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ВСТУП
За умов глобалізаційних змін, що відбу�

вається в соціально�економічному розвитку
України, актуальним залишається пошук нових
моделей функціонування соціальної сфери і
соціальної інфраструктури зокрема. За роки
незалежності України соціальна інфраструкту�
ра сільських територій зазнала значних нега�
тивних змін, що зумовлюється як скороченням
кількості її об'єктів, так і зменшенням рівня
якості її послуг.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економіки

соціальна інфраструктура чинить суттєвий
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вплив на формування всіх без винятку соціаль�
них і економічних процесів держави. Сільські
території в процесі свого розвитку потребують
злагодженого функціонування соціальної ін�
фраструктури, яка забезпечує не лише відпов�
ідний рівень якості життя населення, але і не�
обхідні умови агропромислового розвитку
сільських населених пунктів. Належні умови
відтворення продуктивних сил будь�якого ви�
робництва, в тому числі і агропромислового, не
можливі без ефективного функціонування соц�
іальної інфраструктури, тому ірраціональний
розвиток соціальної інфраструктури — бага�
тоаспектна проблема, яка вимагає узгоджених
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дій щодо її вирішення. Враховуючи вищевикла�
дене, з авторської точки зору, виникає не�
обхідність формування та реалізації концепту�
альних засад розвитку соціальної інфраструк�
тури сільських територій, що спрямовані на
підвищення рівня якості життя сільських тери�
торіальних громад та агропромислового роз�
витку держави.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням формування концептуальних за�
сад розвитку соціальної інфраструктури
сільських територій присвячені праці вітчизня�
них та зарубіжних вчених, зокрема І.В. Проко�
пи, Б.М. Данилишина, В.П. Ягодки, Л.Л. Ко�
вальської, М.К. Орлатого, В.В. Юрчишина,
Л.В. Нікіфорова та інших науковців.

Однак, у процесі розвитку і формування
соціальної інфраструктури залишається ряд
невизначиними проблем, що зумовлює не�
обхідність подальших наукових досліджень у
даному напрямі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної наукового дослідження є роз�

робка практичних рекомендацій щодо систем�
ного підходу до процесу стратегічного управ�
ління розвитком соціальної інфраструктури
сільських територій та її галузей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формуючи концепцію розвитку соціальної
інфраструктури сільських територій як пере�
думову формування будь�якої державної чи ре�
гіональної програми, слід наголосити на таких
її основних завданнях:

— перебудова системи управління соціаль�
ною інфраструктурою сільських територій;

— зменшення диференціації в забезпече�
ності сільських територій послугами соціаль�
ної інфраструктури;

— підвищення якості послуг соціальної
інфраструктури сільських територій.

Таким чином, основними парадигмами в
контексті визначення місця та ролі держав�
ного управління в процесі розвитку соціаль�
ної інфраструктури сільських територій краї�
ни є:

— послаблення централізації управлінсько�
го процесу. Перебудова взаємовідносин між
органами управляння державного та регіо�
нального рівня у прийнятті життєво важливих
рішень щодо формування потенціалу ефектив�
ного розвитку соціальної та економічної сис�
теми на регіональному рівні;

— стимулювання ефективності в діях регі�
ональних управлінських структур у процесі ре�
алізації державної політики розвитку країни;

— активізація процесу побудови державної
політики за рахунок формування за ініціати�
вою знизу від сукупних регіональних переваг
до державних;

— реорганізація економічних та соціальних
систем з урахуванням принципів економічної
безпеки.

Враховуючи зазначені твердження, перебу�
дова системи управління соціальною інфра�
структурою сільських територій має забезпе�
чуватися за рахунок впровадження стратегіч�
но виваженої державної політики на принци�
пах сучасного стратегічного менеджменту з
урахуванням передумов розподілу повнова�
жень між центральними та регіональними орга�
нами управління.

Перебудова системи управляння соціаль�
ної інфраструктури сільських територій не
можлива без зміни фінансових, правових та
організаційних механізмів, що її супроводжу�
ють. Організаційний механізм передбачає
створення структур і інструментів нової еко�
номіки для запровадження нових технологій,
що дозволить сформувати фінансові інстру�
менти стимулювання інновацій у системі роз�
витку соціальної інфраструктури сільських
територій.

