Науковий вісник Херсонського державного університету
ній день, який створюється як джерело відтворення
основних фондів, не забезпечує оновлення основних
фондів, у тому числі й покращання родючості землі.
Сума амортизації не покриває вибуття основних фондів і знецінюється в результаті інфляції, заниженої
оцінки існуючих основних фондів, які знецінювались внаслідок інфляції, а переоцінка, якщо й проходила, то часто із запізненням. Існуючі неплатежі
(середина 90-х років ХХ ст.) з боку існуючих на той
час переробних підприємств призвели до перетворення амортизаційних відрахувань із грошової форми в
дебіторську заборгованість [8, с. 20].
Для відновлення процесу розширеного відтворення основних фондів необхідно перш за все відновити
інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств, підвищивши роль власних джерел фінансування капітальних вкладень, прибутку і амортизації
у цьому процесі, а також створити сприятливий інвестиційний клімат в аграрному секторі економіки для
залучення зовнішніх інвестицій. Ці завдання можливо вирішити лише за усунення диспаритету цін на
аграрну та продукцію промисловості, спрощення системи оподаткування, вдосконалення амортизаційної
та кредитної політики, підвищення економічної зацікавленості працівників в агроструктурах різних форм
власності.
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Постановка проблеми. Однією з передумов розвитку соціальної інфраструктури регіонів держави,
формування її оптимальної територіальної організації, надання високої якості соціальних послуг виступає виважене інституційне забезпечення. Неефективна система інституційного забезпечення призводить
до нездатності об’єктів соціальної інфраструктури в

повній мірі задовольнити соціальні потреби населення, формує нераціональну територіальну організацію
об’єктів соціальної інфраструктури, що призводить
до порушення соціальної безпеки регіонів держави.
В зв’язку з цим слід розробити процес інституційного забезпечення розвитку соціальної інфраструктури
регіону.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом певного періоду вирішенням питання інституційного забезпечення розвитку соціальної інфраструктури займалися ряд вчених. Окремі питання розглядали
такі дослідники, як А. Бернвальд, В. Канторович, Б.
Краснопольський, В. Орєшин, Л. Меркушева, Н. І. Бєлоусова, Успенський, І. В. Вишнякова [3; 4; 5]. Однак
у більшості науковців спостерігаються ряд недоліків,
щодо даної тематики, які на сучасному етапі залишаються невирішеними, що зумовлює необхідність подальших поглиблених досліджень Усе це свідчить про
актуальність теми.
Постановка завдання. Метою дослідження є удосконалення процесу інституційного забезпечення
розвитку соціальної інфраструктури регіону, що дозволить більш комплексно задовольняти соціальні потреби населення .
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес
інституційного забезпечення розвитку соціальної інфраструктури регіону складається з п’яти етапів.
На першому етапі визначаються мета та цілі інституційного забезпечення розвитку соціальної інфраструктури регіону. Метою є задоволення потреб
населення регіону у доступних та якісних соціальних
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послугах. Основною ціллю є раціональне та оптимальне розміщення об’єктів соціальної інфраструктури по
території регіонів держави (житлово-комунального
господарства, освіти, охорони здоров’я, транспорту,
зв’язку, культури, мистецтва).
На другому етапі процесу персоніфікуються органи управління розвитком соціальної інфраструктури
регіону. Тут доцільно виділити чотирьохрівневу ієрархічну структуру управління розвитком соціальної інфраструктури: макрорівень (органи державного
управління), мезорівень (органи регіонального управління), локальний рівень (органи місцевого самоврядування), мікрорівень (суб’єкти господарювання).
Слід відмітити, що за умов розвитку ринкової економіки ті чи інші об’єкти соціальної інфраструктури функціонують на різних засадничих принципах,
чим можна пояснити різну рольову участь органів
управління. Так, соціальні об’єкти державної та комунальної власності здебільшого здійснюють свою
діяльність, керуючись принципом некомерційності (соціальний ефект) та державного регулювання в
контексті виконання соціальної функції, надаючи
освітні, культурні, частково транспортні та житлово-комунальні послуги, послуги з охорони здоров’я.
