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У статті на основі досліджень економічної категорії «соціальна інфраструктура» запропоновано авторське 

трактування даного поняття. 
The article deals with the notion of social infrastructure, with the case study of the preceding economic category. The 

notion is interpreted in a brand new way.  
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Постановка проблеми. В умовах переходу країни до сталого розвитку відбуваються глибокі 

перетворення. Вони вимагають від вітчизняної економічної науки не лише наукового забезпечення 
вирішення задач адаптації суб'єктів господарювання до нових умов функціонування, але й глибшого 
теоретичного осмислення нових економічних реалій. «Перехід від індустріального до духовно-
інформаційного суспільства, трансформація моделей економічного розвитку під впливом глобалізації 
економіки, інтелектуалізація та індивідуалізація праці, породжують принципово нові проблеми, які не 
вкладаються у рамки традиційних уявлень економічної теорії і вимагають нових концептуальних рішень та 
методологічних підходів. Сучасні реалії суспільного життя, для якого характерні тенденції гуманізації, 
соціалізації, інтелектуалізації, екологізації та глобалізації, породжують потребу в розвитку економічного 
знання, всебічному осягненні економічних процесів як невід’ємної складової людської життєдіяльності» [1, 
c. 13]. 

Формування теоретичних основ дослідження соціальної інфраструктури є однією із найменш 
розроблених і одночасно однією із найбільш важливих проблем сучасної економічної науки Необхідність 
формування нових теоретичних засад соціальної інфраструктури визначається, тим, що по-перше, у 
вітчизняній, так і в світовій економічній науці відсутня єдина точки зору стосовно сутності та змісту даної 
категорії як складової економіки. Нині в Україні відсутнє юридично затверджене поняття «соціальна 
інфраструктура». Дискусійним є також питання щодо її ролі в процесі формування національного багатства, 
мети її діяльності, характеру цієї діяльності та багато інших аспектів її функціонування. Є проблема і у 
семантиці самого поняття «соціальна інфраструктура», її визначення і складу. В той же час, науковці, сфера 
інтересів яких пов'язана з інфраструктурою зазначають, що «сутність будь-якої економічної категорії і 
методологія її становлення і розвитку об'єктивно передбачає розкриття понятійного апарату, що 
конкретизує змістовну частину категорії. Понятійна термінологія допомагає вияснити сутність будь-якої 
теорії» [2, c. 6]. 

По-друге, тим, що дана сфера економіки суттєво відстає в своєму розвитку, як за своїми обсягами, 
так і якісно, від вимог трансформування вітчизняної економіки, що, в свою чергу, негативно впливає на 
темпи та якість зазначеного процесу. 

По-третє, тим, що розвиток інфраструктури стає велінням часу і програмною тенденцією держави 
Україна та світової економіки при переході до сталого розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед праць, в яких досліджуються проблеми теорії, 
практики, механізмів забезпечення соціальної інфраструктури необхідно виділити дослідження таких 
вчених, як О.М. Алимова, Ц.Б. Будаєвої, С. Важеніна, Н. Вітренко, Б.М. Данилишина, М.П. Комарова, О.І. 
Кочерги, В.І. Куценко, А.А. Мазаракі, О.М. Салія, Ж.Т. Тощенка, Н.А. Плащинського, А.Ю. Шаріпова, А.Г. 
Ягодки та ін. Проте, не в повній мірі висвітлені теоретичні аспекти соціальної інфраструктури при переході 
країни до сталого розвитку. 

Постановка завдання. Термінологічна невизначеність окремих понять в економічній науці 
поглиблюється тим, що термін сприймається неоднозначно. Характеризуючи поняття «соціальна 
інфраструктура», слід звернути увагу на його сутність та врахувати зміни в процесі переходу держави до 
сталого розвитку. Неоднозначність поглядів науковців до трактування поняття «соціальна інфраструктура», 
зумовили уточнення теоретичного трактування даного поняття та його економічного змісту.  

Виклад основного матеріалу. Термін «інфраструктура» вперше зустрічаєтеся в дослідженнях 
західних економістів і має декілька варіантів пояснення свого походження. Відповідно до марксистського 
підходу найважливішими компонентами людської історії виступають дійсні індивіди, «їх діяльність і 
матеріальні умови їхнього життя, як ті, які вони знаходять вже готовими, так і ті, які створені їх власної 
діяльністю »[3]. Одним з моментів конкретизації цих матеріальних умов життя індивідів є аналіз умов 
процесу їх трудової діяльності. Досліджуючи безпосередньо сферу виробництва, К. Маркс пояснює: «Крім 
тих речей, за допомогою яких праця впливає на предмет праці і які тому так чи інакше служать 
провідниками його діяльності, в більш широкому сенсі до засобів процесу праці відносяться всі матеріальні 
умови, необхідні взагалі для того, щоб процес міг відбуватися. Прямо вони не входять до нього, але без них 
він або зовсім неможливий, або може відбуватися лише в недосконалому вигляді ... Прикладом цього ж роду 
засобів праці ... можуть служити робочі будівлі, канали, дороги і т.д.»[4]. Таким чином, К.Маркс соціальну 
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інфраструктуру розглядав як матеріальні економічні умови: виробничі сили, виробничі відносини і їх 
діалектичну взаємодію. 

