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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Спад виробництва за роки незалежності, деградація

соціальної інфраструктури, зниження добробуту населен-
ня потребують пошуку шляхів залучення інвестицій у різні
сфери економіки, а також активного і раціонального їх ви-
користання. Світова практика свідчить, що особливо ефек-
тивним є вкладення інвестицій у галузі, що формують людсь-
кий капітал, тобто в освіту, науку, культуру, охорону здоро-
в'я. Проте інвестування цих галузей є проблематичним. По-
тенційні інвестори, на жаль, обходять ці галузі.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ
Питання вкладення інвестицій у людський капітал, а та-

кож у соціальну сферу досліджує багато науковців. Серед
останніх варто виділити роботи І. Баратцева, О. Білокрило-
ва, М. Кричевського, В. Лаврова, В. Сірова, С. Собольова,
В. Філоненка, Ю. Філоненка, М. Хохлової та ін. У більшості
з них обгрунтовується необхідність забезпечення пріоритет-
ності соціальних інвестицій. Проте, не дивлячись на велику
кількість досліджень, відчувається недостатня кількість
робіт, присвячених пошуку шляхів активізації інвестиційної
діяльності в соціальній сфері.

Тому метою нашого дослідження (на основі здійсненої
діагностики) є пошук шляхів активізації інвестиційної пол-
ітики в цілому і в соціальній сфері зокрема.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття "інвестиції" коректно визначити як наявну гро-

шову оцінку об'єктів майнових та інших прав, призначених
для внесення в будь-який, що не має протиправного харак-
теру, об'єкт господарської діяльності з метою отримання
прибутку, доходу чи позитивного соціального ефекту. Ця де-
фініція узагальнює різні аспекти доктринальних і легальних
визначень інвестицій, вносить необхідні корективи в уявлен-
ня про інвестиції і здатна послужити кроком до кращого
розуміння їх сутності. Інвестиційні процеси є одним із фак-
торів, що визначають динаміку капіталу в економіці, а в
кінцевому результаті — темпи та характер економічного
зростання.

Останнім часом в Україні, як і в більшості розвинутих
країн, формується економіка знань, в якій вирішальну роль
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відіграє людський капітал, інвестиції в який, як свідчить
світова практика, у 20—30 разів є більш ефективними, ніж
у створення нового робочого місця. Особливо великий
вплив на формування людського капіталу має розвиток
освіти, науки, культури, охорони здоров'я, які складають
фундаментальну основу політики соціально орієнтованої
держави. Нобелівський лауреат в області економіки Т.
Шульц на об'єктивних даних розвитку економіки США
довів, що доход від людського капіталу більший, ніж від
фізичного. Його розрахунки послужили базою для розроб-
ки рекомендацій країнам, що розвиваються, які для забез-
печення соціально-економічного зростання мають в пер-
шу інвестувати розвиток охорони здоров'я, освіти, науки,
що забезпечують більшу віддачу, ніж інвестування, при-
міром, будівництва нових підприємств. А це значить, що
для забезпечення економічного розвитку, а тим більше
його зростання необхідно, в першу чергу, у інвестувати
фондоозброєність праці. Величина останнього залежить
від обсягів інвестиційного потенціалу як соціальної сфери
в цілому, так і кожної її ланки (рис. 1).

Інвестиційний потенціал соціальної сфери визначаєть-
ся не лише можливістю, передумовами існування інвестиц-
ійного процесу, а й наявністю виробничих потужностей
фінансових ресурсів, різноманітних каналів перетворення
останніх у матеріальні блага.

Інвестиційний потенціал соціальної сфери — це склад-
не багаторівневе утворення. Його оцінку можна здійснити
не лише за вищенаведеними даними, а й за такими його ком-
понентами, як: інвестиційні ресурси, інвестиційний клімат,
інвестиційна політика, інвестиційні ризики. Останні особли-
во часто зустрічаються у соціальній сфері. Тож не дивно,
що головним інвестором розвитку соціальної сфери висту-
пає держава. Приватні інвестори, якщо і вкладають кошти в
дану сферу, то в рамках державно-приватного партнерства.
Водночас соціальний розвиток останніх років показав, що
вкрай необхідною є інтеграція ресурсів держави і підприє-
мницького сектора.

