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Розділ з .

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМ ІЧНІ ІН ВЕСТИ Ц ІЇ У 
ТРАН СФОРМ АЦІЙ Н І ПРОЦЕСИ ДЕРЖ АВИ

3 .1 . А ктивізація  соц іального інвестування 
як фактор стим улю вання регіонального розвитку

Розв'язання проблем зростання рівня регіонального розвитку, забезпе
чення прогресивних зрушень в економічній і соціальній сферах, підвищення 
якості життя населення с неможливими без застосування відповідних ін
струментів стимулювання. У якості одного з таких особливо ефективних ін
струментів у дослідженні розглядаються соціальні інвестиції.

ІІоняпя «стимул» (від латинського stimulus загострена палка) у заг а
льному етимологічному сенсі визначається85 як причина, що спонукає до ді
яльності, створює сприятливі умови для розвитку. Відповідно, «стимулюва
ти» значить створювати умови, прискорювати, посилювати, поліпшувати 
здійснення чого-небудь8*’.

Розглянемо найбільш продуктивні підходи сучасних вітчизняних та за
рубіжних вчених стосовно стимулювання регіонального соціально- 
економічного розвитку. Так, М. М. їжа87 вважає, що в умовах «нової економі
ки» зусилля держави повинні спрямовуватися не лише на підтримку тих, хто 
відстає, а, в першу чергу, на стимулювання найбільш перспективних вироб
и т и  в і територій.

Толковый словарь русскою я «мка ІЗ 4 і Т 4 / |п о л р с л  ироф Д  Ушакова] М Терра, 1996 
С 51К

*' Новий ілумачний словник української мови У 3 г Т 3. / Укл Н. ІЗ. Яременко. 
О М Сліиушко К Нил-но «Аконіт», 2003 С 430.

їжа М. М. Стимулювання ройнику реї іонів іміна підходу |Електронний ресурсі / М М їжа // 
Держава і право Режим доступу ІШр //www nbuv.gov ua/portal/soc gum/DiP/2010 4710- 
3 pdl
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Відповідно до дослідження, проведеною 3. В. Герасимчук і В. Г. Полі
щук88, сьогодні в Україні існують проблеми у застосуванні фінансових ін
струментів стимулювання сталого розвитку регіону. Зокрема, існуючі ін
струменти стимулювання не спрямовані на комплексне вирішення питань, 
пов'язаних із досягненням сталого розвитку регіону. Для подолання супереч
ностей, що пов'язані із досягненням сталого розвитку регіональної соціо- 
еколого-скономічної системи, необхідно запровадити комплекс інструментів 
стимулювання фінансового характеру, що дозволять у найближчій перспек
тиві досягти сталою розвитку. До найбільш ефективних інструментів фінан
совою стимулювання сталою  розвитку автори відносять тран сф ерт і, подат
кові, інвестиційні, інноваційні та інституційні інструменти. Саме комплексне 
використання даних інструментів, на думку авторів, дозволить подолати всі 
наявні в регіонах проблеми в економічній, екологічній і соціальній сферах та 
попередити виникнення їх у майбутньому, що зрештою сприятиме досягнен
ню сталого розвитку конкретного регіону у стратегічній перспективі89.

На думку Т. Г. Кучерук90 необхідним с формування механізму стимулю
вання інноваційно орієнтованого розвитку регіонів, оскільки це дас можли
вість розробити новітній підхід до дослідження, що стосується концептуаль- 
них засад внутрішнього контролінгу фінансування науково-технічної та 
інноваційної діяльності на регіональному рівні з метою розвитку конкурен
тоспроможних галузей, відмови від сировинної орієнтації експорту, залучен
ня чистих технологій, розширення сфер виробництва з високими технологія
ми, зміцнення інтеграційних процесів на регіональному, національному та 
світовому рівнях.

З метою державного стимулювання розвитку регіонів Я. Ф. Жовнірчик 
висуває пропозицію запровадити контрактні відносини у стосунках між дер
жавою та регіоном для того, щоб чітко сформулювати та юридично закріпити 
пріоритети, у реалізації яких зацікавлені як держава, так і регіон, а також ви-

НХ Герасимчук 3. В. Стратег ічні пріоритети фінансового стимулювання сталого розвитку Волинсь
кої області [Електронний ресурс] / З В Герасимчук, В І Поліщук // Економічний форум 
2011 Вин Е Режим доступу: http://www nbuv.gov.ua/Portal/Soc Gum/Ekfor/2011 1/11 pdf 

к" Там само..
Кучерук T. Г. Методологічні принципи дослідження механізму ст имулювання інноваційно оріє
нтованого розвитку регіонів / T. І'. Кучерук // Теорія та практика державного управління

http://www
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значити ресурси, які сторони зобов'язуються спрямувати на реалізацію про
грам та проектів згідно з виписаними в контракті пріоритетами41.