Всі матеріальні умови життя можна представити у вигляді сукупності різних елементів, що 
відносяться до матеріальних продуктивних сил і, так чи інакше, впливають на розвиток і функціонування 
виробництва. Це, перш за все умови, створені самою навколишньою природою. Вони постійно впливають на 
характер трудової та інших форм життєдіяльності людини. Їх прийнято вважати матеріальними умовами. 
Але одночасно існують матеріально-речові елементи, які створені людиною. Вони утворюють загальні 
умови, які забезпечують раціональну організацію трудового та повсякденного життя людей, органічно 
пов'язуючи різні сфери суспільного виробництва, а також різноманітні підрозділи всередині кожної з них. 
Саме ці елементи і утворюють те, що називають поняттям інфраструктура. Термін «інфраструктура» 
походить від латинського «infra» – підстава, фундамент і «structura» – будова, взаєморозташування.  

Даний термін увійшов у наукову лексику в кінці 40-х років XX століття. Він означав комплекс 
допоміжних споруд, що забезпечують успішну взаємодію різних родів військ. Але вже в 50-х роках вчені 
звернулися до цього поняття для пояснення процесів економічного життя. Одним з перших американський 
економіст П.Розенштейн-Родан визначив інфраструктуру як сукупність умов, що сприяють сприятливому 
розвитку приватного підприємництва в основних галузях економіки та задовольняють потреби населення. 
Він використовував його по відношенню до «всіх умов оточуючого суспільного середовища, необхідних для 
того, щоб приватна промисловість була в змозі зробити перший ривок» [5].  

Поступово цей термін став широко використовуватися для вивчення економічного, а згодом - 
соціального життя. Важливим моментом у трактуванні «інфраструктура» стало не просто матеріально-
технічне її втілення, але й оцінка людьми, населенням її якості, в чому вони розуміли ступінь задоволення 
своїх потреб. 

Питання інфраструктури розглядалося в працях радянських економістів, таких як Л. І. Абалкін, В.П. 
Орешин, А. Є. Пробст, С. А. Хейнмана. У «Сучасній економічній енциклопедії», підготовленій російськими 
вченими, інфраструктуру охарактеризовано «як сукупність галузей, підприємств і організацій, що до них 
належать, видів їх діяльності, покликаних забезпечувати умови для нормального функціонування 
виробництва і обігу товарів та життєдіяльності людей»[6]. «Економічна енциклопедія», за редакцією С. 
Мочерного, розглядає інфраструктуру «як сукупність підприємств, установ, організацій, які забезпечують 
стабільний розвиток і функціонування ринкового механізму регулювання економіки, безперервний рух 
товарів та послуг у різних сферах суспільного відтворення» [7,c.704]. Подальша розробка проблем 
інфраструктури поступово призвели до того, що в науковій літературі утверджується розподіл 
інфраструктури на виробничу і соціальну. 

Розглядаючи сутність соціальної інфраструктури в науковій літературі висловлюються різні точки 
зору. Більшість точок зору щодо трактування змісту цього поняття можна звести до двох основних позицій. 
В контексті першої з них, соціальну інфраструктуру розглядають як комплекс галузей, ототожнюючи їх 
прямо або опосередковано зі сферою послуг. Зокрема, Н. А. Плащинський розуміє під соціальною 
інфраструктурою сукупність галузей, пов'язаних із формуванням інтелектуального потенціалу суспільства. 
Результат її функціонування цей автор вбачає у наданні соціальних послуг, які сприяють підвищенню 
життєвого рівня населення [8]. А. Ю. Шаріпов, Ягодка А.Г., скажімо, розглядають соціальну 
інфраструктуру, як сукупність галузей, підгалузей і видів діяльності, функціонально спрямованих на 
виробництво та реалізацію послуг і духовних благ для населення [9, 10].  