У цілому, обсяг інвестицій на душу населення в основ-
ний капітал у 2008 р. склав 5058,4 грн. Найбільшим він був у
столичному регіоні, Донецькій і Дніпропетровській облас-
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тях, де ці показники у 2—3 рази були вищими се-
редньоукраїнського. Особливо низьким обсяг інве-
стицій мав місце у Сумській, Тернопільській —
Чернігівській областях та у м. Севастополь, де він є
вдвічі меншим середнього показника по Україні
(рис. 2).

Водночас слід відмітити, що протягом 2001—
2008 рр. обсяг інвестицій в основний капітал соц-
іальної сфери зростав вищими темпами, ніж, скажі-
мо, в промисловість (табл. 1).

Проте, як існують значні регіональні відмінності
щодо інвестування галузей економіки, так і в самій
соціальній сфері мають місце значні відмінності
(табл. 2).

Так, надзвичайно мало інвестицій протягом заз-
наченого в табл. 2 періоду було направлено в за-
гальноосвітні навчальні заклади. Тож не дивно, що,
не дивлячись на суттєве зменшення кількості учнів
цих закладів, дуже повільно зменшується мережа
шкіл, які проводять заняття у дві зміни. У 2008/09
н. р. їх було 1297. У другу зміну навчалось майже 150 тис.
учнів. Як стверджують фахівці, навчання учнів у другу зміну
негативно позначається як на здоров'ї школярів, так і на
якості навчання. Для подолання цих негативних явищ необ-
хідно постійно вдосконалювати технічне і технологічне за-
безпечення навчальних закладів, прискорити будівництво
нових об'єктів освіти. Це, в свою чергу, потребує поліпшен-
ня інвестиційного клімату в соціальній сфері (сукупність
умов, обмежень), що має забезпечити приплив капіталу в
дану сферу.

З цією метою слід активніше використовувати методи
прямого й опосередкованого впливу. До першої групи слід
віднести: ліцензування, квотування, регулювання цін, суб-
сидування витрат підприємств, організацій, навчальних зак-
ладів на рекламу продукції, державне фінансування науко-
во-дослідних розробок та інші.

До опосередкованих методів регулювання інвестицій-
ної діяльності в соціальній сфері варто включити: пільгове
оподаткування, кредитні методи стимулювання експорту
(рефінансування експортних кредитів, надання прямих екс-
портних кредитів, державні гарантії кредитів на розвиток
пріоритетних напрямів для розвитку соціальної сфери в ціло-
му чи окремої будь-якої її ланки), гарантії і пільги кредит-
ним закладам тощо. При цьому мають бути забезпечені:

— соціальна орієнтованість інвестиційних процесів;
— здійснення інвестиційної політики з урахуванням спе-

цифічних умов кожної сфери еконо-
мічної діяльності соціального призна-
чення;

— активне фінансування з боку
держави галузей з найбільш високи-
ми показниками інвестиційного муль-
типлікатора, в першу чергу, інфраст-
руктурних проектів;

— застосування сучасних систем
інноваційного фінансування. Активне
залучення прямих іноземних інвес-
тицій шляхом презентацій проектів на
відповідних площадках, міжнародних
конференціях тощо;

— посилення контролю з боку
влади за цільовим використанням ре-
сурсів із регіонального бюджету, що
направляється на інвестування соці-
альної сфери та зниження інвестицій-
них ризиків. Такий підхід забезпечить
успішне вирішення завдань інвестиц-
ійної політики в соціальній сфері
щодо формування сприятливого се-

редовища для підвищення інвестиційної активності соціаль-
ної сфери шляхом пошуку і виробу джерел інвестування,
залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій;
визначення пріоритетів, цілей і завдань інвестиційної пол-
ітики, тобто формування інвестиційної стратегії; державну
підтримку найважливіших життєзабезпечуючих ланок еко-
номіки, зокрема соціальної сфери, при одночасному підви-
щенні ефективності капітальних вкладень тощо.

У сучасних умовах дефіциту бюджетних коштів, фінан-
сової кризи вкрай важливою є необхідність залучення іно-
земних інвестиційу дану сферу. Правильний вибір стратегії
залучення іноземних інвестицій у соціальну сферу чи бодай
її окремі ланки може сприяти створенню ринкової економі-
ки, що динамічно розвивається яка в подальшому стане ак-
тивним учасником інвестиційного, інтелектуального і техно-
логічного обміну на світовому ринку.

