
Інвестиції: практика та досвід № 23/2015124

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стан соціальної інфраструктури завжди є вагомим

показником розвитку країни, оскільки свідчить про

ступінь ефективності державного управління та якість

виконання державою своїх функцій. Розвиток соціаль+

ної сфери є важливим фактором, оскільки людський

капітал є одним із чинників економічного розвитку. Зро+

стання доброту населення залежить від державної по+

літики, яка повинна враховувати інтереси громадян.

Інвестиції в цьому+випадку, як інструмент державної

політики можуть сприяти розвитку соціальної інфраст+

руктури і в подальшому економічному розвитку держа+

ви в цілому. В даний момент Україна потребує змін та

значного інвестування в соціальну інфраструктуру.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання фінансування соціальної сфери дослі+

джували зарубіжні вчені, серед яких — У. Беверидж,

Дж. Б'юкенен, А. Вагнер, А. Мюллер+Армак, А. Пігу,

Д. Роулс, М. Фрідман; в Україні — В. Андрущенко,

С. Буковинський, О. Величко, В. Козак, В. Кравченко,

В. Опарін, Д. Полозенко, І. Чугунов та інші науковці. Проте

питання необхідності інвестування в соціальну інфраструк+

туру потребує подальшого глибинного дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути взаємозалежність інвестиційної політи+

ки та розвитку соціальної інфраструктури. Проаналізу+

вати особливості та динаміку інвестування в соціальну

інфраструктуру в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Соціальна інфраструктура є досить складна катего+

рія, яку розглядати можна з двох боків. З точки зору
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першого підходу, це сукупність галузей, які прямо чи

опосередковано ототожнюються з сферою соціальних

послуг. Другий підхід передбачає, що під соціальною

інфраструктурою розуміють комплекс матеріальних

об'єктів, що створюють умови для задоволення потреб

та її ефективної діяльності в усіх сферах суспільного

життя.

К. Прокопишак поділяє соціальну інфраструктуру на

ланки, що об'єднані між собою за функціональним при+

значенням: соціально+побутову (побутове обслугову+

вання, громадське харчування, торгівля, житлово+кому+

нальне господарство); соціально+оздоровчу (охорона

здоров'я, фізична культура і спорт, рекреація); соціаль+

но+духовну (освіта, культура і мистецтво, культові спо+

руди); соціально+економічну (соціальне забезпечення,

транспорт, зв'язок, кредитування і державне страхуван+

ня) [1, с. 13].

В. Прокопа виділяє побутову інфраструктуру (жит+

лово+комунальне господарство, торгівля і громадське

харчування, служба побуту, транспорт і зв'язок в час+

тині обслуговування населення) та соціально+економі+

чну, яка складається із галузей, що беруть участь у фор+

муванні та розвитку робочої сили (освіта, культура, охо+

рона здоров'я) [ 2, с. 10].

Стан соціальної інфраструктури безпосередньо

впливає на економічний розвиток. За визначенням,

Л. Бальцеровича, економічний розвиток — це система+

тичне, довгострокове й масове покращення матеріаль+

них умов життя людей, тобто умов харчування, спожи+

вання одягу, меблів, наявність квартир, засобів транс+

порту і зв'язку, різних послуг тощо. Економічний роз+

виток відбувається тоді, коли економічний добробут на+

селення країни зростає тривалий період. Його можна

вимірювати за допомогою багатьох показників, вклю+

чаючи і головний — реальний ВНП на душу населення,
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та такі показники, як стан здоров'я населення, гра+

мотність та тривалість життя [3, c. 718]. Збільшення інве+

стицій в соціальну сферу безпосередньо вплине на

якість медичних послуг, стан освітньої галузі, а отже,

на такий чинник економічного розвитку, як людський

капітал. Це може призвести до підвищення ефективності

та продуктивності праці, що збільшить загальний випуск

товарів та послуг.

Україна має комплексну та багаторівневу систему

соціальної інфраструктури, яка фінансується держа+

вою. Проте існують складні підсистеми такі, як культу+

ра, освіта, охорона здоров'я, які функціонують на різних

засадах фінансового забезпечення.

