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Анотація. Надане визначення соціальних інвестицій як таких, що спрямовуються на розвиток 

об’єктів соціального середовища, до основних об’єктів якого віднесено соціальну інфраструктуру, соціальні 
стандарти, а також людський та соціальний капітал. Визначені сучасний стан та пріоритетні напрями соці-
ального інвестування на селі. 
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SOCIAL INVESTMENT: THE NATURE, CONDITION AND 

PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION IN THE 
COUNTRYSIDE 

 
Abstract. The main objective of the article is to determine the essence of social investments, their status and 

peculiarities of implementation in the countryside. Based on the development of scientific sources, it was concluded that 
social investments are directed towards the development of social media objects. The main objects of the social envi-
ronment include social infrastructure, social standards, as well as human and social capital. 

On the basis of the analysis of the status of the social infrastructure of the village, it was proposed to perform 
the tasks set out in the Action Plan for the Implementation of the Concept for the Development of Rural Areas, and the 
need for significant amounts of social investments was indicated. 

One of the most important social standards is the income level of the population. We analyze the dynamics of 
the share of labor costs in the costs of agricultural production and services in agricultural enterprises of various organ-
izational and legal forms of management in the Zaporozhye region. It is concluded that the incomes of the rural popula-
tion are significantly behind the growth of production costs, which ultimately adversely affects the living standards of 
the rural population. 

We analyze the indicators, which together with many other factors create conditions for the formation and de-
velopment of human capital. The development of human capital, which is capable of generating income as a result of 
the intensification of innovation, itself requires significant investments that are rightfully attributed to social investment. 

Formation of social capital of the village will contribute to the creation of united territorial communities. At 
the national level, development and implementation of state policies aimed at higher productivity and employment, bet-
ter indicators of health, social integration, and higher quality of life of the population are needed. At the international 
level, a well-founded strategy for the effective interaction of international donors and government structures is needed. 

Key words: social investments, social environment, social infrastructure, social standards, human capital, so-
cial capital, level and quality of life of the population. 
 

Постановка проблеми. В теперішній час 
внаслідок трансформаційних змін посилю-
ються соціально орієнтовані тенденції у роз-

витку економічних систем. Реалізація пріо-
ритетів соціальної відповідальності, вплив на 
рівень та якість життя населення визначають 
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провідну роль соціальних інвестицій у суспі-
льстві, чим й обумовлена актуальність дослі-
дження. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми соціальних інвестицій висвіт-
лені у наукових працях таких дослідників, як 
О. Веретенникова, К. Волощук, З. Галушка, 
В. Кужель, Л. Мельничук, В. Надрага, О. Че-
рних, Б. Язлюк та багатьох інших. Незважа-
ючи на значну кількість публікацій з даної 
проблеми, недопрацьованими залишаються 
питання сутності соціальних інвестицій, їх 
стану та особливостей здійснення на селі. 

Постановка завдання. Головною метою 
статті є визначення сутності поняття «соціа-
льні інвестиції», дослідження їх сучасного 
стану та характерних рис здійснення на селі. 

Виклад основного матеріалу. Соціальні 
інвестиції покликані вирішувати існуючі 
проблеми розвитку економіки, серед яких 
основними є: стрімке збільшення потоку мі-
грації, скорочення кількості робочих місць, 
зменшення реальних доходів та погіршення 
якості життя населення тощо. 

Необхідно зазначити, що соціальна сфера, 
як об’єкт інвестування, є не дуже привабли-
вою для потенційних інвесторів внаслідок 
низької окупності вкладень. На наш погляд, 
такий підхід інвесторів є недалекоглядним. 
Погоджуємось з думкою Г. Бонолі, який 
стверджує: «Перспектива соціальних інвес-
тицій спрямована на підтримку іншої еконо-
міки, ніж після 1945 року, економіки, засно-
ваної на знаннях. У цій новій економіці 
знання вважаються рушійною силою проду-
ктивності та економічного зростання. Таким 
чином, економіка, заснована на знаннях, 
спирається на кваліфіковану та гнучку робо-