Отже, проведене дослідження виступає підгрунтям для наступних попе
редніх висновків.

Стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів доцільно здій
снювати на таких засадах42:

-  збалансування загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів 
розвитку, визначення державою (з урахуванням пропозицій органів місцевого 
самоврядування) науково-обгрунтованих пріоритетних напрямів регіональ
ного розвитку;

-  програмно-цільового підходу до розв'язання проблем соціально- 
економічного розвитку, створення сприятливого інституціонального та інвес
тиційного середовища в регіонах;

-  максимального наближення послуг, що надаються органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, до споживачів цих послуг;

-  концентрації на конкурсній основі коштів Державного бюджету Украї
ни, місцевих бюджетів, а також інших ресурсів з мзпою досягнення найбільш 
ефективного їхнього використання для цілей регіонального розвитку;

-  співробітництва та взаємної відповідальності центральних і місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових і гро
мадських організацій та інших суб'єктів у виконанні завдань регіонального 
розвитку.

Таким чином, стимулювання регіонального розвитку пропонується роз
глядати як заохочення всіх суб'єктів господарської діяльності і регіону до 
підвищення рівня їхнього соціально-економічного розвитку шляхом ство
рення належних інституціональних умов господарювання, збалансування та 
задоволення інтересів всіх задіяних сторін.

Визначальним орієнтиром стимулювання регіонального розвитку має 
стати людина, підвищення якості життя кожної окремої родини. Найважли
вішими напрямами стимулювання регіонального розвитку повинні стати:

Жовнірчик Я. Ф. Державне стимулювання розвитку регіонів / Я. Ф. Жовнірчик // Економіка та 
держава. -  2010. -  №9. -  С. 76.

! Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 р. №. 2850-IV [Електрон
ний ресурс] // Режим доступу: www.rada.gov.ua

http://www.rada.gov.ua
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-  в економічному секторі -  зростання інвестицій у розробку та впро
вадження нових технологічних процесів у промисловості, сільському 
господарстві, транспорті, будівництві; розширення функцій місцевих 
податкових платежів; збільшення бюджетного фінансування на роз
виток економіки регіону.

-  в соціальній сфері -  зростання капіталовкладень у соціальну інфра
структуру; збільшення фінансування освіти, охорони здоров'я та со
ціального захисту населення; зменшення податкового навантаження 
на населення регіону; запровадження бюджетного інвестування соці
альних проектів.

-  в екологічній сфері -  збільшення податкових надходжень від підпри- 
ємств-забруднювачів навколишнього середовища; впровадження 
природоохоронних та ресурсозберігаючих технологій; збільшення 
залучення інвестицій (приватних та державних) в проекти, пов'язані 
зі збереженням довкілля; зростання бюджетного фінансування про
грам з охорони довкілля.

Однак, при цьому постас інша принципово важлива науково-практична 
проблема: визначення інструментів (механізмів) досягнення означених цілей. 
II узагальненому розумінні таким механізмом може стаги активізація регіо
нальних процесів соціального інвестування.

Активізація походить від лат. activus -  діяльний, й означає посилення, 
пожвавлення діяльності, активності; перехід до більш рухомого стану, до рі
шучих дій43. Тож, активізацію соціального інвестування можна визначити як 
цілеспрямовану активну (інтенсивну) діяльність держави та суб'єктів госпо
дарської діяльності щодо реалізації соціальних інвестиційних процесів.

Існують різні підходи до визначення сутності соціальних інвестицій. 
Гик. II ІО. Галова44 трактує їх як фінансові ресурси, що направляються на 
ро пипок системи освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, природоохо
ронно) діяльності з метою посилення соціальної орієнтації економічної сис- 
ісми; досиі нення екологічної безпеки, стимулювання економічного зростан-

Лкіннішція | Глсктронний ресурс]. -  Режим доступу:
lilip7/clic academic ні/die nsf/dic fwords/42906/активизация

( акта //. К). Раиіншс системы социального инвестирования в современной России: автореф. 
лис на соиск уч с і кайл >к наук. спец. 08.00.01 Экономическая теория М : 2011. -  С. 13.
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ня, забезпечення гарантованого рівня освіти, культури, фізичної культури і 
медичної допомоги.

