттєва диференціація регіонів за ступенем 

введення в експлуатацію житла. Згідно зі статистичними даними [136, 

с. 354], у 2015 р. найнижчий рівень введення в експлуатацію житла був у 

Луганській та Донецькій областях (25 м
2
 та 44 м

2 
загальної площі на 1 000 

населення), а також Запорізькій та Херсонській областях (101 м
2
 та 113 м

2 

загальний площі на 1 000 населення). Найвищий рівень виявлено у Київській 

та Івано-Франківській областях (1 864 м
2
 та 856 м

2
 загальної площі на 1 000 

населення). 20 областей України демонстрували показники, що були 

нижчими за середній. У 2016 р. показник загальної площі на 1 000 населення 
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отримав подальше зростання у Київській області і сягнув 1 192 м
2
. Лідируючі 

позиції у введенні житла в експлуатацію після Києва та області зайняли 

західні регіони України (Львівська обл., Волинська обл., Івано-Франківська 

обл.), що є наслідком міграційних процесів населення зі східних регіонів 

[135, с. 346]. 
 

Таблиця 2.1 

Введення в експлуатацію житлових будівель 

в Україні упродовж 2004–2016 рр. 

Рік 

Житлове 

будівництво, 

тис. м
2 

Приріст, % 

Комерційне 

житлове 

будівництво, 

тис. м
2 

Індивідуальне 

житлове 

будівництво, 

тис. м
2 

Постійне 

населення, 

тис. 

2004 7 566 17,6 2 540 5 026 47 442,1 

2005 7 816 3,3 3 447 4 369 47 100,5 

2006 8 628,4 10,4 3 976 4 652 46 749,2 

2007 10 243,7 18,7 4 567 5 677 46 465,7 

2008 10 495,6 2,5 4 665 5 831 46 192,3 

2009 6 399,6 –39,0 4 113 2 287 45 963,4 

2010 9 339,3 135,9 3 149 6 190 45 782,6 

2011 9 410,4 0,8 4 314 5 096 45 598,2 

2012 10 749,5 4,4 3 729 7 021 45 453,3 

2013 11 217 4,3 4 492 6 725 45 372,7 

2014 9 741 –13,2 5 240 4 501 45 245,9 

2015 11 044 13,4 5 456 5 588 42 759,7 

2016 9 367 –15,2% 5 285 4 082 42 590,9 
 

Джерело: складено автором на основі даних [135, с. 345; 138, с. 188] 

 

Станом на 2016 р. Житловий кодекс України [31] не змінює попередньо 

встановленої норми соціальної житлової площі на 1 особу – 13,65 м
2
, тоді як 

санітарна норма становить 9 м
2
, а розрахункова – 7 м

2
. В середньому по 

Україні у 2015 р. на кожного міського мешканця припадало по 18,7 м
2
, а на 

сільського – 26,8 м
2
 загальної жилої площі, що відображає зростання на 15 % 

з 2000 р. та дає змогу покрити соціальну норму. 

Забезпеченість населення житлом на території окремих регіонів суттєво 

відрізняється. У Київській, Івано-Франківській, Луганській, Херсонській, 

Донецькій та Кіровоградській областях, де спостерігаються найбільш 
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задовільні житлові умови, на кожного жителя припадає більше 23 м
2
. 

Найнижчий середній показник зафіксований у Волинській та Рівненській 

областях – нижче 19 м
2
 [190, с. 8]. 

Державний, комунальний та соціальний житловий фонд на сьогодні 

займає дещо більше 10 % загального житлового фонду країни. При чому, у 

містах державний та суспільний житловий фонд становить дві третини, а у 

сільській місцевості докорінно навпаки – 90 % житлового фонду перебуває в 

особистій власності населення [190, с. 6]. 

Забезпечення покращення житлових умов населення належить до 

пріоритетних напрямів соціальної політики держави, а побутове 

обслуговування є одним із основних показників рівня життя у країні. 

Вважаємо, надання житла окремим категоріям населення (учасники бойових 

дій, інваліди, багатодітні сім’ї, одинокі матері, постраждалі внаслідок аварії 

на ЧАЕС та ін.) є показником виконання державою своїх соціальних 

повноважень та пов’язане з фінансуванням розвитку державного, 

комунального та соціального будівництва. 

Підтримуване у 2009–2010 рр. щорічне забезпечення житлом на рівні 

0,9 % усіх громадян, що перебувають на квартирному обліку, в 2014 р. 

знизилося до 0,46 %. Якщо загальний обсяг громадян, які перебувають на 

квартирній черзі з 2010 р. скоротився на 42,3 %, то рівень забезпечення 

громадян житлом знизився до 72 %. Тенденція свідчить про недостатні темпи 

державного соціального будівництва на фоні перенасичення ринку 

приватним житловим будівництвом [89]. 

Позитивним кроком у забезпеченні населення житлом стала Державна 

програма забезпечення молоді житлом Державного фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву. За підсумками 2015 р. 

найпопулярнішою програмою цього фонду стала програма доступного житла 

з надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. 
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У 2015 р. удосконалення інвестиційної політики Фонду та концентрація 

певної кількості кредитних ресурсів на житлових об’єктах з високим 

ступенем готовності дозволили забезпечити введення в експлуатацію 38 

будинків для молодих сімей у п’ятнадцяти областях України, навіть 

незважаючи на виключення ресурсів державного бюджету з інвестиційної 

бази Фонду. Власні квартири отримали 485 сімей позичальників Фонду, у 

тому числі за рахунок пільгового кредитування 311 квартир, по програмі 

доступного житла 126 квартир та за рахунок здешевлення іпотечного 

кредитування 48 квартир. Програми фонду були профінансовані з місцевих 

бюджетів на 127,12 млн грн на 38,45 млн грн за рахунок внесків громадян 

[88, с. 4]. 

У 2016 р. в експлуатацію вже було введено 40 житлових будинків. 

Власні квартири отримали 377 сімей за усіма програмами Фонду [88, с. 4]: 

пільгове кредитування молоді й інших категорій громадян – 286 квартир; 

надання підтримки для будівництва доступного житла – 67 квартир; 

здешевлення вартості іпотечних кредитів – 24 квартири. 

Попри коливання темпів будівництва у регіонах у зв’язку з 

комерційними та політичними розрахунками спостерігаємо тенденцію 

досягнення необхідних обсягів житлових площ для надання можливості 

населенню забезпечити себе прийнятними житловими умовами. Однак темпи 

будівництва об’єктів соціальної інфраструктури (навчальних закладів, 

дитячих садків, закладів охорони здоров’я, спортивних та культурних 

закладів), необхідних для обслуговування новоствореної житлової 

нерухомості, є значно нижчими та не в змозі задовольнити потреби 

населення у доступності, в тому числі територіальній, соціальних послуг. 

У жовтні 2017 р. заступник Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства повідомив у своєму 

виступі про необхідність збільшення будівництва об’єктів соціальної 

інфраструктури, а саме: шкіл, дитячих садків і лікарень, оскільки середній 
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рівень диспропорції темпів соціального будівництва з житловим по Україні 

становить понад 17 % [25]. 

Освітня галузь соціальної інфраструктури демонструє відсутність 

кількісного розвитку. Починаючи з 2004 р. спостерігається поступове 

скорочення кількості загальноосвітніх навчальних закладів, а з 2007 р. – 

щорічне зменшення кількості закладів вищої освіти усіх рівнів акредитації 

(табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Статистика функціонування освітніх закладів 

в Україні упродовж 2004–2017 рр. 

Рік 
Дошкільні 

навчальні заклади, 

тис. 

Загальноосвітні 

навчальні заклади, 

тис. 

Професійно-технічні 

навчальні заклади, 

одиниць 

Заклади вищої 

освіти, одиниць 

2004  14,9 21,7 1 011 1 167 
2005  15,1 21,6 1 023 951 
2006  15,1 21,4 1 021 920 
2007  15,3 21,2 1 022 994 
2008  15,4 21,9 1 018 881 
2009  15,5 20,6 975 861 
2010  15,6 20,3 976 854 
2011  16,1 19,9 976 846 
2012  16,4 19,7 972 823 
2013 16,7 19,3 968 803 
2014 15,0 17,6 814 664 
2015 14,8 17,3 798 659 
2016 14,9 16,9 787 657 
2017 14,9 16,2 756 661 

 

Джерело: складено автором на основі даних [89] 

 

Дані табл. 2.2 свідчать, що обсяги масового скорочення кількості 

загальноосвітніх і професійно-технічних закладів упродовж 2004–2017 рр. 

становлять 25 %, закладів вищої освіти – 43 %. 

Незважаючи на той факт, що у 2004–2013 рр. у країні було призупинено 

процес закриття дошкільних навчальних закладів та активізовано дії щодо 

відновлення та розширення їх мережі, в 2013 р. у середньому по країні 

забезпеченість такими закладами становила лише 62 %. У Полтавській, 

Сумській, Херсонській та Черкаській областях потреби населення в місцях у 

закладах дошкільного виховання були задовільнені лише на 71–73 %. 
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Найгірша ситуація спостерігалася у Львівській та Івано-Франківській 

областях, де дефіцит місць у дошкільних закладах сягнув 52 % та 61 % 

відповідно. Доцільно відзначити, що на такі заклади покладені надзвичайно 

важливі функції: освіта, навчання, виховання, всебічний розвиток, 

оздоровлення дітей дошкільного віку, а також надання можливості їхнім 

батькам поєднувати професійну зайнятість з виконанням батьківських 

обов’язків [190, с. 8]. 

Зауважимо, що при щорічному введенні в експлуатацію нових 

дошкільних навчальних закладів упродовж 2004–2013 рр., 700 закладів з 16,7 

тис. у 2013 р. не працювали. Третина названих закладів (37 %) не була 

придатною для цільового використання або перебувала на капітальному 

ремонті, інші (63 %) не працювали внаслідок відсутності дітей, а також 

незабезпечення паливом, електроенергією та державним фінансуванням (з 

них 21 % закладів не працювали 6–10 років, а 46 % – понад 10 років) [137, 

с. 405]. У статистичних даних 2015–2016 рр. заклади, що не працювали 

більше року, вже не враховані. 

У тенденції введення в експлуатацію мережі інфраструктурних об’єктів 

дошкільного виховання до 2014 р. виявлено екстенсивне розширення. 

Вважаємо, що спрямування фінансових ресурсів у реконструкцію та 

переобладнання існуючих закладів, замість фінансування введення в 

експлуатацію нових, уможливлює підвищення ефективності використання 

фінансових ресурсів з метою піднесення рівня надання послуг. Закриття 

несправних та стримування будівництва нових об’єктів упродовж 2014–

2016 рр. дало змогу скеровувати фінансові ресурси у модернізацію існуючої 

мережі. Аналізуючи тенденцію до скорочення кількості загальноосвітніх 

шкіл та закладів вищої освіти, доцільно розглянути попит на послуги цієї 

галузі, що залежить від демографічної ситуації в країні та виражається в 

кількості учнів і студентів (Додаток Г). 

Із врахуванням постійного зниження приросту населення, що знижує 

попит на освітні послуги, скорочення кількості закладів освітньої галузі є 
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обґрунтованим процесом. При скороченні кількості постійного населення 

упродовж 2004–2017 рр. на 11 %, кількість учнів загальноосвітніх шкіл 

зменшилася з 5 626 тис. до 3 894 тис., що становить 30 % скорочення. 

Скорочення у професійно-технічних закладах становить понад 50 % від 

початкової кількості учнів, у закладах вищої освіти кількість студентів 

зменшилася на 40 % [89]. 

Окрім скорочення кількості здобувачів освіти, зменшилася і кількість 

учителів загальноосвітніх навчальних закладів. У 2017 р. в українських 

школах працювало 440 тис. вчителів, поряд із 515 тис. у 2010 р. та 547 тис. у 

2004 р. [89], що є найнижчими показниками української системи середньої 

освіти. Як зазначалося раніше, фактичні видатки на фінансування освітньої 

галузі в основному покривають видатки на оплату праці. Відтак, скорочення 

кількості вчителів створює передумови для перерозподілу бюджетних 

видатків на користь підвищення якості надання освітніх послуг, 

комп’ютеризацію закладів, технічне оснащення і ремонт споруд, та 

передусім – на забезпечення доступності освіти усіх рівнів для населення. 

Сьогодні значна частка фінансування освітянських послуг припадає 

саме на населення. Отже, питання підвищення доступності освіти потребує 

влиття значних фінансових ресурсів для забезпечення бюджетних програм 

підготовки кадрів, державних та приватних замовлень, стипендій тощо. 

Щодо оптимізації мережі й підвищення територіальної доступності 

навчальних закладів для населення, це питання є наступним кроком після 

відсіювання несправних закладів з бюджетних планів та перерозподілу 

фінансових ресурсів на модернізацію діючих навчальних закладів. 

У галузі охорони здоров’я упродовж 2004–2016 рр., також відсутня 

тенденція нарощення обсягів введених в експлуатацію медичних закладів, 

зокрема у сільській місцевості. 

Статистичні дані, відображені у табл. 2.3, свідчать про скорочення 

кількості та низькі показники створення тих лікарняних закладів, основу 

фінансування яких становлять бюджетні кошти. За умови скорочення 
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кількості уперше зареєстрованих захворювань упродовж досліджуваного 

періоду на 16 %, зменшення кількості лікарняних закладів сягає 41 %. 

Обрахунки доводять, що частка хворих, які звертаються в один лікувальний 

заклад зросла на 30 %. Відтак, зростання концентрації хворих у кожному 

медичному закладі підвищує важливість реконструкції, модернізації та 

забезпечення цих закладів сучасним медичним обладнанням. 

Таблиця 2.3 

Кількість закладів охорони здоров’я і захворюваність населення 

в Україні упродовж 2004–2016 рр. 

Рік 
Лікарняні 

заклади, тис. 
Поліклінічні 

заклади, тис. 

Станції швидкої 

мед. допомоги, 

од. 

Уперше зареєстро-

вані випадки 

захворювань, тис. 

2004 2,9 7,7 975 32 573 

2005 2,9 7,8 976 32 912 

2006 2,9 7,9 982 32 240 

2007 2,8 8,0 987 32 807 

2008 2,9 8,8 997 32 467 

2009 2,8 8,8 998 33 032 

2010 2,8 8,6 990 33 080 

2011 2,5 7,8 940 32 381 

2012 2,4 8,0 866 31 162 

2013 2,2 10,3 - 31 024 

2014 1,8 9,8 - 26 881 

2015 1,8 10,0 - 26 789 

2016 1,7 10,2 - 27 361 
 

Джерело: складено автором на основі даних [135, с. 512; 138; 89] 

 

Одним із найважливіших показників розвитку інфраструктури в системі 

надання медичної допомоги, є рівень забезпеченості населення лікарняними 

ліжками. Найкращі значення цей показник має у Чернігівській, Луганській, 

Херсонській та Львівській областях, де рівень забезпечення лікарняними 

ліжками значно перевищує середній по Україні (8,8 одиниць у розрахунку на 

100 тис. населення). Значно нижчий за середньоукраїнський рівень 

забезпеченості лікарняними ліжками мають Чернівецька, Житомирська, 

Вінницька та Закарпатська області [190, с. 9]. 
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Забезпечення населення лікарями є одним із основних показників, що 

відображають рівень розвитку країни. В Україні в 2016 р. працювало 187 тис. 

лікарів, які займаються безпосереднім лікуванням. Середній медичний 

персонал (медсестри, фельдшери, акушери) становить 367 тис. За даними 

ВООЗ, кількість лікарів на 10 тис. населення в Європі становить у 

середньому 36. В Україні ж показник забезпеченості лікарями, які 

безпосередньо займаються лікуванням хворих, становить 44 [89]. Такий 

рівень забезпечення населення лікарськими послугами значно перевищує 

необхідні норми, що свідчить про перерозподіл бюджетного фінансування на 

оплату заробітних плат замість модернізації медичних закладів. 

Показник забезпеченості населення лікарями у Великобританії в 2,4 рази 

менший, ніж в Україні, та становить 18 лікарів на 10 тис. осіб. В Україні 

кожного року відбувається підготовка 10 тис. лікарів, і ця кількість постійно 

зростає. Дані свідчать про доцільність скорочення щорічних обсягів 

підготовки лікарів до 2,5 тис. [77, с. 104].  

Загальною характеристикою стану галузі охорони здоров’я, що 

виражається у результативності надання медичних послуг, є очікувана 

тривалість життя. За цим показником упродовж 1990–2017 рр. Україна 

суттєво поступається європейським країнам (у середньому на 7 років). 

Протягом тривалого періоду в Україні спостерігається перевищення 

кількості померлих над кількістю народжених, тобто депопуляція. Темпи та 

масштаби цього явища мають суттєві регіональні відмінності. При 

середньому показнику природного приросту по країні 0,76, в окремих 

областях (Сумській, Полтавській, Черкаській) він ледь наближається до 0,60, 

а в Чернігівській становить усього 0,49. Загальними чинниками депопуляції 

залишаються надзвичайно високий рівень передчасної смертності, 

передусім – смертності чоловіків працездатного віку, та відносно невисокий 

рівень народжуваності. Найвищі в країні рівні дитячої смертності мають 

Донецька та Кіровоградська області (більше 11 осіб на 1 000 народжених 

живими при середньому по Україні значенні цього показника 8 осіб), 
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найнижчі – Полтавська та Київська. Найвищі рівні передчасної смертності 

демонструють Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, 

Луганська, Миколаївська, Чернігівська області, де на рік на 1 000 населення 

відповідного віку припадає більше 6 передчасних втрат життя. Високий 

рівень передчасної смертності зумовлений погіршенням стану здоров’я, 

поширенням нездорового способу життя і соціально детермінованих 

захворювань, нераціональним харчуванням, стресами, екологічними 

умовами, погіршенням умов праці, високим рівнем смертності від зовнішніх 

причин, підвищенням рівня виробничого й побутового травматизму тощо. 

При цьому Житомирська та Кіровоградська області мають найгірші 

всередині країни значення, найкращі показники традиційно демонструють 

західні регіони [190, с. 7].  

Варто зазначити, що проблеми фінансування протягом останніх років не 

стосувалися стадіонів, спортивних споруд та фізкультурно-оздоровчих 

комплексів. Обсяги введення в експлуатацію спортивних споруд та стадіонів 

упродовж 2004–2017 рр. наведено у табл. 2.4.  

Таблиця 2.4 

Динаміка введення в експлуатацію спортивно-оздоровчих об’єктів 

в Україні упродовж 2004–2016 рр. 

Рік Стадіони, місць 
Спортивні зали, 

м
2 

Спортивні споруди, 

м
2 

Фізкультурно-

оздоровчі 

комплекси, місць 

2004 – 12 481 53 874 2 333 

2005 150 6 258 8 189 3 738 

2006 1 687 25 415 16 562 1 422 

2007 20 990 16 174 5 030 226 

2008 33 500 16 685 26 832 1 186 

2009 52 888 43 838 23 476 16 251 

2010 9 643 9 930 15 583 1 452 

2011 100 739 17 573 25 599 795 

2012 55 127 34 968 176 267 1 591 

2013 6 654 47 083 57 517 953 

2014 – 22 607 34 440 1 038 

2015 1 180 15 643 26 873 220 

2016 1 104 19 534 71 275 1 011 
 

Джерело: складено автором на основі даних [135, с. 356; 138] 
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Активне фінансування будівництва спортивно-оздоровчих споруд, 

динаміка введення в експлуатацію яких згідно з даними табл. 2.4. різко 

зросла з 2008 р., розглядалось як інвестиція у проведення футбольного 

чемпіонату в Україні у 2012 р. Початковий капітал на будівництво надходив 

із бюджетів усіх рівнів. У подальшому було залучено значні обсяги 

фінансових ресурсів приватних інвесторів. Цей приклад пропонуємо вважати 

показовим з метою виявлення можливостей фінансування соціальної 

інфраструктури шляхом залучення приватних інвестицій.  

Культурний комплекс соціальної інфраструктури представлений 

підприємствами, що виробляють товари культурного та інформаційного 

призначення, самими об’єктами культури та мистецтва, а також, 

організаціями засобів масової інформації. Бібліотеки займають позицію 

наймасовішого закладу культури. Їх книжковий фонд у 2016 р. склав 255 млн 

примірників книжок та журналів, що свідчить про скорочення (311 млн 

примірників, 2013 р.). З 17 тис. українських бібліотек понад 13,5 тис. діють у 

сільській місцевості та налічують 112 млн примірників книжкового фонду 

[135, с. 157]. Отже, рівень забезпечення сільського населення бібліотечними 

установами поступається забезпеченню міського, в умовах особливостей 

територіального розпорошення населення. Водночас, міські бібліотеки 

обслуговують значно більшу кількість населення. 

Скорочення книжкового фонду бібліотек у регіонах є сталою 

тенденцією за останні двадцять років. Незначну тенденцію до зростання 

книжкового фонду виявлено у Дніпропетровській, Рівненській, Чернігівській 

областях. У місті Києві, де зосереджені бібліотеки національного рівня, 

упродовж 2004–2017 рр. він скоротився на 20 %. [135, с. 162]. Зменшення 

потреб міського населення у послугах бібліотек та відповідне скорочення 

приросту їх фонду можна пояснити підвищенням рівня забезпеченості 

комп’ютерами та доступом до мережі Інтернет, що надає альтернативні 

можливості для читання літератури та отримання інформації.  
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Музейна справа є ще одним важливим складником культурного життя 

населення. У 2016 р. на території України функціонувало майже 576 музеїв, 

менше 10 % з яких перебувають у державній та комунальній власності. 

Державний музейний фонд України сягає 125,7 тис. експонатів, однак, через 

недостатність фінансування для реконструкції та забезпечення поточної 

діяльності музейних площ населенню представлено лише 10 % [135, с. 157]. 

Аналізуючи стан надання соціальних послуг у системі соціальної 

інфраструктури, доцільно розглянути пасажирські перевезення. Їх вагома 

роль у розвитку соціальної інфраструктури країни полягає в забезпеченні 

сполучення та покращення побутових умов для населення. 

У 2016 р. обсяги автоперевезень пасажирів транспортом загального 

користування становили 4,8 млрд пасажирів, трамвайне сполучення мали 

22 міста, тролейбусне – 44, метрополітенне сполучення наявне у Києві, 

Харкові та Дніпрі. Упродовж 2005–2015 рр. спостерігалося скорочення 

обсягів перевезень пасажирів транспортом загального користування від 

показника у 8,2 млрд до 5,16 млрд пасажирів. Тенденція до спаду 

обґрунтована зростанням кількості приватних автомобілів, кількість яких 

упродовж 2000–2016 рр. збільшилася на 37 %. Безперечним лідером є Київ, 

для якого цей показник за 10 років зріс на 70 % [135, с. 377]. 

Невід’ємною частиною соціальної інфраструктури, яка порівняно з 

іншими, постійно розвивається та нарощує потужності, є зв’язок. Доходи 

підприємств від надання послуг пошти та зв’язку у фактичних цінах з 

урахуванням ПДВ упродовж 2005–2016 рр. зросли із 27 411 млн грн до 

61 911 млн грн [135, с. 386]. 

Варто згадати про комп’ютерний та мобільний зв’язок. За десятирічний 

період доходи підприємств, які надають послуги мобільного зв’язку зросли у 

2,3 разу (2005 р. – 14 476 млн грн, 2016 р. – 34 077 млн грн), а підприємств, 

що надають послуги комп’ютерного зв’язку у 7 разів (2005 р. – 1 009 млн 

грн, 2016 р. – 9 102 млн грн), що вказує на постійне збільшення користувачів 

цих видів зв’язку [135, с. 386]. Враховуючи стрімке нарощення попиту на ці 
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послуги, зростає інвестиційна привабливість підприємств цієї галузі, вони 

отримують можливість розвитку шляхом вливання інвестицій з приватного 

сектора. 

Розвиток соціальної інфраструктури регіону доцільно оцінити за 

обсягом послуг, реалізованих населенню, який зріс у 5,4 раза упродовж 

2002–2014 рр. У 2014 р. особливо значним він був у Одеській (1 938 грн на 

одну особу), Харківській (1 504 грн на одну особу), Львівській (1 505 грн на 

одну особу), Дніпровській (1 507 грн на одну особу), Запорізькій (1 128 грн 

на одну особу) областях та у м. Києві (14 292 грн на одну особу) [135, с. 265]. 

Дослідження свідчать про кращий розвиток соціально-побутової 

складової соціальної інфраструктури, ніж соціально-культурної. Це 

пов’язано з кращою ситуацією у фінансуванні, а саме диверсифікацією 

джерел залучення фінансових ресурсів у галузі, ефективним використанням 

механізмів самофінансування та влиттям приватних інвестицій. 

Соціально-побутовий комплекс соціальної інфраструктури спрямований 

на задоволення першочергових потреб населення, що й передбачає 

зосередження основного попиту населення на його галузях. Така структура 

споживацького попиту створює кращі умови для самофінансування через 

одержання плати за надані послуги та підвищує інвестиційну привабливість 

цього соціального сектора. Можливості залучення та ефективного 

використання позабюджетних джерел є передумовою розвитку соціальних 

галузей та стабільного бюджетного фінансування. 

Для подальшого аналізу можливості використання самофінансування 

(плати за надані послуги) як джерела фінансових ресурсів розвитку 

соціальної інфраструктури доцільно розглянути рівень та динаміку 

середньомісячної заробітної плати населення (табл. 2.5). 

Динаміка щорічного збільшення середньомісячної заробітної плати 

упродовж 2010–2017 рр. в середньому на 20 % сприяла тому, що у 2017 р. 

доходи населення у 4,2 раза перевищують прожитковий мінімум і у 2,2 – 
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мінімальний розмір заробітної плати. Це свідчить про фінансово 

обґрунтовану спроможність оплати соціальних послуг загалом по країні. 

Таблиця 2.5 

Динаміка середньомісячної заробітної плати у розрахунку на 

одного штатного працівника упродовж 2010–2017 рр. 

Рік 
Середня 

заробітна 

плата, грн 

У соціально-інфраструктурних галузях: 

Освіта, грн 
Охорона здоров’я, 

грн 

Мистецтво, спорт, 

розваги, відпочинок, 

грн 

2010 2 250 1 884 1 624 2 129 

2011 2 648 2 077 1 768 2 394 

2012 3 041 2 532 2 204 3 017 

2013 3 282 2 696 2 374 3 343 

2014 3 480 2 745 2 463 3 626 

2015 4 195 3 132 2 853 4 134 

2016 5 183 3 769 3 435 4 844 

2017 7 104 5 857 5 023 6 608 
 

Джерело: складено автором на основі даних [89] 

 

На противагу узагальненого показника, у 8 областях України 

спостерігається розрив між реальною і середньою заробітною платою не 

більше ніж у два рази. При цьому тільки в Дніпропетровській та Київській 

областях розмір середньомісячної заробітної плати був вищим за середній по 

Україні, а в Чернігівській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській, 

Житомирській, Закарпатській, Волинській він не перевищує 80 % від 

середнього рівня по країні. Коефіцієнт диференціації регіонів за розміром 

середньої заробітної плати в останні роки становить 1,5–1,6 [190, с. 5]. 

У регіональному розрізі понад 13 % населення отримують 

середньомісячні доходи, що є нижчими від прожиткового мінімуму. Якщо в 

2013 р. у Донецькій та Харківській областях цей показник був зафіксований 

на рівні 6 %, то в Тернопільській та Рівненській він сягнув 30 % [190, с. 6]. 

Високий рівень регіональної диференціації населення за доходами в 

першу чергу зумовлений специфікою, а саме промисловим чи аграрним 

спрямуванням, та рівнем промислового розвитку регіону. Доходи населення 
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у високорозвинених промислових регіонах значно переважають доходи у 

слабкорозвинених та аграрних. Виявлена в процесі дослідження поняття та 

особливостей соціальної інфраструктури залежність рівня її розвитку від 

ступеня промислового розвитку регіону у поєднанні з вищими розмірами 

заробітних плат у цих регіонах свідчить про регіональні відмінності у 

спроможності соціально-інфраструктурних галузей до використання 

самофінансування у якості джерела залучення фінансових ресурсів. 

Варто зазначити, що згідно з даними табл. 2.5, оплата праці у соціальних 

галузях є нижчою від середнього показника по країні. Це свідчить про низьку 

привабливість робочих вакансій в установах соціальної інфраструктури для 

працездатного населення, що, на нашу думку, не сприяє залученню 

кваліфікованих працівників і спричиняє відтік кваліфікованих освітніх, 

медичних та культурних кадрів з України. 

