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Анотація. Сільські території є досить складним об’єктом дослідження та управління. Виокремлюють низку важливих 
питань, що потребують вирішення не лише на регіональному, але і на державному рівні: погіршення якості життя сіль-
ського населення, занепад соціально-економічної інфраструктури, демографічні диспропорції, зумовлені відпливом пра-
цездатного населення у міста чи за межі країни, неефективне використання природних ресурсів, погіршення екологічного 
стану територій та багато інших. Виникає необхідність визначення стратегічних пріоритетів, шляхів вирішення вищезга-
даних проблем та складників забезпечення комплексного інфраструктурного розвитку сільських територій. У статті роз-
глянуто фінансовий складник забезпечення інфраструктурного розвитку сільських територій, наведено наукові трактуван-
ня поняття фінансового потенціалу, концептуальні підходи до підтримки розвитку сільських територій, охарактеризовані 
складові елементи та джерела формування фінансових надходжень для соціальної розбудови села. Наголошено на тому, 
що ефективне використання фінансових ресурсів сільської місцевості перебуває у тісному взаємозв’язку з розробленням 
механізмів управління фінансовими ресурсами, їх економного використання за цільовим призначенням та розробленням 
досконалої нормативно-правової бази щодо забезпечення інфраструктурного розвитку сільських територій.
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Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку сіль-
ських територій є непростим та має тенденцію до погір-
шення. Тому проблема соціально-економічного та інф-
раструктурного розвитку сільських територій потребує 
особливої уваги як на державному, так і на регіональному 
рівнях. Фінансовий складник у цьому питанні відіграє 
важливу роль та є невід’ємною частиною у формуванні 
комфортних умов проживання сільських жителів та роз-
витку інфраструктури сільських територій. Саме фінан-
сово-економічне забезпечення є підґрунтям і важливим 
фактором прискорення розвитку сільських територій у 
механізмі державного управління.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Виникає потреба визначення сутності та дже-
рел формування фінансово-економічного забезпечення 
інфраструктурного розвитку сільських територій, харак-
теристики ефективних механізмів управління фінансо-
вими ресурсами регіонів країни. Адже добробут країни 
тісно пов'язаний із добробутом та станом розвитку її регі-
онів, сільські території – не виняток. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми розвитку 
соціальної інфраструктури, характеристики фінансового 
складника та фінансового потенціалу сільських територій 
досліджували та висвітлювали у своїх працях вчені-еконо-
місти: О. Бородіна, В. Борнос, В. Борщевський, М. Бутко, 
О. Васильєва, П. Гайдуцький, С. Горлова, О. Соколова, 
С. Шумська та інші.

Метою статті є дослідження фінансового складника 
забезпечення інфраструктурного розвитку сільських 
територій, визначення її основних компонентів та джерел 
формування фінансових ресурсів.

Виклад основного матеріалу. Фінансову спромож-
ність регіону або держави загалом можна трактувати як 
можливість до розширеного самовідтворення з метою 
збалансованого задоволення потреб регіону, держави, 
забезпечення стійкого розвитку та процвітання.

Фінансовий складник сільських територій залежить 
від їх територіальної приналежності, ресурсів, видів еко-
номічної діяльності та населення, яке проживає на певній 
території. Щоб зрозуміти зміст фінансових відносин, дже-
рела формування фінансів, варто визначити, що розумі-
ється під поняттям «фінансовий потенціал». 

Фінансовий потенціал – спроможність акумулювати 
фінансові ресурси за допомогою використання наявних 
дохідних джерел та формування сприятливого інвести-
ційного клімату завдяки застосуванню відповідних фінан-
сових інструментів з метою забезпечення стійкого соці-
ально-економічного розвитку відповідної території [2].

Фінансовий потенціал – це формування, розподіл та 
перерозподіл, використання, накопичення та примно-
ження фінансових активів у процесі суспільного відтво-
рення для забезпечення прискореного розвитку економіч-
ної системи.