Російська Асоціація менеджерів визначає соціальні інвестиції бізнесу як 
матеріальні, технологічні, управлінські чи інші ресурси, а також фінансові 
кошти компаній, що направляються за рішенням керівництва на реалізацію 
соціальних програм, розроблених з урахуванням інтересів основних внутрі
шніх і зовнішніх зацікавлених сторін у припущенні, що в стратегічному від
ношенні компанією буде отриманий певний (хоча й не завжди і непросто ви
мірюваний) соціальний та економічний ефект45 * 47 48.

Н. Я. Яневич96 розглядає соціальні інвестиції як вкладення матеріаль
них, нематеріальних та фінансових активів у об'єкти соціальної сфери, що 
компенсуватимуться зростанням потоку доходів у майбутньому та отрима
ним позитивним соціальним ефектом і, в остаточному результаті, забезпечать 
покращення якості життя населення.

Соціальне інвестування являє собою спосіб реалізації корпоративної со
ціальної відповідальності за допомогою цільових програм, які відповідають 
потребам основних груп зацікавлених осіб -  споживачів, персоналу, місце
вих громад. Соціальному інвестуванню властиві основні характеристики ін
вестування, за винятком критерію, що розмежовує ці поняття, -  об'єкта інве
стування97.

На думку О. А. Ломовцевої і С. Ю. Соболевої 98, соціальними інвестиці
ями є вкладення матеріальних, фінансових, інтелектуальних та інших акти
вів, здійснюваних державою, підприємствами, громадськими організаціями, 
індивідуальними інвесторами в соціальну сферу економіки, а також в про
грами розвитку персоналу, підтримання місцевого співтовариства, поліпшен
ня екології та ін.. в результаті яких відбувається трансформація вкладень у

95 Доклад о социальных инвестициях в России за 2004 год / Мод общей ред. С. її. Литовчснко. - 
М.: Ассоциация Менеджеров. -  80 с.

’ Яневич //. Я. Соціальні інвестиції: сутність і класифікація / II Я Яневич // Логістика -  2010 -  
№690 -С . 146

47 Бондаренко А. В., Омелянович Л. О. Соціальне інвестування як фактор забезпечення соціально- 
економічного розвитку держави// Вісник Донбаської національної академії будівництва і архі
тектури -  2009. -  № 5(79). -  С.201.

48 Ломовцева О. А. Методологические аспекты определения сущности и эффективности социаль
ных инвестиций / О. А. Ломовцева. С. Ю. Соболева // Научные ведомости. -  2009. -  №1 (56). -  
С. 217.
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соціальний капітал, який отримує риси суспільного блага і виражається в 
зміцненні суспільних відносин, поліпшенні суспільного життя та якості спі
льної діяльності індивідів регіону.

Слід зазначити, що в узагальненому розумінні під соціальною сферою 
прийнято розуміти підкомплекс галузей народного господарства на його різ
них таксономічних рівнях, призначених для забезпечення необхідного рівня 
та якості життя населення. Соціальна сфера охоплює матеріально-речову 
структуру умов праці й побуту, здоров'я і дозвілля, а також соціально- 
культурні цінності та норми суспільства (території), що склалися на певному 
етапі розвитку продуктивних сил та виробничих відносин.

Таким чином, соціальна сфера охоплює не тільки процеси виробництва 
й розподілу благ і послуг, але і їхнє споживання49.

Як бачимо, у сучасній науці поняття соціальних інвестицій розглядаєть
ся з різних точок зору, проте всі їх об'єднують цілі інвестування: соціальний 
ефект і поліпшення якості життя громадян.

Мри цьому, з суто корпоративної точки зору соціальні інвестиції є ін
струментом впливу різних бізнес-структур на суспільство, на рівень соціаль
но-економічного розвитку регіону, на створення сприятливого соціального 
іміджу підприємств. Сприятливий соціальний імідж підприємств дозволяє їм 
більш ефективно здійснювати свою господарську діяльність, що проявляєть
ся в додаткових можливостях для просування товару, розвитку партнерських 
відносин не тільки з контрагентами, а й з органами державної та місцевої 
влади, сприяє підвищенню рівня лояльності до підприємств, що призводить 
до поліпшення їхніх фінансових показників.