Рівень розвитку соціальної інфраструктури регіону або країни, який 

характеризує матеріально-технічну базу, потенціал та внутрішні резерви 

відповідних галузей, відображають у вигляді узагальненого показника через 

застосування певної процедури агрегації відносних величин. Його 

складовими є матеріально-технічний стан, рівні забезпечення та 

використання населенням об’єктів соціальної інфраструктури [27]. 

Для оцінювання матеріально-технічного стану об’єктів соціальної 

інфраструктури вважаємо доцільним дослідити їх наявність, стан та 

визначити ступінь зносу за допомогою первісної та залишкової вартості 

об’єктів соціально-інфраструктурних галузей. 

У результаті аналізу даних табл. 2.6 щодо ступеня зносу об’єктів 

соціально-інфраструктурних галузей можемо стверджувати, що прогресуюча 

динаміка зносу на певних проміжках часу вирівнюється капітальними 

інвестиціями, які забезпечують часткове відновлення стану об’єктів. 

Порівняльний аналіз динаміки зносу та скорочення кількості об’єктів 

освітньої галузі, дав змогу зробити висновок, що незначне зниження ступеня 

зносу пов’язане із закриттям закладів, які не враховуються при оцінюванні.  
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Таблиця 2.6 

Динаміка зносу основних засобів 

за видами економічної діяльності упродовж 2009–2016 рр. 

Рік 

Загальний 

показник зносу 

основних засобів 

в країні, % 

Ступінь зносу, % 

Освіта 
Охорона здоров’я 

та надання соц. 

послуг 

Мистецтво, спорт, 

розваги та 

відпочинок 

2009 60,0 62,4 46,7 8,5 

2010 74,9 62,5 50,8 7,4 

2011 75,9 43,7 42,4 47,1 

2012 76,7 43,6 42,4 46,7 

2013 77,3 44,9 45,7 31,7 

2014 83,5 45,0 44,0 30,8 

2015 60,1 45,6 43,9 32,2 

2016 58,1 42,7 53,4 39,2 
 

Джерело: складено автором на основі даних [89] 

 

На основі даних табл. 2.6 пропонуємо побудувати та проаналізувати 

динаміку зносу основних засобів у досліджуваних галузях у графічному 

вигляді (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Динаміка зносу основних засобів 

у соціально-інфраструктурних галузях упродовж 2009–2016 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [89] 

 

Аналіз динаміки зносу у розрізі галузей свідчить про пріоритетність 

інвестицій в основний капітал освітньої галузі та охорони здоров’я упродовж 

досліджуваного періоду. Інвестиції, зроблені у 2010 р., знизили ступінь зносу 
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в освіті на 18,8 % і в охороні здоров’я на 8,4 %. Упродовж 2011–2015 рр. 

капітальні інвестиції вирівнювали динаміку прогресуючого зносу, що 

забезпечувало підтримку стану на стабільному рівні, однак виключало 

можливості до розвитку. З 2016 р. капітальні інвестиції в об’єкти охорони 

здоров’я перестали покривати обсяги вже досягнутого високого рівня зносу. 

Значна частина об’єктів охорони здоров’я збереглася з минулого 

століття та є непридатними для нормальної експлуатації, однак, недостача 

фінансування не дає змоги провести капітальні ремонти та переоснащення. З 

2016 р. в установах охорони здоров’я відчувається гостра нестача обладнання 

(близько 60 % потребує заміни або ремонту). 

У галузях мистецтва, спорту, розваг та відпочинку знос основних засобів 

зріс на 300 % у 2011 р., упродовж наступних 3-х років обсяги фінансування 

дали змогу дещо поліпшити та підтримувати стан об’єктів. Однак з 2016 р. 

динаміка зносу повторює ситуацію, що склалась у галузі охорони здоров’я, зі 

зростанням ступеня зносу на 7 %. 

На нашу думку, зростаюча динаміка зносу основних засобів свідчить 

про відсутність достатнього фінансування медично-оздоровчої та культурно-

спортивної галузей. Існуюча модель фінансування не створює передумов для 

покращення рівня надання соціальних послуг. 

У вищенаведеному дослідженні виявлено відмінності у галузевій 

структурі та рівні надання соціальних послуг між регіонами, зокрема між 

різними областями, між містами і сільською місцевістю, між промисловими 

регіонами різного рівня розвитку. 

Низький рівень розвитку соціально-інфраструктурних галузей створює 

негативні передумови для зниження рівня освіченості, духовного та 

фізичного здоров’я населення. 

Негативні тенденції у перебігу основних демографічних процесів 

(смертності, народжуваності та міграції) призводять до постаріння населення 

і збільшення демоекономічного навантаження на населення працездатного 

віку. Це загрожує забезпеченню соціальної та економічної стабільності через 
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постаріння працюючого населення (і як наслідок – зменшення пропозиції 

робочої сили, падіння продуктивності праці), збільшення суспільних витрат 

на систему охорони здоров’я, труднощі з наповненням фондів соціального 

призначення та ін. У 2013 р. демоекономічне навантаження на населення у 

віці 16–59 років склало 595 осіб на 1 000 населення відповідного віку. У 

Чернігівській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та 

Черкаській областях цей показник був у межах 630–650 осіб. Найменше 

демоекономічне навантаження спостерігалося на територіях Луганської, 

Львівської та Харківської областей. Позитивні демографічні тенденції (що 

позначилися у другій половині 2000-х років) до останнього часу залишалися 

відносно стійкими до негативних змін у загальній макроекономічній ситуації. 

Однак, як показує досвід 1990-х років, суттєве і тривале погіршення 

соціально-економічних умов життя найгірше позначається на процесі 

відтворення населення, якість якого, акумулюючи в собі дію чи не всіх 

чинників зовнішнього середовища, сама по собі постає вагомим індикатором 

соціальної напруженості [190, с. 9]. 

Соціально-економічні диспропорції у розвитку різних регіонів 

зумовлюють міграцію населення до більш розвинутих регіонів з метою 

отримання заробітних плат і соціальних послуг вищого рівня. Такі міграційні 

процеси зумовлюють подальший розвиток більш розвинених регіонів та 

відставання у розвитку інших, що призводить до значного соціального, 

економічного та демографічного перекосу в межах країни. З позиції 

пролонгованого ефекту, окремі регіони стають економічним потенціалом 

країни, інші набувають якостей соціального тягаря для держави, що потребує 

значних витрат бюджетних ресурсів для забезпечення соціального захисту й 

підтримки населення цих регіонів. Відтак пріоритетним напрямом реалізації 

соціальної політики вважаємо спрямування фінансових ресурсів у розвиток 

соціально-інфраструктурних об’єктів слабкорозвинених регіонів країни з 

метою уникнення відставання у всесторонньому розвитку населення на 

окремих територіях, що зменшує їх трудовий та виробничий потенціал. 
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Своєю чергою низька економічна привабливість соціально-

інфраструктурних об’єктів для працездатного населення, що виникає в 

результаті нижчого рівня заробітних плат порівняно з іншими видами 

економічної діяльності, призводить до міграції вузько кваліфікованих 

працівників не лише в межах країни, а й за кордон. 

Вищенаведені дані дають змогу зробити висновок, що особливості та 

тенденції зміни просторових характеристик соціальної інфраструктури 

значною мірою обумовлюють специфіку та вектори розвитку країни, її 

зовнішньополітичне та зовнішньоекономічне становище, формують її 

інвестиційний імідж, впливають на рівень конкурентоспроможності 

національної економіки. Посилення диференціації та диспропорцій розвитку 

соціальної інфраструктури окремих регіонів у найближчому майбутньому 

може стати загрозою руйнування національних економік окремих країн, 

втрати економічної незалежності та потрапляння в політичну залежність від 

більш розвинених країн. 

На нашу думку, комплексний розвиток усіх соціально-інфраструктурних 

галузей на території кожного регіону є основною умовою реалізації завдань, 

поставлених перед соціальною інфраструктурою країни, зокрема, 

забезпечення всебічного розвитку кожного члена суспільства та 

збалансованого розвитку усіх регіонів. У цьому контексті вважаємо 

доцільним говорити про рівноцінні умови обслуговування мешканців різних 

поселень, його спеціалізацію та комплексність, оптимізацію витрат часу на 

відвідування закладів. Кожен із соціальних об’єктів створює у просторі 

власну територію дії. Вона може бути обмеженою (заклади охорони здоров’я, 

освіти, житлово-комунального господарства) і необмеженою (заклади 

побутового обслуговування, торгівлі, громадського харчування). Межі таких 

територій дії залежать від специфіки регіональної системи розселення, 

функціонування підприємств, розвитку транспортної мережі. 

Оптимізацію розміщення соціальних об’єктів з економічного погляду 

розглядаємо як максимально ефективне використання ресурсів території. 
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Соціальний аспект територіального розміщення, на нашу думку, передбачає 

врахування потреб населення, що зумовлює створення передумов для 

ефективного використання його робочого та вільного часу, покращення 

можливостей та умов отримання соціальних, побутових й культурних послуг. 

Для найповнішого задоволення потреб населення доцільно враховувати 

особливості регіону, до яких, на нашу думку, належать економічні, 

демографічні, соціальні та природно-кліматичні умови життєдіяльності. На 

основі врахування цих особливостей доцільним є планування розміщення 

об’єктів соціальної інфраструктури у просторі з метою забезпечення 

максимальної територіальної доступності для усього населення регіону. 

Зауважимо, що проблема територіальної доступності в Україні набула 

більшого значення для сільських місцевостей. 

У сучасних економічних дослідженнях, з метою створення математичної 

моделі оптимального розміщення об’єктів соціальної інфраструктури 

використовують апарат цілочисельного програмування. Запропонована 

математична модель з нульовими незалежними змінними придатна для 

використання з метою планування розміщення мережі різних соціальних 

об’єктів [75, с. 228]: 

Z = f(x1,x2,…,xn) → max(min)    (2.1) 

за наявності обмежень: gi = (x1, x2,…, xn) = 0, i = 1, 2,…, m. 

Згідно зі змінами у законодавчому регулюванні охорони здоров’я в 

Україні [111], передбачено обґрунтування територіального розміщення 

існуючих та відкриття нових закладів охорони здоров’я. Тому для прикладу, 

на основі вищенаведеної моделі розрахуємо необхідну кількість закладів 

охорони здоров’я, які здатні надати медичну допомогу мешканцям 6 

населених пунктів, за умови що кількість медичних закладів мінімальна і 

мешканець кожного населеного пункту має змогу дістатися до закладу 

упродовж 15 хв. 

Затрати часу на добирання від населеного пункту до медичного закладу 

задані матрицею. Кількість закладів визначає цільова функція [75, с. 228]: 
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Z = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6   (2.2) 

змінні: xi =1, якщо заклад побудований у населеному пункті; xi = 0, якщо 

побудований поза його межами. 

Розміщення, за яким мешканець кожного населеного пункту може 

дістатися закладу за 15 хвилин, забезпечується системою обмежень: 

x1 + x2 ≥ 1, x1 + x2 + x6 ≥ 1, x3 + x4 ≥ 1, x3 + x4 + x5 ≥ 1,  (2.3) 

x4 + x5 + x6 ≥ 1, x2 + x5 + x6 ≥ 1. 

У результаті реалізації моделі методом гілок та меж виявлено ext := 

{x1 = 0, x2 = 1, x3 = 0, x4 = 1, x5 = 0, x6 = 0}, тобто оптимальним розв’язанням 

поставленого завдання у заданих умовах є побудова лише двох закладів 

охорони здоров’я в регіоні. 

На нашу думку, використання аналогічних методів математичного 

моделювання уможливлює досягнення оптимального територіального 

розміщення мережі соціально-інфраструктурних об’єктів і передбачає 

перехід до наступного кроку – забезпечення необхідного рівня надання 

соціальних послуг. 

Підсумовуючи вищенаведений аналіз стану розвитку соціальної 

інфраструктури в Україні, вважаємо розв’язання проблеми формування 

фінансових ресурсів розвитку соціально-інфраструктурних галузей 

нагальним у напрямку надання якісних і доступних соціальних послуг 

населенню з метою подолання соціальних диспропорцій та сприяння 

соціально-економічному розвитку держави. 

 

2.2. Особливості фінансування соціально-інфраструктурних галузей 

України 

 

Активізація соціальних ресурсів розвитку держави та її регіонів 

потребує сприятливих умов життєдіяльності і праці, розвиненої системи 

збереження і відтворення здоров’я, надання якісних освітніх послуг включно 

зі системою перенавчання та підвищення професійної кваліфікації, що може 
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бути забезпечено завдяки ефективному функціонуванню регіональної 

соціальної інфраструктури, яке насамперед залежить від стану її 

фінансування [81, с. 4]. Найважливішими умовами її розвитку є 

довгострокова бюджетна стратегія держави, здатність місцевих органів влади 

до її реалізації та налагоджений механізм залучення позабюджетних 

фінансових ресурсів. Бюджетна стратегія покликана створювати сприятливі 

умови для розвитку інфраструктури соціальних послуг шляхом оптимізації 

бюджетного фінансування та стимулювання залучення інвестицій у всі 

соціально-інфраструктурні галузі. 

Розгалужена система соціальної інфраструктури стала однією з перших 

ознак цивілізованого суспільства, а видатки держави на її забезпечення є 

одним із основних чинників, який визначає рівень життя, добробуту та 

всебічного розвитку населення. Сьогодні захищеними статтями видатків 

держбюджетів розвинених країн є переважно видатки соціального характеру. 

Оптимізація та поступове зростання цих видатків є пріоритетним напрямом 

політики нашої держави [140]. 

Структуру видатків на соціально-інфраструктурні галузі з бюджетів 

різних рівнів упродовж 2004–2016 рр. подано у Додатку Д. Обсяг видатків 

розрахований для досліджуваного у роботі переліку соціально-

інфраструктурних галузей, що за бюджетною класифікацією покривають 

видатки на освіту, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, 

духовний і фізичний розвиток.  

Аналіз даних виконання зведеного, державного та місцевих бюджетів 

України свідчить про перерозподіл вагомості видатків на соціальну 

інфраструктуру з державного на місцеві бюджети. Видатки зі зведеного 

бюджету з 2004 р. по 2008 р. включно коливалися в межах 35,9 %, а з 2009 р. 

по 2012 р. їх середній показник зріс до 38,2 %, з максимальними значенням у 

2012 р. – 39,3 %. Якщо у частці видатків зі зведеного бюджету до 2012 р. 

сталої тенденції до зростання чи спаду не простежувалося на інтервалах 

довших за 2 роки, то упродовж 2012–2016 рр. спостерігаємо стабільну 
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тенденцію до її скорочення від 39,3 % до 29,9 %. Найбільше падіння 

демонструє 2016 р. із темпом скорочення у 10,3 %, тоді як попередні 

коливання (темпи приросту чи скорочення) не переважали 7,8 %. Цю 

тенденцію можна пояснити перерозподілом видатків на користь 

фінансування оборонної функції держави, видатки на яку упродовж 2012–

2016 рр. зросли у 2,2 раза, а також на користь фінансового забезпечення 

громадського порядку та безпеки. 

Протягом досліджуваного періоду частка видатків на соціальну 

інфраструктуру у структурі державного бюджету коливалася в межах 

середнього показника 16,6 %, однак негативна динаміка її падіння 

завершилася мінімальним за весь період показником у 10,7 % в 2016 р. До 

2010 р. частка видатків демонструвала нестабільне зростання, досягнувши 

свого піку у цьому ж році з показником 19,3 %. Однак з 2011 р. є тенденція 

до стабільного зниження частини видатків на соціально-інфраструктурні 

галузі, що при нарощенні видатків державного бюджету свідчить про їх 

перерозподіл на користь інших витратних статей. 

Натомість, у структурі місцевих бюджетів частка видатків на соціально-

інфраструктурні галузі упродовж 2004–2015 рр. коливається в межах 63 % та 

демонструє динаміку почергового зростання та зменшення. Найбільша 

частка видатків органів місцевого самоврядування має саме таке 

спрямування протягом окресленого періоду, оскільки утримання об’єктів 

соціальної інфраструктури належить до делегованих їм державою 

повноважень, що своєю чергою передбачає отримання відповідного 

фінансування з державного бюджету. Стрімке падіння частки у 2016 р. до 

позначки 54 % у контексті комплексного спаду є негативною тенденцією на 

фоні децентралізаційних процесів, адже саме вони потребують нарощення 

обсягів фінансування соціально-інфраструктурних галузей з місцевих 

бюджетів. 

Виявлений перерозподіл тягаря фінансування соціально-

інфраструктурних потреб на місцеві бюджети, є передумовою для 
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дотримання низки пріоритетів, а саме: органам місцевого самоврядування 

необхідно планомірно займатися вивченням трансформації соціальних 

потреб населення та його окремих груп, а також оцінкою їх задоволення за 

допомогою розвитку соціальної інфраструктури; на основі оцінки соціальних 

проблем ухвалювати управлінські рішення здійснюючи їх реальне 

організаційне, кадрове, фінансове та інституційне забезпечення; пріоритетне 

значення для управління розвитком соціальної інфраструктури мають різного 

рівня програми соціально-економічного розвитку територій і конкретних 

муніципальних утворень, цільові соціальні програми та проекти; органи 

місцевого самоврядування повинні заохочувати ініціативи щодо розвитку 

соціальної інфраструктури шляхом формування муніципального замовлення, 

включаючи різноманітні механізми: цільові програми, виділення землі під 

будівництво, пільги на оренду приміщень та ін.; активність громадян у 

процесі публічних слухань є безперечним чинником формування і розвитку 

соціальної інфраструктури [28, с. 1.28]. 

Обсяги видатків зведеного бюджету у розрізі соціально-

інфраструктурних галузей упродовж 2004–2017 рр. подано у Додатку Е. Дані 

свідчать про пропорційне збільшення видатків на кожну галузь у їх загальній 

структурі та беззмінну пріоритетність освіти й охорони здоров’я (табл. 2.7). 

Варто зазначити, що зростаючі потреби галузей у грошовому еквіваленті 

продиктовані не лише потребами їх розвитку, а й інфляційними процесами.  

На основі аналізу структури бюджетних видатків виявлено, що більше 

половини усіх фінансових ресурсів, спрямованих на фінансування 

досліджуваних соціально-інфраструктурних галузей, витрачається на освіту, 

третина – на охорону здоров’я. Дані свідчать про чітке розмежування 

пріоритетів соціальної політики. Найменше з бюджету фінансується ЖКГ та 

духовний і фізичний розвиток. Незважаючи на позитивні тенденції в 

динаміці цих галузей, обсяг їхнього фінансування залишається на критично 

низькому рівні, що особливо актуалізує питання самофінансування 

зазначених напрямів соціальної інфраструктури [102, с. 33]. 
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Вважаємо, що видатки на сектор духовного та фізичного розвитку 

мають найнижчі показники фінансування у зв’язку з найбільш 

опосередкованим та неоднозначним впливом на добробут суспільства. Окрім 

найнижчого середнього показника частки видатків на рівні 6,9 % від 

загального обсягу фінансування соціально-інфраструктурних галузей, у них 

також простежуються найнижчі темпи зростання. Це обумовлено як 

меншими потребами, так і відсутністю ефективної стратегії розвитку цього 

сектора через другорядне значення культури, спорту та фізичної культури на 

державному рівні. 
 

Таблиця 2.7 

Частка видатків зведеного бюджету України на освіту, охорону здоров’я, 

духовний і фізичний розвиток, житлово-комунальне господарство у їх 

загальній структурі упродовж 2004–2017 рр. 

Рік Освіта, % 
Охорона здоров’я, 

% 

Духовний і фізич-

ний розвиток, % 
ЖКГ, % 

2004 51,1 33,9 7,5 7,4 

2005 54,0 31,2 6,9 7,9 

2006 51,3 30,0 6,6 12,2 

2007 53,6 32,3 6,9 7,1 

2008 54,7 30,1 7,1 8,1 

2009 56,0 30,7 7,0 6,3 

2010 56,4 31,6 8,1 3,8 

2011 55,8 31,7 6,9 5,6 

2012 52,4 30,2 7,0 10,3 

2013 56,0 32,7 7,2 4,1 

2014 53,0 30,3 7,3 9,4 

2015 52,6 32,7 7,4 7,2 

2016 54,1 31,6 7,1 7,3 

2017
*
 54,3 31,6 7,4 6,7 

 

*
 Примітка. Частка видатків 2017 р. розрахована за період січень–жовтень 

Джерело: розраховано автором на основі даних [135, с. 227–228; 138, с. 50; 90] 

 

Дані табл. 2.7 свідчать, також, про відносну стабільність частки 

видатків, спрямованих на освіту, охорону здоров’я, духовний та фізичний 

розвиток у структурі усіх соціально-інфраструктурних видатків зведеного 

бюджету. Видатки на житлово-комунальне господарство здійснюють 
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нестабільні коливання протягом усього досліджуваного періоду із 

незбалансованими темпами приросту та падіння (до 150 %). Це розлагоджує 

функціонування галузі, яка потребує стабільного фінансування для 

оновлення застарілих основних фондів та модернізації процесів надання 

побутових послуг. 

Пріоритетним напрямом у досліджуваній структурі видатків соціальної 

інфраструктури фахівці вважають видатки на освіту, що є головною 

передумовою формування високорозвиненого та високоосвіченого 

людського потенціалу країни. Цим обумовлено вищенаведене стабільне 

значення бюджетних видатків на освіту, яке протягом 2004–2017 рр. 

коливалося в межах 53,9 %. “Найбільшою віддачею характеризують кошти, 

які було вкладено в дошкільну, початкову та середню освіту. За оцінками 

фахівців до 30 % приросту ВВП країни отримують за рахунок видатків на 

початкову та середню освіту, а вища дає 8–15 % приросту” [97, с. 250]. 

Аналіз статистичної інформації Міністерства фінансів та Державної 

служби статистики України показав [89; 94], що фінансування освіти є 

найбільш дискусійним питанням, оскільки економічні вигоди від освіти 

значною мірою є індивідуальними, але в стратегічному контексті вона 

формує та нарощує національний інтелектуальний потенціал країни. 

Видатки зведеного бюджету на розвиток освіти в Україні у 2016 р. 

становили близько 5,4 % від ВВП. Проте проголошений рівень видатків на 

освіту має становити 10 % національного доходу, що становить приблизно 

8 % ВВП [89]. Отже, за цим критерієм держава не виконує стандартів, 

проголошених у Законі України “Про освіту” [120]. Державі доцільно 

розглядати витрати на освіту не як витрати на споживання, а як соціальну 

інвестицію у зростання та розвиток країни в майбутньому. 

Дані Інституту статистики ЮНЕСКО свідчать, що державні видатки на 

освіту в Європі є нижчими за 10 %: Швейцарія – 6 %, Франція – 5,9 %, 

Нідерланди – 5,4 %, Німеччина – 4,6 %, США – 5,6 % [73]. 
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Розмір частки державних витрат на освіту в Україні в останні роки 

доцільно порівнювати з показниками розвинутих країн Західної Європи та 

Північної Америки. Крім того, за цим показником Україна є лідером у 

Східній Європі [94]. 

Українська норма фінансування освіти пов’язана з тим, що в Україні, як 

і у більшості країн Європи, зроблено акцент на державному фінансуванні 

системи освіти. Розглянемо динаміку бюджетних витрат на освіту, а також, їх 

співвідношення з ВВП України за останнє десятиліття (табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8 

Динаміка фінансування освіти за Державного та 

місцевих бюджетів України упродовж 2004–2017 рр. 

Рік 

Державний 

бюджет, 

млн грн 

Місцеві 

бюджети, 

млн грн 

Зведений 

бюджет, 

млн грн 

Приріст, % 
Частка ВВП, 

% 

2004 7 200,7 11 133,2 18 333,2 22,4 5,0 

2005 9 932,8 16 869,0 26 801,8 46,2 6,0 

2006 12 122,1 21 662,9 33 785,0 26,1 6,2 

2007 15 149,7 29 183,9 44 333,6 31,1 6,1 

2008 21 554,3 39 405,1 60 959,4 37,7 6,4 

2009 23 925,7 42 847,9 66 773,6 9,5 7,3 

2010 28 807,5 51 018,5 79 826,0 15,0 8,1 

2011 27 232,7 59 020,8 86 253,6 12,4 6,5 

2012 30 243,2 71 317,7 101 560,9 17,7 7,2 

2013 30 943,1 74 595,6 105 538,7 3,9 7,3 

2014 28 677,9 71 431,7 100 109,5 –5,1 6,4 

2015 30 185,7 84 007,8 114 193,5 14,1 6,4 

2016 34 826,5 94 611,2 129 437,7 +13,3 5,4 

2017
*
 31 520,1 97 382,5 128 902,6 +0,4 5,3 

 

*
 Примітка. Видатки на освіту за січень–жовтень 2017 р. 

Джерело: складено автором на основі даних [90; 135, с. 22; 138] 

 

На підставі вищенаведених даних визначено, що видатки на освіту 

протягом досліджуваного періоду зросли із 18,3 млрд грн до 129,24 млрд грн, 

і саме з місцевих бюджетів фінансується близько 70 % видатків на освіту. 

Зниження державних видатків на освіту у 2011 р. пояснюється передачею 

професійно-технічних закладів освіти на рівень місцевого фінансування. 

Спостерігається тенденція до скорочення приросту видатків зі середнього 
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показника 32,7 % упродовж 2004–2009 рр., до 12,1 % протягом наступних           

6-ти років. Частка видатків у вартості ВВП зростала та досягла максимальних 

8 % у 2010 р., однак сьогодні опустилася до показників мінімального рівня 

5,3 %. Варто зазначити, що розглянута тендеція нарощення була 

спровокована не прискореним зростанням видатків на освіту, а зменшенням 

темпів зростання ВВП і забезпеченням бюджетного фінансування освіти на 

досягнутому рівні, що не можна характеризувати як позитивну чи ефективну 

тенденцію. 

Витрати Державного бюджету України на освітню галузь упродовж 

2004–2017 рр. зросли у 7 разів. Основними витратними статтями бюджету 

стали асигнування на середню освіту (42 %), вищу освіту (30 %), дошкільну 

освіту (12 %) та професійно-технічне навчання (6 %). Близько 4 % витрат 

припадають на позашкільну освіту й роботу з дітьми, ще 1 % – на 

післядипломну освіту. Однак на матеріально-технічне забезпечення 

навчальних закладів, дослідження і розробки у галузі освіти витрачають 

лише 0,5 % річних бюджетних асигнувань. А основну частину (понад 90 %) 

державних інвестицій у галузь освіти спрямовують на утримання: заробітну 

плату, сплату комунальних послуг, харчування та ін. [135]. 

Станом на 2017 р. середній норматив бюджетної забезпеченості на одну 

дитину в дошкільних закладах становить 6,7 тис. грн, на одного учня 

середньої загальноосвітньої школи – 6,3 тис. грн, тобто близько 250 доларів 

на рік. Тоді як середній показник у Європі – 6,8 тис. євро на рік [73]. 

Частка державних видатків на вищу освіту у валовому національному 

продукті в Україні становить 0,7 %, своєю чергою в Нідерландах – 1,8 %, 

Данії – 1,6 %, Ірландії – 1,4 %. Сума державних видатків на вищу освіту з 

розрахунку на одного студента становить: у Данії – 9 000 євро; Нідерландах – 

8 000 євро; Люксембурзі – 7 000 євро. Дані свідчать про відставання України 

від провідних європейських країн за даними показниками [96, с. 376]. 

У зв’язку з недостатнім рівнем державної фінансової підтримки 

освітянських послуг значна частка фінансування припадає на населення. 
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“Так, приблизно 2/3 батьків погоджуються нести серйозні фінансові витрати, 

щоб дати своїм дітям якісну вищу освіту. Підтвердженням цьому є той факт, 

що сьогодні 55 % бюджету вищої освіти становить плата за неї. Для 

порівняння: ця частка у Великобританії становить 4 %, Канаді – 11 %, 

США – 14 %, Німеччині – 1 %” [59, с. 113]. 

Дані свідчать про недостатність державного фінансування освіти, що, 

зменшує доступність отримання освіти для населення. На нашу думку, у 

подальшому така тенденція призведе до кризи в кадровому забезпеченні. 