Преформування організаційного механіз�
му з метою ефективнішого функціонування
соціальної інфраструктури сільських тери�
торій, можливе за рахунок впровадження дер�
жавно�приватного партнерства. Дане парт�
нерство дасть змогу сприяти розвитку та роз�
ширенню мережі соціальної інфраструктури
сільських територій за рахунок створення та
побудови спільних підприємств та організацій
соціальної інфраструктури державними орга�
нами влади та бізнесом зокрема. Основні
принципи здійснення державного�приватного
партнерства в сфері розвитку соціальної
інфраструктури сільських територій мають
відповідати вимогам ЗУ "Про державно�при�
ватне партнерство".

До основних принципів здійснення держав�
но�приватного партнерства належать:

— рівність перед законом державних та
приватних партнерів;

— заборона будь�якої дискримінації прав
державних чи приватних партнерів;

— узгодження інтересів державних та при�
ватних партнерів з метою отримання взаємної
вигоди;

— незмінність протягом усього строку дії
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договору, укладеного в рамках державно�при�
ватного партнерства, цільового призначення та
форми власності об'єктів, що перебувають у
державній або комунальній власності чи нале�
жать Автономній Республіці Крим, переданих
приватному партнеру;

— визнання державними та приватними
партнерами прав і обов'язків, передбачених за�
конодавством України та визначених умовами
договору, укладеного у рамках державно�при�
ватного партнерства;

— справедливий розподіл ризиків між
державними та приватними партнерами, по�
в'язаних з виконанням договорів, укладе�
них у рамках державно�приватного парт�
нерства;

— визначення приватного партнера на кон�
курсних засадах, крім випадків, встановлених
законом [1].

Особливе місце в системі перебудови управ�
ління соціальною інфраструктурою сільських
територій займає реформування системи
фінансового механізму управління бюджетни�
ми коштами, кредитними ресурсами, добро�
вільними грошовими внесками організацій та
громад, що спрямовані на розвиток підпри�
ємств та організацій соціальної інфраструкту�
ри.

Однією з основних передумов перебудови
фінансового механізму розвитку соціальної
інфраструктури сільських територій є зміна до
Бюджетного кодексу України стосовно визна�
чення обсягів міжбюджетних трансферів для
здійснення видатків на об'єкти соціальної ін�
фраструктури сільських територій.

З авторської точки зору, реформування си�
стеми фінансового механізму функціонуван�
ня соціальної інфраструктури сільських тери�
торій потребують наступних структурних
змін:

— удосконалення ефективності взаємодії
державного та місцевих бюджетів у процесі
розвитку соціальної інфраструктури сільських
територій;

— утворення довгострокових бюджетних
стратегій розвитку соціальної інфраструктури
сільських територій;

— запровадження програмно�цільового ме�
тоду планування та використання бюджету в
процесі розвитку соціальної інфраструктури
сільських територій;

— розвиток нових форм фінансування со�
ціальної інфраструктури сільських тери�
торій.

Таким чином, перебудова фінансового ме�
ханізму функціонування соціальної інфра�

структури сільських територій можливе за ра�
хунок нової фінансової стратегії, метою якої є
визначення довгострокового курсу фінансової
політики розвитку соціальної інфраструктури
сільських територій.

Нинішні економічні та соціальні тенденції в
Україні потребують злагоджених поглядів та
дій на управління та планування розвитком
соціальної інфраструктури як на державному,
так і регіональному рівнях, тому особливу ува�
гу необхідно приділити правовому механізму
як основному етапу реформування ієрархічних
відносин між рівнями управління будь�якої си�
стеми.

Переформування правового механізму роз�
витку соціальної інфраструктури сільських те�
риторій можливе лише за рахунок зміни зако�
нодавчої бази держави. Множинність норма�
тивно�правових актів у сфері регулювання роз�
витку соціальної інфраструктури призводить
до ускладнень в її регулюванні.

Однією з основних передумов реформуван�
ня правового механізму управління соціальною
інфраструктурою сільських територій за умов
стратегічного управління розвитком соціаль�
ної інфраструктури сільських територій є зміна
в розподілі повноважень між центральними та
регіональними органами управління з метою
формування синергетичного ефекту їх взає�
модії, а саме:

— формування пріоритетності соціального
статусу регіону як головного об'єкта соціаль�
ного розвитку територій;

— врахування державної політики та
формування нормативно�правової бази з
врахуванням регіональних стратегій розвит�
ку соціальної інфраструктури сільських те�
риторій;

— дотримання основ підпорядкованості ре�
гіонів у питаннях політики державної безпеки
при формуванні стратегій розвитку соціальної
інфраструктури сільських територій.