Огжс, соціальні інвестиції являють собою вкладення різних видів ресу
рс їм у реалізацію соціальних програм з мстою підвищення рівня соціально- 
економічного розвитку суспільства. Соціальні інвестиції можуть здійснюва
нь и на державному, регіональному, локальному та корпоративному рівні. 
ІНдномідно, учасниками соціального інвестування виступають держава, міс
цеві адміністрації, підприємства (та інші різні суб'єкти господарської діяль- 
носії), бюджеті та позабюджетні фонди, громадські, благодійні організації 
ти релігійні організації, приватні особи .

Ломовцсва О. А Условия и векторы развития социальной инфраструктуры регионов России / 
О. Л. Ломониена, Л И Морднинцев// Вестник ЛІТУ. Серия Экономика. -  2012. -№ 2. -С . 47.
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Ііуло доведено, що в сучасних умовах основними проблемами соціаль
ною комплексу регіонів України, на рішення яких, мас бути спрямована ін
вестиційна політика, є такі |<ю:

«пальне зменшення за останні 10 років кількості об'єктів соціальної 
сфери, обсягів і асортименту послуг, що надаються населенню (багато в чому 
не пов'язано з недоліками процесів приватизації організацій соціальної сфе
ри: втрата профілю роботи, переобладнання раніше займаних площ під інші 
цілі та ін.);

істотна зміна галузевої струкгури соціальної сфери, що часто не від
биває реальної погреби населення і грошових надходжень малозабезпечених 
груп населення;

недостатнє врахування соціально-демографічних чинників при інвсс- 
зуванні в соціальну сферу, регулюванні і прогнозуванні розвитку її установ;

регіональні відмінності в рівні житія населення, часто не обумовлені 
соціально-економічним станом території;

необгрунтоване перенесення відповідальності за рішення багатьох со
ціальних проблем з національного на регіональний рівень без надання відпо
відної фінансової, інвестиційної та організаційно-економічної допомоги;

відсутність уніфікованого єдиного підходу, і, як наслідок цього, втрата 
комплексності в рішенні соціальних проблем національними органами дер
жавного управління (особливо важливо відмітити, що при цьому більшість 
загальнонаціональних структур у своїй роботі керується власними теоретич
ними концепціями і розробками);

диференціація прибутків і витрат населення на послуги підприємств 
соціального комплексу, що все більш посилюється у міру розвитку ринкових 
стосунків;

інтенсивне зростання розмірів «тіньового» сектора в соціальному ком
плексі, що не лише призводить до скорочення податків і криміналізації соці
альної сфери, але і виводить ці підприємства з нормальної конкурентної бо
ротьби;

недостатня підготовка реї іонів для проведення роботи по скороченню 
субсидій з бюджетів усіх рівнів на житлово-комунальне і міське господарст-

ним соціальним комплексом Л Л ІІакуліна // ЫЗННС ІІІФОРМ 2012 №11 С 59-60
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во, непродумана система здійснення адресної соціальної допомоги малоза
безпеченим верствам населення (непрозорість фінансово-економічного стану 
житлово-комунального господарства регіонів робить їх непривабливими для 
інвесторів як приватних, так і інституціональних).

Задля розв'язання означених проблем і досягнення соціально-економіч
ного ефекту через активізацію процесів соціального інвестування є необхід
ним поєднання інтересів провідних підприємств, некомерційних організацій 
та органів державної і місцевої влади певного регіону. Схематично даний 
підхід відображено на рис. 3.1.1. Поєднання зусиль та ресурсів представле
них суб'єктів, їхні злагоджені дії забезпечують відповідно й більш ефективну 
роботу кожного з них окремо.