Подолання негативних наслідків державної неспроможності достатнього 

фінансування освіти можливе лише в разі реформування освітнього процесу 

та залучення фінансових ресурсів з інших джерел. 

В Україні фінансова підтримка державою як освітніх, так і усіх інших 

закладів соціальної інфраструктури відбувається переважно зі зведеного 

бюджету. Виділених бюджетних ресурсів достатньо лише для утримання 

будівель, оплати комунальних платежів та виплати заробітної плати. Саме 

тому розглядати можливість розширення мережі закладів соціальної 

інфраструктури у регіонах країни винятково за рахунок бюджетних коштів 

вкрай важко [128]. Відтак, вважаємо доцільним проаналізувати можливості 

освітньої галузі до самофінансування. 

На противагу європейським, досвід економічно-розвинутих країн в 

інших регіонах демонструє високу частку платної освіти, а саме – вищої. 

Дослідження Організації економічної співпраці й розвитку показали, що в 

2016 р. середня плата за навчання одного студента у Європі склала 1 100 

доларів, а в США – 5 500 доларів. Завдяки концетрації на платному навчанні 

в таких країнах, як США, Японія, Австралія, Ізраїль, приватні кошти 

становлять більше 50 % джерел фінансування вищої освіти, в Південній 

Кореї та Чилі приватні кошти сягають 75 %. Стан розвитку освіти у цих 

країнах є значно вищим, ніж у європейських, однак, вони демонструють 

високий рівень цін на освіту [96, с. 376]. 
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Статистичні дослідження, проведені у 2016 р. в Україні, свідчать про 

низьку платоспроможність населення у галузі освіти. Згідно з даними 

дослідження, 86,6 % громадян України протягом 2016 р. не користувалися 

ніякими послугами вищої освіти. 8,7 % громадян користувалися платними 

послугами середньої освіти [135, с. 118]. 

На початок 2016/2017 навчального року у 180 приватних навчальних 

закладах навчалося 23,5 тис. осіб, тоді як у 130 вищих навчальних закладах 

кількість студентів на платній основі склала 131,3 тис. Відтак, значно більша 

кількість населення витрачала свої кошти на послуги, пов’язані з отриманням 

вищої освіти. Дані Державної служби статистики України [89] свідчать, що 

8,4 % мешканців Львівської області протягом останнього року сплачували 

отримання першої вищої освіти, ще 2,8 % мали витрати на підготовку до 

вступу у вищий навчальний заклад та пов’язані з цим послуги приватного 

репетиторства. На цьому ж рівні оплачували особливі освітні послуги: курси 

іноземних мов (2,7 %), курс керування автомобілем (1,8 %), послуги з 

підвищення професіональної кваліфікації (1,5 %). Послуги з отримання 

другої вищої освіти або вченого ступеня сплачували лише 1,1 % мешканців 

Львівської області. 

Розглянемо передумови такої низької частки використання платної 

освіти в Україні. Варто врахувати, що за даними ООН, 78 % людей в Україні 

перебувають за межею бідності [193]. Однак при встановленні вартості 

платних послуг вищих навчальних закладів рівень забезпеченості населення 

не враховують. Згідно з даними Державної служби статистики України [89] у 

2016 р. середня місячна заробітна плата населення становила 5 183 грн, тобто 

62 196 грн на рік, а протягом січня–жовтня 2017 р. зросла до 6 900 грн у 

місяць і відповідно до 82 800 грн на рік. 

Доцільно порівняти річні доходи населення зі середньою вартістю 

навчання на здобуття звання магістра, що опублікована на офіційних 

інтернет-ресурсах закладів вищої освіти України державної форми власності 

на 2017/2018 навчальний рік: Національний університет “Києво-Могилянська 
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академія” – від 19 000 до 40 000 грн; Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка – від 39 400 до 58 800 грн; Національний технічний 

університет України “Київський політехнічний інститут” – від 14 700 до 

27 600 грн; Львівський національний університет імені Івана Франка – від 

7 648 до 22 490 грн; Національний університет “Львівська політехніка” – від 

12 340 до 25 000 грн. 

У результаті дослідження виявлено, що вартість навчання у вітчизняних 

закладах вищої освіти становить не менше 20 % середнього річного доходу 

громадян. Отже, платна освіта є важкодоступною для переважної більшості 

населення України. Варто зазначити, що до 2016 р. вартість навчання 

становила більше 30 % середнього річного доходу громадян у зв’язку з 

нижчим рівнем заробітних плат у країні. Саме тому збільшення доходів 

громадян є необхідною умовою для ширшого використання методу 

самофінансування в освітній галузі. Варто зауважити, що для уникнення 

зниження рівня освіченості та зменшення кількості кваліфікованих кадрів не 

можна покладатися винятково на самоокупність освіти через надання 

платних послуг. 

З метою підвищення рівня фінансової підтримки вважаємо доцільним 

реформування самої системи освіти. Для підвищення якості вищої освіти 

варто впроваджувати зарубіжний досвід у частині побудови освітянського 

процесу, що уможливить залучення додаткових коштів в умовах існуючих 

можливостей [78]. 

Позитивним кроком у цьому напрямі стали зміни, внесені до Закону 

України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р. Державні заклади вищої 

освіти можуть розміщувати власні надходження від своєї освітньої, наукової 

та навчально-виробничої діяльності на рахунках установ державних банків 

[110]. Такі нововведення допоможуть примножити кошти, отримані 

навчальними закладами з додаткових джерел (Додаток Г). 

Україна лише починає рухатися в цьому напрямі. Прикладом є 

Національний проект “Відкритий світ”, який має не меті створення єдиного 
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навчально-інформаційного он-лайнового простору для учнів, учителів та 

батьків зі всієї України, до якого кожен учасник матиме постійний та 

швидкий доступ. Проект розгортає безпечний освітній портал, який містить 

величезну кількість навчального матеріалу (звичайного та інтерактивного) й 

усуває місцеві обмеження якості шкільної освіти. Фінансові ресурси для 

реалізації проекту формуються приватними інвесторами в обсязі 700 млн 

доларів [95]. 

Для збільшення доступності вищої освіти в Україні було також 

розроблено Закон “Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні” [122]. Цим законом передбачено, що молоді громадяни за 

рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів можуть одержувати 

пільгові довготермінові кредити для здобуття освіти у вищих навчальних 

закладах за різними формами навчання, незалежно від форм власності, що 

діють на території України. Зазначені кошти передбачаються у відповідних 

бюджетах окремим рядком. 

Статистичні дані Національного рейтингу доброчинників не 

демонструють популяризації освітньої галузі серед відповідних організацій. 

У 2015 р. фінансові ресурси доброчинного сектора, спрямовані на розвиток 

науки та освіти в Україні, досягли позначки у 9,8 млн грн, що становить 

1,5 % усіх доброчинних операцій у вітчизняному доброчинному просторі, та 

були зібрані 16 організаціями [79]. 

Охорона здоров’я є невід’ємним елементом суспільного життя та 

соціальної політики держави. Такі чинники, як складна політична ситуація, 

економічна криза, брак та неефективне використання фінансового 

забезпечення галузі охорони здоров’я, негативно вплинули на загальний стан 

здоров’я, народжуваності та тривалості життя населення України, що були 

досліджені у п. 2.1. Однак вирішальною умовою від’ємного природного 

приросту населення є якість медичних послуг, яка своєю чергою залежить 

саме від фінансового забезпечення галузі. Недостатність виділених державою 

коштів спричиняє зменшення обсягу безоплатного медичного 
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обслуговування, відтягує проведення капітального ремонту приміщень 

медичних закладів, оновлення обладнання, відносно низьку заробітну плату 

медичного персоналу. Треба зазначити, що, крім обсягу фінансового 

забезпечення, вагомий вплив на якість медичного обслуговування має 

раціональне та ефективне використання фінансових ресурсів. 

Сьогодні в Україні медичні заклади фінансують, як і 20 років тому. 

Кошти виділяють на оплату праці та, згідно норм видатків, на ліжко-дні, 

зростання кількості яких призводить до збільшення видатків, що свідчить 

про економічну неефективність такої системи. Галузь охорони здоров’я 

фінансують за залишковим принципом, в окремих випадках розпорядники 

нераціонально використовують бюджетні кошти. Фінансування витрат на 

медикаменти, харчування, заробітну плату є недостатнім, тому виникає 

загроза його обмеження [77, с. 107]. 

Таблиця 2.9 

Динаміка фінансування охорони здоров’я з Державного 

та місцевих бюджетів України упродовж 2004–2017 рр. 

Рік 

Державний 

бюджет, 

млн грн 

Місцеві 

бюджети, 

млн грн 

Зведений 

бюджет, 

млн грн 

Приріст, % 
Частка 

ВВП, % 

2004 3 447,8 8 711,6 12 159,4 25,2 3,5 

2005 3 508,1 11 968,4 15 476,5 27,2 3,5 

2006 4 099,7 15 638,1 19 737,7 27,5 3,6 

2007 6 321,0 20 396,5 26 717,6 35,3 3,7 

2008 7 365,5 26 194,4 33 559,9 25,6 3,5 

2009 7 535,0 29 030,0 36 564,9 8,9 4,0 

2010 8 759,0 35 986,3 44 745,4 22,4 4,1 

2011 10 223,9 38 737,8 48 961,6 9,4 3,7 

2012 11 358,5 47 096,4 58 453,9 19,4 4,1 

2013 12 879,3 48 689,4 61 568,8 5,3 4,2 

2014 10 580,8 46 569,3 57 150,1 –7,2 3,6 

2015 11 450,4 59 550,7 71 001,1 2,4 3,6 

2016 12 464,6 63 038,8 75 503,4 6,3 3,1 

2017
*
 11 519,5 63 490,9 75 010,4 –0,6 3,1 

 

*
 Примітка. Видатки на охорону здоров’я за січень–жовтень 2017 р. 

Джерело: складено автором на основі даних [135, с. 228; 138, с. 53] 
 

У результаті аналізу даних табл. 2.9 виявлено, що у 2005 р. видатки 

зведеного бюджету на охорону здоров’я відповідали 327 грн на особу, у 



129 
 

2010 р. вони зросли до 973 грн на особу, а в 2016 р. піднялися до 1 655,2 грн 

на особу, що математично обумовлено скороченням кількості населення до 

42,8 млн осіб [135, с. 29, 228; 138, с. 49, 308]. Порівнюючи ці дані зі 

щорічними індексами внутрішньої інфляції в країні, нарощення соціальних 

видатків з 2004 р. є достатнім для покриття загального рівня цін у країні та 

теоретично достатнім для забезпечення наростаючих потреб населення. 

Однак, враховуючи зовнішні інфляційні процеси та неминучість 

використання імпортних закупівель для розвитку галузі охорони здоров’я, 

видатки зведеного бюджету збільшують недостатніми темпами. 

Доброчинність та спонсорство вважаємо інвестиціями у галузь охорони 

здоров’я України. Їх можна розглядати як інвестиції на безоплатній основі 

загальнодержавного характеру, так і локального характеру (на рівні окремих 

населених пунктів, закладів охорони здоров’я, тощо). 

Важливе значення має факт фінансування галузі за рахунок коштів 

міжнародної допомоги у низці проектів [36, с. 15]: 

– “Покращання репродуктивного здоров’я в Україні, 2006–2015 рр.”, 

вартістю 9 750 тис. доларів; 

– “Фінансування та управління охороною здоров’я, 2003–2006 рр.”, 

вартістю 3 195 тис. доларів; 

– “Профілактика та первинні заходи охорони здоров’я, 2002–2005 рр.”, 

вартістю 3 417 тис. доларів. 

За даними 2015 р. національні доброчинні організації надали допомогу 

галузі охорони здоров’я на 108,2 млн грн, що склало 15 % від усіх коштів 

спрямованих у соціальну інфраструктуру з цього джерела фінансових 

ресурсів. Зазначимо, що 47 % організацій зареєстрованих в Україні 

скеровували свої ресурси у галузь, і серед них по кількісному показнику 

основу склали малі фонди із бюджетом до 1 млн грн [79]. Порівняння частки 

залучення доброчинних фінансових ресурсів із кількістю організацій свідчать 

про перерозподіл основної частини капіталу в інші соціально-

інфраструктурні галузі. 
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Локальна доброчинна та спонсорська допомога (на рівні окремих 

населених пунктів, закладів охорони здоров’я тощо) має тенденцію до 

зниження з 2013 р., що обумовлене необґрунтованим та нецільовим 

використанням наданих коштів. Загалом в Україні частка приватних витрат у 

фінансування сфери охорони здоров’я є найбільшою порівняно з іншими 

країнами і становить 3 % від ВВП. До цієї частки належать видатки 

населення на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення, 

видатки лікарняних кас, видатки на приватну медицину, фінансування 

Світового банку й Глобального фонду боротьби з туберкульозом, 

ВІЛ/СНІДом та малярією. Фонди допомоги хворим, діяльність яких 

управляють та фінансують неурядові організації та доброчинні фонди, 

забезпечують галузь охорони здоров’я на 0,1–0,2 % від ВВП. Україна має 

несприятливий профіль стосовно неофіційних платежів у сфері охорони 

здоров’я серед інших країн Центральної та Східної Європи [36, с. 16]. Значна 

частина іноземних доброчинних організацій поставили під сумнів подальше 

фінансування закладів медичної галузі України, надаючи перевагу 

збільшенню обсягу фінансування країн із низькими показниками 

національного добробуту та економічних можливостей розвитку, які цього 

потребують. 

Фінансування галузі “Фізична культура і спорт” займає одну з останніх 

позицій у реалізації державної соціальної політики. За функціональною 

структурою видатків їх віднесено до розділу “Духовний та фізичний 

розвиток”. Держава знатна досягти значного економічного впливу на сферу 

фізичної культури та спорту шляхом щорічних переглядів та внесення змін 

до низки прийнятих у різні роки законодавчих актів щодо розвитку цієї 

галузі. Цього не відбувається у практичному житті через реальну 

неспроможність держави підкріпити свої повноваження відповідними 

фінансовими ресурсами. 

Фінансування фізичної культури та спорту в Україні становить 0,3 % від 

видатків державного бюджету, тоді як у розвинених країнах цей показник 
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становить від 6 до 10 %, тобто в середньому на душу населення припадає 200 

доларів проти 4,8 доларів в Україні [18, c. 235]. 

Федерації за видами спорту, НОК України, відомчі та громадські 

організації, як правило, не мають достатньої кількості грошових коштів, що 

зароблені внаслідок власної господарської діяльності. Отже, вони 

займаються підготовкою збірних команд та окремих спортсменів за рахунок 

коштів, які виділяють для цієї мети з державного та місцевих бюджетів. 

Для визначення вагомості окремих фінансових ресурсів галузі фізичної 

культури та спорту у загальних обсягах її фінансування доцільно розглянути 

вхідні грошові потоки на основі державної статистичної звітності 

Міністерства України у справах молоді та спорту. У табл. 2.10 подано 

середні обсяги річного фінансування фізкультурно-спортивної галузі 

соціальної інфраструктури з різних джерел. 

Таблиця 2.10 

Обсяг та структура джерел фінансування 

фізкультурно-спортивної галузі упродовж 2010–2016 рр. 

Джерело 

фінансування 

Середній обсяг 

фінансування, 

тис. грн 

Ріст обсягів 

фінансування, рази 

Частка джерела у 

загальному обсязі 

фінансування, % 

Державний бюджет 84 975,25 13,5 9,1 

Місцеві бюджети 504 989, 74 25,9 53,9 

Позабюджетні 

надходження 
99 138,52 6,7 10,6 

Фонди соціального 

страхування 
56 193,03 7,7 6,0 

Фонди профспілок 21 031,79 7,3 2,2 

Фонди підприємств, 

установ, організацій 
170 075,49 28,3 18,2 

Разом 936 403,81 18,1  
 

Джерело: складено автором на основі [135, с. 53; 138] 
 

На основі вищеподаних даних виявлено, що переважне навантаження з 

фінансування фізичної культури та спорту протягом досліджуваного періоду 

припадало на місцеві бюджети. Їх частка в загальних видатках на утримання 

галузі становила близько 54 %. Найменші обсяги фінансування надходили із 

фондів соціального страхування (6 %) та профспілкових комітетів (2,2 %). 
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Найбільші темпи приросту обсягів фінансування протягом цього періоду 

характерні фондам підприємств, установ та організацій. 

У 2015 р. на рахунки спортивних та фізкультурних закладів було 

спрямовано 20,3 млн грн доброчинних фінансових ресурсів [79]. 

Уповільнення темпів зростання цього показника свідчить про негативні 

тенденції розвитку інфраструктури щодо надання фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних послуг суб’єктами господарської діяльності галузі, залучення 

спонсорських коштів, погіршення інвестиційного клімату у цій галузі 

соціальної інфраструктури. 

Згідно з розподілом бюджетних видатків у 2015 р. на розвиток фізичної 

культури та спорту з бюджетів було виділено більше 985 млн грн, що 

перевищує середньостатистичний показник за 2004–2014 рр. [92]. 

У результаті аналізу даних Міністерства молоді та спорту щодо видатків 

за джерелами фінансування визначено, що спортивні заходи та навчально-

тренувальна робота фінансується переважно з місцевих бюджетів та фондів 

організацій і підприємств. Придбання спортивного обладнання та інвентарю 

відбувається переважно за рахунок позабюджетних коштів та коштів 

місцевих бюджетів, частка яких у загальній структурі видатків становить 

6,7 % та 25,9 % відповідно. Утримання, реконструкція та капітальний ремонт 

спортивних споруд фінансують переважно за рахунок коштів певних 

територіальних громад, відомчих організацій, у підпорядкуванні яких вони 

перебувають. Фінансування баз олімпійської та параолімпійської підготовки 

відбувається за рахунок коштів державного бюджету України. Варто 

відзначити, що будівництво нових спортивних споруд відбувається 

здебільшого за рахунок фондів організацій та підприємств, позабюджетних 

надходжень, частка яких у загальній структурі видатків на цю статтю 

становить 35,6 % та 6,7 %. Переважне навантаження з формування фонду 

заробітної плати працівникам галузі, а також із виплат стипендій видатним 

спортсменам та тренерам несуть місцеві бюджети, фонди підприємств та 

організацій. 
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Житлово-комунальна галузь соціальної інфраструктури, як правило, 

фінансується за рахунок бюджетних коштів та плати за надані послуги. 

Згідно зі статистичними даними звітного періоду вважаємо, що фінансування 

комунальної інфраструктури зазнає значних коливань, незбалансованих 

приростів та падінь (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Фінансування комунальної інфраструктури з Державного 

та місцевих бюджетів упродовж 2004–2016 рр. 

Рік 

Державний 

бюджет, 

млн грн 

Місцеві 

бюджети, 

млн грн 

Зведений 

бюджет, 

млн грн 

Приріст, % 
Частка 

ВВП, % 

2004 106,5 2 558,8 2 665,3 46,2  7,7 

2005 110,0 3 804,1 3 914,2 46,8  8,8  

2006 180,7 7 843,5 8 024,1 104,9 14,7  

2007 723,8 5 176,5 5 900,3 –26,5 8,1  

2008 444,0 8 524,5 8 968,5 52,0 9,4  

2009 270,6 7 227,4 7 498,1 –16,4 8,2  

2010 844,4 4 586,9 5 431,3 –27,5 5,0 

2011 324,2 8 355,1 8 679,3 59,8 6,6 

2012 379,6 19 679,9 20 059,6 131,1 14,2  

2013 96,9 7 607,8 7 704,8 –61,6 0,5 

2014 111,5 17 697,0 17 808,5 131,1 1,1 

2015 21,5 15 678,9 15 700,4 –1,2 0,8 

2016 12,5 17 535,0 17 547,5 11,7 0,7 
 

Джерело: складено автором на основі даних [89; 135, с. 227; 138, с. 53] 
 

Аналіз динаміки фінансування свідчить про відсутність стабільної 

стратегії підтримки належного функціонування і поступового розвитку 

інфраструктурних об’єктів, а також рівня надання послуг. Натомість, 

фінансування має нерегулярний характер інвестування в модернізацію, що 

вносить невпорядкованість у реалізацію довгострокових стратегій розвитку. 

Зростання місцевих видатків у 2011 р. та ще більші обсяги їх приросту в 

2012 р. та 2014 р. пов’язані із проведенням реорганізації Міністерства 

житлово-комунального господарства та фінансування окремих видатків за 

функціями “Економічна діяльність” та “Загальнодержавне управління”. 

Органи місцевого самоврядування здійснюють фінансове управління 

комунальними підприємствами, використовуючи податкове, кредитне, 
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дотаційне та субвенційне регулювання, а також сприяють залученню 

інвестицій, приватизації та отриманню держзамовлень. В Україні існує 

5 місцевих податків та зборів, які дають місцевим бюджетам від 2 % до 4 % 

доходів, що є недостатнім. У зарубіжній практиці країн з розвиненою 

економікою обсяги такого фінансування становлять близько 40–60 %. 

Світовий досвід показує, що місцеві податки та збори мають стати основним 

джерелом фінансування видатків міст на підтримку та розвиток соціальної 

інфраструктури, зокрема, житлово-комунального господарства [181, с. 185]. 

Аналіз діяльності житлово-комунального комплексу свідчить про те, що 

ця галузь має значний потенціал для стабілізації, розвитку та розширення. 

Пріоритетним напрямом розвитку має стати створення сприятливого 

інвестиційного клімату в житлово-комунальних господарствах, пошуки 

нових джерел залучення фінансових ресурсів у вигляді інвестицій, 

довгострокових та короткострокових кредитів, дотацій. 

Житлові програми, запроваджені Державним фондом сприяння 

молодіжному житловому будівництву, в 2015 р. були профінансовані на 

понад 165,57 млн грн, з яких 127,12 млн грн залучено з бюджетних коштів та 

38,45 млн грн внесків громадян. На реалізацію програми надання пільгових 

довгострокових державних кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок 

коштів місцевих бюджетів було передбачено 74 млн грн, фактично 

профінансовано кредитів на 64,69 млн грн. Отже, виконання запланованих 

бюджетних видатків відбулося на 87 % [88, с. 4, 8]. 

Згідно зі звітною інформацією державного фонду сприяння 

молодіжному будівництву протягом 2014–2015 рр. фондом надано 484 

пільгові довготермінові кредити молодим сім’ям на загальну суму 

207,65 млн грн, у тому числі [88, с. 8]: за рахунок коштів з державного 

бюджету – 74 пільгові кредити на cуму 24,3 млн грн; за рахунок місцевих 

бюджетів – 256 кредитів на суму 101,3 млн грн; за рахунок власних коштів 

фонду – 154 кредити на суму 82 млн грн. 
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У 2016 р. Фондом було профінансовано соціальних житлових програм 

на 154,17 млн грн. Незважаючи на відсутність фінансування зі загального 

фонду державного бюджету, в будівельну галузь було залучено 

228,4 млн грн. Це на 38 % або 62,83 млн грн більше показника минулого 

року, в тому числі в розрізі джерел фінансування [88]: 1,22 млн грн зі 

спеціального фонду державного бюджету; 118,65 млн грн з місцевих 

бюджетів; 34,3 млн грн із власних коштів (статутний капітал); 74,3 млн грн із 

внесків громадян. 

Основним завданнями соціальної інфраструктури є створення нової 

соціальної психології та стилю життя населення, стимулювання зростання 

індивідуальної економічної свідомості та ініціативи як визначальних 

чинників регіонального розвитку. Соціальним пріоритетом є всебічна 

підтримка людського розвитку, орієнтація на інтереси населення, сім’ї, 

відтворення умов для їх розвитку [47, с. 151]. Саме тому фінансування 

розвитку культурної та духовної галузей соціальної інфраструктури є 

актуальним питання вітчизняної економіки. 

За функціональною структурою видатків до розділу “Духовний та 

фізичний розвиток”, окрім видатків на фізкультурно-спортивну галузь 

внесено видатки на культуру і мистецтво (підрозділ “Культура та 

мистецтво”). Ці видатки охоплюють фінансування театрів, художніх 

колективів, концертних та циркових організацій, кінематографії, творчих 

спілок, бібліотек, музеїв та виставок, заповідників та інших закладів і заходів 

у галузі культури та мистецтва. Усі ланки бюджетної системи України беруть 

активну участь у бюджетному фінансуванні видатків на культуру та 

мистецтво. Однак, кожне окреме підприємство, організація або заклад 

культури отримує асигнування лише з одного бюджету. Розподіл установ 

культури та мистецтва на ті, що фінансуються з Державного бюджету, та ті, 

що отримують асигнування з місцевих бюджетів, відбувається залежно від їх 

значущості та підпорядкування (табл. 2.12). 
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Таблиця 2.12 

Видатки на культуру та мистецтво 

з Державного бюджету України у 2011 р. і 2014 р. 

Культурно-мистецькі заклади 

та заходи 

Загальний фонд 
Спеціальний 

фонд 
Разом 

2011 р. 2014 р. 2011 р. 2014 р. 2011 р. 2014 р. 

Культура та мистецтво 1 220,3 2 017,2 159,3 292,5 1 379,6 2 309,7 

У т. ч.:  

Театри 345,7 535,5 0,5 - 346,2 535,4 

Кінематографія 30,0 66,1 1,4 - 1,5 67,6 

Творчі спілки 10,6 9,1 0 0 10,6 9,1 

Бібліотечна та музейна справа 286,6 282 31,1 229,1 317,7 511,1 

Заповідники 174,3 169,4 93,9 60,6 268,2 230 

Інші видатки у галузі 373,1 955,1 32,4 2,8 405,5 956,5 
 

Джерело: складено автором на основі даних [89; 91] 
 

Згідно з вищенаведеними даними, фінансування культури та мистецтва з 

Державного бюджету України упродовж 2011–2014 рр. зросло на 67,4 %, а 

частка видатків з усіх бюджетів з 2002 р. залишається на рівні близько 4 % 

від ВВП країни.  

Поруч із мережею закладів, підприємств та організацій культури 

державної й комунальної власності в Україні розвиваються тисячі 

недержавних культурно-мистецьких організацій. Вони становлять помітну та 

важливу частку сфери культури, а в деяких галузях навіть переважають 

частку державного сектора. 

Фінансову підтримку державних та приватних закладів культури та 

мистецтва здійснюють також національні доброчинні фонди. Ця 

інфраструктурна галузь не входить у перелік пріоритетних для інвестування. 

У 2015 р. в неї було залучено понад 13 млн грн доброчинних фінансових 

ресурсів, що становить менше 1 % від державних асигнувань на підтримку 

галузі [79]. Державна підтримка недержавного сектора в культурі 

залишається недостатньою, що актуалізує необхідність створення 

сприятливих умов для нарощення обсягів залучення підприємницьких та 

доброчинних фінансових ресурсів у галузь. 
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Фінансові ресурси спрямовані на виплату заробітних плат, комунальних 

платежів та здійснення інших поточних видатків, забезпечують лише 

поточне фінансування об’єктів в усіх галузях соціальної інфраструктури. 

Згідно із вищенаведеними даними, фінансовими ресурсами розвитку 

соціальної інфраструктури вважаємо ту частину ресурсів, що спрямовується 

на розвиток галузей шляхом розширення мережі, реконструкції, оснащення 

об’єктів тощо. Зокрема, з бюджету розвитку місцевих бюджетів Бюджетним 

кодексом законодавчо закріплені капітальні видатки у таких напрямах [7]: 

соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних програм; 

будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів соціально-

культурної сфери та житлово-комунального господарства; будівництво 

газопроводів та газифікацію населених пунктів; будівництво та придбання 

житла окремим категоріям громадян відповідно; збереження та розвиток 

історико-культурних місць і заповідників; будівництво та розвиток 

транспортної мережі; розвиток дорожнього господарства; придбання 

шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; 

комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; 

інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням. 

Пропонуємо розглянути обсяги капітальних видатків, які спрямовують у 

соціально-інфраструктурні галузі України (Додаток Є). На основі аналізу 

даних виявлено, що найбільші обсяги капітальних інвестицій залучено в 

об’єкти охорони здоров’я, що обумовлено провідним значенням 

технологічної та гігієнічної складової у рівні надання послуг населенню. 

Вважаємо доцільним розглянути динаміку питомої ваги інвестицій в 

основний капітал у загальному обсязі бюджетних видатків на соціально-

інфраструктурні галузі. 