Враховуючи зазначені твердження, ре�
формування правового механізму розвитку
соціальної інфраструктури сільських тери�
торій має базуватися на підвищенні рівня
повноважень регіональних органів виконав�
чої влади та органів місцевого самовряду�
вання.

Оскільки соціальна інфраструктура являє
собою систему з розгалуженою та складною
структурою, з авторської точки зору, з метою
зменшення диференціації та підвищення рівня
послуг об'єктів соціальної інфраструктури
сільських територій, виникає необхідність
формування перспективних напрямів розвит�
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ку складових галузей соціальної інфраструк�
тури.

Освіта як складова галузь соціальної
інфраструктури сільських територій являє со�
бою сукупність об'єктів освітнього профілю,
що спрямовані на розвиток розумових і фізич�
них здібностей населення, виробничого потен�
ціалу суспільства. В зв'язку зі стрімким роз�
витком науки і техніки, особливої уваги потре�
бує перебудова системної взаємодії рівнів ос�
віти, та підвищення якості рівня послуг в дер�
жаві.

Державна політика в галузі освіти як скла�
довий фактор соціально�економічного розвит�
ку спрямована на забезпечення високого рівня
функціональності об'єктів освітнього профілю
країни. За умов сучасних трансформаційних
процесів в Україні спостерігається суттєве ско�
рочуення мережі закладів галузі освіти, особ�
ливо в сільській місцевості, що зумовлено не�
належним фінансуванням освітніх об'єктів та
відсутністю або незначною кількістю дітей
дошкільного та шкільного віку на відповідній
території. Збереження та розвиток закладів
освіти сільських територій — стратегічне зав�
дання як державних, так і регіональних органів
влади, що зумовлено засадами національної
безпеки та умовами економічного зростання
країни.

З авторської точки зору, реорганізація си�
стеми освіти в державі повинна відбуватися
на основі системно�інтеграційного підходу,
що має реалізовуватися за рахунок реінжен�
ірінгу навчально�виховних процесів та управ�
ління освітньою галуззю зокрема. Розвиток
освітньої галузі сільських територій потребує
чіткої та уніфікованої регуляторної політи�
ки, метою якої має стати захист територіаль�
них громад у контексті доступності до осві�
ти.

З метою реалізації держаних гарантій та
конституційних прав на освіту на сільських те�
риторіях, виникає необхідність у формуванні
концептуальних засад освітньої помліти, що
дадуть змогу здійснити заходи щодо розвитку
освіти на селі.

Таким чином, головними концептуальними
засадами розвитку освітньої політики сіль�
ських територій є:

— введення заборони щодо закриття зак�
ладів освіти на сільських територіях;

— підвищення доступності дошкільної ос�
віти, що досягається за рахунок розробки та
реалізація програм розвитку недержавних зак�
ладів дошкільної підготовки дітей сільської
місцевості;

— розробка нових форм підвищення квалі�
фікації педагогічних та керівних кадрів осві�
тянських навчальних закладів;

— розвиток на сільських територія закладів
позашкільної освіти науково�пошукового,
спортивно�оздоровчого, навчально�виробни�
чого, культурно�освітнього профілю;

— підвищення соціального статусу педаго�
га сільської місцевості та його професійної ак�
тивності;

— удосконалення форм і методів держав�
ного регулювання сфери освіти.

Соціально�економічні перетворення в Ук�
раїні, які відбуваються в останні роки, суттєво
впливають на рівень якості надання медичних
послуг суспільству. Згідно існуючих звітів
Міністерства охорони здоров'я, в України спо�
стерігається суттєвий рівень диверсифікації
якості надання медичної допомоги між сіль�
ськими територіями України та країн ЄС, що
зумовлене як рівнем фінансування об'єктів
охорони здоров'я сільських територій, так і
рівнем організації надання медичних послуг.

Аналіз проблем формування соціальної
політики держави в контексті розвитку охоро�
ни здоров'я сільських територій визначає по�
требу фундаментальної перебудови взаємові�
дносин між рівнями надання медичного обслу�
говування в суспільстві. Дане переформування
вимагає створення нової системи медичного
обслуговування в країні, що дозволить опти�
мізувати фінансові та матеріальні витрати на
функціонування об'єктів охорони здоров'я та
покращити якість організації лікувального
процесу в державі.