Будь-яка сільська територія володіє власним фінан-
совим потенціалом та займається розподілом, викорис-
танням, накопиченням і примноженням фінансів для 
вирішення соціально-економічних питань та задоволення 
потреб сільської громади. З одного боку, під сільською 
територією розуміють простір, місцевість проживання 
сільських жителів, а з іншого – соціально-природне, 
виробниче середовище, яке включає економічну, соці-
альну та екологічну складові частини.

Нині акцентується увага на концепції багатофункціо-
нальності села і сільських територій. Політика держави 
спрямована на забезпечення сталого розвитку села, під-
вищення життєвих стандартів, покращення якості життя 
населення, збереження його традицій та культури. 

В. Рябоконь розглядає два основні концептуальні 
підходи до підтримки розвитку сільських територій 
[11]. Перший – галузевий, який зорієнтований на розви-
ток аграрного сектору сільської економіки. Основними 
суб’єктами господарювання вважаються підприємства з 
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виробництва сільськогосподарської продукції, основ на 
частка населення задіяна в сільському господарстві. 
Другий – територіальний, який розглядає всі аспекти та 
можливості сільського простору, а не тільки сільське гос-
подарство. Цей підхід передбачає комплексний розвиток 
сільських територій з урахуванням їх природно-кліма-
тичних, демографічних, соціальних та економічних умов. 
Концепція сталого розвитку сільських територій України 
на період до 2020 року територій базується на галузевому 
підході розвитку цих територій, але містить елементи 
територіального підходу. Вона охоплює такі аспекти, 
як: підвищення рівня зайнятості та збільшення доходів 
сільського населення; розвиток інженерної та соціальної 
інфраструктури сільських населених пунктів відповідно 
до соціальних стандартів і збільшення обсягу надання 
соціальних послуг сільському населенню; поліпшення 
екологічної ситуації у сільській місцевості; підвищення 
якості освітніх послуг відповідно до державних стандар-
тів початкової, базової і повної середньої освіти; розви-
ток фізичної культури і спорту; відновлення та охорона 
об'єктів історичної, природної та культурної спадщини на 
сільських територіях [9].

Тільки комплексне поєднання вищезгаданих підхо-
дів може дати ефективний результат щодо забезпечення 
соціально-економічного розвитку сільських територій, 
оскільки потенціал сільських територій необхідно розви-
вати сповна, а не тільки в одному напрямі.

Державна політика щодо забезпечення інфраструктур-
ного розвитку сільських територій повинна спрямовува-
тися на ефективну співпрацю та узгодження функціональ-
них обов’язків органів державної влади, місцевої влади, 
суб’єктів господарювання, громадських організацій, 
територіальних громад та самого населення.

Фінансовий складник інфраструктурного розвитку 
сільських територій відіграє важливу роль у реалізації 
запланованих намірів, виконанні проектів, вона є підґрун-
тям до структурних змін та покращення умов проживання 
сільських жителів.

Джерелами фінансування соціальної розбудови села є 
асигнування державного та місцевого 
бюджетів, позабюджетних та спеці-
альних фондів, добровільні внески 
суб’єктів господарювання сільських 
територій, громад, кредитні ресурси, 
благодійні фонди, різного роду інвес-
тиції. Згідно із Законом України «Про 
пріоритетність соціального розвитку 
села та агропромислового комплексу» 
фінансування виробничої інфраструк-
тури – на розвиток будівництва, про-
кладання водопроводів, каналізацій-
них систем і споруд, шляхів газо- і 
електропостачання, об’єктів побуту – 
здійснюється за рахунок державного та 
місцевого бюджетів. Галузі невироб-
ничої інфраструктури – освіта, куль-
тура, охорона здоров’я, спорт, рекре-
ація – фінансуються із державного та 
місцевого бюджетів, а також із добро-
вільних внесків сільських жителів, під-
приємців, інвесторів та громадських 
організацій, які добровільно прагнуть 
покращити умови проживання сіль-
ських жителів та розширити сферу 
послуг у сільській місцевості.