чу силу, яка може легко адаптуватися до по-
треб економіки, що постійно змінюються, 
але є також двигуном цих змін. Перспектива 
соціального врядування так само спрямована 
на модернізацію післявоєнної держави зага-
льного добробуту з тим, щоби звертати увагу 
на нові соціальні виклики та змінювати 
структуру потреб сучасних суспільств, таких 
як одиночне батьківство, необхідність поєд-
нувати роботу та сім'ю, відсутність безпере-
рвної кар'єри, більш нестабільні форми дого-
ворів і володіння низькими або застарілими 
навичками» [19]. Тобто, сьогодні одним з 
головних чинників розвитку економіки ста-
ють соціальні інвестиції. 

К. Волощук [2], З. Галушка [3] при визна-
ченні сутності соціальних інвестицій визна-
ють їх як вкладення ресурсів в об’єкти соціа-
льного середовища з метою поліпшення яко-
сті життя людей. В. Кужель [9], Л. Мельни-
чук [10], Б. Язлюк [17], Н. Морел, Б. Паліер 
та Й. Палме [20] наголошують на головній 
меті соціальних інвестицій: інвестуванні в 
розвиток людського капіталу. Як інструмент 
реалізації соціально-орієнтованого бізнесу 
пропонують визначати соціальний капітал І. 
Гришова й Т. Шабатура [8], О. Черних [16]. 
На загальносуспільному значенні соціальних 
інвестицій акцентують увагу О. Веретенни-
кова [1] і В. Надрага [11]. На основі опрацю-
вання багатьох наукових джерел можна 
стверджувати, що соціальними є інвестиції, 
які спрямовуються на розвиток об’єктів со-
ціального середовища. Основними об’єктами 
соціального середовища є соціальна інфра-
структура, соціальні стандарти та людський і 
соціальний капітал (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні об’єкти соціальних інвестицій 

Джерело: складено автором на основі власних досліджень 
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Об’єкти соціальної інфраструктури, від-

повідно до «Тимчасового переліку об'єктів, 
які відносяться до соціальної сфери» [14], 
поділяються на групи: житлово-комунальне 
господарство та побутове обслуговування 
населення; охорона здоров'я, фізична куль-
тура та соціальне забезпечення; народна 
освіта; культура і мистецтво. Їх головним 
призначенням є задоволення фізіологічних, 
духовних та інтелектуальних потреб люди-
ни. На жаль, економічні та соціальні про-
блеми, з якими зіткнулася країна в останні 
роки, призвели до погіршення стану мережі 
закладів соціальної інфраструктури в цілому. 
Особливо гостро це відчувається на селі. За 
даними Державної служби статистики Укра-
їни зменшилось загальне забезпечення сіль-
ських населених пунктів об’єктами соціаль-
ної сфери. Так, за 2006-2013 рр. (дані остан-
ніх спостережень) на 11,7% скоротилась кі-
лькість діючих за призначенням шкіл, на 
70,1% – лікарень, на 8,2% – фельдшерсько-
акушерських пунктів. Кількість сільських 
населених пунктів, на території яких знахо-
дилися бібліотеки, клуби або будинки куль-
тури, кіноустановки, зменшилась на 2,8%, 
1,3% та майже в 3,0 рази відповідно. Значна 
кількість будівель соціальної сфери вимагає 
капітального ремонту або знаходиться в ава-
рійному стані (1,5% дитячих дошкільних на-
вчальних закладів, 0,7% шкіл, 4,5% клубів та 
будинків культури, 1,2% бібліотек, 4,2% бу-
динків побуту, 8,5% лазень, 0,1% торговель-
них закладів, 0,5% спортивних споруд, від-
повідно) [15]. 