У результаті дослідження виявлено, що частка інвестицій у капітал 

освітньої галузі займає менше 5 % від загальної суми бюджетних асигнувань 

на її функціонування та розвиток. Близько 95 % бюджетного фінансування 

припадає на оплату праці та на комунальні платежі закладів, тобто на 
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видатки споживання. Натомість частка видатків розвитку протягом 

досліджуваного періоду постійно зменшується. Аналогічну динаміку 

виявлено у галузі охорони здоров’я (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Частка капітальних інвестицій у видатках зведеного бюджету 

України на соціально-інфраструктурні галузі упродовж 2004–2017 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [89] 

 

Упродовж 2004–2008 рр. інвестиції в основний капітал сягали 10 % від 

загального обсягу бюджетного фінансування галузі, а в 2009–2017 рр. 

зменшилися до середнього показника у 3 %. Вважаємо таку динаміку 

капітального інвестування обґрунтуванням зростаючої динаміки зносу 

соціальних об’єктів, що призводить до зниження якості надання соціальних 

послуг. 

Висока частка вкладень у будівництво, ремонт та реконструкцію 

упродовж досліджуваного періоду характерна для культурно та 

фізкультурно-спортивної галузей. Капітальні інвестиції з 2004 р. до 2010 р. 

сягають у середньому 45 % від усього фінансування галузі. Передумовами 

такої тенденції вважаємо підвищення обсягів фінансування у межах 

підготовки до Чемпіонату Європи з Футболу 2012 р. Після 2010 р. частка 

інвестицій не переважає 10 %, що свідчить про вже розглянутий у інших 

галузях перерозподіл видатків на оплату праці та інші поточні витрати. У 

результаті порівняння інвестицій в основний капітал із динамікою зносу, яку 
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розглянуто у п. 2.1, виявлено, що високий рівень інвестування допоміг 

покращити загальний стан об’єктів галузі до 90 % її первісної вартості, однак 

після активного використання об’єктів у 2011–2012 рр. в умовах зниженого 

рівня капітального інвестування, їх стан та функціональність не вдалося 

відновити більше ніж на 40 %. 

Розглянемо частку капітальних інвестицій у соціально-інфраструктурні 

галузі в загальному обсязі інвестицій в державі (рис. 2.3). 
 

 

Рис. 2.3. Частка капітальних інвестицій у соціально-інфраструктурні галузі 

у загальному обсязі капітальних інвестицій в Україні упродовж 2004–2017 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [89] 

 

У процесі дослідження виявлено, що частка інвестицій у капітал галузей 

соціальної інфраструктури в середньому не перевищує 2 % від загальних 

капітальних інвестицій держави. Тобто перерозподіл інвестицій держави 

відбувається на користь інших напрямів діяльності, зокрема: сільського 

господарства, промисловості, будівництва. Ці види економічної діяльності є 

капіталомісткими і потребують найбільших інвестицій в основні фонди, 

однак пріоритетність фінансування промислових галузей не виключає 

можливостей для інвестування в основні фонди соціально-інфраструктурних 

галузей, та свідчить про потребу підвищення їхньої інвестиційної 

привабливості. 
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Вищепроведені емпіричні оцінки взаємозв’язку показників обсягу 

інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності із зведеного 

бюджету України уможливлюють розроблення практичних рекомендації 

щодо удосконалення державної інвестиційної політики в сфері модернізації 

соціальної інфраструктури. Згідно з результатами дослідження стану 

основних фондів, розвитку мережі соціальних об’єктів та регіональних 

відмінностей у наданні соціальних послуг на території України, вважаємо 

обґрунтованими пріоритетні завдання системи управління фінансовими 

ресурсами розвитку соціальної інфраструктури, що визначені у Стратегії 

регіонального розвитку України на період до 2020 р., а саме [24]: 

1) розроблення проектів соціальної інфраструктури за типом “житло – робота 

– освіта – соціальна інфраструктура”; 2) залучення інвестицій у будівництво 

та/або реконструкцію соціальної інфраструктури міст; 3) розвиток державно-

приватного партнерства шляхом удосконалення відповідної нормативно-

правової бази; 4) утворення консультаційних центрів з питань державно-

приватного партнерства; 5) посилення взаємодії в системі “органи місцевого 

самоврядування – бізнес – територіальна громада”; 6) розвиток соціального 

партнерства та соціальної відповідальності всіх суб’єктів у контексті 

забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу та нагромадження 

людського капіталу; 7) створення системи моніторингу стану реалізації 

інвестиційних проектів розвитку соціальної інфраструктури та здійснення 

контролю за їх реалізацією; 8) забезпечення підтримки та розвитку 

інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти та навчання 

протягом життя; 9) формування сприятливого інвестиційного клімату, 

позитивного інвестиційного іміджу та просування на зовнішній ринок 

інвестиційних можливостей регіонів України; 10) недопущення поглиблення 

регіональних диспропорцій у доступі населення насамперед до базових 

соціальних послуг. 
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2.3. Аналіз результативності фінансування розвитку соціальної 

інфраструктури 

 

Головним завданням функціонування усіх комплексів соціальної 

інфраструктури країни виступає забезпечення належних умов для життя та 

підвищення рівня всестороннього розвитку населення. Діяльність усіх 

комплексів спрямована на підвищення якості життя людей. Таку ж ідею має 

на меті Концепція людського розвитку, якою керується більшість розвинених 

країн при формуванні стратегії соціальної та економічної політики. Її 

результативним показником постає Індекс людського розвитку, оцінювані 

складові якого є вираженням ефективності функціонування усіх соціальних 

інститутів та економічної політики держави. Вважаємо доцільним 

застосування цього індексу з метою загальної характеристики рівня розвитку 

соціальної інфраструктури країни. Врахування валового внутрішнього 

продукту як головного економічного показника країни при розрахунках 

індексу дає змогу виявити збалансованість та взаємозалежність між 

бюджетними видатками на соціальну інфраструктуру та рівнем 

інтелектуального й фізичного розвитку населення [153, с. 301]. 

ООН щорічно публікує звіти про рівень людського розвитку у країнах 

світу та надає порівняльні дані про фактори людського розвитку 

представлених країн. Концепція людського розвитку була сформована 

Програмою розвитку ООН наприкінці 1980-х років минулого століття та 

поступово зазнавала змін у базі оцінюваних показників з метою 

вдосконалення процесу дослідження. 

Індекс людського розвитку вимірюють за шкалою від 0 до 1 та має 

чотири рівні: дуже високий (від 0,8 до 1), високий (від 0,7 до 0,8), середній 

(від 0,5 до 0,7) і низький (від 0 до 0,5) [102, с. 33]. За своєю суттю індекс 

людського розвитку є інтегральним показником, який є 

середньоарифметичним трьох інших індексів: реального ВВП на душу 

населення (ІВВП/нас), досягнутого рівня освіти (Іосв) та середньої тривалості 
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життя (Іжт). Науковці використовують таку формулу розрахунку Індексу 

людського розвитку [193]: 

ІЛР =
ІВВП/нас+Іосв+Іжт

3
,     (2.4) 

Характеристику здоров’я населення виражає показник середньої 

очікуваної тривалості життя при народженні, рівень освіти вимірюють 

показниками письменності дорослого населення та охопленням навчанням 

відповідних його груп, рівень добробуту визначають обсягом ВВП за 

паритетом купівельної спроможності в розрахунку на душу населення. 

Оцінювані показники безперечно та опосередковано залежать від рівня 

соціально-економічного розвитку країни, а саме, від функціонування галузей 

соціальної інфраструктури та загального рівня добробуту в державі. Усі рівні 

освіти та науковий комплекс впливають на освітній потенціал країни, сферу 

охорони здоров’я, рекреаційний та соціально-побутовий комплекси 

створюють всебічні умови для здорового життя населення. 

Упродовж 2004–2016 рр. індекси людського розвитку країн світу суттєво 

підвищилися зі середнього показника 0,639 до 0,710. Країни з високим рівнем 

економічного та соціального розвитку досягли максимальних показників 

(вище 0,900) [193]. Головною передумовою такого зростання індексів стало 

збалансоване зростання соціальних показників країн та їх ВВП. Соціальні 

показники країни є безперечним результатом ефективності бюджетного 

фінансування соціальної інфраструктури як інструменту прямого впливу 

держави на соціальний розвиток.  

Своєю чергою місце України на лідируючих позиціях серед 

європейських країн за шкалою людського розвитку на момент виходу з СРСР 

знизилося до останніх позицій у групі країн з високим рівнем розвитку 

упродовж останніх 15 років. Місце у рейтингу щорічно знижується, 

незважаючи на високу якість української освіти, яка є одним із 

досліджуваних показників індексу. Поступове зниження позиції пов’язане з 

високими темпами зростання індексів людського розвитку інших країн та 
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помірним зростання показника України з 2005 р. Тенденція свідчить про 

відсутність значного розвитку соціально-інфраструктурних галузей, що 

сприяють підвищенню показників, на основі яких вираховується ІЛР. 

ІЛР України в 1990-х (0,705) перевищував європейський показник 

(0,701). Сьогодні ж, Україна відстає із показником 0,747 поряд зі середнім 

європейським показником 0,771 та займає позицію середнього рівня ІЛР у 

групі європейських країн [193]  

Розглянута у п. 2.2 динаміка та структура бюджетних видатків свідчить 

про нестабільне та, водночас, стрімке зростання видатків на соціальну 

інфраструктуру в умовах зростання загальних видатків держави, що 

створюють передумови для підвищення соціальних показників розрахунку 

індексу людського розвитку в Україні. У структурі ВВП фінансування 

досліджуваних галузей протягом 2004–2015 рр. зросло з 10,4 % до 10,9 %, 

однак у зв’язку з витратами, яких вимагає політична ситуація у країні, 

знизилося нижче середньої позначки у 2016 р. до 10,04 %. Проте нарощення 

бюджетних видатків не призводить до значного покращення динаміки 

індексу людського розвитку на цьому ж часовому відрізку (рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Динаміка Індексу людського розвитку України 

упродовж 1990–2016 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [193] 
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Незважаючи на відносне зростання індексу людського розвитку 

упродовж 2009–2014 рр., з 2015 р. динаміка рейтингу погіршилася. У 

рейтингу країн у 2010 р. Україна займала 69-ту позицію. У 2016 р. згідно з 

рейтингом ООН [193] Україна за рівнем ІЛР займає 84 позицію (група країн з 

високим рівнем індексу) із рейтингом 0,743 серед 187 країн. Найвищі світові 

індекси людського розвитку перевищують український показник на 25 % і 

більше: Норвегія (0,944), Австралія (0,933), Швейцарія (0,917), Нідерланди 

(0,915), США (0,914), Німеччина (0,911). Україна належить до групи країн з 

високим індексом людського розвитку, однак, відстає від країн сусідів, як 

європейських, так і членів колишнього СРСР: Польща (0,834), Угорщина 

(0,818), Словаччина (0,830), Румунія (0,785), Білорусія (0,786). 

Очікувана тривалість життя при народженні в Україні знизилася за 

останні 20 років з 69,8 років у 1990 р. до 68,5 у 2013 р., однак, суттєво 

покращилась у 2015 р. з показником 71,1 рік. За цим показником Україна 

займає 150-те місце з 223 країн у світі. Очікувана тривалість життя у США 

становить 79,1, у Франції – 82,2, у Польщі – 77,4, у Японії – 83,5 років. За 

січень-листопад 2016 р. в Україні народилося 456,9 тис. дітей, померло 638,4 

тис. осіб. Найбільшу питому вагу у загальній смертності займає смертність 

через серцево-судинні захворювання. Підсумовуючи попередні дані, 

природне скорочення становить у зазначеному році 181,5 тис. осіб. [193]. 

Варто зауважити, що тенденція збільшення показника природного 

скорочення населення в Україні зберігається і надалі. Середня тривалість 

навчання, своєю чергою, зросла на 3,9 року та досягла показника 11,3 років у 

2016 р., тоді як очікувана тривалість навчання збільшилася на 2,9 року з 

показником 15,3 років навчання [193]. 

Найкращим в Україні є стан освіти та грамотності – 0,860 (29 місце у 

світі). Цей показник дає змогу оцінити результати пріоритетного бюджетного 

фінансування освітньої галузі й використання інших джерел фінансових 

ресурсів галузевими об’єктами, та вважати такий стан фінансування 

задовільним. Показники здоров’я та довголіття мають середній рейтинг – 
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0,760, що свідчить про слабкий розвиток галузі охорони здоров’я та 

результати її функціонування. Показники економічного розвитку є досить 

низькими – 0,615, і негативно позначаються на вітчизняному індексі й 

знижують позицію держави у світових рейтингах [152, с. 306]. 

Підсумовуючи, стверджуємо, що відсутність розвитку соціально-

інфраструктурних галузей значною мірою стоїть на заваді зростання індексу 

людського розвитку України до вже досягнутих економічно розвиненими 

країнами показників. 

У 2010 р. до рейтингів людського розвитку Програмою розвитку ООН 

було додано Індекс багатовимірної бідності та Індекс ґендерної нерівності. 

Вимірювання Індексу ґендерної нерівності (ІҐН) відбувається на основі 

даних з репродуктивного здоров’я, розширення прав та можливостей жінок 

та участі жінок на ринку праці кожної країни. Розширення рейтингової бази 

формує значно об’єктивніший підхід до визначення рівня соціального 

розвитку країни, охоплює ширше коло національних показників. Скориговані 

на національні особливості показники дають реальну картину соціального 

розвитку [152, с. 306]. 

Індекс гендерної нерівності України в 2016 р. склав 0,284, що визначає 

55 місце серед 144 аналізованих країн світу. За підрахунками експертів ООН, 

96 % дорослих жінок в Україні мають середню освіту, порівняно з 99 % 

чоловіків. Частка участі жінок у робочій силі становить 62 %, тоді як 

аналогічний показник у чоловіків – 74 %. На кожні 100 тисяч народжених 

живими 24 дитини помирають, рівень народжуваності серед дорослих 

становить 1,5 дитини в розрахунку на загальну кількість жінок у країні [185]. 

Розглянута у процесі дослідження проблема регіональних відмінностей 

соціальних та економічних показників життя людей не дає можливості 

отримати детальну картину індексу людського розвитку для аналізу та 

вироблення рекомендацій з розвитку окремих регіонів за методологією 

розрахунків ООН. Для цього було виведено Індекс регіонального людського 

розвитку (ІРЛР), що обчислюється шляхом національних розрахунків у 
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регіональному розрізі. Доцільність його використання обумовлена 

врахуванням вагомості окремих соціальних показників, що підвищує 

достовірність аналізу в процесі визначення потенціалу розвитку всіх 

областей України та формування цілеспрямованої соціальної політики на 

регіональному рівні. 

Згідно з даними, зібраними вище, можемо зробити висновок, що у разі 

погіршення якості чи доступності освіти для населення, збереження 

сучасного стану охорони здоров’я та економічного розвитку, тенденція 

негативної динаміки досліджуваного індексу може вивести Україну в групу 

країн зі середнім рівнем людського розвитку. Покращення рівня життя 

громадян та прискорення людського розвитку шляхом підвищення якості й 

доступності медичної допомоги, освіти та науки є актуальним 

першочерговим завданням для України на шляху до становлення як 

високорозвиненої соціальної держави. 

Ефективність фінансування соціальної інфраструктури впливає на якісні 

та кількісні показники розвитку держави. У процесі дослідження ми виявили, 

що функціонування усіх об’єктів та галузей соціальної інфраструктури 

сприяє формуванню людського капіталу та підвищенню потенціалу людини 

як головного продуктивного фактора держави. Професійно, фізично, духовно 

розвинене населення, яке задоволене своїм рівнем добробуту та прагне 

працювати й отримувати доходи з метою задоволення своїх різнопланових 

потреб, є передумовою для зростання якості й кількості праці населення та її 

фінансових результатів. Відтак якісний фізичний та людський капітал 

уможливлює зростання продуктивності праці, що загалом створює 

передумови для соціально-економічних зрушень у державі. На нашу думку, 

висока якість капіталу та його продуктивне використання є показниками 

рівня розвитку вітчизняної соціальної інфраструктури й ефективності її 

фінансування. 

З метою оцінювання продуктивності праці в Україні пропонуємо 

використовувати показник загальної факторної продуктивності (ЗФП), 
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дослідження якого ґрунтується на вивченні виробничих функцій. В 

економічній літературі існують різні підходи до розрахунку ЗФП. У 

подальшому дослідженні вважаємо доцільним використовувати методику 

розрахунку багатофакторної (мультифакторної) продуктивності, погоджену 

Організацією економічного співробітництва та розвитку. Оцінка ЗФП згідно 

з цією методикою відбувається на основі [8, с. 94; 191]: 

1) темпів приросту ВВП у постійних цінах. Формула розрахунку 

лінійного темпу приросту за допомогою натурального логарифму 

відношення: 

;   (2.5) 

2) темпів приросту трудових ресурсів, що вимірюється як загальна 

кількість фактично відпрацьованих годин. Формула ланцюгового темпу 

приросту: 

;    (2.6) 

3) темпів приросту входу капіталу, що розраховується як обсяг 

капітальних послуг, зафіксованих у певній пропорції до основних 

виробничих фондів за допомогою індексу Торнквіста: 

; (2.7) 

,    (2.8) 

де 𝑣𝑡
𝑖 – частка кожного виду активів у загальній вартості капітальних послуг; 

𝑢𝑡
𝑖 𝑆𝑡

𝑖 – вартість капітальних послуг для кожного активу; 𝑢𝑡
𝑖  – витрати на 

одиницю капітальних послуг; 𝑆𝑡
𝑖 – величина капітальних послуг в році t; 

4) вартості елементу входу, а саме – суми винагороди за трудові ресурси 

і винагороди за капітальні послуги з урахуванням коригування для 

самозайнятої частини населення: 

,   (2.9) 
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де 𝑤𝑡𝐿𝑡 – винагорода за працю в період; 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑡 – оплата праці працівників; 

𝐸𝐸𝑡 – кількість працівників у період; 𝐸𝑡 – загальна кількість зайнятих і 

напівзайнятих працівників у період. 

Світова тенденція зростання ЗФП зі середини 80-х років ХХ століття в 

індустріальних та розвинутих країнах досягла свого максимального рівня 

приросту у 2004 році, що виявлено і в українській економіці. Умовою 

подальшого зростання ЗФП, за умови обмежених технологічних і ресурсних 

чинників, нині є людський потенціал. Відтак, належне фінансування 

соціальної інфраструктури набуло особливого значення в контексті чинників 

його нарощення [8, с. 95]. 

Зокрема Є. Ясін зауважив, що в 1994 р. Хансен та Хенкерсон 

опублікували результати дослідження залежності росту ЗФП від державної 

участі в економіці, що ґрунтувалися на даних 14 країн з Організації 

економічного співробітництва та розвитку за період 1965–1982 рр. та 1970–

1987 р. За результатами дослідження, до 1982 р. в усіх цих країнах державні 

видатки перевищили оптимальний рівень, який вже не сприяв зростанню 

продуктивності. Збільшення видатків, у яких були враховані інвестиції й 

соціальні трансферти, та не враховано видатки на освіту, на 10 п. п. 

викликало зниження темпів зростання ЗФП на 1,68 % щорічно. Проте 

підвищення державних видатків на освіту на 10 п. п. призводило до 

щорічного збільшення приросту показника на 2,78 % в середньому за рік 

[189, с. 8]. 

Варто зазначити, що розвиток людини під впливом високого рівня 

надання соціальних послуг відбувається протягом десятиліть (тривалість 

повного освітнього циклу сягає в середньому 16 років). З метою отримання 

результатів, що найчіткіше відображають залежність між фінансуванням 

розвитку соціальної інфраструктури та змінами ЗФП в Україні, вважаємо 

доцільним відстежити динаміку показника продуктивності упродовж 

періоду, довшого за 20 років. Динаміку зміни ЗФП для України упродовж 

1988–2016 рр. відображено на рис. 2.5.  
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Рис. 2.5. Тенденція зміни загальної факторної продуктивності  

в Україні упродовж 1988–2016 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних [196] та прогнозних розрахунків автора 

 

Аналіз взаємозв’язку соціальних видатків зведеного бюджету (освіта, 

охорона здоров’я, духовний і фізичний розвиток) та зміни ЗФП проведено на 

основі використання апарату кореляційно-регресійних моделей і пакету 

прикладних програм Statistica, результат якого наведено в таблиці 2.13. 

 

Таблиця 2.13 

Результати регресійного аналізу 
№ 

з/п 

Показники, кореляційні 

зв’язки яких описуються 
Регресійна модель 

Оцінювання адекватності 

регресійної моделі 

1 Видатки соціального спрямування 

зведеного бюджету України у 

відсотках до ВВП, приріст ЗФП у 

відсотках (2004–2016рр.) 

0,185x-,0078y   

40,02R  
9,3510F(1,13) 

3,0157t(11)   

2 Видатки зведеного бюджету України 

на охорону здоров’я у відсотках до 

ВВП, приріст ЗФП у відсотках (2004–
2016 рр.) 

0,789x-7,095y   

56,02R  

9,0509F(1,13) 

3,2131t(11)   

3 Видатки зведеного бюджету України 

на освіту у відсотках до ВВП, приріст 

ЗФП у відсотках (2004–2016 рр.) 
2,508x-8,327y   

46,02R  

,02086F(1,13) 

63015,2t(11)   

4 Видатки зведеного бюджету України 

на духовний та фізичний розвиток у 

відсотках до ВВП, приріст ЗФП у 

відсотках (2004–2016 рр.) 

0,812x-17,569y   

48,02R  

586253,6F(1,13) 

8827,2t(11)   

Джерело: побудовано автором на основі даних [89; 138; 196] 
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Одержані множинні коефіцієнти детермінації підтверджують 

адекватність моделей. Водночас значення дисперсійного F-критерію, а також 

t-критерію свідчать, що в усіх регресійних моделях ефект впливу видатків 

зведеного бюджету на ЗФП істотний. 

За результатами проведених розрахунків зроблено висновок, що 

збільшення видатків зведеного бюджету не призводить до збільшення ЗФП. 

Такий висновок обумовлений перерозподілом бюджетних видатків на 

користь фінансування поточної діяльності соціальних об’єктів, що не 

створює передумов для розширення масштабів соціальної діяльності та 

підвищення якості соціальних послуг. Відтак, розвиток соціальної 

інфраструктури та відповідне підвищення трудового, інтелектуального, 

соціального й фізичного потенціалу населення України в умовах 

демократичних змін і бюджетного дефіциту, вважаємо очікуваним 

результатом фінансування розвитку соціально-інфраструктурних об’єктів з 

позабюджетних джерел, що уможливлює зростання ефективності 

використання фінансових ресурсів. 

Однією з найважливіших умов підвищення наукового обґрунтування 

планування витрат, що спрямовуються з бюджету на соціальну 

інфраструктуру, є застосування довгострокових економічних нормативів та 

фінансових норм. Економічні нормативи, що регулюють фінансові відносини 

у цій сфері, мають відображати можливості держави щодо задоволення 

потреб регіону чи установи у фінансових ресурсах для реалізації завдань 

поточних та перспективних планів розвитку соціальної інфраструктури. 

Однак державне фінансування в останні роки залишається у межах 

екстенсивного розширення, через невідповідність темпів зростання 

соціальних стандартів та ВВП [164, с. 76]. 

На основі даних Державної служби статистики розрахуємо та 

відобразимо динаміку зміни питомої ваги видатків на соціально-

інфраструктурні галузі (освіта, охорона здоров’я, фізичний і духовний 

розвиток) у структурі ВВП України упродовж 2004–2016 рр. (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Питома вага видатків на соціально інфраструктурні галузі у 

структурі ВВП України упродовж 2004–2016 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [89] 

 

У вищеподаній динаміці виявлено незначні коливання, що свідчить про 

дотримання пріоритетів фінансування соціальної інфраструктури. Середнє 

значення питомої ваги бюджетних видатків на освіту, охорону здоров’я, 

фізичний і культурний розвиток упродовж досліджуваного періоду становить 

19,86 % ВВП України. 

З метою оцінювання ефективності вищеподаної динаміки фінансування 

соціальної інфраструктури України упродовж 1999–2017 рр. пропонуємо 

використати науково-методичний підхід до аналізу впливу соціальних 

видатків на макроекономічну динаміку в Україні на основі застосування 

інструментарію диференціального числення. Цей інструментарій передбачає 

виявлення максимуму зміни функції взаємозв’язку. 

Функція взаємозв’язку частки соціальних видатків та індексів фізичного 

обсягу ВВП описана рівнянням: 

Y= –0,14X
2
 + 8,03X – 7,22,   (2.10) 

де X – соціальні видатки зведеного бюджету у % до ВВП; Y – індекс 

фізичного обсягу ВВП у %, значення якого досягає максимуму при X=28,67 

(рис. 2.7). 
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Отже, соціальні видатки, з метою стимулювання зростання ВВП не 

повинні перевищувати 28,67 % ВВП України. 
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Рис. 2.7. Взаємозв’язок частки видатків соціального спрямування зведеного 

бюджету у ВВП та індексів фізичного обсягу ВВП в Україні (1997–2017 рр.) 

Джерело: побудовано автором 

 

Аналіз зібраних даних дає підстави зробити висновки, що видатки 

зведеного бюджету України на досліджувані галузі соціальної 

інфраструктури перебувають у межах допустимої норми ефективного 

фінансування, а їх збільшення, згідно з результатами регресійного аналізу, не 

матиме якісного впливу на загальну факторну продуктивність у країні. Проте 

незадовільний стан соціальних об’єктів свідчить про необхідність залучення 

додаткових фінансових ресурсів, фінансові механізми формування яких 

підлягають розгляду. 

На основі проведеного дослідження, пропонуємо виділити дві основні 

проблеми фінансового забезпечення розвитку соціальної інфраструктури: 

невідповідність бюджетного фінансування потребам у ресурсному 

забезпеченні соціальних послуг для населення задекларованих державою; 

слабке стимулювання податковою політикою недержавного фінансування 

соціальної сфери. 
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Враховуючи сучасний стан і тенденції розвитку вітчизняної економіки, 

збільшення обсягів бюджетного фінансування в Україні є проблематичним, 

що зумовлює потребу зосередження уваги на підвищенні ролі та рівня 

позабюджетного фінансування. Проте, незважаючи на чимале значення 

приватного підприємництва в розвитку соціальної інфраструктури, у 

більшості зарубіжних країн важливу роль відіграє держава, виконуючи 

функції координації й активно, цілеспрямовано беручи участь у його 

фінансуванні. Значні суми соціальних видатків не є показником вирішення 

соціальних проблем, а навпаки – можуть погіршити ситуацію і підвищити 

низку соціально-економічних ризиків [28]. Перманентне зростання видатків 

на соціальний захист та соціальне забезпечення може викликати у населення 

споживацькі настрої, та не спонукати їх до забезпечення якісного рівня 

життя за рахунок власної праці. Саме тому, провідним чинником підвищення 

соціальних стандартів, пропонуємо вважати залучення інвестицій у розвиток 

об’єктів та матеріально-технічної бази соціальної інфраструктури. 

Вищеподані емпіричні оцінки взаємозв’язку показників соціальної 

динаміки за допомогою багатофакторних індексних моделей та методів 

визначення інтегральних значень дали нам змогу розробити наукові 

рекомендації стосовно удосконалення державної фінансової політики для 

модернізації соціальної інфраструктури, а також визначити стратегічні 

пріоритети соціалізації фінансової політики в Україні, а саме: збільшення 

частки оплати праці в структурі доходів населення, зменшення майнової 

нерівності, проведення соціальних інвестицій і забезпечення підвищення 

конкурентоспроможності людини та суспільства загалом. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Розглянувши сучасну практику фінансового забезпечення розвитку 

соціальної інфраструктури в Україні, можемо зробити такі висновки. 



154 
 

1. В ході дослідження стану розвитку соціальної інфраструктури 

України проведено аналіз наявності й стану соціальних об’єктів в розрізі 

галузей упродовж 2009-2016 рр., і виявлено зростаючий ступінь зносу 

основних засобів у всіх соціально-інфраструктурних галузях, що у 2016 р. 

становив: освіта – 42,7 %, охорона здоров’я – 53,4 %, мистецтво, спорт, 

розваги і відпочинок – 39,2 %. У результаті оцінки розвитку соціально-

інфраструктурних галузей в розрізі регіонів, встановлено відмінності у 

галузевій структурі та рівні надання соціальних послуг між містами і 

сільською місцевістю, між промисловими регіонами різного рівня розвитку. 