Розподіл фінансових ресурсів, 
спрямованих на розвиток села, здій-

снюють органи місцевого самоврядування та місцеві дер-
жавні адміністрації, які несуть відповідальність за цільове 
й ефективне їх використання.

Через відсутність достатньої кількості фінансових 
ресурсів, дефіцит державного бюджету, неможливість 
вирішення питань сільського розвитку на державному 
рівні сьогодні актуальним стає посилення ролі місцевих 
територіальних громад в управлінні сільськими територі-
ями – децентралізація влади.

І. Чухно ілюструє у своїй статті джерела фінансування 
розвитку сільських територій та пропонує застосування 
трьох напрямів (джерел) фінансування розвитку сіль-
ських територій: державний бюджет, місцевий бюджет та 
Фонд розвитку сільських територій (рис. 1) [15].

Автор вважає оптимальним такий розподіл джерел 
фінансування для забезпечення інфраструктурного розвитку 
сільських територій: державний бюджет – 30%, місцевий 
бюджет – 45%, Фонд розвитку сільських територій – 25%.

Фінансування коштів державного бюджету здійсню-
ється за рахунок перерозподілу податкових надходжень, у 
тому числі податків від діяльності суб’єктів господарювання  
(рис. 1), які знаходяться на території сільських і селищних 
рад. За рахунок коштів державного бюджету доцільно здій-
снювати фінансування таких сфер: органів управління, які 
уповноважені здійснювати державну політику розвитку 
сільських територій; державних програм; крупних проектів; 
створення комунікаційної системи в сільській території.

Місцевий бюджет має стати основним джерелом 
фінансування розвитку території, яку він охоплює. Він 
формується за рахунок: місцевих податків і зборів; частки 
загальнодержавних податків і зборів, які залишилися в 
місцевому бюджеті; добровільних внесків та пожертв під-
приємств, що діють на певній території, спонсорів, меце-
натів, інвесторів. Фінанси місцевого бюджету повинні 
спрямовуватися на розбудову сільської місцевості, ремонт 
доріг, комунікацій, пам’яток історії та архітектури, ремонт 
комунальних установ (водо-, газо-, тепло-, електропоста-
чання), ремонт та будівництво закладів освіти, культури, 
рекреаційних закладів (санаторії, курорти), покращення 
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Рис. 1. Джерела фінансування розвитку сільських територій
Джерело: [15]
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екологічного та естетичного стану території, фінансу-
вання програм та проектів розвитку села.

Щодо Фонду розвитку села, то джерелами його фінан-
сування можуть стати внески суб’єктів господарювання, 
спонсорів, благодійних організацій, територіальних гро-
мад, кошти яких повинні бути безпосередньо спрямовані на 
розвиток сільських територій, вирішення найбільш нагаль-
них потреб сільських жителів та запровадження новацій, 
не характерних раніше для конкретної місцевості. Фонд 
розвитку села здійснює вагомий внесок у забезпечення 
розвитку села: поліпшення стану місцевої інфраструктури, 
що сприяє активізації економічної діяльності, створення 
нових підприємств та розширення наявних; покращення 
якості життя в сільській території, стабільність відносин 
населення відповідної територіальної одиниці та органів 
місцевого самоврядування (зворотний зв'язок). Але сьо-
годні досить велика проблема виникає саме з формування 
бюджету фонду розвитку села в Україні, особливо для сіль-
ських територій з незначною кількістю населення. Так, 

наприклад, у селах із кількістю жителів до 500 осіб такий 
фонд взагалі відсутній. Для вирішення вищезгаданої проб-
леми необхідним механізмом фінансового забезпечення 
сільських територій є проведення адміністративно-терито-
ріальної реформи, яка б забезпечила об'єднання територі-
альних громад та їхніх місцевих бюджетів. 