Джерело, розроблено автором

Взаємодія учасників процесу соціального інвестування має спиратися на 
певні принципи101:

- орієнтації на економічне зростання країни та регіонів;
- відповідності пріоритетам соціально-економічного розвитку країни та 

регіонів;

10 Пчелинцева II. II. Упраіиісние взаимодействием участников процесса социальною инвестиро
вания / И II Пчел ннцева//Вестник С Т Г)У  2008 X» 4 (23) С. 52-55.
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- використання кращого зарубіжного та вітчизняного досвіду взаємодії 
учасників процесу соціального інвестування;

- використання системного, програмно-цільового підходів і системи про
ектного управління;

- оптимізації матеріального, фінансового та інформаційного супроводу 
процесу соціального інвестування;

- забезпечення економічної ефективності взаємодії учасників процесу;
- забезпечення вигідності участі для кожного суб’єкта процесу соціаль

ного інвестування.
Провідна роль в активізації процесів соціального інвестування належить 

органам державної та місцевої влади. Державне регулювання соціального ін
вестування мас базуватись на двох державних принципах: принципі соціаль
ної справедливості і принципі соціально-економічної ефективності. Економі
чний сенс державного регулювання соціальних інвестицій полягає у вико
нанні чотирьох основних функцій держави: виробництва та перерозподілу 
необхідних соціальних товарів, робіт чи послуг; фінансування соціальної ін
вестиційної діяльності; стимулювання соціального інвестиційного процесу 
та інституціонально-інформаційного супроводу соціального інвестування102.

В узагальненому розумінні мета державного регулювання соціальної ін
вестиційної діяльності має полягати у досягненні оптимального варіанту вза
ємодії держави, інвесторів і споживачів у процесі підвищення рівня і якості 
життя громадян країни. Відповідно, функціями державних і місцевих органів 
влади в процесі стимулювання регіонального розвитку на основі активізації 
соціального інвестування є доцільним виокремити такі:

- створення сприятливих умов для здійснення соціального інвестування 
та участь у визначенні основних пріоритетів, цілей і завдань соціального ін
вестування;

- розробка і реалізація соціальних програм розвитку регіону;
- узгодження програм соціального розвитку регіону з потенційними ін

весторами;

Агафонова И. С. Социальное инвестирование: факторы, тенденции, и механизмы развития /  
И. С. Агафонова // Вестник Самарского государственного экономического университета. -  
2013. №5(103). -  С. 7.
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- розробка та реалізація програм удосконалення інфраструктури регіону 
для створення умов, які б сприяли ефективному розвитку соціального інвес- 
тування.

Соціальні інвестиції сприятливо впливають на ділову практику компаній 
і стимулюють позитивні зміни в суспільстві. Бізнесу важливо зрозуміти, що 
витрати на соціальні програми -  це не абстрактно-вимушена благодійність, а 
інвестиції, котрі за підсумком можуть зумовити значний ефект, який може 
бути досягнуто у вигляді зміцнення довіри і створення позитивного іміджу 
компанії серед представників спільноти, куди були направлені інвестиції103.

Отже, взаємодія шляхом соціального інвестування органів державної та 
місцевої влади, підприємств регіону, комерційних і некомерційних структур, 
індивідуальних інвесторів та населення може виступити вагомою складовою 
ефективного соціально-економічного розвитку регіонів, що стане одним з 
чинників піднесення України.

3.2. Вплив зайнятості у неформальному секторі 
на ефективність державних інвестицій у людський капітал

І Ісрші наукові дослідження неформальної економіки у середині минуло
го сіоліпм (Дж. Бойк, К. Гіртц, Д. Мід, К. Моррісон, К. Харгта ін.) звернули 
умиту ниукоиої громадськості на існування неформального сектора економіки 
м країнах, що розвиваються104. Зайнятість великого прошарку трудящої бід
ної и. яка працює а дуже важких умовах, виробляє товари та послуги, але не 
ми ний їм м, не реєструється та не регулюється державними органами влади у 
«неформальному секторі економіки», вперше була проаналізована у доповіді 
комнлем по) місії Міжнародної Організації Праці з питань зайнятості, що бу
ли направленії до Кенії за проханням її уряду у І‘>72 році. У цій доповіді ви- 
еломліоиллли. іакож думка, що деякі види діяльності неформального сектору,

"" / / *  тнм о  ( Ги «інше |||ИН(»Н « ми .............. ом» минеч' і мроішннм н рамках ра жития социальной
оіііокітчіїїо і щ Пн ішч а ( і і ііічкоіш // ' Ікономнки п унрншіснис Серия «Экономические 
науки» 201 I NH( 101) С IN  I IN

Автореферат лисе уч ст докюра сомнолої ича кич наук по специальности 22.00.03 -  эконо- 

экономики, 2004. 35 с.
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