У Плані заходів з реалізації «Концепції 
розвитку сільських територій» [12] у межах 
розвитку об’єктів соціальної інфраструктури 
села з метою підвищення якості життя сіль-
ського населення заплановано забезпечення 
функціонування амбулаторій у кількості від-
повідно до встановлених нормативів забез-
печеності мережею амбулаторій – підрозді-
лів центрів первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги; оновлення матеріаль-
ної бази функціонуючої мережі спортивних 
споруд на селі; покращання транспортно-
експлуатаційного стану доріг загального ко-
ристування місцевого значення, вулиць і до-
ріг сільських населених пунктів; відновлення 
функціонування закладів культури; віднов-

лення культурної та історичної спадщини 
територіальних громад села, селища; віднов-
лення та модернізація інженерних мереж та 
водоочисних споруд, забезпечення сільсько-
го населення питною водою належної якості; 
підтримка створення та діяльності сільських 
центрів з надання житлово-комунальних по-
слуг та підвищення рівня надання таких по-
слуг. Безумовно, для реалізації поставлених 
завдань необхідні значні обсяги соціальних 
інвестицій. 

Дієвим шляхом вирішення проблем фі-
нансування відновлення існуючих та ство-
рення нових об’єктів соціальної інфраструк-
тури, на наш погляд, є створення об’єднань 
територіальних громад (ОТГ). Станом на 10 
травня 2018 р. в Україні сформовано 731 
ОТГ, у результаті чого за рахунок фінансової 
децентралізації доходи місцевих бюджетів з 
68,6 млрд. грн. у 2014 р. зросли до 192,7 
млрд. грн. у 2017 р. (або в 2,8 рази) та пла-
нуються у 2018 р. у розмірі 231 млрд. грн. (за 
прогнозом Міністерства фінансів України). 
При цьому розмір державної фінансової під-
тримки розвитку громад та розбудови інфра-
структури з 0,5 млрд. грн. в 2014 р. збільши-
вся до 16,1 млрд. грн. у 2017 р. (або в 32,2 
рази) та планується у 2018 р. зрости до 19,37 
млрд. грн. Вважаємо, що доходи місцевих 
бюджетів і кошти державної фінансової до-
помоги можуть стати джерелом необхідних 
соціальних інвестицій на селі.  

Соціальні стандарти повинні відповідати 
державним соціальним стандартам, встанов-
леним законами, іншими нормативно-
правовими актами соціальним нормам і нор-
мативам або їх комплексу, на базі яких ви-
значаються рівні основних державних соціа-
льних гарантій [13]. Державні соціальні ста-
ндарти визначаються у сферах: доходів насе-
лення, соціальних послуг, житлово-
комунального обслуговування, транспортно-
го обслуговування та зв’язку, охорони здо-
ров’я, забезпечення навчальними закладами, 
обслуговування закладами культури, обслу-
говування закладами фізичної культури та 
спорту, побутового обслуговування, торгівлі 
та громадського харчування. Тобто, у біль-
шості випадків вони тісно пов’язані зі ста-
ном та розвитком соціальної інфраструктури. 
Але особливої уваги, на наш погляд, заслу-
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говує рівень доходів населення. Нами про-
аналізована динаміка частки витрат на опла-
ту праці у витратах на виробництво продук-
ції сільського господарства та послуг у сіль-
ськогосподарських підприємствах різних ор-
ганізаційно-правових форм господарювання 
в Запорізькій області (табл. 1). 

Аналіз даних таблиці 1 свідчить про те, 
що частка витрат на оплату праці у витратах 
на виробництво продукції сільського госпо-

дарства у сільськогосподарських підприємс-
твах Запорізької області у 2016 р. має вели-
кий діапазон – від 1,7% у ПП «Агротех» до 
12,0% у ДПДГ «Широке», причому у біль-
шості підприємств спостерігається тенденція 
до зниження цього показника. Так, у ДПДГ 
«Широке» цей показник за 2014-2016 рр. 
знизився на 3,6 в.п., у ПП «Агротех» – на 1,9 
в.п., у ФГ «Мрія 1991» – на 1,5 в.п.  