Обгрунтовано використання математичного інструментарію з метою 

оптимізації територіального розміщення соціальних об’єктів. 

2. Проведене дослідження обсягів виконання Державного та місцевих 

бюджетів України упродовж 2004-2017 рр. дало змогу виявити та 

підтвердити фактичний перерозподіл ваги соціальних видатків з державного 

на місцеві бюджети. Визначено розмежування пріоритетів державної 

соціальної політики, а саме: більше 50 % усіх фінансових ресурсів 

спрямованих на фінансування соціально-інфраструктурних галузей, 

витрачається на освіту; третина - на охорону здоров’я; найменші обсяги 

фінансування припадають на ЖКГ, духовний і фізичний розвиток. 

3. Визначено, що сукупні видатки на соціально-інфраструктурні галузі зі 

зведеного бюджету України упродовж 2004-2008 рр. коливались в межах 

35,9 %, а за 2009-2012 рр. їх середній показник зріс до 38,2 %. Якщо у 

питомій вазі видатків зі зведеного бюджету до 2012 р. не виявлено сталої 

тенденції до зростання чи спаду на інтервалах довших за 2 роки, то за період 

2012-2017 рр. відзначено стабільну тенденцію до її скорочення від 39,3 % до 

29,9 %. Найбільше падіння виявлено у 2017 р., із темпом скорочення у 10,3%, 

тоді як попередні коливання не переважали 7,8 %. Дану тенденцію 

аргументовано перерозподілом видатків на користь оборонної функції 

держави. Натомість, у структурі місцевих бюджетів виявлено коливання 

частки видатків на соціальну інфраструктуру в межах 62-66 % упродовж 
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2004-2016 рр. Стрімке падіння частки до 51,7 % у 2017 р. у контексті 

комплексного спаду вважаємо негативною тенденцією на фоні 

децентралізаційних процесів, оскільки саме вони передбачають нарощення 

обсягів фінансування соціально-інфраструктурних галузей з місцевих 

бюджетів. 

4. В результаті дослідження виявлено, що частка інвестицій у основний 

капітал соціально-інфраструктурних галузей становить менше 5 % від 

загальної суми бюджетних асигнувань на їх функціонування та розвиток, що 

дало змогу зробити висновок про перерозподіл ресурсів на користь 

фінансування поточної діяльності. 

5. Аргументовано можливість застосування показника Індексу 

людського розвитку для загальної характеристики стану розвитку соціальної 

інфраструктури країни. Виявлено, що попри середній європейський індекс 

0,771 у 2016 р., його значення в Україні становило 0,747. Дослідження 

значень структурних складових індексу дало змогу зробити висновки про 

відсутність якісного розвитку освітньої галузі та охорони здоров’я з 2008 р. 

6. У дисертаційній роботі обґрунтовано аналіз взаємозв’язку соціальних 

видатків зведеного бюджету та зміни ЗФП на основі використання апарату 

кореляційно-регресійних моделей. За результатами проведених розрахунків 

зроблено висновок, що збільшення видатків зведеного бюджету не 

призводить до збільшення ЗФП. В результаті застосування науково-

методичного підходу до аналізу впливу соціальних видатків на 

макроекономічну динаміку в Україні на основі застосування інструментарію 

диференціального числення, виявлено, що питома вага видатків соціального 

спрямування зі зведеного бюджету не повинна перевищувати 28,67 % ВВП 

України. 

Основні наукові результати, отримані під час дослідження сучасної 

практики фінансового забезпечення розвитку соціальної інфраструктури, 

опубліковано у наукових працях автора [147; 148; 152; 153; 157; 163; 164; 

168; 169; 199]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Соціальна відповідальність підприємств як пріоритетний 

напрям фінансування розвитку соціальної інфраструктури України 

 

Фінансові ресурси підприємств є важливим джерелом фінансування та 

розвитку соціальної інфраструктури країни. Фінансова участь підприємства у 

соціальному розвитку суспільства передбачає формування соціальної 

відповідальності цього підприємства, що створює передумови для 

налагодження партнерських відносин між державою і приватним сектором з 

метою реалізації загальнодержавних і регіональних програм розвитку 

суспільства та покращення добробуту населення. Правильно впроваджена 

концепція соціальної відповідальності забезпечує переваги для держави, 

суспільства та самого підприємства, що отримує економічні й соціальні 

передумови для свого розвитку. 

Питання реалізації соціальної відповідальності підприємств набувають 

все більшої актуальності в Україні. Залучення приватного сектора до 

фінансування соціальної інфраструктури здатне вирішити низку нагальних 

проблем, викликаних недостатністю державного фінансування. Цей процес 

ускладнюється добровільними засадами соціальної діяльності та відсутністю 

ефективних державних стимулів для участі підприємств у вирішенні 

соціальних питань. У сучасній економічній літературі соціальну 

відповідальність підприємства визначають у контексті дотримання 

суб’єктами суспільних відносин вимог соціальних норм, а у випадках 

безвідповідальної поведінки, що не відповідає цим нормам чи порушує 

суспільний порядок, вони зобов’язані нести доповнювальний обов’язок 

особистого чи майнового характеру [53, с. 34]. 
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Соціальна відповідальність є багаторівневою. Її структуру можна 

розглянути на горизонтальній (територіальній) та вертикальній (етапи 

нарощення відповідальності) схемах реалізації. 

Територіальна схема має кілька напрямів реалізації: соціальна 

відповідальність перед працівниками; соціальна відповідальність перед 

державою; соціальна відповідальність перед населенням регіону та 

територій, на яких працює підприємство. Соціальна відповідальність перед 

працівниками передбачає фінансування створення якісних і безпечних умов 

праці, гідну, чесну, адекватну оплату праці та систему мотивації й 

заохочення, справедливу систему надбавок і компенсацій, корпоративну 

культуру, відносини, екологію праці. Соціальна відповідальність 

підприємства перед державою передбачає своєчасну сплату податків, 

відрахувань, штрафів та інших платежів [1, с. 44].  

Що стосується соціальної відповідальності перед суспільством регіону 

та територій, на яких працює підприємство, то тут ідеться про різноманітні 

ініціативні та компенсаційні витрати, а також програми з участі у 

суспільному житті, його розвитку, покращенні умов існування громади на 

територіях, що оточують підприємство. Саме на цьому рівні доцільно 

говорити про інвестиційні проекти у межах фінансування соціальної 

інфраструктури регіону за рахунок коштів суб’єктів господарювання. 

Працюючи на певній території, підприємство володіє найбільш широкою та 

актуальною інформацією щодо потреб цього регіону. Масштаби соціального 

впливу підприємства здебільшого обмежуються територією, на якій воно 

функціонує. Тому вважаємо, що формування фінансової політики 

підприємства на основі соціальних завдань, що відповідають комплексу 

соціальних потреб регіону, сприяє її максимальній соціальній ефективності. 

Рівні реалізації соціальної відповідальності підприємства за 

вертикальною структурою обумовлено умовами функціонування 

підприємства, економічними можливостями компанії, розумінням 
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відповідальності перед суспільством. Пропонуємо розглянути три рівні 

нарощення соціальної відповідальності та її фінансового аспекту [133, с. 26]: 

1. Базовий. Містить у собі початкові передумови для подальшого 

формування соціально відповідальної поведінки. Головним принципом цього 

рівня є повне виконання компанією усіх соціальних та фінансових 

зобов’язань у межах вимог сформульованих законодавством. 

2. Другий рівень соціальної відповідальності у якості головного 

пріоритету передбачає врахування інтересів усіх груп співробітників на 

основі багатостороннього переговорного процесу. Цей рівень передбачає 

врахування у фінансовій політиці підпрємства необхідності забезпечення 

персоналу компанії належними умовами праці та існування. 

3. Третій рівень охоплює зовнішні аспекти діяльності підприємства. На 

цьому рівні фінансування соціальних програм відбувається в межах окремих 

територій присутності компанії, місцевих громад або окремих груп місцевого 

суспільства. Метою цих програм є створення сприятливого суспільного 

сприйняття організації та досягнення певних результатів, які будуть корисні 

як суспільству, так і підприємству. Прикладом реалізації фінансової політики 

підприємства у частині соціальної відповідальності є інвестування в 

розбудову транспортної інфраструктури регіону, заклади освіти та охорони 

здоров’я, благоустрій території. 

Саме третій, найвищий рівень реалізації соціальної відповідальності 

підприємств, здатен виходити за межі первинних обов’язків перед 

суспільством й сприяти взаємовигідній консолідації фінансових ресурсів 

підприємств та держави з метою розвитку соціальної інфраструктури. 

Будь-яке підприємство можна розглядати як закриту й відкриту 

структуру. Закрита зосереджена на внутрішніх процесах та не взаємодіє зі 

зовнішнім середовищем. Вона реалізує лише внутрішні напрями соціальної 

діяльності. Соціальна відповідальність для такої системи передбачає 

виконання забов’язань перед працівниками підприємства і відповідає двом 

базовим рівням її реалізації [1, с. 48]. 
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Третій рівень реалізації соціальної відповідальності підприємств 

доступний лише для відкритих підприємств, що провадять зовнішню 

соціальну діяльність та активно взаємодіють зі зовнішнім середовищем. 

Узагальнюючи можливості підприємств відкритого та закритого типів щодо 

участі у фінансуванні розвитку соціальної інфраструктури, доцільно 

визначити основні напрями та складові їх соціальної діяльності. Вони 

формують структуру соціальної відповідальності підприємств та визначають 

концепцію їх фінансової участі в соціальному розвитку країни. 

Соціальна відповідальність проявляється у внутрішній та зовнішній 

соціальній діяльності підприємства (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Елементи соціальної відповідальності підприємств 

Напрями 
Зовнішня соціальна діяльність 

підприємства 

Внутрішня соціальна діяльність 

підприємства 

Складові 

соціальної 

діяльності 

підприємств 

Освітні та культурні програми Освітні та професійні програми 

Медичні програми Здоров’я персоналу 

Благодійність Заохочення 

Спонсорська допомога Корпоративна культура, 

внутрішній соціально-етичний 

клімат 
Інновації 

Виконання вимог, норм, 

стандартів 

Умови, якість, безпечність праці 

Охорона природи 
 

Моральне задоволення колективу 
Меценатство 

Джерело: складено автором на основі [1] 

 

Вважаємо, що зовнішня соціальна діяльність здатна проявлятися у 

фінансовій участі підприємства в освітніх, виховних, культурних програмах і 

проектах суспільства, доброчинності, спонсорстві, меценатстві, 

природоохоронній та екологічній діяльності, розробці новітніх технологій, 

покращення якості життя й дотриманні вимог населення відповідної 

території, інформатизації суспільства, максимізації випуску необхідних 

товарів та задоволенні потреб населення у товарах й послугах. Внутрішня 

соціальна діяльність своєю чергою уможливлює забезпечення морального 

задоволення та здоров’я колективу, підвищення якості та свідомості праці, 
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створює передумови для стимулювання власної спрямованості працівників 

на професійний розвиток і виконання обов’язків. Внутрішні прояви 

соціальної відповідальності підприємства сприяють підтримці позитивного 

внутрішнього соціального клімату та формуванню корпоративної культури. 

Обидва напрями реалізації соціальної відповідальності є вкрай 

важливими. Здійснюючи внутрішню соціальну діяльність, підприємство 

виконує роль окремих соціальних інститутів, чим полегшує навантаження на 

них та робить свій вклад у соціальний розвиток населення. Наприклад, 

підвищення кваліфікації кадрів на базі підприємства знімає фінансове 

навантаження з інститутів професійної підготовки та виконує роль 

опосередкованого фінансування розвитку соціальної інфраструктури країни, 

адже саме підприємство виступає у ролі приватного освітнього соціального 

інституту [61, с. 54]. 

Зовнішню соціальну діяльність пропонуємо розглядати як безпосереднє 

фінансування розвитку соціальної інфраструктури. Кошти, інвестовані у 

будівництво соціальних об’єктів на добровільних чи комерційних засадах або 

за замовленням держави, наприклад, будівництво дороги, яка веде до 

підприємства, забезпечують розвиток інфраструктурних об’єктів регіону, що 

приносять користь усьому населенню цієї території. Необхідність у 

формуванні зовнішніх соціальних програм підприємств, спрямованих на 

суспільство, з позиції мікроекономічних відносин обумовлена потребою 

забезпечення ефективної діяльності та удосконалення відносин на 

підприємстві, з макроекономічної позиції – фінансовими потребами розвитку 

соціальної інфраструктури країни та можливістю зміцнення довіри 

суспільства до підприємства. 

Соціальна відповідальність ґрунтується на двосторонній системі зв’язків 

підприємства й суспільства. На нашу думку, узгодження потреб суспільства 

та фінансової участі підприємства сприяє збалансованій соціальній 

діяльності підприємства та, одночасно, адекватній оцінці цих дій з боку 

суспільства. Поєднання певних правил, норм, вимог, елементів соціальної 
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поведінки підприємств має бути свідомим, спрямованим, бути 

систематичним та відбуватися в межах єдиної концепції фінансування. 

Для визначення цієї концепції науковці вводять поняття соціально 

орієнтованого бізнес-середовища та розглядають соціальну відповідальність 

підприємств як об’єкт державної соціальної політики і опосередкований 

інструмент фінансової. Під цим середовищем розуміють сукупність 

інституційних передумов, факторів, ціннісних орієнтацій та механізмів 

правового, політичного, фінансового, соціокультурного характеру, що 

сприяють реалізації соціально відповідальної поведінки суб’єктів бізнесу та 

консолідації фінансових ресурсів навколо суспільних потреб [70, с. 16]. 

На основі розглянутої структури соціальної відповідальності 

підприємств, пропонуємо поділити їх на активних та пасивних учасників 

соціально орієнтованого бізнес-середовища. Це пов’язано зі законодавчим 

погодженням добровільної участі підприємства у вирішенні соціальних 

проблем. Пасивні учасники становлять більшість сучасних підприємств в 

Україні. Вони зводять свою роль до користування енергією, сировиною, 

ресурсами та спрямовують діяльність на збільшення прибутку за умови, що 

підприємство дотримується правил та норм: сплачує податки, бере участь у 

відкритій конкурентній боротьбі, не порушує законів. 

Активні учасники соціально орієнтованого бізнес-середовища 

становлять меншість у вітчизняній економіці. Вони несуть відповідальність 

перед суспільством, у якому функціонують та, попри забезпечення 

ефективності, зайнятості, прибутку й законності, вони формують напрям 

корпоративної фінансової політики, що сприяє вирішенню соціальних 

проблем та вдосконаленню суспільства. 

Формування соціальної відповідальності підприємств у розвинутих 

країнах розглядають як елемент розвитку їх ділової репутації в суспільстві. 

Зміни у формах власності, фінансово-економічної діяльності підприємств, 

особливості ринкових відносин супроводжуються більш комплексними 

взаємозв’язками підприємств з елементами зовнішнього середовища. Однак, 
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значення фінансових ресурсів підприємницького сектора для розвитку 

соціальних галузей не втрачає своєї актуальності, зокрема в Україні, оскільки 

завдання пошуку позабюджетних джерел фінансування об’єктів соціальної 

інфраструктури протягом останніх років стоїть особливо гостро. За умов 

нестачі бюджетного фінансування для сталого розвитку соціальної 

інфраструктури, ці ресурси стають вагомим альтернативним джерелом 

фінансування [61, с. 53].  

Особливим стимулом фінансування розвитку соціальної інфраструктури 

для підприємств є вихід на міжнародний ринок. При встановленні 

партнерських відносин зі зарубіжними підприємствами, соціальна діяльність 

вітчизняного підприємства є одним із індикаторів його ділової репутації. Для 

зарубіжних підприємств соціальна відповідальність та вклад у фінансування 

об’єктів соціальної інфраструктури є важливим аспектом діяльності та 

показником стабільності та платоспроможності компанії. Зарубіжні 

підприємства регулярно проводять досить широкі соціальні кампанії та 

фінансують будівництво соціальних об’єктів, а відповідно, чекають цього від 

вітчизняних підприємств [142, с. 104]. 

Розвиток соціальної відповідальності вітчизняних суб’єктів 

господарювання загалом відповідає загальносвітовій тенденції поступової 

інтеграції принципів соціально відповідальної поведінки (СВП) у 

корпоративну стратегію, проте стратегічні плани з соціально 

відповідальними заходами мають лише 40 % вітчизняних компаній, а більше 

50 % компаній вважає, що вирішення соціальних проблем є функцією 

державних структур [70, с. 18]. Відтак, партнерство держави та суб’єктів 

господарювання ще не набуло значного поширення в Україні. Актуальним є 

узагальнення зарубіжного досвіду з метою вивчення можливостей його 

ефективного застосування в умовах вітчизняної економіки. 

Соціальна відповідальність бізнесу в Сполучених Штатах Америки 

досягла високого рівня завдяки філантропії. Саме традиція жертвувати 

частину прибутків на доброчинність з метою покращення ставлення місцевої 
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громади до певного виробництва сформувала американську модель 

соціальної відповідальності. Американські підприємці беруть участь у 

фінансуванні найрізноманітніших некомерційних проектів і завдяки цьому 

розв’язують різні соціальні проблеми (професійна освіта, пенсійне й 

соціальне страхування, захист навколишнього середовища). Для 

американської моделі корпоративної соціальної відповідальності характерна 

висока самостійність бізнесу у виборі напрямів доброчинної діяльності. 

Держава безпосередньо не втручається у ці процеси, а лише стимулює їх 

через систему податкових пільг і субсидій [48, с. 17]. 

Для Європейської моделі соціальної відповідальності бізнесу характерне 

значне втручання держави в соціально-економічні процеси, зокрема в 

економіку, зайнятість та екологію. Державний вплив поширюється на умови 

та охорону праці, рівень заробітної плати, обсяги випуску продукції й 

надання послуг, екологію, зайнятість, соціальні гарантії. Ще однією 

важливою рисою європейської моделі вважаємо значний перерозподіл 

обсягів валового внутрішнього продукту через державний бюджет (понад 

45 %), що забезпечує потужну систему соціального захисту населення за 

рахунок залучення коштів державного та приватного капіталів. Керівництво 

країн Європейського Союзу намагається подавати приклад соціально-

відповідального підходу, у такий спосіб заохочуючи до цієї діяльності 

приватні структури. Наприклад, у Нідерландах визначено, що два відсотки 

всіх товарів, куплених державними установами й підприємствами, повинні 

бути екологічно чистими, що заохочує приватні підприємства інвестувати 

кошти в цей напрям [48, с. 17].  

Модель корпоративної соціальної відповідальності, притаманна Японії 

та Південній Кореї, характеризується значною роллю держави, передбачає 

здійснення політики вирівнювання доходів, систему довічного найму, 

колективізм у розв’язанні соціально-економічних проблем [48, с. 18]. 

На основі розглянутих моделей соціальної відповідальності, 

стверджуємо, що жодна з вищенаведених моделей не може бути втілена в 
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Україні. Усі моделі формувалися протягом тривалого часу під впливом 

цілеспрямованої державної політики, що культивувала значення соціальної 

відповідальності для розвитку підприємств і стимулювала їх гнучкою 

системою мотивацій. Вважаємо, що для України доцільно почати 

формування власної моделі соціальної відповідальності, що буде 

законодавчо закріплена і гарантуватиме переваги для підприємств. Нині 

реалізація соціальної відповідальності вітчизняних підприємств відбувається 

у таких формах фінансової участі в розвитку соціальної інфраструктури: 

1) формування власної соціальної інфраструктури; 2) державно-приватне 

партнерство; 3) соціальне підприємництво; 4) доброчинна діяльність, 

спонсорство, меценатство. 

Підприємства за рахунок своїх доходів у межах соціальної діяльності 

можуть формувати власну соціальну інфраструктуру, як і в минулому, що дає 

змогу максимально задовольнити матеріальні та духовні потреби його 

працівників, а також, долучитися до будівництва та утримання об’єктів 

загальної соціальної інфраструктури держави, що було досліджено у п. 1.3. 

Проте відсутність активної реалізації цих напрямів діяльності у сучасних 

законодавчих й економічних умовах обґрунтована значними фінансовими 

витратами та відсутністю системи державних стимулів і мотивації. 

Досвід розвинених країн у разі неможливості забезпечення фінансових 

потреб розвитку соціальної інфраструктури відповідальними органами, 

демонструє ефективність використання механізмів державно-приватного 

партнерства, що є найпоширенішим методом реалізації соціальної 

відповідальності. Залучення фінансових ресурсів підприємств дає змогу 

розширити обсяги фінансування інфраструктурних об’єктів та зменшити 

фінансове навантаження на бюджет й окремі позабюджетні джерела. 

Різні форми реалізації державно-приватного партнерства забезпечують 

консолідацію фінансових ресурсів держави та суб’єктів господарювання у 

фінансуванні розвитку галузей соціальної інфраструктури в розвинених 

країнах та тих, що розвиваються. Таке фінансування може відбуватися на 
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умовах різних варіантів делегованого управління й концесії. Однією з форм є 

проектне фінансування. Проекти, спрямовані на розв’язання соціальних 

проблем забезпечують зменшення безробіття, покращення якості медичних 

чи освітніх послуг тощо. Прикладом такого проекту вважаємо фінансування 

підприємством будівництва медичного закладу. Інвестор отримує частку у 

прибутках медичної установи, обслуговує свій персонал безкоштовно та 

отримує визначені державні гарантії. 

З метою розвитку механізмів і процедур соціальної відповідальності 

бізнесу, що здатні надати їй більшої економічної привабливості, 

розробляються статистичні методи оцінки ефективності такого виду 

діяльності. Запроваджується, наприклад, показник окупності фінансових 

витрат, які спрямовують на доброчинні цілі; показник ефективності 

доброчинних програм порівняно з іншими соціальними програмами 

недоброчинного характеру. Для європейських і американських корпорацій 

соціально відповідальна діяльність стає звичним правилом. Якщо корпорація 

хоче зайняти певний сегмент ринку, вона збільшує поточні витрати на 

соціальний розвиток і виграє в довгостроковій перспективі, створюючи 

сприятливі маркетингові умови для зростання прибутку [61, с. 54]. 

Соціальне підприємництво як форма реалізації соціальної 

відповідальності бізнесу на початку свого існування розглядали як діяльність 

соціальних підприємців, тобто осіб, які самостійно визначають соціальні 

проблеми та використовують традиційні принципи підприємництва для 

організації, створення та управління підприємством з метою досягнення 

соціальних змін та вирішення окремих територіальних проблем [85, с. 88]. 

Економічні, політичні та соціальні відмінності кожного регіону вносять 

свої особливості у реалізацію соціального підприємництва. Однак загальною 

рисою розуміння цього поняття вважаємо відсутність обов’язкового 

соціального вкладу підприємства у розвиток суспільства. 

Зокрема, Н. Коваленко вважає, що соціальним підприємством у нашій 

державі доцільно важати “неприбуткову організацію, яка переважну 
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частину своїх доходів отримує від звичайної підприємницької діяльності, 

тобто від продажу створених нею товарів або послуг. Діяльність таких 

організацій має ґрунтуватися на принципах соціально-відповідального 

бізнесу, в основу якого покладено тезу про те, що соціальним підприємцем 

може вважатися лише той, політика якого враховує соціально-економічні 

інтереси його персоналу, громади та території, на якій він здійснює свою 

діяльність” [46]. 

На нашу думку, соціальне підприємництво частково бере на себе 

виконання пасивної функції соціальної політики в процесі забезпечення 

роботою та доходами окремих верств населення (інваліди, пенсіонери, 

учасники АТО, одинокі матері тощо) та активної функції шляхом створення 

передумов для професійної самореалізації цих верств населення й 

фінансування розвитку соціальної інфраструктури. 

Серед найвідоміших українських прикладів соціального 

підприємництва, вважаємо доцільним виділити соціальну пекарню 

“Горіховий Дім” у Львові. Підприємство займається випічкою та реалізацією 

печива в закладах громадського харчування міста, надає кейтерингові 

послуги та має свій заклад громадського харчування (їдальня). Підприємство 

підтримує жінок, які опинилися в тяжких життєвих обставинах та не мають 

місця проживання, шляхом утримання спеціальної оселі за рахунок власного 

прибутку та надання їм роботи в пекарні [76].  

У європейських країнах цей сектор підприємництва є високо 

розвиненим. Наприклад, у Німеччині нараховується більше 100 тис. 

соціальних підприємств, на яких зайнято понад 2,5 млн працівників. Для 

порівняння: це утричі більше, ніж працівників у галузі виробництва 

автомобілів, де працює 750 тис. робітників [76]. 

Економічно-розвинуті країни активно використовують ще одну 

можливість залучення фінансових ресурсів підприємств до розвитку 

соціальної інфраструктури у формі меценатства та спонсорства. Незважаючи 

на некомерційну спрямованість спонсорської діяльності організацій та 
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приватних осіб в інтересах соціального розвитку суспільства, спонсорство 

все ж виходить за межі прояву філантропії.  

Поняття “спонсорства” у вітчизняній економіці використовують 

виключно в контексті рекламної діяльності та визначають Законом України 

“Про рекламу”: спонсорство – це “добровільна матеріальна, фінансова, 

організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами будь-

якої діяльності з метою популяризації виключно свого імені, найменування, 

свого знака для товарів і послуг” [121]. 

На нашу думку, спонсорство є взаємовигідною діловою угодою між 

компанією та організацією, що діють на суспільних початках. Це джерело 

фінансових ресурсів сприяє як фінансуванню об’єктів та розвитку галузей 

соціальної інфраструктури, так і створює реальні економічні вигоди для 

самих спонсорів. У практиці економічно та соціально розвинутих країн 

доброчинність та спонсорські заходи широко використовують для 

формування позитивного іміджу компаній. При наданні допомоги вони 

наголошують, що виконують свій соціальний обов’язок перед громадськістю 

та державою. Отже, компанії отримують державну підтримку у вигляді пільг 

в оподаткуванні, привілеїв чи державних гарантій. 

Доброчинність, спонсорство, соціальна відповідальність бізнесу вже 

розвивається у вітчизняному економічному просторі. Спонсорство 

відрізняється від інших видів підтримки тим, що воно забезпечує коштами в 

обмін на очікувану користь безпосереднього характеру. Сьогодні воно 

набуло якості привабливого та поширеного засобу формування іміджу серед 

успішних компаній в Україні. За результатами дослідження потенціалу для 

розвитку корпоративної філантропії у 2010 р. виявлено, що 28 % опитаних 

компаній вважають спонсорство та корпоративну підтримку непоганою 

рекламою, а 24 % – хорошим засобом покращення свого іміджу [79]. 

У 2016 р. доброчинну допомогу бюджетом до 1 млн грн надало 

28 організацій, бюджетом до 10 млн грн – 37 організацій, а найбільші 

доброчинні внески від 10 млн грн були зроблені 16 вітчизняними 
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доброчинниками. Серед пріоритетних сфер їхньої діяльності виокремлюють 

соціальний захист населення (69 %), охорону здоров’я (49 %), освіту і права 

людини (по 48 % відповідно), розвиток громади та підтримку громадських 

ініціатив (47 % та 46 % відповідно) [79]. 

Варто зазначити, що спонсорська та меценатська фінансова підтримка 

не є джерелом фінансування поточних потреб галузей соціальної 

інфраструктури. Ці фінансові ресурси є доповненням до обов’язкових 

бюджетних ресурсів та уможливлюють модернізацію, розвиток і 

технологічне оновлення об’єктів соціальної інфраструктури. 

Зауважимо, що існує 2 підходи до використання ресурсів підприємств в 

контексті фінансового забезпечення соціальної інфраструктури: 

1) забезпечення доступності послуг для населення: оплата освітніх та 

медичних послуг працівників є опосередкованим способом фінансування 

соціальної інфраструктури. Це передбачає розширення обсягів фінансування 

галузі через плату за надані послуги, збільшує попит за неї. З урахуванням 

специфіки використання коштів одержавних від самофінансування, підхід 

аргументує фінансування поточної діяльності соціальних об’єктів; 

2) фінансування розвитку інфраструктурних об’єктів: інвестування та 

спонсорство в обладнання й модернізацію. 