Висновки і пропозиції. Проаналізувавши джерела 
фінансування сільських територій, можемо дійти висно-
вку про необхідність здійснення контролю ефективного 
використання коштів та витрачання їх за призначенням, 
фінансування програм та проектів до повної їх реалізації, 
а не припинення чи призупинення на початковому етапі. 
Повинна бути чітко узгоджена державна політика між 
органами державної влади та органами місцевого само-
врядування, яка опиратиметься на нормативно-правову 
базу, щодо забезпечення інфраструктурного розвитку 
сільських територій. З огляду на викладене, вважаємо 
доцільним дослідження ефективних механізмів управ-
ління фінансовими ресурсами регіонів країни.
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ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация. Сегодня сельские территории являются достаточно сложным объектом исследования и управления. 
Выделяют ряд важных вопросов, требующих решения не только на региональном, но и на государственном уровне: 
ухудшение качества жизни сельского населения, упадок социально-экономической инфраструктуры, демографические 
диспропорции, обусловленные оттоком трудоспособного населения в города или за пределы страны, неэффективное 
использование природных ресурсов, ухудшение экологического состояния территорий и многие другие. Возникает не-
обходимость определения стратегических приоритетов, путей решения этих проблем и составляющих обеспечения 
комплексного инфраструктурного развития сельских территорий. В статье рассмотрена финансовая составляющая 
обеспечения инфраструктурного развития сельских территорий, приведены научные трактовки понятия финансового 
потенциала, концептуальные подходы к поддержке развития сельских территорий, охарактеризованы составляющие 
элементы и источники формирования финансовых поступлений для социального развития села. Отмечено, что эффек-
тивное использование финансовых ресурсов сельской местности находится в тесной взаимосвязи с разработкой меха-
низмов управления финансовыми ресурсами, их экономного использования по целевому назначению и разработкой 
совершенной нормативно-правовой базы по обеспечению инфраструктурного развития сельских территорий.

Ключевые слова: финансовая составляющая, развитие сельских территорий, источники формирования, финансо-
вый потенциал, финансово-экономическое обеспечение.

FINANCIAL COMPLEX PROVIDING INFRASTRUKTURAL DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
Summary. Today, rural areas are a very complex subject of research and management. There are a number of important is-

sues that need to be resolved not only at the regional level but also at the state level: the deterioration of the quality of life of the 
rural population, the decline of socio-economic infrastructure, demographic imbalances caused by the outflow of able-bodied 
population in or outside the city, ineffective use of natural resources, deterioration of the ecological condition of the territories 
and many others. There is a need to determine strategic priorities, ways of solving the above-mentioned problems and the com-
ponents of integrated infrastructural development of rural areas. The financial component of infrastructure development of rural 
areas plays a very important role in implementing planned intentions, implementing projects, it is the basis for structural changes 
and improving the living conditions of rural residents. Sources of financing social development of the village are the allocation 
of state and local budgets, special funds, voluntary contributions of rural businesses, communities, credit resources, charitable 
foundations, various investments. The article considers the financial component in the provision of infrastructure development 
of rural areas, presents scientific interpretations of the concept of «financial potential», conceptual approaches to supporting the 
development of rural territories, describes the constituent elements and sources of financial income for social development of the 
village. The purpose of the article is to study the financial component of infrastructure development of rural areas, identification 
of its main components and sources of financial resources formation. It is emphasized that efficient use of financial resources of 
rural areas is in close connection with the development of mechanisms for managing financial resources, their economical use 
for their intended purpose and the development of a perfect regulatory framework for the provision of infrastructure develop-
ment of rural areas. After analyzing the sources of funding for rural areas, we can conclude that it is necessary to monitor the 
effective use of funds and their spending, the financing of programs and projects to their full realization, rather than the cessation 
or suspension at the initial stage.

Key words: financial component, development of rural territories, source of formation, financial potential, financial and 
economic support.