Приватний сектор, як правило, не зацікавлений

фінансувати соціальну сферу. Про те, по мірі розвитку

ринкових відносин, з'явилось поняття "соціальні інвес+

тиції". Соціальне інвестування — це спосіб реалізації

корпоративної соціальної відповідальності за допомо+

гою цільових програм, які відповідають потребам основ+

них груп зацікавлених осіб — споживачів, персоналу,

місцевих громад. Соціальному інвестуванню властиві

основні характеристики інвестування, за винятком кри+

терію, що розмежовує ці поняття, — об'єкта інвестуван+

ня [4, с. 201]. Компанії, інвестуючи в медичне страху+

вання, підвищення кваліфікації та освітні навички своїх

працівників, досягають довгострокового ефекту підви+

щення ефективності та результативності праці, а

отже і збільшення власного прибутку.

Аналізуючи дані Державного комітету статисти+

ки України, можна відзначити тенденції до зменшен+

ня інвестицій в соціальну сферу. Як видно з таблиці

1, найбільше скорочення інвестицій відбулось в га+

лузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, і у 2014

році цей показник склав 508,7 млн грн. Капітальні

інвестиції в освіту та охорону здоров'я почали змен+

шуватись починаючи з 2012 року. Галузь освіти у 2014

році отримала інвестицій у розмірі 820,9 млн грн., що

на 642,6 млн грн. менше ніж у 2012 році. 1223,9 млн

грн. капітальних інвестицій надійшло до галузі охо+

рони здоров'я у 2014 році, що на 1483,6 млн грн.

менше ніж у 2012 році.

Щодо джерел фінансування, то починаючи з

2012 року відслідковується спадна тенденція в інвести+

ціях. З коштів державного бюджету у 2014 році на інве+

стиції було виділено всього 2738,7 млн грн., що свідчить

про складну політико+економічну ситуацію, збільшен+

ня державного боргу та неефективне використання бюд+

жетних коштів. Проте у 2014 році збільшилось інвесту+

вання від іноземних інвесторів, яке становило 5639,8

млн грн., що на 1368,5 млн грн. більше ніж у попереднь+

ому періоді.

У І півріччі 2015 року видатки державного бюджету

з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконані у

сумі 245,7 млрд грн., що становить 42,8% планового

показника. Збільшення видатків порівняно з аналогіч+

ним періодом минулого року склало 48,1 млрд грн., або

більше на 24,4%. Упродовж І півріччя 2015 року найк+

раще фінансувалися видатки на соціальний захист та

соціальне забезпечення (50 % планового обсягу ), осв+

іту (46,2%), оборону (44,3%), духовний та фізичний

розвиток (44,1%). Найнижчим рівнем фінансувались

житлово+комунальне господарство (0,1%) та охорону

здоров'я (25,3%) [6, с. 10—11].

Враховуючи зменшення надходжень у соціальну

інфраструктуру можна відзначити ряд недоліків які ха+

рактеризують стан розвитку даної категорії на даний

момент, а саме: невпорядкованість відносин власності

на об'єкти соціальної інфраструктури; недостатнє бюд+

жетне фінансування; недосконала система

територіального розміщення об'єктів со+

ціальної інфраструктури; недостатній

рівень кадрового забезпечення, низька

кваліфікація працюючих та незадовільні

умови праці у галузі; низька якість послуг,

що надаються населенню цими об'єктами.

Необхідно сформувати систему надан+

ня соціальних послуг, яка б змогла задо+

вольнити потреби населення. Впровадити

механізми, які б стимулювали надавачів

соціальних послуг до постійного покра+

щення їх якості.

Організаційна складова соціальної

інфраструктури потребує реформування

на основі залучення різних механізмів

фінансування послуг соціальної сфери, а

саме — пошуку та використання позабюд+

жетних джерел фінансових ресурсів. Так,

однією з найважливіших умов розвитку

 2010 2011 2012 2013 2014
  1818,4 2090,7 1463,5 1030,5 820,9

 '   
  

  

1920,1 2113,2 2707,2 1746,2 1223,9

, , 
  

  

976,7 1437,3 2598,0 2544,5 508,7

  
  

656,6 1163,9 457,8 212,2 161,7

 Таблиця 1. Капітальні інвестиції за видами
економічної діяльності за 2010—2014 роки

(млн грн.)*

* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і

м. Севастополя, за 2014 рік також без частини зони проведення ан+

титерористичної операції.