Таблиця 2 
Динаміка частки витрат на оплату праці у витратах на виробництво про-
дукції сільського господарства та послуг у сільськогосподарських підпри-

ємствах Запорізької області 

Показники 2014 2015 2016 

2016 
до 

2014, 
% 

ДП ДГ «Широке» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції 
НААНУ 

витрати на виробництво продукції сільського господарства і 
послуг, тис. грн. 19509 22203 37258 191,0 
витрати на оплату праці, тис. грн. 3041 3656 4465 146,8 
витрати на оплату праці до витрат на виробництво продукції 
сільського господарства і послуг, % 15,6 16,5 12,0 х 

ТОВ «Агрофірма Україна» 
витрати на виробництво продукції сільського господарства і 
послуг, тис. грн. 

12922,
7 18617 21088 163,2 

витрати на оплату праці, тис. грн. 977,4 1127 2158 220,8 
витрати на оплату праці до витрат на виробництво продукції 
сільського господарства і послуг, % 7,6 6,1 10,2 х 

ФГ «Мрія 1991» 
витрати на виробництво продукції сільського господарства і 
послуг, тис. грн. 1915,4 2551 3334,3 174,1 
витрати на оплату праці, тис. грн. 84,9 87 97,5 114,8 
витрати на оплату праці до витрат на виробництво продукції 
сільського господарства і послуг, % 4,4 3,4 2,9 х 

ПП «Агротех» 
витрати на виробництво продукції сільського господарства і 
послуг, тис. грн. 1535,6 1819,2 2510,6 163,5 
витрати на оплату праці, тис. грн. 55,4 31,5 43,5 78,5 
витрати на оплату праці до витрат на виробництво продукції 
сільського господарства і послуг, % 3,6 1,7 1,7 х 

Джерело: розраховано автором на основі даних Звітів про основні економічні показники 
роботи сільськогосподарських підприємств (форма №50-сг) 

 
По Україні частка витрат на оплату праці 

у витратах на виробництво продукції сільсь-
кого господарства та послуг знизилася з 
7,2% у 2014 р. до 5,5% у 2015 та 2016 рр. 
(тобто на 1,7 в.п.). На наш погляд, є підстави 

констатувати, що доходи сільського насе-
лення суттєво відстають від зростання виро-
бничих витрат (і, як наслідок, від цін на про-
дукти харчування). 

Людський капітал – це соціально-
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економічна категорія, яка характеризує сис-
тему суспільних відносин у процесі створен-
ня нової вартості, вираженої у формі певних 
запасів знань, вмінь, навичок, здоров’я, мо-
тивацій, досвіду, власних якостей, що спри-
яють підвищенню продуктивності праці та 
рівню доходів суб’єкта, а також покращанню 
добробуту населення та людському розвитку 
в цілому [18, с. 73, 74]. Саме людській капі-

тал сприяє інноваційному розвитку, дозволяє 
вирішувати численні соціально-економічні 
проблеми, тому питання його формування та 
підвищення його якості набуває особливої 
актуальності у сільському господарстві та на 
селі. У таблиці 2 наведені показники, які, з 
нашої точки зору, разом з багатьма іншими 
чинниками створюють умови формування та 
розвитку людського капіталу. 

Таблиця 2 
Соціально-економічні умови розвитку людського капіталу 

Показник 2014 2015 2016 

2016 
до 

2014, 
%  

Облікова кількість штатних працівників, усього, тис. 
осіб 9022,4 8204,8 8088 89,6 

у т.ч. жінки 4996,6 4603,6 4530,6 90,7 
Облікова кількість штатних працівників сільського го-
сподарства, тис. осіб 401,1 376,7 368,4 91,8 

у т.ч. жінки 136,9 126 122,2 89,3 
Частка штатних працівників сільського господарства у 
загальній кількості штатних працівників, % 4,4 4,6 4,6 х 

у т.ч. жінки 2,7 2,7 2,7 х 
Кількість зареєстрованих безробітних, всього, тис. осіб 512,2 490,8 390,8 76,3 
у т.ч. у сільському, лісовому та рибному господарствах 112,6 102,9 90,9 80,7 
Частка зареєстрованих безробітних у сільському, лісо-
вому та рибному господарствах до загальної кількості, 
% 22,0 21,0 23,3 х 
Нарахована середньомісячна заробітна плата штатного 
працівника, усього, грн. 3480 4195 5183 148,9 