Привабливість соціальної сфери для іноземних інвесторів
є синонімом її конкурентоздатності. Остання має бути при-
вабливою не лише для підприємств, але й для населення. А
для цього вона має подолати: значні територіальні
відмінності; недостатню доступність багатьох видів послуг,
особливо якісних, для більшості населення України; неспри-
ятливу демографічну ситуацію, яка певною мірою є на-
слідком розвитку соціальної сфери. Остання має мати влас-
ну інвестиційну програму (це комплекс виробничих, соціаль-
но-економічних, організаційно-господарських, науково-
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Рис. 1. Складові інвестиційного потенціалу

соціальної сфери
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Рис. 2. Територіальні відмінності величини інвестицій в

основний капітал на одну особу, 2008 р., грн.
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дослідницьких, дослідницько-конструкторських та інших
заходів, узгоджених щодо ресурсів і термінів здійснення,
які забезпечують ефективне вирішення інвестиційних соц-
іальних завдань).

Формування та реалізація таких програм дозволить по-
долати негативні фактори інвестиційного процесу в со-
ціальній сфері, впровадити комплексний механізм, що по-
єднує у собі різні методи і дозволяє акумулювати інвес-
тиційні ресурси всіх категорій інвесторів, а також корегува-
ти розміщення інвестицій у відповідності з цілями і пріори-
тетами розвитку соціальної сфери. Головна мета цього ме-
ханізму полягає в активізації інвестиційної діяльності для до-
сягнення збалансованого соціального розвитку. Цільовими
орієнтирами інвестиційного процесу мають стати збалансо-
ваність галузевої структури соціальної сфери, диверсифі-
кація послуг тощо.

ВИСНОВОК

Таким чином, для активізації інвестиційної діяльності в
соціальній сфері необхідно використати державні й недер-
жавні інструменти та механізми для акумулювання в соц-
іальній сфері вільних ресурсів, щоб забезпечети збалансо-
вану структуру інвестицій на базі пріоритетно цільового роз-
міщення ресурсів. З цією метою слід використовувати різні
методи, які, в свою чергу, можна згрупувати наступним чи-
ном:

— економічні, що передбачають надання бюджетних
субсидій на заміщення процентів по кредитах, витратах за
лізинг; бюджетних кредитів, пільгових умов користування
державним майном; податкових пільг, цільових кредитів, що

забезпечують формування конкурен-
тного середовища за рахунок під-
тримки різних категорій інвесторів
тощо;

— інформаційні методи, які зу-
мовлюють необхідність створення
інформаційно-аналітичних центрів
інвестиційного спрямування, впровад-
ження в практику систему оперативно-
го моніторингу;

— адміністративні методи, які ви-
магають встановлення певних вимог
здійснення діяльності соціальної сфе-
ри, встановлення лімітів кредитуван-
ня даної сфери, чи її окремих ланок,
обсягів видаваних кредитів тощо.

Як свідчать результати наших дос-
ліджень, активізація інвестиційної
діяльності в соціальній сфері можли-
вою є за умов дотримування наступ-
них принципів:

— адміністративно-комерційного
перерозподілу інвестиційних ресурсів
у соціальній сфері, що передбачає за-
лучення ресурсів великих власників
для розвитку інвестиційних механізмів
і вкладення коштів у людський капітал
та соціальну сферу;

— збалансованості вкладень, у
відповідності з якими розміщення ре-
сурсів можливе у вигляді інвестицій в
основний капітал соціальної сфери;

— соціалізація інвестицій, тобто
"прив'язка" процесів акумулювання та
розміщення ресурсів у найпріори-
тетніші ланки соціального комплексу;

— мотивованості учасників меха-
нізму, врахування якого забезпечує
використання різних видів дохідності

для інвесторів, у тому числі й за рахунок інструментів дер-
жавної підтримки інвестицій;

— прозорості діяльності та доступності інформації
щодо інвестування соціальної сфери, що реалізується шля-
хом розміщення інформації про діяльність механізму в за-
собах масової інформатизації та іншими способами.

Дотримання такого підходу, на наш погляд, сприятиме
активізації інвестиційної діяльності в соціальній сфері в ціло-
му, в першу чергу в освіті, науці, охороні здоров'я, які вис-
тупають не лише факторами виробництва, а і формування
головної робочої сили суспільства.
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Таблиця 1. Інвестиції в основний капітал за видами економічної

діяльності, 2008 р., млн грн.

Джерело: [4. с. 211]

Таблиця 2. Динаміка введення в експлуатацію житла та інших

об'єктів соціальної сфери

Джерело: [4. с. 221]
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