Попри присутність соціальної відповідальності в економічному просторі 

України, зацікавленість людей у громадському житті залишається на 

низькому рівні, зокрема через загальне зубожіння населення. На нашу думку, 

в умовах високого рівня бідності в країні, що був досліджений у п. 2.1, 

єдиним способом мотивації підприємств до переслідування не лише 

економічних, а й соціальних цілей, є створення механізму підвищення 

соціальної відповідальності підприємств, в основу якого пропонуємо 

поставити систему пільгового оподаткування, що забезпечить відшкодування 

частини затрат підприємства на соціальну діяльність. Пільги доцільно 

застосовувати до прямих податків (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Схема механізму підвищення соціальної відповідальності 

підприємств у контексті фінансування соціальної інфраструктури України 

Джерело: складено автором 

 

У процесі реалізації цього механізму, підвищення соціальної 

відповідальності підприємств зумовлює збільшення обсягів фінансових 

ресурсів, залучених у формі плати за надані послуги, що дає змогу 

забезпечити фінансування поточних видатків соціальних об’єктів. Проте 

безперечним пріоритетом державно-приватного партнерства в Україні є 

фінансування розвитку соціальної інфраструктури. 

Форми фінансування соціальної інфраструктури, що уможливлюють 

консолідацію бюджетних та приватних фінансових ресурсів з метою 

модернізації й розвитку соціальних об’єктів зображено на рис. 3.2. 
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іпотечного кредитування 
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(3%) по кредиту на купівлю 

(реконструкцію) 

житла працівниками 

ФІНАНСОВІ СТИМУЛИ 

Податкові пільги: зниження розміру єдиного соціального внеску підприємця шляхом зменшення 
оподатковуваного фонду оплати праці на суму соціальних витрат 
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Рис. 3.2. Форми фінансування соціальної інфраструктури у контексті 

 приватно-державного партнерства 

Джерело: складено автором на основі даних [194, с. 61] 

 

У практиці фінансування соціальної інфраструктури розвинених 

європейський країн провідне місце відведено програмам державно-

приватного партнерства, що зорієнтовані на розвиток соціальної 

інфраструктури за рахунок фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, 

що своєю чергу отримують довгострокові перспективи та гарантований дохід 

від реалізації проектів [194, с. 55]. 

Узагальнюючи європейський досвід, пропонуємо поєднати два 

економічно обґрунтовані для вітчизняної економіки методи залучення 

фінансових ресурсів суб’єктів господарювання до розвитку соціально-

інфраструктурних галузей у механізм (рис. 3.3). Доцільність застосування 

цього механізму аргументована низьким рівнем ризиків і гарантованим 

отриманням доходів для підприємств. 

Укладення угод із приватними інвесторами в процесі реалізації програм 

державно-приватного партнерства щодо фінансування соціальних проектів 

передбачає визначення відповідальності сторін з метою уникнення ризиків, 

що є безпосередньою перевагою для усіх учасників фінансових відносин.  

Результатами реалізації запропонованих механізмів соціального 

партнерства є не лише залучення приватних інвестицій як фінансового 

ресурсу розвитку соціальної інфраструктури та підвищення соціальної 

відповідальності приватного сектора, а й встановлення партнерських 

Фінансування соціальної інфраструктури 

Державне 

Бюджетні 

асигнування 

Приватне 

Проектне 

фінансування 

Державно-

приватне 

партнерство 

Приватне 

партнерство 

Корпоративне 

проектне 

фінансування 
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відносин між суб’єктами господарювання, державою і населенням. Така 

співпраця надає безумовні переваги для держави в частині нарощення обсягів 

позабюджетного фінансування соціальних об’єктів та уможливлює фінансове 

забезпечення: розширення й територіальної оптимізації мережі 

інфраструктурних об’єктів, що забезпечить підвищення рівня доступності 

соціальних послуг; розвитку низькорентабельних об’єктів соціальної 

інфраструктури; підтримки громадських ініціатив, інноваційних проектів, 

розвитку соціальної та творчої активності населення, що створить 

передумови для соціального становлення й економічного зростання країни. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Підвищення соціальної відповідальності підприємств в частині 

фінансування розвитку соціальної інфраструктури України 

Джерело: складено автором на основі даних [194, с. 55] 
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Механізм залучення приватних фінансових ресурсів у розвиток соціальної інфраструктури  

в контексті підвищення соціальної відповідальності суб’єктів господарювання 

 

Соціальні об’єкти перебувають у власності 

забудовників, проте надають соціальні послуги 
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підприємством фінансових ресурсів 
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Державне стимулювання залучення ресурсів суб’єктів господарювання в 

межах запропонованих механізмів передбачає застосування економічно 

обґрунтованих методів (Додаток Ж). 

На нашу думку, вищеподані механізми консолідації фінансових ресурсів 

держави і суб’єктів господарювання в контексті підвищення соціальної 

відповідальності підприємств уможливлюють фінансування поточної 

діяльності та інвестування у розширення мережі, модернізацію, технологічне 

оновлення й розвиток соціально-інфраструктурних галузей в умовах 

демократичних перетворень і євроінтеграційних процесів. 

 

3.2. Підвищення ефективності проектного фінансування розвитку 

житлово-комунальної інфраструктури в Україні 

 

Соціально-побутовий комплекс охоплює у своїй структурі житлово-

комунальне господарство (ЖКГ), побутове обслуговування, торгівлю, 

громадське харчування, пасажирський транспорт та зв’язок. Житлово-

комунальна служба є фундаментальним елементом соціальної 

інфраструктури, що покликана забезпечувати нормальну діяльність усіх 

систем життєзабезпечення житлових будинків, готелів, підприємств, установ. 

Поняття “житлово-комунального господарства” у тому значенні, в якому 

вживається в Україні, втратило свою актуальність для європейських країн. 

Підприємства цієї галузі об’єднують під терміном “комунальної 

інфраструктури”, що виражає структурну належність комунальної сфери до 

соціальної інфраструктури країни та розширює межі її значення. 

До складу ЖКГ входить 14 підгалузей, у межах яких надають більше 

40 видів послуг на суму понад 6 млн грн. У галузях задіяно кілька тисяч 

підприємств та організацій різних форм власності у яких зайнято 5 % 

працездатного населення країни. Тут використовують майже 25 % основних 

фондів держави. [93]. Комунальна інфраструктура забезпечує створення 

загальноприйнятих умов для життя та роботи населення, а також, відповідає 
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за постачання об’єктів галузей народного господарства необхідними 

ресурсами (вода, газ, тепло, електроенергія). Сучасний стан комунальних 

підприємств потребує значних інвестицій, на які не спроможне ні 

самофінансування галузі, ні бюджети. Важливо дослідити можливості 

фінансування комунальної інфраструктури зі залученням приватних та 

іноземних інвесторів, а також міжнародних кредитних організацій. 

Багатогалузевий комплекс житлово-комунальної інфраструктури 

охоплює житловий фонд та об’єкти комунального господарства: 

водопостачання, водовідвід, газопостачання, дорожнє господарство та 

благоустрій, місцевий електротранспорт та інші служби, що надають послуги 

населенню, промисловим та іншим споживачам усіх форм власності. До 

матеріальних об’єктів, забезпеченням яких займається житлово-комунальне 

господарство, належать: державний житловий фонд, об’єкти житлово-

комунального господарства; майно закладів народної освіти, культури, 

охорони здоров’я, торгівлі, побутового обслуговування; майно підприємств; 

місцеві енергетичні системи, транспорт, системи зв’язку та інформації, а 

також інше майно, необхідне для забезпечення економічного та соціального 

розвитку певної території чи регіону. 

До початку приватизації житла та проведення цінової реформи в галузі 

житлово-комунального господарства, цей сектор економіки майже повністю 

був дотаційним. До жовтня 1994 року платежі населення за використані 

житлово-комунальні послуги покривали лише близько 4 % собівартості цих 

послуг, 96 % собівартості покривали з консолідованого бюджету України 

[12]. Такі надмірні дотації житлово-комунальному сектора суттєво вплинули 

на фінансове становище країни, відчутно збільшуючи дефіцит 

консолідованого бюджету. 

У 1991 році в Україні відбулася передача більшості об’єктів житлово-

комунального господарства у приватну власність. Завдання забезпечення їх 

розвитку на конкретній території було покладено на органи місцевого 

самоврядування. Майно підприємств комунальної форми власності перебуває 
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у власності місцевих органів самоврядування, тому для фінансування цих 

підприємств, крім власних джерел надходять кошти з власного бюджету, а 

також кошти отримані від перерозподілу між цими підприємствами [12]. 

Перебуваючи у складі місцевих фінансів, фінансові ресурси 

комунальних підприємств одночасно представляють собою самостійну 

систему грошових фондів. Отже, підприємства комунальної інфраструктури 

поєднують переважне фінансування за рахунок місцевих бюджетів із 

самофінансуванням. 

Сьогодні органи місцевого самоврядування можуть продавати, 

купувати та здавати в оренду земельні ділянки, використовувати їх як 

заставу, передавати як внески до статутних фондів акціонерних товариств, 

товариств із обмеженою відповідальністю, кооперативів, фінансово-

кредитних установ та інших підприємств та організацій. Вони уповноважені 

управляти підприємствами житлово-комунального сектора шляхом 

використання податкового, кредитного, дотаційного та субвенційного 

регулювання, а також через застосування інвестування, приватизації, 

роздержавлення та держзамовлень. Можемо стверджувати, що в органів 

місцевого самоврядування достатньо широкий вибір економічних методів 

для фінансування ЖКГ [178, с. 58]. 

Світовий досвід щодо спроможності місцевих податків та зборів стати 

основним джерелом фінансування видатків міста для фінансування житлово-

комунальної інфраструктури визначає межу у 40–60 % загальних потреб у 

фінансових ресурсах. Вагомою складовою доходів комунальних органів 

управління є податок на нерухоме майно (нерухомість), який передбачений 

ст. 10 Податкового кодексу України. Основні умови утримання нерухомого 

майна забезпечує територіальна громада та її органи, тому основну частину 

податку на нерухомість мають перераховувати до місцевих бюджетів [30, 

с. 151]. 

Існуюча нормативно-правова база галузі, особливо акти органів 

місцевого самоврядування, не містить законодавчого закріплення механізмів 
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фінансового та управлінського забезпечення розвитку, зокрема відсутній 

методичний інструментарій оцінки ефективності фінансово-економічної 

діяльності підприємств ЖКГ [101, с. 277]. 

Реформування діючої системи потребує належного фінансового 

забезпечення, а відтак, ідеться не лише про пошук інвесторів і бюджетне 

фінансування проектів у цій сфері, а передусім про використання 

надходжень від сплати за комунальні послуги. Власне розмір тарифів 

встановлює місцева влада за погодження Державної інспекції з контролю за 

цінами на рівні, які мають покривати витрати, понесені комунальними 

підприємствами. У випадку затвердження цін та тарифів, що є нижчими від 

економічно обґрунтованих витрат, орган, який їх затвердив, повинен з 

місцевого бюджету відшкодувати підприємствам відповідну різницю 

[71, с. 317]. Однак, діяльність українських комунальних підприємств в 

контексті самофінансування переважно є збитковою. Фактичні витрати на 

комунальне обслуговування значно перевищують встановлені тарифи. 

Прискорений розвиток житлового будівництва та неадекватне йому 

інженерне забезпечення ЖКГ, доступність та дешевизна енергоносіїв, що 

стали звичними у роки існування СРСР, створили ситуацію максимального 

ігнорування питань енергозбереження та запровадження мало-витратних 

технологій у житлово-комунальній інфраструктурі. Протягом останніх років 

не проводили нового будівництва чи реконструкції водо-каналізаційного 

господарства, не виконували в повному обсязі планово-попереджувальний 

ремонт, унаслідок чого значно погіршився стан основних фондів 

підприємств. Унаслідок старіння основних фондів та збільшення 

технологічних втрат відбувається постійне зростання собівартості 

комунальних послуг. 

Найбільші розміри втрат (40–50 %) реєструють підприємства 

водопостачання та водовідведення. Водопровідне, каналізаційне 

господарство та сфера теплопостачання потребують понад 4 млрд дол. Ця 

недостача виокремлює системи, які найбільше потребують капіталовкладень: 
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трубопровідні мережі, електродвигуни та насоси, водопровідне та 

каналізаційне обладнання [184]. 

На противагу нагальної потреби підприємств житлово-комунального 

сектора в капіталі, вони володіють обмеженими можливостями доступу до 

фінансових ресурсів. У загальній практиці виділяють такі способи 

фінансування комунального сектора: за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

за рахунок державних централізованих капітальних вкладень; на основі 

пайової участі підприємств; за рахунок кредитних коштів; за рахунок коштів 

населення та коштів власників приватних фірм; спорудження об’єктів ЖКГ 

громадським способом. 

Інноваційні схеми фінансування житлово-комунальних підприємств на 

території України сьогодні не використовуються. А бюджетне фінансування 

та капіталовкладення у житлово-комунальні підприємства було припинено в 

інтересах реалізації стратегічного плану переведення цих об’єктів на 

самостійне фінансування. Зауважимо, що процес реалізації цього 

стратегічного плану відбувається дуже повільно. На його заваді стоять 

загальні макроекономічні фактори та структурні перепони, а саме: 

законодавство та політика у сфері встановлення тарифів, місцеві політичні 

проблеми. У випадку неможливості забезпечення фінансових потреб 

комунальної інфраструктури відповідальними органами, світова практика 

використовує механізм державно-приватного партнерства. В Україні він ще 

не запрацював на повну силу, попри створену законодавчу базу. Саме тому, 

сьогодні значної актуальності набуває систематизація відповідного досвіду 

розвинених країн, що стане передумовою для моделювання імовірних 

результатів застосування такого партнерства в Україні. 

Для підтримки та розвитку житлово-комунального сектору 

європейськими країнами широко використовуються такі тенденції державно-

приватного фінансування, як: фінансування через випуск облігацій; 

залучення коштів під гарантію страхових організацій; забезпечення 

підприємств технічними засобами на лізинговій основі. 
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Згідно з діючою “Концепцією розвитку державно-приватного 

партнерства у житлово-комунальному господарстві”, розширення фінансової 

бази розвитку житлово-комунального господарства ресурсами приватної 

форми власності можливе шляхом [123]: використання змішаних форм 

державно-приватного партнерства; утворення спільних підприємств 

(теплопостачання, водопостачання, водовідведення); модернізація 

комунальних об’єктів за допомогою приватних фінансових ресурсів та 

шляхом передачі необхідного обладнання; надання консалтингових послуг; 

впровадження новітніх технологій; реалізації актуальних наукових 

досліджень, розроблення нормативно-правової бази, підвищення свідомості 

населення у формі взаємодії органів місцевого самоврядування та приватних 

партнерів. 

Конкретний проект потребує використання відповідної форми 

державно-приватного партнерства, обрання якої має грунтуватися на 

завданнях, які ставлять перед залученням приватних фінансових ресурсів та 

оптимальному розподілі існуючих ризиків. 

Результатом такого партнерства має стати не лише залучення приватних 

інвестицій до розвитку житлово-комунального господарства, а й актуалізація 

тарифної політики і принципів виділення бюджетних асигнувань. Розглянемо 

очікувані позитивні результати досліджуваного партнерства [41, с. 221]: 

– зниження ризиків неефективності використання місцевих бюджетних 

ресурсів; 

– створення передумов для підвищення ефективності управління 

об’єктами державної та комунальної форми власності; 

– збільшення надходжень до бюджетів; 

– уможливлення формування конкурентного середовища, що 

спроможне стимулювати розвиток ринкових відносин.  

Різні форми використання фінансових ресурсів приватного сектора є 

альтернативним  джерелом  фінансування  розвитку  усіх  галузей  соціальної  
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інфраструктури. Залучення приватного сектора з метою фінансування 

комунального господарства отримало широке розповсюдження в розвинених 

країнах. Воно може відбуватися на умовах різних варіантів та форм 

делегованого управління й концесії [51, с. 100]. 

Однією з форм делегованого управління є проектне фінансування. 

Розглядаючи усі сектори економіки, в яких можливо застосовувати схеми 

поектного фінансування, можемо виділити основні напрями цільового 

призначення цих проектів: комерційні (головною метою є отримання 

прибутку); екологічні (метою є вирішення екологічних проблем); соціальні 

(спрямовані на розв’язання соціальних проблем). 

Проектне фінансування дає змогу реалізовувати багатосторонні проекти 

із дотриманням паритету інтересів усіх його учасників та використовувати 

при цьому різні фінансові інструменти: інвестиції в акціонерний капітал; 

позикове фінансування; лізинг; торгові кредити постачальників; інновацийні 

фінансові механізми тощо. 

Об’єктом проектного фінансування є проекти соціального та 

виробничого секторів інфраструктури. Окрім важливого стратегічного 

значення для економіки країни, їх характерною особливістю є висока 

капіталомісткість та низька комерційна ефективність, і як наслідок 

привабливість. Схеми проектного фінансування можна застосовувати для 

об’єктів транспорту, енергетики, зв’язку, водопостачання, каналізації, 

переробки твердих відходів, а також, під час спорудження або відновлення 

великих промислових об’єктів [66, с.7]. 

Позитивний ефект від залучення приватного сектора у сферу 

комунального водопостачання та водовідведення зумовлений підвищенням 

ефективності управління. Приклади проектного фінансування у секторі 

водопостачання та каналізації призвели до зниження витрат на 10–40 % 

(США, Канада, Шотландія, Ірландія), у галузі транспорту – на 10–17 % (за 

оцінками Європейської комісії). Однак, світова практика надає достатньо 

протилежних прикладів, коли подібні дії призводили до зростання 
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комунальних тарифів та соціальної напруженості [184]. Досвід співпраці 

держави та приватного капіталу не дає однозначних підстав для ствердження 

його ефективності. Вжиті в Україні способи співробітництва держави та 

приватного сектора поки не дали бажаних результатів. 

Найбільше поширення проектного фінансування припадає на 70–80-ті 

роки ХХ століття. У проектах приватно-державного партнерства в сфері 

інфраструктури проектне фінансування почало впроваджуватися на початку 

90-х років. Відтоді концесійні угоди набули статусу невід’ємних складових у 

схемах фінансування інфраструктурних проектів промислово розвинених 

країн та країн з динамічним економічним розвитком (Південно-Східна Азія, 

Південна Америка). 

Нетрадиційний підхід до фінансування, що закладений у проектні 

концесійні компанії, дозволяє використовувати як інвестиції вітчизняного та 

іноземного походження, так і кредити, гранти міжнародних фінансових 

інститутів. Фінансування інфраструктурних проектів вимагає залучення 

значних позикових коштів, частка яких може сягати 85 % загального капіталу 

концесії. Відтак, розширені фінансові можливості дають змогу проектному 

фінансуванню стати зручним методом фінансування розвитку комунальної 

інфраструктури [51, с. 102]. 

 

 

Рис. 3.4. Алгоритм залучення позабюджетних фінансових ресурсів для 

розвитку комунальної інфраструктури 
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Запропонований на рис. 3.4 алгоритм дає змогу охопити проблемні 

сектори та підприємства комунальної інфраструктури різного рівня 

збитковості й окупності в процесі реалізації послідовності дій із залучення 

різних форм фінансування. 

Вважаємо доцільним виділити основні сектори комунальної 

інфраструктури, в яких реалізація проектного фінансування уможливлює 

досягнення максимальних результатів: 

1. Виробництво, передача та розподіл електроенергії і природного газу; 

2. Транспортна інфраструктура: аеропорти, залізниці, морські порти, 

платні дороги; 

3. Водопостачання та водовідведення. 

Кількість проектів інвестування за 20-річний період у цих секторах 

свідчить, що найпопулярнішими у світі формами залучення приватних 

інвестицій в енергетику є інвестиції в нове будівництво (450 млрд дол) та 

концесії у сфері транспорту й водопостачання (50 млрд дол). 

Розглянемо проект водопостачання та водоочищення у Буенос-Айресі 

реалізований у формі проектного фінансування на концесійній основі 

упродовж 1993–1999 рр. Концесія була надана французькій компанії 

Lyonnaise des Eaux-Dumez, яка запропонувала найбільше зниження тарифів 

(до 27 %). Вихідні умови систем водопостачання характеризувались 

проблемами, притаманними комунальному господарству українських міст: 

високий рівень зносу інженерних комунікацій, великі втрати води та тепла 

під час транспортування споживачам, гостра нестача коштів для відновлення 

мереж та нового будівництва [202, с. 104]. 

Компанія-концесіонер щорічно вкладала в будівництво та 

модернізацію систем водопостачання більше 200 млн дол. Концесійне 

підприємство охоплювало територію з населенням 6 млн мешканців (70 % 

населення). У процесі концесії було побудовано нові лінії та під’єднано 

нових споживачів, а також, в 2 рази нарощено продуктивність праці. 

Модернізація технологій допомогла скоротити втрати води та підвищити 
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надійність роботи. Споживачі отримали істотну вигоду від зниження цін 

завдяки зниженню тарифів та розширенню самої мережі водопостачання.  

Кредитором виступила Міжнародна фінансова корпорація (МФК), яка 

інвестувала в концесію 60 % від загальної вартості проекту, або 2,4 млрд дол. 

Корпорація виступала в ролі утримувача певної частки акцій концесійної 

компанії, самостійно надавала позику на 10 років у формі кредитного 

рахунку та брала участь у банківському консорціумі, що надав позику 

терміном на 12 років. Фінансова участь міжнародного концерну, який має 

великий досвід реформування ЖКГ на основі концесій, є провідним 

чинником успішності проекту у Буенос-Айресі. Міжнародні фінансові 

організації є надійним джерелом кредитних ресурсів для фінансування 

інфраструктурних проектів. Вони сприяють перерозподілу проектних ризиків 

та роблять проекти менш ризиковим для інших кредиторів та інвесторів. 

У групі Світового банку головну роль у фінансуванні проектів 

відіграють Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), Міжнародна 

фінансова корпорація та Багатостороння агенція з надання інвестицій. МБРР 

надає фінансову допомогу урядам країн на розвиток внутрішньої 

інфраструктури та закликає до посилення позицій приватного сектора в цій 

галузі. Сьогодні саме Світовий банк та Європейський банк реконструкції і 

розвитку кредитують українські комунальні підприємства. 

Зауважимо, що позиковий капітал у практиці розвинених країн та тих, 

що розвиваються, обходиться “дешевше”, ніж інвестиційний ресурс. З цієї 

причини концесійні проекти в середньому на 80 % фінансують за рахунок 

різноманітних кредитів. 

Кількість інвесторів та кредиторів масштабних комунальних проектів 

може бути різною. Описана концепція в Буенос-Айресі налічувала чотирьох 

іноземних та чотирьох внутрішніх інвесторів. Окрім міжнародних 

фінансових організацій, джерелами кредитування інфраструктурних проектів 

постають державні установи та комерційні банки (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2. 

Джерела залучення фінансових ресурсів у комунальну інфраструктуру 

Внутрішні джерела Зовнішні джерела 

Державні джерела 

 

1. Державний бюджет Державні джерела 
Державні агентства 

експортних кредитів 

2. Міські бюджети 

Міжнародні 

фінансові організації 

1. Міжнародний Банк 

Реконструкції і Розвитку 

3. Дотації 
2. Міжнародна фінансова 

корпорація 

Самофінансування Плата за послуги 
3. Багатостороння агенція 

з надання інвестицій 
Банківська сфера Комерційні банки 

Приватні інвестори 

Фінансові ресурси 

суб’єктів 

господарювання 

Приватні інвестори 
Фінансові ресурси 

суб’єктів господарювання 

Джерело: складено автором 

Використання бюджетних коштів центральних та місцевих органів 

влади у проектному фінансуванні має допоміжні функції. Уряди країн 

надають не опосередковану допомогу у вигляді державних гарантій, 

кредитної підтримки, податкових пільг тощо. Пряме бюджетне фінансування 

використовують у виключних випадках великого соціального значення 

проекту. Зауважимо, що державна підтримка відіграє позитивну роль при 

складанні фінансового пакету концесійного консорціуму. 

Суттєвішу роль у проектному фінансуванні відіграють державні 

агентства експортних кредитів розвинених країн, кредити та гарантії яких 

передбачають закупівлі обладнання відповідної країни для реалізації 

інвестиційного проекту (Експортно-імпортний банк США, Корпорація 

розвитку експорту Канади, Департамент гарантій за експортними кредитами 

Великобританії, Міністерство міжнародної торгівлі і промисловості Японії).  

Виконання основних фінансових функцій у проектному фінансуванні 

забезпечують банки. Вони проводять безпосереднє кредитування, емісію та 

розміщення облігацій, організацію кредитної угоди та оцінку проекту. З 

метою фінансування банки укладають незалежні кредитні угоди, формують 

консорціуми та синдикати для спільного кредитування. Опцією банківського 

кредитування є надання пільгового періоду, що звільняє концесіонера від 
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сплати забов’язань до моменту, коли проект не почне генерувати доходи. 

Однак, банки стягують комісійні платежі за організацію фінансування, 

управління банківським консорціумом та агентські послуги. 

Ще одним вагомим джерелом фінансування української комунальної 

інфраструктури можуть бути кошти вітчизняних та закордонних приватних 

інвесторів. Через надзвичайно великі потреби українських комунальних 

підприємств, фінансові вливання та позики міжнародних фінансових установ 

та закордонних кредиторів є недостатніми для покриття необхідних витрат.  

Успішна реалізація концесійного проекту передусім, залежить від якості 

фінансового пакету, адже структура фінансування та його умови прямо 

впливають на загальну вартість проекту, внутрішню норму рентабельності, 

термін окупності інвестицій та інші фінансові показники. 

У 1999 році в Україні було прийнято закон “Про концесії” (остання 

редакція від 25.03.2018 р.) [119]. На заваді впровадженню та реалізації 

концесій сьогодні стоять несприятливі політичні умови, що становлять 

великий ризик для інвесторів. Надання державних гарантій у підтримку 

інвестиційних проектів, на нашу думку, здатне зменшувати рівень 

інвестиційного ризику. Відтак для зацікавлення закордонних інвесторів у 

вітчизняній галузі комунального господарства доцільне створення чітких та 

прозорих умов надання концесій та забезпечення їх державними гарантіями. 

Одним із основних нормативних документів ЖКГ України за останній 

період стала “Програма реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства на 2009-2014 рр” [113]. Законодавчо фінансування програми 

передбачено за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та коштів 

підприємств, а також, за рахунок введення спеціального режиму 

оподаткування податком на додану вартість житлово-комунальних послуг та 

послуг з постачання теплової енергії. Програмою було передбачено 

фінансово-економічне забезпечення реформування житлово-комунальної 

галузі за такими напрямами [113]: розроблення фінансового механізму 

надання та утримання житла; перехід до економічно обґрунтованих тарифів 
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для всіх категорій споживачів житлово-комунальних послуг; державну 

підтримку в наданні та обслуговуванні житла; реструктуризацію та списання 

безнадійної заборгованості у сфері житлово-комунального господарства за 

умови переходу до економічно обґрунтованих тарифів. 

На державний бюджет покладено реалізацію інвестиційних проектів з 

реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, проектів з 

удосконалення систем управління житловим фондом та скорочення питомих 

показників використання ресурсів. Особливу увагу було приділено розбудові 

інституційної системи щодо залучення інвестицій міжнародних фінансових 

організацій та ресурсів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на 

реформування ЖКГ. Фінансування програм реалізації цих інвестиційних 

проектів відбувалася шляхом: 

1) цільового фінансування відібраних на конкурсній основі проектів; 

2) часткового або повного відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами для реалізації проектів; 

3) повного відшодування відсоткових ставок за кредитами або 

часткового погашення основної суми кредитів, що надаються суб’єктам 

малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів з 

енергозбереження у житлових будинках. 

Із розгляду основних засад програми можемо стверджувати, що у 

документі було враховано можливості використання приватного капіталу та 

надання державних гарантій приватним інвесторам. 

На основі проведеного у п. 2.1 дослідження стану та зносу основних 

фондів житлово-комунальної інфраструктури України вважаємо, що галузь 

потребує капітальних інвестицій з метою оновлення фондів, модернізації та 

вдосконалення систем управління. Пріоритетним напрямом розвитку 

житлово-комунальної інфраструктури в умовах недостатності бюджетних 

коштів та самофінансування є пошук нових джерел фінансових ресурсів із 

приватного сектора та від міжнародних організацій на умовах делегованого 

управління, оренди або концесії, а також, створення сприятливого 
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інвестиційного клімату в житлово-комунальних господарствах для залучення 

інвестицій, кредитів та дотацій. Використання зарубіжного досвіду зі 

залучення ресурсів приватного сектора спроможне прискорити докорінну 

перебудову житлово-комунальної інфраструктури України, сприяти 

підвищенню рівня надання послуг, рентабельності галузі та розвитку 

соціальної інфраструктури країни загалом. 