Основною умовою реформування системи
охорони здоров'я сільських територій, з ав�
торської точки зору, має бути:

— по�перше, утворення широкопрофільних
об'єктів медичного обслуговування, з сучасним
обладнанням та висококваліфікованим персо�
налом;

— по�друге, здійснення довгострокового і
безперервного патронажного спостереження
та організація медичних послуг населенню сіль�
ських територій за рахунок розвитку комплек�
су наукових і практичних заходів організації
сімейної медицини.

З метою підвищення якості послуг об'єктів
охорони здоров'я та виконання умов реформу�
вання системи медичного обслуговування
сільських територій, з авторської точки зору,
необхідна реалізація наступних концептуаль�
них засад розвитку:

— запровадження перманентного моніто�
рингу стану ресурсного забезпечення об'єктів
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соціальної інфраструктури сільських тери�
торій, з метою постійного удосконалення
якості надання медичних послуг;

— перепідготовка медичного персоналу
об'єктів охорони здоров'я сільських територій,
в зв'язку з потребою структурно�функціональ�
ної реорганізації первинного рівня медичного
обслуговування;

— збільшення обсягу бюджетних асигну�
вань для об'єктів охорони здоров'я сільських
територій та використання програмно�цільово�
го підходу їх освоєння.

Розвиток системи охорони здоров'я сіль�
ських територій значною мірою залежить від
сукупності впливу соціальних та економічних
факторів у державі. Таким чином, рівень роз�
витку медичного обслуговування — суттєва
складова рівня розвитку суспільства. Функці�
онування медичного обслуговування сільських
територій як складова національної безпеки
потребує злагодженого скоординованого по�
гляду регіональних і державних органів влади,
стосовно вирішення проблемних питань роз�
витку медицини.

Культура як складова галузь соціальної
інфраструктури сільських територій спрямова�
на на формування розвитку творчих сил і
здібностей індивіда, що виражаються в типах і
формах організації життя та діяльності людей,
їх взаємовідносинах.

Особлива відмінність розвитку культури від
інших галузей соціальної інфраструктури сіль�
ських територій зумовлена значним впливом на
її формування менталітету та духовних цінно�
стей певних територіальних громад, конкрет�
ного індивідуального природно�територіаль�
ного комплексу, історико�культурного ресур�
су [3].

З метою підвищення рівня якості послуг у
сфері культури, виникає необхідність форму�
вання та реалізації концептуальних засад роз�
витку об'єктів культурного призначення
сільських територій, а саме:

— програмно�цільове використання бю�
джетних коштів у процесі розвитку закладів
культури сільських територій;

— стимулювання розвитку нових форм
культурного життя та дозвілля;

— створення системи контролю якості
культурних послуг;

— підтримка громадських та некомерційних
організацій, діяльність яких спрямована на на�
дання послуг у сфері культури в сільських те�
риторіях;

— стимулювання реалізації бізнес�проектів
з розвитку культурно�дозвільної сфери;

— будівництво нових, що відповідають всім
сучасним вимогам, будівель і споруд спортив�
ного призначення, реконструкція існуючих
спортивних споруд сільської місцевості.

Житлово�комунальне господарство як
складова галузь соціальної інфраструктури
спрямована на обслуговування житлового
фонду територій та сукупних потреб територ�
іальних громад, з метою створення належних
умов проживання та підвищення якості життя
населення. Сільські території в процесі свого
функціонування потребують злагодженого
розвитку житлово�комунального комплексу,
що в порівнянні з іншими галузями соціальної
інфраструктури забезпечується винятково за
рахунок значних грошових вкладів та раціо�
нального господарського механізму їх освоє�
ння.

Основними завданнями державних та ре�
гіональних органів місцевої влади в питанні
розвитку житлово�комунального господар�
ства сільських територій залишається по�
глиблення демонополізації житлово�кому�
нального господарства, створення конкурен�
тного середовища і ринку послуг, реструкту�
ризація підприємств й організацій, форму�
вання єдиної соціальної та фінансової пол�
ітики на території самоврядування, створен�
ня сільської комунальної служби в єдиній
системі житлово�комунального господарства
[4, c. 144].