у сільському господарстві 2476 3140 3916 158,2 
Відношення нарахованої середньомісячної заробітної 
плати штатного працівника сільського господарства до 
відповідного показника в середньому по Україні, %  71,1 74,9 75,6 х 
Відношення нарахованої середньомісячної заробітної 
плати штатного працівника сільського господарства до 
прожиткового мінімуму працездатного населення, % 203,3 247,1 182,1 х 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України 
 

Аналіз соціально-економічних умов роз-
витку людського капіталу свідчить про те, 
що за 2014-2016 рр. спостерігається скоро-
чення облікової чисельності штатних пра-
цівників, як в цілому в Україні, так і в сіль-
ському господарстві. Незважаючи на збіль-
шення нарахованої середньомісячної заробі-
тної плати штатного працівника у сільському 
господарстві (за 2014-2016 рр. на 58,2%), її 
розмір суттєво відстає від загальноукраїнсь-
кого рівня. Крім цього, більше ніж п’ята час-

тина всіх зареєстрованих безробітних спо-
стерігається саме у сільському, лісовому та 
рибному господарствах. Вважаємо, що все 
це свідчить про повільність впровадження 
реформ і справжніх ринкових перетворень. 

У Запорізькій області з метою підвищення 
рівня оплати праці, вирішення проблем за-
йнятості населення, соціального захисту 
працюючих 20 червня 2017 р. укладено Те-
риторіальну угоду між Запорізькою облдер-
жадміністрацією, Запорізькою обласною фе-



                                  Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №1(36), 2018 

131 
 

дерацією роботодавців та Запорізькою обла-
сною радою профспілок на 2017-2020 рр. 
Ключовими кроками реалізації її положень є 
підвищення рівня середньої номінальної за-
робітної плати по області до 8512,5 грн. у 
2018 р., скорочення заборгованості з виплати 
заробітної плати, забезпечення показника 
рівня безробіття не вище 10,1 %, боротьба з 
нелегальною зайнятістю населення, знижен-
ня рівня травматизму тощо. Вважаємо, що це 
– реальні шляхи соціального інвестування у 
людський капітал. 

Соціальний капітал – це сукупність здат-
них приносити дохід зв’язків та соціально-
економічних відносин, які виникають у пев-
ній соціальній мережі на основі існуючих 
норм та довіри [4, с. 61]. Вважаємо, що в ро-
звитку соціального капіталу села значна роль 
належить освіті, у тому числі вищій освіті, та 
вихованню [6]. Стимулом для потенційних 
корпоративних соціальних інвесторів могли 
б бути податкові пільги, а саме: віднесення 
витрат бізнесу на соціальні програми до пе-
реліку витрат, що знижують базу оподатку-
вання податку на прибуток. Формуванню 

соціального капіталу села сприятиме ство-
рення об’єднаних територіальних громад [5, 
7]. На національному рівні необхідні розроб-
ка та реалізація державної політики, спрямо-
ваної на більш високу продуктивність та за-
йнятість, покращання показників здоров’я, 
соціальну інтеграцію, вищу якість життя на-
селення. На міжнародному рівні необхідне 
вироблення обґрунтованої стратегії ефектив-
ної взаємодії міжнародних донорів та урядо-
вих структур. 

Висновки. Багаторічне відставання сіль-
ського господарства від інших сфер економі-
чної діяльності, занепад соціальної інфра-
структури села призвели до різкого погір-
шення рівня та якості життя сільських жите-
лів. Інструментом позитивних змін є соціа-
льні інвестиції, реалізація яких потребує 
ефективної взаємодії міжнародних організа-
цій, урядових структур, представників бізне-
су і громадянського суспільства в цілому. Це 
є перспективою подальших наукових дослі-
джень, які матимуть вагоме значення для ре-
алізації структурних реформ та забезпечення 
сталого розвитку України в цілому. 
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