 

3.3. Концепція формування та використання фінансових ресурсів 

розвитку соціальної інфраструктури України 

 

Гуманістичні тенденції суспільного розвитку дедалі наполегливіше 

проявляють себе у галузях соціальної інфраструктури. Не тільки моральні 

ідеали, а й безперервне підвищення технологічного рівня обслуговування 

населення стають умовою сталого майбутнього, основою функціонування 

соціальної інфраструктури [60, с. 102]. Проте надійної системи та механізму 

її впорядкованого фінансування з бюджетних та позабюджетних джерел не 

сформовано. З огляду на вищевикладене провідним завданням вітчизняної 

економіки є створення концептуальних засад формування та використання 

фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури на основі 

упорядкування організаційних питань та активізації залучення фінансових 

ресурсів з позабюджетних джерел. 

В ході дослідження нами було виявлено, що окрім труднощів та 

обмежень акумулювання фінансових ресурсів з кожного джерела, також 

існує необхідність визначення способів їх ефективного використання з метою 

збалансованого та сталого розвитку соціальної інфраструктури у розрізі 

регіонів, в умовах екологічних, політичних, економічних змін, 

трансформаційних і євроінтеграційних процесів. Усе це стало передумовою 

до розроблення концепції формування та використання фінансових ресурсів 

розвитку соціальної інфраструктури України. 
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Бюджетні фінансові ресурси є головним джерелом фінансування усіх 

галузей соціальної інфраструктури. Проте недостатній обсяг бюджетного 

фінансування обмежує можливості його використання для вдосконалення та 

розвитку даних галузей, про що свідчить виявлений перерозподіл 

фінансування на користь споживчих видатків у розмірі 90 % від загальної 

суми асигнувань. Ми виявили, що передача муніципальних об’єктів 

соціальної інфраструктури у приватну власність є ефективним способом 

забезпечення їх подальшого розвитку за рахунок коштів підприємств. 

Плата за надані послуги є вагомим джерелом фінансування соціальної 

інфраструктури. Однак, вартість надання послуг у різних галузях обернено 

пропорційна до можливостей розширення їх використання в умовах 

невисокого рівня доходів населення. Ресурс може бути ефективно задіяний 

для першочергових потреб населення, вартість яких враховують при 

встановленні прожиткового мінімуму. Послуги, що стоять вище за ціновою 

шкалою та нижче за необхідністю для споживачів, здатні акумулювати 

значні обсяги фінансових ресурсів за рахунок своєї дороговизни, але не 

завдяки масовому використанню. Така ситуація може бути частково 

вирівняна за умови підняття прожиткового мінімуму та зростання заробітних 

плат населення. Проте грошові кошти, отримані у вигляді плати за послуги, 

надходять до бюджетів, зокрема у закладах вищої освіти, і 

перерозподіляються за вищенаведеною пропорцією використання 

бюджетних асигнувань. Тому зростання їх обсягів здатне забезпечити 

фінансування поточних видатків, а не розвитку соціальних об’єктів. На нашу 

думку, доцільним є поєднання бюджетного та самофінансування зі 

залученням фінансових ресурсів з інших джерел. 

Фінансові ресурси підприємств є недостатньо задіяним та надзвичайно 

перспективним джерелом фінансування розвитку соціальної інфраструктури. 

Пропонуємо розглядати їх з позицій самостійного фінансування і 

консолідації з іншими джерелами фінансування. Соціальні галузі націлені на 

розвиток трудових здібностей населення та забезпечення задоволення його 
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соціально-побутових потреб, що створює клас продуктивних та ефективних 

трудових ресурсів для розвитку підприємств. Спонсорська та доброчинна 

діяльність має меншу економічну привабливість для суб’єктів 

господарювання та приватних осіб, проте їй характерні специфічні 

перспективи розвитку. Відтак, фінансування соціальної інфраструктури є 

економічно доцільним інвестиційним напрямом для будь-якої 

підприємницької структури в умовах надання економічних та податкових 

переваг у межах системи державних мотивацій, що було досліджено у п. 3.1. 

Громадські ініціативи також займають незначне місце, проте їх 

співпраця з місцевими органами самоврядування і міжнародними 

організаціями уможливлює розширення обсягів та підвищення 

результативності цього джерела фінансування. 

На основі проведеного аналізу сучасної практики фінансування, стану 

об’єктів і тенденцій розвитку соціальної інфраструктури, ми виявили 

особливості, що визначають напрями, які потребують удосконалення, а саме: 

1) системний і комплексний розвиток соціальної інфраструктури є 

необхідною умовою стимулювання економічного зростання; 

2) прогнозоване зменшення бюджетних видатків на реалізацію проектів 

соціальної інфраструктури зумовлене пріоритетністю бюджетного 

планування оперативних зобов’язань публічно-правових утворень; 

3) низька зацікавленість бізнес-структур в участі у соціально 

орієнтованих інфраструктурних проектах на ринкових умовах; 

4) високий рівень зносу основного капіталу соціальної інфраструктури в 

більшості регіонів України; 

5) неузгодженість і розбалансованість ланок регіональної соціальної 

інфраструктури породжує додаткові передумови до поглиблення соціально-

економічної диференційованості територій (регіонів). 

Удосконалення системи формування фінансових ресурсів розвитку 

соціальної інфраструктури та державного регулювання цих процесів 

потребує комплексного використання усіх джерел та оптимізації їхньої 
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структури. Такий підхід сприяє створенню сталих фінансових механізмів 

розвитку соціально-інфраструктурних галузей. 

Комплексний підхід до розвитку соціальної інфраструктури країни 

передбачає [175]: врахування місцевих чинників, що визначають обсяг і 

структуру потреб населення в послугах; розроблення та використання 

нормативів із врахуванням особливостей кожного регіону; досягнення 

оптимальних меж та внутрішньорегіональних пропорцій у розвитку 

соціальної інфраструктури; обґрунтоване визначення обсягів капітальних 

вкладень та їх розподіл за підгалузями; узгодження кількості та рівня 

об’єктів соціальної інфраструктури з потребами регіону тощо. Забезпеченню 

цих умов сприяє децентралізація владних повноважень, що дають змогу 

органам місцевого самоврядування більш оперативно та комплексно 

підходити до вирішення наявних питань фінансування розвитку соціальної 

інфраструктури.  

У 2014 році Кабінетом міністрів України була затверджена Державна 

стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. Досліджені у роботі 

диспропорції регіонального розвитку соціальної інфраструктури і всебічного 

розвитку усіх членів суспільства лежать в основі формування її мети, що 

охоплює [24]: 1) розвиток та єдність, орієнтовані на людину; 2) досягнення 

економічного зростання регіонів шляхом використання власного потенціалу 

та реалізації ефективної державної регіональної політики і, як наслідок, 

підвищення рівня життя населення; 3) інтеграція регіонального 

економічного, інформаційного, освітнього, культурного простору до 

загальноукраїнського простору, в якому особа має змогу для самореалізації 

та підвищення якості життя незалежно від місця проживання. 

Реалізація Стратегії дасть змогу досягнути рівномірного та 

збалансованого розвитку територій, запобігання поглибленню соціально-

економічних диспропорцій, активізації місцевої економічної ініціативи, 

забезпечення соціально-економічної єдності і рівномірності розвитку 

регіонів з метою створення рівних умов для розвитку людини [24]. 
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Рис 3.5. Схема концепції формування та використання фінансових ресурсів розвитку 

соціальної інфраструктури в Україні 
Джерело: складено автором 
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На рисунку 3.5 зображено розроблену нами в контексті фінансової 

складової Державної стратегії регіонального розвитку Концепцію 

формування та використання фінансових ресурсів розвитку соціальної 

інфраструктури України. Метою концепції є забезпечення модернізації, 

розвитку й технологічного оснащення соціально-інфраструктурних галузей.  

Перед концепцією стоїть низка завдань, що потребують змін у 

бюджетній, податковій і регуляторній політиці. Для виконання цих завдань в 

основу побудови системи стратегічного управління мають бути покладені 

такі засади: комплексний підхід до фінансування кожної галузі; цільове 

використання коштів; законодавче регулювання та стимулювання залучення 

позабюджетних фінансових ресурсів; державне регулювання тарифів на 

послуги інфраструктурних об’єктів; широке використання ринкових форм та 

методів управління з метою мінімізації непродуктивних витрат; бюджетне 

фінансування збиткових галузей; контроль ефективного використання 

фінансових ресурсів; контроль та оцінка впливу фінансової політики держави 

на розвиток соціальної інфраструктури.  

Для виконання завдання удосконалення системи середньострокового 

планування доцільно переглянути підхід до планування та контролю 

бюджетних видатків на соціальну інфраструктуру. Головною перепоною у 

цьому напрямку можна вважати відсутність в Україні ефективної системи 

планування та контролю за виконанням бюджетних програм. Заходи, 

об’єднані в межах соціальної політики, не є тимчасовим вирішенням 

нагальних потреб. Вони утворюють цілеспрямований комплекс дій, результат 

якого проявляється протягом тривалого відрізку часу. За останні 20 років 

тотального дефіциту коштів у галузях соціальної інфраструктури 

накопичилося немало проблем. Саме тому планування програм розвитку 

соціальної інфраструктури на середньо- та довгостроковій основах може 

бути одним із шляхів вирішення наявних соціальних протиріч у суспільстві. 

Досвід розвинутих країн (Нідерланди, Швеція, Австралія, Нова 

Зеландія) вказує на доцільність удосконалення в Україні системи 



191 
 

середньострокового бюджетного планування в частині фінансування 

соціальних галузей. Необхідність такого кроку обумовлена тим, що для 

забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів розвитку соціальної 

інфраструктури України термін дії річного бюджету є надто обмеженим, щоб 

створити можливість довгострокового прогнозування видатків на виконання 

необхідних завдань соціальної політики. 

Суть середньострокового планування полягає у визначенні обсягів 

бюджетних видатків на кілька років як норми для включення у видаткову 

частину бюджету поточного періоду. Отже, прийняту бюджетну програму 

внесено до бюджетів наступних років на весь термін її реалізації. 

Середньострокове планування є невід’ємною частиною загальнодержавного 

стратегічного планування видатків на збалансований розвиток соціальної 

інфраструктури країни, оскільки необхідне фінансування соціальних об’єктів 

у різних регіонах і населених пунктах складно визначити без стратегічного 

плану модернізації цих закладів або оптимізації їхньої мережі для повнішого 

задоволення потреб населення [52, с. 56]. 

Нині за таким принципом діють розглянуті у роботі програми розвитку 

освітньої, житлобудівної, спортивної галузей, однак вони становлять 

незначну частку від загальних потреб фінансування розвитку соціальної 

інфраструктури. Реалізація відповідної політики дає змогу ефективніше та 

більш прозоро планувати видатки на соціальну інфраструктуру. Це 

забезпечується можливістю оцінювання результатів роботи шляхом 

проведення аналізу декількох періодів за допомогою єдиної системи 

показників. 

Нещодавня реалізація реформи щодо децентралізації влади сприяє 

ефективнішому використанню фінансових ресурсів місцевих бюджетів із 

врахуванням регіональних потреб і особливостей. Місцеві органи влади та 

органи місцевого самоврядування, утримуючи на своєму балансі об’єкти 

соціальної інфраструктури, мають потенційну необхідність застосовування 

ефективніших методів управління. 
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Децентралізація забезпечує проведення детального аналізу потреб та 

контролю за цільовим використанням видатків органами місцевого 

самоврядування, що є загальною умовою ефективного інвестування з 

бюджетів усіх рівнів у розвиток соціально-інфраструктурних галузей. Різний 

рівень забезпеченості території країни об’єктами соціальної інфраструктури є 

безперечною передумовою для здійснення оптимального реформування їх 

структури на підставі регіональних особливостей. Відмінності у структурі 

попиту населення різних регіонів на соціальні послуги спричинені, в першу 

чергу, різницею у рівні доходів та соціальною структурою населення 

території. Оптимізація соціальної інфраструктури регіону, методичні підходи 

до реалізації якої було запропоновано у п. 2.1, має керуватися параметрами 

його економічного розвитку (виробничою спеціалізацією, співвідношенням 

виробничої та невиробничої сфер тощо), що безпосередньо впливає на рівень 

зайнятості та структуру населення.  

На шляху подолання проблем фінансування розвитку соціальної 

інфраструктури через збільшення вагомості інших джерел фінансових 

ресурсів, доцільно звернутися до зарубіжного досвіду та передбачити 

відповідні зміни у законодавстві. В процесі пошуку та використання 

позабюджетних джерел фінансових ресурсів організаційна складова 

соціальної інфраструктури потребує реформування на основі залучення 

різних механізмів управління фінансуванням соціальних структур. 

Вплив фінансової політики держави на соціальну інфраструктуру 

регіону через інструменти фінансового регулювання пропонуємо розглядати 

за допомогою механізму фінансової трансмісії, а саме, передачі імпульсів 

інструментів бюджетно-податкової політики на інвестиційні процеси в 

соціальній сфері. Активне використання каналів трансмісії імпульсів 

фінансового регулювання для розвитку соціальної інфраструктури відкриває 

можливості для ефективного стимулювання соціально-економічного 

зростання та досягнення цільових значень макроекономічних параметрів 

(рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Модель механізму активізації позабюджетного фінансування 

розвитку соціальної інфраструктури України 

Джерело: побудовано автором 
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Етап І. Формування параметрів оцінювання ефективності фінансово-інвестиційної діяльності в 

соціальній сфері Україні з позиції раціональності застосування інструментів бюджетно-податкового 
регулювання (вибір мети, завдання, об’єкта та предмета; вибір системи методів моделювання 

ефективності розвитку соціальної інфраструктури; формування системи феноменологічних параметрів) 
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На нашу думку, основою структурно-функціональної моделі механізму 

активізації позабюджетного фінансування розвитку соціальної 

інфраструктури, доцільно вважати такі особливості: 

1) фінансове регулювання розглядаємо з погляду функції управління; 

2) вплив держави через інструменти фінансового регулювання на 

розвиток соціальної інфраструктури відбувається за допомогою механізму 

фінансової трансмісії;  

3) важливість контролю результативності фінансового регулювання, що 

дає змогу координувати вплив через бюджетний і податковий канали 

фінансової трансмісії (на основі попереднього моніторингу результативності 

регулювання) та досягти поставлених цілей (очікуваних результатів) 

фінансової політики держави в соціальній інфраструктурі. 

Запропонований фінансовий механізм сприяє виявленню пріоритетів 

фінансового регулювання розвитку соціальної інфраструктури в Україні. 

У процесі реалізації концепції формування та використання фінансових 

ресурсів розвитку соціальної інфраструктури України доцільно 

дотримуватися пріоритету оптимізації характеристик соціального розвитку в 

системі соціально-економічного зростання держави, що можна розглядати як 

сукупність складників (індексів) [39, с. 403]: 

IHCR ˃ IIPP ˃ ISSM ˃ IGII ˃ ISID ˃ IFEP ˃ IBI ˃ IME ˃ ILP ˃ IHS ,       (3.1) 

де I = 0,1; IHS – індекс рівня соціально-економічної безпеки особи; ILP – індекс 

стану умов відтворення населення та трудоресурсного потенціалу (з 

головними підкомпонентами екології, здоров’я, освіти, житлово-побутових 

умов, міграції населення); IМE – індекс рівня розвитку ринку праці, системи 

зайнятості населення та підвищення рівня якості трудового життя населення; 

IBІ – індекс зміни умов економіко-правового середовища підприємницької 

діяльності, самозайнятості населення, формування і розширення суб’єктів 

середнього класу; IFEP – індекс підвищення фінансово-економічного стану 

суб’єктів господарювання та національної економіки, використання цих 

результатів у цілях соціального розвитку; ISID – індекс рівня розвитку 
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соціальної інфраструктури, внутрішнього ринку та системи соціальних і 

споживчих послуг; IGII – індекс розвиненості параметрів громадянського 

суспільства та можливостей його інститутів; ISSM  – індекс міри модернізації 

системи соціального забезпечення населення та підвищення рівня якості 

життя; IIPP – індекс людського розвитку, нагромадження інтелектуально-

кадрового потенціалу та його використання з метою інтелектуалізації 

соціально-економічного розвитку держави; IHCR – індекс формування і 

реалізації людського капіталу суспільства (як головної мети реалізації 

соціальної політики держави) [39, с. 403]. 

Оцінювання досягнутого рівня розвитку соціальної інфраструктури у 

процесі реалізації концепції пропонуємо проводити за допомогою методу 

інтегральних значень, застосування якого дає змогу визначати рівень 

розвитку кожної соціально-інфраструктурної галузі в розрізі регіонів та для 

всієї країни загалом: 

ІРСІ = √ІПВ ІОФ ІКП
3 ,     (3.2) 

де ІРСІ – це індекс розвитку соціальної інфраструктури (галузі); ІПВ – індекс 

приросту питомої ваги вартості наданих соціальних послуг у ВВП; ІОФ – 

індекс приросту вартості основних фондів соціальних об’єктів; ІКП – індекс 

приросту кількості наданих соціальних послуг. 

Ефективність формування і використання фінансових ресурсів розвитку 

соціальної інфраструктури пропонуємо аналізувати шляхом оцінювання 

насиченості ринку соціальними послугами за допомогою моделювання 

динамічних процесів. 

Ряди динаміки характеризують процеси розвитку соціально-

економічних явищ. Цим процесам властиві дві взаємопов’язані риси: 

динамічність та інерційність. Динамічність проявляється зміною рівнів і 

варіації показників, що характеризують процес, інерційність – сталістю 

механізмів формування процесу, напряму та інтенсивності динаміки 

протягом певного часу. Поєднуючи ці риси, динамічний ряд у будь-який 

момент часу t містить залишки минулого, основи сучасного і зародки 
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майбутнього. Діалектична єдність мінливості й сталості, динамічності й 

інерційності формує закономірність розвитку [29]. 

У процесі моделювання динамічних процесів, усі процеси розглядають 

як функцію часу, що зумовлює акумулювання комплексу постійно діючих 

умов й причин, які визначають цей процес. Результати функціонування 

соціальних об’єктів акумулюються у насиченість ринку їх послугами і 

відображають рівень забезпеченості населення соціальними благами. 

У моделях динаміки процес умовно поділяється на чотири складові [29]: 

довгострокову, детерміновану часом еволюцію – тренд f(t) ; періодичні 

коливання різних частот 
tC ; сезонні коливання 

tS ; випадкові коливання 
te . 

Зв’язок між цими складовими представляється адитивно (сумою) або 

мультиплікативно (добутком): 

tttt eSCtfy  )( ,  (3.3) 

tttt eSCtfy  )( .  (3.4) 

Свої особливості має моделювання динамічних процесів з ефектом 

насичення, коли темпи зростання (зниження) уповільнюються і рівень 

наближується до певної межі (питомі витрати ресурсів, споживання 

продуктів харчування на душу населення тощо). Для їх описування 

використовують клас кривих, що мають горизонтальну асимптоту 0K  . 

Найпростішою з-поміж них є модифікована експонента [29, с. 79]: 

t

t abKY  ,   (3.5) 

де параметр a  – різниця між ординатою 
tY  при 0t   та асимптотою K . Якщо 

0a , асимптота знаходиться вище кривої, якщо 0a  – асимптота нижче 

кривої. Параметр b  характеризує співвідношення послідовних приростів 

ординати. За умови рівномірного розподілу ординати по осі часу ці 

співвідношення є сталими: 

𝑏 =
𝑌𝑡+1−𝑌𝑡

𝑌𝑡−𝑌𝑡−1
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  (3.6) 

Модифікована експонента описує процеси, на які діє певний 

обмежувальний фактор, і вплив цього фактора зростає зі зростанням 
tY . У 
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разі, коли певний фактор впливає лише після моменту, до якого процес 

розвивався за експоненційним законом, то такий процес найкраще 

апроксимується S-подібною функцією з точною перегину P, в якій 

прискорене зростання змінюється уповільненням. З-поміж S-подібних 

кривих, що описують повний цикл розвитку, найпоширенішою є функція 

Перла-Ріда – логістична крива [29, с. 79]: 

𝑌𝑡 =
𝐾

1+𝑏𝑒−𝑎𝑡
 . (3.7) 

Застосування логістичної кривої дає змогу відстежувати та аналізувати 

процес насичення регіону чи країни в цілому соціальними послугами певного 

виду. Максимальне насичення свідчить про відсутність подальшої потреби 

пріоритетного фінансування досліджуваної галузі у зв’язку із досягненням 

максимально ефективного результату її функціонування на цей момент часу, 

яке характеризується стабілізацією попиту на певному рівні і досягненням 

необхідного розвитку людського потенціалу у певній сфері.  

Узагальнюючи досліджені і розроблені концептуальні засади 

фінансового забезпечення розвитку соціальної інфраструктури України 

пропонуємо сформувати комплекс пріоритетів фінансового регулювання її 

розвитку, зокрема: 

1. Орієнтація управління фінансовими ресурсами розвитку соціальної 

інфраструктури на муніципальному рівні в межах генеральних планів і схем 

територіального планування, на задоволення соціальних потреб і 

забезпечення безпечної життєдіяльності населення та його окремих груп.  

2. Залучення населення до управління розвитком соціальної 

інфраструктури конкретного муніципального утворення; фінансове 

планування та моніторинг розвитку соціальної інфраструктури 

муніципальних утворень на цільових соціальних показниках та індикаторах. 

3. Удосконалення фінансового механізму. 

4. Реформування податкової системи і зменшення податкового 

навантаження на соціальну інфраструктуру. 
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У частині фінансування розвитку соціальної інфраструктури України ще 

багато питань, що потребують тактичного та стратегічного розв’язання. 

Частину таких питань вже прийнято на опрацювання, проте досягнення 

ефекту від подолання існуючих труднощів є довготривалим процесом. 

Система поточних заходів щодо удосконалення механізмів формування й 

використання фінансових ресурсів у галузях соціальної інфраструктури має 

бути узгоджена з актуальними проблемами і стратегічними завданнями в 

умовах подальших євроінтеграційних процесів. 

Поступове впровадження системи запропонованих принципів, 

пріоритетів, фінансових стимулів та механізмів у межах концепції 

формування та використання фінансових ресурсів розвитку соціальної 

інфраструктури уможливлює залучення необхідних обсягів фінансових 

ресурсів та ефективне їх використання з метою виконання провідного 

завдання розвитку вітчизняної соціальної інфраструктури – модернізації, 

реконструкції, технологічного оснащення, розширення і оптимізації мережі 

об’єктів соціально-інфраструктурних галузей, що є безперечною 

передумовою соціально-економічного розвитку України в умовах стрімких 

демократичних перетворень та євроінтеграційних процесів. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У результаті дослідження пріоритетних напрямів підвищення 

ефективності формування фінансових ресурсів розвитку соціальної 

інфраструктури в Україні сформовано такі висновки. 

1. На основі дослідження змісту соціальної відповідальності 

підприємств, особливостей її реалізації та моделей, які використовують у 

світовій практиці, зроблено висновок, що в умовах вітчизняної економіки 

доцільне формування власної моделі реалізації соціальної відповідальності. 

Визначено, що лише система державних мотивацій та стимулів в умовах 

загального зубожіння населення та низького рівня соціальної свідомості 
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здатна привести до підвищення рівня задіяння суб’єктів господарювання у 

державно-приватному соціальному партнерстві, соціальному 

підприємництві, формуванні власної інфраструктури та доброчинній 

діяльності, що уможливлює залучення позабюджетних фінансових ресурсів у 

розвиток соціальної інфраструктури в умовах демократичних перетворень 

суспільства та євроінтеграційних процесів. Водночас встановлено, що 

соціальна діяльність підприємств є безперечним інструментом збалансування 

регіонального соціального розвитку. 

2. Дослідження зарубіжного досвіду використання фінансових ресурсів 

приватного сектора у реформуванні житлово-комунальної інфраструктури, 

підвищенні рівня надання послуг й рентабельності галузі, дало змогу виявити 

важливість проектного фінансування у розвитку житлово-комунальної галузі 

України. Пріоритетним напрямом її розвитку визначено залучення 

фінансових ресурсів суб’єктів господарювання і міжнародних організацій на 

умовах делегованого управління, оренди або концесії, а також, створення 

сприятливого інвестиційного клімату в житлово-комунальних господарствах 

для залучення інвестицій, кредитів, дотацій. 

3. Науково обґрунтовано структурно-функціональну модель механізму 

активізації позабюджетного фінансування розвитку соціальної 

інфраструктури, в основу якої покладено такі особливості: фінансове 

регулювання розглядаємо з погляду функції управління; вплив держави через 

інструменти фінансового регулювання на розвиток соціальної 

інфраструктури відбувається за допомогою механізму фінансової трансмісії; 

важливість контролю результативності фінансового регулювання, що дає 

змогу координувати вплив через бюджетний і податковий канали фінансової 

трансмісії (на основі попереднього моніторингу результативності 

регулювання) та досягти поставлених цілей (очікуваних результатів) 

фінансової політики держави в соціальній сфері. 

4. Сформульовано й запропоновано концепцію формування та 

використання фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури. 
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Обґрунтовано її мету, завдання, принципи, пріоритети, напрями й очікувані 

результати реалізації, що спрямовані на підвищення ефективності 

використання бюджетних ресурсів, залучення позабюджетних ресурсів, 

активізацію соціальної відповідальності підприємств у частині державно-

приватного партнерства, покращення інвестиційного клімату та створення 

ефективної системи податкових пільг із врахуванням пріоритетів вітчизняної 

соціальної, фінансової й регіональної політики, екологічної й демографічної 

ситуацій, які в умовах демократичних перетворень і євроінтеграційних 

процесів є безперечною передумовою становлення України як економічно та 

соціально розвиненої конкурентоспроможної держави. 

Результати, одержані у третьому розділі, опубліковано у наукових 

працях автора [149; 155; 156; 158; 161; 166; 170; 197; 198; 201; 202; 204] 
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ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дослідження розроблено підходи та 

обґрунтовано напрями нового вирішення наукової проблеми фінансування 

розвитку соціальної інфраструктури в Україні. Це дало змогу запропонувати 

низку концептуально-теоретичних, методологічних, організаційно-

методичних положень і науково-практичних висновків, спрямованих на 

реалізацію мети дисертаційної роботи: 

1. Теоретичне узагальнення наукових поглядів на поняття соціальної 

інфраструктури та її роль в процесі реалізації активної соціальної політики 

уможливило визначати соціальну інфраструктуру як сукупність об’єктів, що 

формують матеріально-організаційну основу для виконання державою своєї 

соціальної функції шляхом надання соціальних послуг населенню з метою 

створення необхідних умов для професійного, інтелектуального, духовного й 

фізичного розвитку людини. 

Особливості та тенденції зміни просторових характеристик соціальної 

інфраструктури значною мірою обумовлюють специфіку та вектори розвитку 

країни, її зовнішньополітичне та зовнішньоекономічне становище, формують 

її інвестиційний імідж, впливають на рівень конкурентоспроможності 

національної економіки. Посилення диференціації та диспропорцій розвитку 

соціальної інфраструктури окремих регіонів у найближчому майбутньому 

може стати загрозою руйнування національних економік окремих країн, 

втрати економічної незалежності та потрапляння в політичну залежність від 

більш розвинених країн. 

2. Систематизовано підходи до визначення, ролі й значення поняття 

фінансових ресурсів на мікро- і макрорівнях та розвинуто тлумачення 

фінансових ресурсів держави, суб’єктів господарювання, підприємств 

комунальної форми власності, населення, що дало змогу упорядкувати 

понятійно-категоріальний апарат в частині фінансування розвитку соціальної 

інфраструктури, зокрема, поняття “фінансові ресурси розвитку соціальної 

інфраструктури” запропоновано тлумачити як сукупність централізованих та 
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децентралізованих фондів грошових коштів держави, суб’єктів 

господарювання, створених в процесі розподілу і перерозподілу ВВП для 

оснащення, модернізації, реконструкції, оновлення та розширення мережі 

об’єктів соціальної інфраструктури, а також, забезпечення доступності й 

належної якості їх послуг населенню відповідно до соціальних стандартів. В 

результаті чого визначено комплекс джерел фінансування соціальної 

інфраструктури в розрізі її галузей. 