Більш прийнятною, на нашу думку, є позиція, згідно з якою під соціальною інфраструктурою 
розуміють сукупність матеріальних об'єктів, які забезпечують загальні умови для ефективної діяльності 
людини в усіх сферах суспільного життя. Така точка зору відображена у працях О. М. Алимова, Ц.Б. 
Будаєвої, С. Важеніна, Н. Вітренко, Б.М. Данилишина, М.П. Комарова, О.І. Кочерги, В.І. Куценко, А.А. 
Мазаракі, О.М. Салія, М.М. Некрасова, Ю.Б. Рандалова, Ж.Т. Тощенка та інших науковців. Так, зокрема, 
Рандалов Ю.Б., Будаєва Ц.Б. розглядають соціальну інфраструктуру як комплекс підприємств, споруд і 
закладів, які забезпечують на певній території необхідні матеріальні та культурно-побутові умови життя 
населення, а саме: житловий фонд, заклади науки, культури й мистецтв, загальної та професійної освіти, 
охорони здоров'я та соціального забезпечення, підприємства торгівлі й комунального господарства, споруди 
спортивного та оздоровчого призначення, пасажирський транспорт [11].  

Данилишин Б.М., Куценко В.І. під соціальною інфраструктурою розуміють комплекс об’єктів, які 
створюють загальні умови функціонування суспільного виробництва і життєдіяльності населення, 
формування фізичного та інтелектуального розвитку суспільно-активного індивіда [12, с. 4]. Салій О.М. 
соціальну інфраструктуру розглядає як сукупність матеріальних об’єктів, що забезпечують загальні умови 
для ефективної діяльності людини в усіх сферах життя [13, с. 216]. 

Прокопа І.В. вважає, що соціальна інфраструктура – сукупність об’єктів (підприємств, організацій, 
установ, їх підрозділів, а також видів діяльності) різноманітних галузей, функціонування яких 
підпорядковано задоволенню особистих потреб населення, забезпеченню його життєдіяльності та 
гармонійного розвитку [14, с. 9]. С. Важенін розуміє соціальну інфраструктуру як „сукупність галузей і 
підгалузей та видів діяльності, функціонально спрямованих на виробництво і реалізацію послуг і духовних 
благ” [15, с. 55].  
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Сутність інфраструктури повніше розкривають виконувані нею функції, зокрема: 
- постачання різних видів ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних) між 

функціонуючими підприємствами та організаціями, виробниками і споживачами; 
- купівля-продаж різноманітних товарів; 
- забезпечення інформацією учасників ринку; 
- підвищення ефективності роботи суб'єктів регульованих ринкових відносин внаслідок їх 

спеціалізації; 
 - організаційно-правове оформлення регульованих ринкових відносин; 
- відображення економічної кон'юнктури загалом, найважливіших видів ринку зокрема; 
- сприяння процесу державного регулювання економіки та контролю над ринковими процесами. 
Узагальнюючи наявні тлумачення, можна зробити висновок, що соціальна інфраструктура 

характеризує зв'язки (прямі і зворотні) матеріально-речового середовища і соціального суб'єкта 
(особистості, групи, класу, суспільства). Соціальна інфраструктура являє собою стійку сукупність речових 
елементів, з якими взаємодіє соціальний суб'єкт і які створюють умови для раціональної організації всіх 
основних видів діяльності – трудової, суспільно-політичної, культурної та сімейно-побутової. 

Висновок. Соціальна інфраструктура – це стійка сукупність матеріальних об’єктів, з якими 
взаємодіє соціальний суб’єкт з метою одержання послуг, які створюють умови для раціональної організації 
всіх його основних видів діяльності. При цьому семантика термінів, що входять до запропонованого 
визначення наступна: суб'єкт – особа, група осіб, організація і т.ін., яким належить активна роль у 
конкретному процесі; об’єкт – певна одиниця (споруда, підприємство, і т.ін.) господарського призначення; 
послуга – як продукт діяльності підприємств, яка виражається в корисному ефекті – задоволення потреби 
соціального суб’єкта (людини, колективу або суспільства в цілому). 

Доцільність запропонованого визначення соціальної інфраструктури, на нашу думку, обумовлено 
наступними обставинами. По-перше, всі наведені вище визначення акцентують увагу на визначальній ролі 
соціальної інфраструктури в забезпеченні умов для діяльності людини. Соціальна інфраструктура повинна 
забезпечувати не просто процес відтворення, а ефективне протікання процесу суспільного відтворення. По-
друге, соціальна інфраструктура включає весь комплекс послуг, що надаються як реалізація процесу 
відтворення населення. Специфічність соціальної інфраструктури, виходячи із запропонованого визначення, 
полягає в тому, що вона надає послуги з метою ефективного суспільного відтворення. 
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