Основними концептуальними засадами роз�
витку житлово�комунального господарства, за
умов реалізації державної політики в сфері
розвитку соціальної інфраструктури сільських
територій, має стати:

— розвиток водопровідно�каналізаційної
підгалузі сільських територій, за рахунок по�
будови водопровідних мереж, артезіанських
свердловин, каналізаційного господарства, си�
стем повного та біологічного очищення стічних
вод;

— підвищення рівня газифікації сільських
населених пунктів, покращення матеріально�
технічної бази газового господарства, газороз�
подільчих станцій та мереж;

— підвищення функціональності шляхово�
го господарства сільських територій, утриман�
ня, нагляду та ремонту шляхів, мостів та до�
рожньо�транспортних споруд населених пунк�
тів [4, c. 138—139].

Соціальне значення побутового обслугову�
вання населення визначається тим, що воно
забезпечує значне скорочення затрат часу і
праці населення на ведення домашнього госпо�
дарства, особисту гігієну, а також організа�
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ційне задоволення індивідуальних потреб гро�
мадян, які не можна забезпечити за допомогою
серійно�вироблених товарів. Побутове обслу�
говування населення належить до тих ланок
соціальної інфраструктури, де нарощення об�
сягу виробництва відбувається переважно за
рахунок чисельності працюючих. У більшості
випадків тут неможливо використовувати пе�
реваги концепції, механізації, автоматизації
виробництва. Ця мережа складається з бу�
динків побуту, ательє, майстерень, салонів та
інших сервісних установ. Побутовий комплекс
на селі виконує досить важливу функцію щодо
задоволення індивідуальних потреб сільських
жителів [4, c. 283—285]

Основними концептуальними засадами роз�
витку побутового обслуговування сільських
територій є:

— формування передумов розвитку мало�
го бізнесу в сфері побутового обслуговування
сільських територіальних громад;

— покращення матеріально�технічної бази
існуючих об'єктів побутового обслуговування
сільських територій, що перебувають у кому�
нальній та державній власності, за рахунок до�
даткових асигнувань з місцевих та державних
бюджетів;

— розвиток практики використання мобіль�
них пересувних об'єктів побутового обслуго�
вування населення сільських територій.

Галузь транспорту і зв'язку — одна з най�
головніших складових соціальної інфраструк�
тури, яка задовольняє потреби споживачів,
органів державної влади, місцевого самовряду�
вання, оборони та безпеки держави у засобах
зв'язку і перевезень. Об'єкти галузі транспор�
ту і зв'язку повинні відповідати вимогам сус�
пільного виробництва та національної безпеки,
мати розгалужену інфраструктуру для надан�
ня якісного комплексу послуг, в тому числі і
сільських територіях [4, c. 336—341].

Найголовнішими концептуальними засада�
ми поліпшення роботи галузі транспорту і
зв'язку в сільській місцевості є:

— здійснення єдиної державної політики в
галузі транспорту і зв'язку та захист прав спо�
живачів, координації діяльності різних під�
приємств даної галузі, систем і служб зв'язку
та транспорту для забезпечення їх взаємодії
між собою;

— сприяння демополізації діяльності в га�
лузі транспорту і зв'язку, розвитку підприєм�
ництва і конкуренції;

— залучення коштів громадян і підприємств
всіх форм власності до розвитку галузі транс�
порту і зв'язку;

— забезпечення високого рівня якості по�
слуг транспорту і зв'язку [4. с. 338].

Сьогодні, як ніколи, важливим є забезпе�
чення комплексного розвитку соціальної
інфраструктури сільських територій. Ця по�
треба базується на об'єктивному законі пла�
номірного пропорційного розвитку, що пе�
редбачає необхідність як піднесення соціаль�
ної інфраструктури в цілому, так і кожної її
ланки зокрема. Головною метою соціально�
го розвитку, а отже, і соціальної інфраструк�
тури є підвищення рівня життя населення, а
також формування людського капіталу в
цілому як головної продуктивної сили [2, c.
637].

ВИСНОВОК
Розвиток соціальної інфраструктури сіль�

ських територій — одна з головних умов соц�
іально�економічного розвитку держави, що
забезпечується за рахунок формування і ре�
алізації концептуальних засад розвитку галу�
зей соціальної інфраструктури сільських те�
риторій. Перспективи розвиту соціальної
інфраструктури сільських територій пов'я�
зані з ефективністю використання можливо�
стей як внутрішнього так і зовнішнього сере�
довища та їх сильних і слабких сторін. Вплив
функціонування соціальної інфраструктури
сільських територій на рівень агропромисло�
вого розвитку держави проявляється у влас�
тивості соціальної інфраструктури до відтво�
рення продуктивних сил будь�якого вироб�
ництва.
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