3. Проаналізовано стан, динаміку розвитку і обсяги фінансування 

галузей соціальної інфраструктури з Державного та місцевих бюджетів 

упродовж 2004-2017 рр., що підтверджує непропорційний розподіл 

фінансування на користь оплати праці та виключає можливість розбудови, 

модернізації й технологічного оснащення інфраструктурних об’єктів. 

Проведені емпіричні оцінки взаємозв’язку показників обсягу інвестицій в 

основний капітал за видами економічної діяльності із зведеного бюджету 

України уможливили розроблення практичних рекомендації щодо 

удосконалення державної інвестиційної політики в сфері модернізації 

соціальної інфраструктури. Обґрунтовано, що пріоритетними завданнями 

системи управління фінансовими ресурсами розвитку соціальної 

інфраструктури є: розроблення проектів соціальної інфраструктури за типом 

“житло – робота – освіта – соціальна інфраструктура”; залучення інвестицій 

у будівництво та/або реконструкцію соціальної інфраструктури міст; 

розвиток державно-приватного партнерства шляхом удосконалення 

відповідної нормативно-правової бази; утворення консультаційних центрів з 

питань державно-приватного партнерства; посилення взаємодії в системі 

“органи місцевого самоврядування – бізнес – територіальна громада”; 

розвиток соціального партнерства та соціальної відповідальності всіх 

суб’єктів у контексті забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу та 

нагромадження людського капіталу; створення системи моніторингу стану 

реалізації інвестиційних проектів розвитку соціальної інфраструктури та 

здійснення контролю за їх реалізацією; забезпечення підтримки та розвитку 
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інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти та навчання 

протягом життя; формування сприятливого інвестиційного клімату, 

позитивного інвестиційного іміджу та просування на зовнішній ринок 

інвестиційних можливостей регіонів України; недопущення поглиблення 

регіональних диспропорцій у доступі населення насамперед до базових 

соціальних послуг. 

4. Обґрунтовано доцільність використання показника загальної 

факторної продуктивності з метою оцінки результативності фінансового 

забезпечення розвитку соціальної інфраструктури. За результатами 

дослідження впливу низки видатків зведеного бюджету України та їх 

структури на загальну факторну продуктивність з використанням 

кореляційно-регресійного аналізу та економіко-математичного моделювання 

уточнено причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними параметрами та 

виявлено нові закономірності впливу фінансової політики на динаміку 

розвитку соціальної інфраструктури в Україні.  

5. Дослідження динаміки, структури й ефективності фінансування 

соціальної інфраструктури упродовж 2004-2017 рр. засвідчило перерозподіл 

тягаря фінансування інфраструктурних потреб на місцеві бюджети. Органам 

місцевого самоврядування необхідно планомірно займатися вивченням 

трансформації соціальних потреб населення та його окремих груп, а також 

оцінкою їх задоволення за допомогою розвитку соціальної інфраструктури. 

На основі оцінки соціальних проблем ухвалювати управлінські рішення 

здійснюючи їх реальне організаційне, кадрове, фінансове та інституційне 

забезпечення. 

Пріоритетне значення для управління розвитком соціальної 

інфраструктури мають різного рівня програми соціально-економічного 

розвитку територій і конкретних муніципальних утворень, цільові соціальні 

програми та проекти. Органи місцевого самоврядування повинні заохочувати 

ініціативи щодо розвитку соціальної інфраструктури шляхом формування 

муніципального замовлення, включаючи різноманітні механізми: цільові 
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програми, виділення землі під будівництво, пільги на оренду приміщень та 

ін. Формування і розвиток соціальної інфраструктури залежить також від 

активності громадян у процесі публічних слухань. 

6. Аргументовано, що фінансові ресурси суб’єктів господарювання є 

важливим джерелом фінансування розвитку соціальної інфраструктури. З 

метою залучення інвестицій в контексті реалізації соціальної 

відповідальності підприємств, запропоновано оптимальний напрям щодо 

активізації та вдосконалення системи соціального партнерства шляхом 

внесення змін у діюче корпоративне законодавство та систему 

оподаткування. На основі аналізу вітчизняного та європейського досвіду 

виявлено, що різноманітні форми державно-приватного партнерства дають 

змогу збільшити обсяги фінансування поточної діяльності соціально-

інфраструктурних галузей та інвестувати у розширення мережі, модернізацію 

й технологічне оновлення соціальних об’єктів. Водночас констатовано, що 

соціальна діяльність підприємств є безперечним інструментом збалансування 

регіонального соціально-економічного розвитку. 

7. З’ясовано, що сучасний стан підприємств житлово-комунального 

господарства потребує значних інвестицій, на які не спроможне ані 

самофінансування, ані бюджетні асигнування. В результаті узагальнення 

зарубіжного досвіду залучення приватного сектора до фінансування галузі, 

розроблено алгоритм залучення різних форм фінансування, які дають змогу 

охопити проблемні сектори та підприємства комунальної інфраструктури 

різного рівня збитковості й окупності. 

8. Науково обґрунтовано структурно-функціональну модель механізму 

активізації позабюджетного фінансування розвитку соціальної 

інфраструктури, в основу якої покладено наступні особливості: фінансове 

регулювання розглядаємо з погляду функції управління; вплив держави через 

інструменти фінансового регулювання на розвиток соціальної 

інфраструктури відбувається за допомогою механізму фінансової трансмісії; 

важливість контролю результативності фінансового регулювання, що дає 
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змогу координувати вплив через бюджетний й податковий канали фінансової 

трансмісії (на основі попереднього моніторингу результативності 

регулювання) та досягти поставлених цілей (очікуваних результатів) 

фінансової політики держави в соціальній сфері. Це сприятиме виявленню 

пріоритетів фінансового регулювання розвитку соціальної інфраструктури в 

Україні. 

9. Розроблено концептуальні засади формування та використання 

фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури в Україні, що 

спрямовані на підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, 

залучення позабюджетних ресурсів, активізацію соціальної відповідальності 

підприємств у частині державно-приватного партнерства, покращення 

інвестиційного клімату та створення ефективної системи податкових пільг із 

врахуванням пріоритетів вітчизняної соціальної, фінансової й регіональної 

політики, екологічної й демографічної ситуації, які в умовах демократичних 

перетворень і євроінтеграційних процесів є безперечною передумовою 

становлення України як економічно та соціально розвиненої 

конкурентоспроможної держави. 

Отримані наукові та практичні результати можуть бути використані під 

час розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів, 

визначенні напрямів державної стратегії та гармонізації функцій профільних 

інституцій у сфері формування та використання фінансових ресурсів 

розвитку соціальної інфраструктури в Україні. 
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Сукупність галузей невиробничої сфери, що створюють 

загальні умови для раціональної організації основних 

видів діяльності людини: трудової, суспільно-політичної, 

у сфері духовної культури та побуту 

Д. Стеченко 

[142] 

Сукупність галузей виробничої сфери і сфери послуг, що 

створюють умови для організації основних видів 

діяльності людини (трудової, суспільно-політичної тощо) 

Й. Гілецький 

[20] 

Цілісна система господарських структур, метою яких є 

здійснення видів економічної діяльності, що 

забезпечують матеріальні умови для функціонування і 

відтворення виробничого комплексу та 

життєзабезпечення населення регіону, а також специфічні 

нематеріальні умови розвитку людського капіталу 

відносно сучасних напрямів суспільного прогресу 

В. Соляр 

[134, с. 200] 

Заклади, підприємства і комунікаційні мережі сфери 

послуг, що створюють умови для нормальної суспільної 

життєдіяльності, для відтворення населення та трудових 

ресурсів, для побутового і культурно-освітнього 

обслуговування населення 

О. Топчієв 

[145, с. 398] 
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Складна мозаїчна ієрархічна система, що охоплює галузі 

різного ступеня розвитку та функціонального 

призначення, загальною метою яких є задоволення потреб 

у різних видах послуг 

Н. Лукьянова 

[81, с. 5] 

Сукупність об’єктів соціальної сфери, діяльність яких 

спрямована на задоволення особистих потреб, 

забезпечення необхідних умов для життєдіяльності та 

інтелектуального розвитку людей на тій чи іншій 

території 

С. Бандур 

[6, c. 229] 
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Сукупність або комплекс галузей, що виділяються в 

системі суспільного поділу праці за функціональним 

призначенням у процесі відтворення задоволення потреб 

населення в послугах 

С. Фрунза 

[178] 

Галузі та види діяльності, що обслуговують населення А. Голиков 

[22, с. 165] 

Галузі та види діяльності, підприємства та установи, які 

мають на меті задоволення потреб людей у матеріальних 

благах, послугах, відтворенні роду, створення умов для 

співіснування і співпраці людей у суспільстві з метою 

розвитку та зміцнення держави 

Б. Данилишин 

[24, с. 5] 

 

Джерело: складено автором 



229 
 

Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Джерела формування фінансових ресурсів підприємства 

Фінансові 

ресурси 

Джерело 

формування 
Спосіб формування Деталізація способу формування 

Власні 

1. Внутрішні 

джерела 

1.1. Прибуток 1.1.1. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства 

1.2. Амортизаційні відрахування 1.2.1. Від основних засобів та нематеріальних активів 

1.3. Інші джерела  
1.3.1. Грошові кошти, одержані від продажу майна 

1.3.2. Стійкі пасиви 

2. Зовнішні 

джерела 

2.1. Отримання коштів від емісії 

акцій 

2.1.1. Внески засновників у статутний капітал 

2.2. Отримання коштів від 

додаткової емісії акцій 

2.2.1. Залучення додаткового акціонерного капіталу 

2.2.2. Залучення додаткового пайового капіталу 

2.3. Ведення інвестиційної та 

фінансової діяльності 

2.3.1. Дивіденди та відсотки на цінні папери інших емітентів 

2.4. Одержання підприємством 

безоплатної фінансової допомоги 

2.4.1. Фінансові ресурси державного та місцевих бюджетів, що надаються на 

безповоротній основі (дотації, субсидії та ін.) 

2.4.2. Фінансові ресурси галузевих, цільових грошових фондів 

2.4.3. Кошти асоціацій, холдингів, що надаються на безповоротній основі 

2.4.4. Страхові відшкодування коштів за ризиками, що виникли 

2.5. Операції з валютою та дорогоцінними металами 

Залучені  

3.1. Надходження коштів від 

емісії боргових зобов’язань 

3.1.1. Емісія облігацій, векселів та ін. 

3.2. Кредиторська заборгованість 

3.2.1. Заборгованість по заробітній платі 

3.2.2. Відрахування до позабюджетних фондів, пов’язаних з фондом оплати 

праці 

3.2.3. Резерв майбутніх платежів (кредиторська заборгованість 

постачальникам, підрядчикам) 

3.2.4. Відстрочені податкові забов’язання 

3.2.5. Нараховані до сплати дивіденди, відсотки та ін. 

Позикові  
4.1. Довгострокові кредити 4.1.1. Банківські, бюджетні, комерційні 

4.2. Короткострокові кредити 4.2.1. Банківські, бюджетні, комерційні 
 

Джерело: складено автором на основі даних [43] 
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Додаток Б 

Таблиця Б.2 

Структура видатків суб’єктів господарювання* 

Витрати підприємства Структура витрат Статті витрат 
Категорія 

витрат 

1 2 3 4 

1. Собівартість реалізованої 

продукції 

1.1. Прямі матеріальні 
Сировина, матеріали, комплектуючі, напівфабрикати, допоміжні 

та ін. матеріали 
Матеріальні 

1.2. Прямі витрати на оплату 

праці 
Заробітна плата Оплата праці 

1.3. Інші прямі 

Відрахування на соціальні заходи Соціальні 

Оренда Інші 

Амортизація Інші 

Витрати від браку Матеріальні 

1.4. Змінні загальновиробничі Обслуговування та управління виробництвом 
Матеріальні/ 

управлінські 

1.5. Постійні загальновиробничі Обслуговування та управління виробництвом 
Матеріальні/ 

управлінські 

2. Операційні витрати, що 

не включаються до 

собівартості продукції 

2.1. Адміністративні 

Корпоративні заходи Соціальні 

Утримання управлінського апарату та персоналу, відрядження Оплата праці 

Утримання матеріальних засобів та нематеріальних активів Матеріальні 

Винагороди за послуги Оплата праці 

Зв’язок Інші 

Амортизація нематеріальних активів Інші 

Врегулювання спорів у судах Організаційні 

Податки, збори, платежі Організаційні 

Розрахунково-касове обслуговування Фінансові 
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Продовження табл. Б.2 

1 2 3 4 

 

2.2. Витрати на збут та 

реалізацію 

Пакування і тара Матеріальні 

Оплата праці, комісійні та відрядження для працівників збуту Оплата праці 

Маркетингові витрати Інші 

Передпродажна підготовка Інші 

Утримання основних засобів та нематеріальних активів Інші 

Транспортування та страхування Інші 

Гарантійний ремонт та обслуговування Інші 

2.3. Інші операційні витрати 

Дослідження та розробки Інші 

Реалізація іноземної валюти Фінансові 

Реалізація виробничих запасів Матеріальні 

Безнадійна дебіторська заборгованість Фінансові 

Операційна курсова різниця Фінансові 

Знецінення запасів Матеріальні 

Нестачі та псування цінностей Матеріальні 

Штрафи, пеня, неустойки Організаційні 

Утримання об’єктів соціально-культурного призначення Соціальні 

3.Фінансові витрати 
3.1. Залучення капіталу 

Процентні та інші витрати пов’язані зі залученням додаткового 

капіталу 
Фінансові 

3.2. Фінансова допомога Спонсорство, меценатство, благодійність Соціальні 

4.Інвестиційні витрати 4.1. Участь у капіталі  Фінансові 
 

Джерело: складено автором на основі даних [43] 
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Додаток В 

Додаткові джерела формування фінансових ресурсів у соціально-інфраструктурних галузях 

Освіта Охорона здоров’я Фізична культура і спорт Культура та мистецтво 

1. Плата за надання додаткових 

освітніх послуг. 

2. Кошти, одержані за підготовку, 

перепідготовку, підвищення 

кваліфікації кадрів згідно з 

укладеними договорами. 

3. Кошти, одержані за науково-

дослідні та інші роботи на 

замовлення підприємств, установ і 

громадян. 

4. Доходи від реалізації продукції 

навчально-виробничих шкіл, 

клубів, майстерень, підприємств, 

господарств.  

5. Доходи від надання в оренду 

приміщень, споруд, обладнання.  

6. Дотації місцевих органів влади. 

7. Кредити комерційних банків. 

8. Добровільні грошові внески, 

матеріальні цінності, отримані від 

підприємств, установ, організацій, 

окремих громадян. 

1. Плата за надані послуги згідно з 

функціональними повноваженнями 

(діагностичні, профілактичні, косме-

тологічні, лікувальні та ін.). 

2. Кошти, одержані за перебування 

громадян за їх бажанням у медичних 

закладах з поліпшеним сервісним 

обслуговуванням. 

3. Кошти, одержані за проведення 

мікробіологічних, паразитологічних, 

молекулярно-генетичних, хімічних, 

фізичних досліджень. 

4. Доходи від виготовлення, 

вирощування та реалізація продукції 

підсобними господарствами, 

лікувально-виробничими та 

виробничими майстернями, 

молочними кухнями, закладами 

громадського харчування. 

5. Доходи від надання в оренду 

приміщень, споруд, обладнання, 

автостоянок. 

6. Доходи одержані від надання 

транспортних послуг, здійснення 

вантажних робіт, послуг пральні. 

7. Добровільні грошові внески, 

матеріальні цінності, отримані від 

підприємств, установ, організацій, 

окремих громадян 

1. Видавнича діяльність, випуск 

значків, атрибутів, сувенірів. 

2. Кошти, одержані від продажу 

прав на трансляцію теле- і 

радіокомпаніям. 

3. Кошти, одержані від продажу 

квитків на спортивні події. 

4. Доходи від виконання реклами 

замовників.  

5. Доходи від надання в оренду 

приміщень, споруд, обладнання. 

6. Фінансування по лінії 

профспілок, через позабюджетні 

фонди, по лінії Міжнародних 

спортивних організацій. 

9. Доходи від депозитів та 

операцій із цінними паперами. 

10. Добровільні грошові внески, 

матеріальні цінності, отримані 

від підприємств, організацій, 

установ, окремих громадян. 

1. Проведення вистав, театральних та 

музичних постановок, концертів, 

оперних та балетних спектаклів, 

циркових вистав. 

2. Кошти, одержані від надання 

приватних уроків у школах та студіях, 

у гуртках гри на музичних 

інструментах, акторської майстерності, 

співу, танцю тощо. 

3. Надання уроків швидкого читання, 

крою і шиття, в’язання, вишивки, 

моделювання одягу. 

4. Проведення концертів художньої 

самодіяльності, театралізованих свят, 

фестивалів, конкурсів, обрядових 

заходів, виставок картин тощо. 

5. Розробка сценаріїв, постановочна 

робота, проведення заходів за заявками 

підприємств та організацій.  

6. Обслуговування екскурсійних груп 

та окремих відвідувачів на територіях 

та в приміщеннях музеїв, виставок. 

7. Роздрібна торгівля сувенірами, 

виробами народних промислів та 

декоративного мистецтва в 

неспеціалізованих магазинах. 

8. Добровільні грошові внески, 

матеріальні цінності, отримані від 

підприємств, установ, організацій. 
 

Джерело: складено автором на основі [32; 115; 116] 
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Додаток Г 

Статистика заповненості учнями та студентами освітніх закладів усіх рівнів упродовж 2004–2017 років 

Рік 

Чисельність 

постійного 

населення, 

тис. 

Всього 

користувачів 

послугами 

освіти, тис. 

Загальноосвітні 

навчальні заклади 

Професійно-технічні 

навчальні заклади 

Вищі 

навчальні заклади 

Всього, 

тис. 

На 10 тис. 

населення 

Всього, 

тис. 

На 10 тис. 

населення 

Всього, 

тис. 

На 10 тис. 

населення 

2004 47442,1 8813 5731 1212 507 107 2575 545 

2005 47100,5 8605 5399 1151 497 106 2709 578 

2006 46749,2 8381 5120 1098 474 102 2787 597 

2007  46465,7 8124 4857 1047 454 98 2813 606 

2008 46192,3 7825 4617 1001 444 96 2764 599 

2009 45963,4 7518 4495 978 424 92 2599 565 

2010 45782,6 7224 4299 939 434 95 2491 544 

2011 45598,2 7013 4292 941 409 90 2312 506 

2012 45453,3 6815 4222 927 423 93 2170 477 

2013 45372,7 6648 4204 925 391 86 2053 452 

2014 45245,9 5762 3757 874 316 73 1689 393 

2015 42759,7 5692 3783 885 304 71 1605 375 

2016 42590,9 5727 3846 898 286 67 1586 370 

2017 42414,9 5702 3894 918 269 63 1539 363 
 

Джерело: розраховано автором на основі даних [89] 
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Додаток Д 

Видатки з бюджетів різних рівнів на фінансування соціально-інфраструктурних галузей (СІГ) 

в Україні упродовж 2004–2017 рр. 

Рік 

Обсяги 
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 Видатки на СІГ з 

державного бюджету 

В
и
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и
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х
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, 
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н
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н

 Видатки на СІГ з місцевих 

бюджетів 

Обсяг, 

млн грн 

Питома 

вага, % 

Обсяг, 

млн грн 

Питома 

вага, % 

2004 102538,4 35,0 63734,8 11761,1 18,4 38803,6 24092,7 62,1 

2005 141698,8 35,0 89614,9 14824,6 16,5 52083,9 34817,6  66,8 

2006 175284,3 37,6 103148,0 17792,1 17,2 72364,2 48083,3 66,4 

2007 226054,4 36,6 131127,0 24182,2 18,4 96511,2 58457,0 60,6 

2008 309203,7 36,0 185111,3 32281,4 17,4 126906,2 79122,5 62,3 

2009 307399,4 38,8 183037,4 35218,6 19,2 127187,8 84218,8 66,2 

2010 377842,8 37,5 225822,5 43576,4 19,3 152020,3 97951,5 64,4 

2011 416853,6 37,1 238584,4 41611,2  17,4 178269,1 113038,1 63,4 

2012 492454,7 39,3 271221,9 47469,8 17,5 221232,8 146244,2 66,1 

2013 505843,8 37,3 287607,7 49031,2 17,0 218236,1 139442,1 63,9 

2014 523125,7 36,1 299616,8 44242,6 14,8 223508,8 144683,3 64,7 

2015 679871,4 31,9 402931,4 48276,8 12,0 276940,0 168846,6 60,9 

2016 835832,1 28,6 489488,5 52262,5 10,7 346343,6 187123,9 54,0 

2017
*
 792927,3 29,9 646241,0 48564,8 7,5 365233,0 188804,9 51,7 

 

*
 Примітка. Видатки за період січень–жовтень 2017 року 

Джерело: розраховано автором на основі даних [135, с. 226–228; 138, с. 50, 53; 90] 
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Додаток Е 

Видатки зведеного бюджету в розрізі соціально-інфраструктурних галузей 

упродовж 2004–2017 рр. 

Рік 
Видатки на освіту, 

млн грн 

Видатки на охорону 

здоров’я, млн грн 

Видатки на духовний і 

фізичний розвиток, 

млн грн 

Видатки на ЖКГ, 

млн грн 

Усього, 

млн грн 

2004 18333,2 12159,4 2695,9 2665,3 35853,8 

2005 26801,8 15476,5 3449,8 3914,2 49642,3 

2006 33785 19737,7 4328,4 8024,1 65875,2 

2007 44333,6 26717,6 5687,8 5900,3 82639,3 

2008 60959,4 33559,9 7916,1 8968,5 111403,9 

2009 66773,6 36564,9 8330,2 7498,1 119166,8 

2010 79826,0 44745,4 11525,4 5431,3 141528,1 

2011 86253,6 48961,6 10754,9 8679,3 154649,4  

2012 101560,9 58453,9 13639,6 20059,6 193714,0 

2013 105538,7 61568,8 13661,2 7704,7 188473,4 

2014 100109,5 57150,1 13857,7 17808,5 188925,8 

2015 114193,5 71001,1 16228,3 15700,4 217123,4 

2016 129437,7 75503,4 16897,8 17547,5 239386,4 

2017
*
 128902,6 75010,6 17621,7 15835,0 237369,9 

 

*
 Примітка. Видатки за період січень–жовтень 2017 року 

Джерело: складено автором на основі даних [135, с. 227–228; 138, с. 50, 171, 90] 
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Додаток Є 

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності 

у фактичних цінах упродовж 2004–2017 рр. 

Рік 

Інвестиції в 

основний 

капітал, 

млн грн 

В тому числі: 

Освіта, 

млн грн 

Охорона здоров’я, 

надання соціальних 

послуг, млн грн 

Мистецтво, спорт, 

відпочинок, 

розваги, млн грн 

2004 75714,4 953,1 1472,2 1254,6 

2005 930961,0 870,2 1296,5 1194,9 

2006 125253,7 1163,4 1835,2 2014,0 

2007 188486,1 1651,4 2518,1 2893,7 

2008 233081,0 2321,7 3530,6 4054,2 

2009 151776,8 1484,3 1931,6 3642,4 

2010 180575,5 1818,4 1920,1 976,7 

2011 241286,0 2090,7 2113,2 1437,3 

2012 273256,0 1463,5 2707,2 2598,0 

2013 249873,4 1030,5 1746,2 2544,5 

2014 219419,9 820,9 1223,9 508,7 

2015 273116,4 1540,1 2367,2 1044,3 

2016 359216,1 2257,3 4479,0 969,9 

2017 412812,7 3256,9 6380,7 1471,5 
 

Джерело: складено автором на основі даних [89] 
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Додаток Ж 

Методи державного стимулювання залучення фінансових ресурсів 

суб’єктів господарювання у розвиток соціальної інфраструктури 

Методи Умови отримання пільг 

1. Виключення із величини 

оподаткованого прибутку 

витрат підприємства, 

пов’язаних із розвитком 

соціальних галузей та оплатою 

додаткових соціальних послуг 

для його працівників 

Фінансування освітніх, медичних програм для поточних 

чи потенційних працівників (магістерські програми, 

цільова підготовка кадрів, курси підвищення 

кваліфікації тощо; оплата медичного, рекреаційного, 

оздоровчого обслуговування працівників у закладах 

охорони здоров’я) 

Надання кредитів на придбання житла (безпосереднє 

кредитування працівників, кредитування через 

створення цільових фондів) 

Створення власних інфраструктурних закладів освіти, 

охорони здоров’я та оздоровлення, відпочинку, 

житлового фонду 

2. Надання виключних прав 

або переваг на отримання 

державних замовлень та участь 

у тендерах 

Фінансування освітніх, медичних, культурних та 

спортивних об’єктів соціальної інфраструктури країни 

(придбання обладнання, модернізація, проведення 

ремонтів) 

Ремонт та будівництво дорожньо-транспортних шляхів 

Фінансування створення та будівництва об’єктів 

соціальної інфраструктури, що передаються у 

підпорядкування територіальних громад 

Створення власних інфраструктурних закладів освіти, 

охорони здоров’я та оздоровлення, відпочинку, 

житлового фонду 

3. Надання державних кредитів та гарантій для отримання міжнародних кредитів є 

доцільним для мотивації підприємств до усіх вказаних видів діяльності в економічно 

обґрунтованих та погоджених державою об’ємах 

4. Зниження ставок або надання у безкоштовну оренду комунальної нерухомості для 

підприємств, що реалізують соціальну відповідальність у всіх вказаних напрямах 

 

Джерело: складено автором 
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(м. Чернігів, 11–12 квітня 2014 р., заочна форма участі). 

7. Перша всеукраїнська науково-практична конференція “Потенціал 

стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем” 

(м. Сімферополь-Гурзуф, 17–18 жовтня 2013 р., заочна форма участі). 

8. ХХ Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція 

“Актуальні проблеми функціонування господарської системи України” 

(м. Львів, 17–18 травня 2013 р., очна форма участі). 

9. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції в 

економіці та управлінні: новий погляд” (м. Донецьк, 26–27 квітня 

2013 р., заочна форма участі). 

10. Міжнародна науково-практична конференція “Економіка сьогодення: 

актуальні питання та інноваційні аспекти” (м. Київ, 26–27 квітня 

2013 р., заочна форма участі). 

11. Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми і перспективи 

економічного розвитку” (м. Сімферополь, 19–20 квітня 2013 р., заочна 

форма участі). 

12. Міжнародна науково-практична конференція “Формування 

конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та 

вітчизняні реалії” (м. Херсон, 19–20 квітня 2013 р., заочна форма 

участі). 

13. ХХ Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, 

управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку” (м. Київ, 12–

13 квітня 2013р., заочна форма участі). 

14. Міжнародна науково-практична конференція “Сценарії та 

середньостроковий прогноз розвитку економіки України” (м. Одеса, 12–

13 квітня 2013 р., заочна форма участі). 
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15. ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Економіка в 

умовах глобалізації світових економічних процесів” (м. Львів, 5–6 

квітня 2013 р., очна форма участі). 

16. ХІХ Міжнародна науково-практична конференція “Стратегічні напрями 

державної економічної та соціальної політики у 2013 році” (м. Київ, 15–

16 березня 2013 р., заочна форма участі). 

17. II Международная научно-практическая конференция “Актуальные 

проблемы обеспечения устойчивого экономического и социального 

развития регионов” (м. Москва, 1 березня 2013 р., заочна форма участі). 

18. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання 

розвитку економіки в умовах сучасної нестабільності” (м. Київ, 22–23 

лютого 2013р., заочна форма участі). 

19. ІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 

аспірантів і студентів “Актуальні проблеми фінансової системи 

України” (м. Черкаси, 6 квітня 2012 р., заочна форма участі). 

20. ІХ Міжнародна науково-практична конференція “Світові тенденції та 

перспективи розвитку фінансової системи України” (м. Київ, 25–26 

жовтня 2012 р., заочна форма участі). 

21. XIІI Міжнародна науково-практична конференція “Теорія і практика 

сучасної економіки” (м. Черкаси, 10 листопада 2012 р., заочна форма 

участі). 

22. Всеукраїнська науково-практична конференція “Перспективи розвитку 

фінансової системи України” (м. Тернопіль, 19–20 квітня 2012 р., очна 

форма участі). 

 

 