Джерело: [5].

Таблиця 2. Капітальні інвестиції за джерелами
фінансування за 2010—2014 роки (млн грн.)*

 2010 2011 2012 2013 2014 
  180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9

 . .     
  

  
10223,3 17376,7 16288,3 6174,9 2738,7

  
  

5730,8 7746,9 8555,7 6796,8 5918,2

  
  

 

111371,0 147569,6 171176,6 165786,7 154629,5

   
  

22888,1 36651,9 39724,7 34734,7 21739,3

  
 

3723,9 5038,9 4904,3 4271,3 5639,8

   
  

18885,9 17589,2 22575,5 24072,3 22064,2

  
 

7752,5 9312,8 10030,9 8036,7 6690,2

* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастопо+

ля, за 2014 рік також без частини зони проведення антитерористичної операції.

Джерело: [5].
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соціальної інфраструктури регіонів є довгострокова

бюджетна стратегія держави та здатність місцевих

органів влади здійснювати стратегію розвитку, включа+

ючи створення сприятливих умов для розвитку підприє+

мництва, залучення інвестицій в соціальну сферу, сти+

мулювання виробничої діяльності, орієнтованої на ста+

білізацію усіх галузей соціальної інфраструктури у рег+

іонах країни [7, с. 121].

У цьому випадку, інвестиційна політика повинна вра+

ховувати теперішній стан економіки та перспективу її

розвитку, включати оцінку можливих джерел формуван+

ня інвестиційних ресурсів на всіх рівнях господарюван+

ня та визначати пріоритети в інвестиційній сфері й пе+

редбачати методи їх реалізації. Адже її завданням є

збалансованість та ефективність економіки, а також

створення в країні соціального середовища, яке відпо+

відає вимогам суспільства щодо необхідної якості жит+

тя, належного рівня задоволення соціальних стандартів

з урахуванням потреб майбутніх поколінь [8, с. 90].

Враховуючи зменшення інвестицій в соціальну

інфраструктуру, зростання державного боргу та неспро+

можність держави в повній мірі профінансувати потре+

би країни, необхідно створити умови для залучення при+

ватного капіталу. Цього можна досягнути за умови про+

ведення реформ та створення сприятливого інвести+

ційного клімату. Вдосконалення державної інвестицій+

ної політики повинно базуватись на принципах дерегу+

ляції економіки та використання державно+приватного

партнерства. Верховна Рада України ухвалила законо+

проект № 2436+а "Про внесення змін до деяких законо+

давчих актів України щодо скорочення кількості доку+

ментів дозвільного характеру"[9], що продовжило про+

цеси дерегуляції, які повинні сприяти підвищенню кон+

курентоспроможності вітчизняного АПК та покращен+

ню інвестиційного клімату в Україні.

Наслідками проведення даної реформи стане:роз+

виток малого та середнього бізнесу, збільшення пря+

мих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій та

здорова конкуренція на ринку. Що у свою чергу, стане

поштовхом для надходження приватних інвестицій у

соціальну інфраструктуру.

ВИСНОВКИ
Головною проблемою інвестування у соціальну

інфраструктуру залишається неефективність їх викори+

стання. Бюджетні ресурси у переважному обсязі вико+

ристовуються для підтримки діяльності самих соціаль+

них установ та не надходять в необхідному обсязі до

об'єктів свого цільового призначення. Необхідно зміни+

ти механізми фінансування соціальної інфраструктури

шляхом проведення відповідних реформ, що дозволить

залучати недержавні фінансові ресурси до фінансуван+

ня соціальної інфраструктури за принципом спільного

фінансування витрат разом з бюджетом, тобто більш

широкого використання державно+приватного партнер+

ства.
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