Регулювання цих послуг здійснюється державними,
регіональними та місцевими органами управління,
які виступають гарантом надання задекларованих
законодавчо соціальних послуг і здійснюють їх фінансування з бюджетів різних рівнів. У свою чергу,
враховуючи кон’юнктуру ринку послуг, в тому числі
і соціальних, свою нішу займають об’єкти соціальної
інфраструктури, що функціонують за принципом комерційності (госпрозрахунку), які зазвичай надають
наступні послуги: торговельні, транспортні, освітні,
де об’єктами управління виступають самі ж суб’єкти
господарювання.
Що стосується органів державного регулювання
розвитку соціальної інфраструктури регіону, то їх
функції розосереджені по галузевих міністерствах,
які мають свої регіональні підрозділи, що входять до
складу місцевих органів виконавчої влади. Зокрема,
цими питаннями займаються Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Міністерство інфраструктури
України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту України, Міністерство культури України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство
соціальної політики України, Рада національної безпеки та оборони України. У зв’язку з цим, виникає
особливо важлива та складна проблема координації
діяльності органів влади і консолідації їхніх дій в
напрямку формування та розвитку соціальної інфраструктури регіону.
Структуруємо органи державного регулювання за
елементами соціальної інфраструктури регіону:
1. Питання регулювання розвитком житлово-комунального господарства покладено на Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [8]. Основними структурними підрозділами, що займаються регулюванням
розвитку житлово-комунального господарства є безпосередньо Департамент стратегії формування житловокомунального господарства та Департамент державних
програм та розвитку житлового будівництва.
2. Регулювання розвитку транспорту та зв’язку
здійснює Міністерство інфраструктури України. Мінінфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики
у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного,
морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору

Серія Економічні науки
України, туризму, діяльності курортів, метрополітенів, дорожнього господарства, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів
для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних
подій, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства (центральний орган виконавчої влади
у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму
та інфраструктури) [7]. Як видно із положення, міністерство, в основному зосереджує свою увагу на розвитку транспорту та зв’язку, нівелюючи, таким чином,
увагу на розвитку соціальної інфраструктури регіону.
З одного боку, функції Міністерства інфраструктури
України необхідно зосередити на регіональному рівні
із орієнтацією на розвиток інфраструктури регіону із
врахуванням особливостей розвитку кожної території, з іншого боку – розширити функції у напрямку
регулювання розвитку й інших видів інфраструктури
(не лише транспортної), таких як соціальна, виробнича, інвестиційна, логістична тощо. Оскільки кожен
регіон держави характеризується різними спеціалізацією, чисельністю населення, площею території,
то доцільно у функції Міністерства ввести розробку
методики та визначення нормативних значень щодо
забезпеченості регіонів держави об’єктами соціальної
інфраструктури задля максимального задоволення
потреб населення регіону у соціальних послугах.
3. Регулюванням розвитку торгівлі займається Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Структурними підрозділами, які регулюють розвиток
торгівлі в державі є Департамент державної політики
у сфері зовнішньої торгівлі та Департамент з питань
торговельного захисту.
4. Регулювання розвитку освіти покладено на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
[6]. Структурними підрозділами міністерства, що регулюють питання розвитку освіти, є Департамент професійно-технічної освіти, Департамент вищої освіти.
5. Регулювання розвитку культури та мистецтва
покладено на Міністерство культури України. Важливим структурним підрозділом міністерства є відділ
регіональної політики у сфері культури, який безпосередньо здійснює аналіз та узагальнення стану розвитку культурно-дозвільної сфери, соціокультурного
розвитку регіонів, вносить пропозиції щодо їх подальшого розвитку, бере участь у розробці вимог щодо
створення на території кожної адміністративно-територіальної одиниці соціально-необхідного комплексу
закладів, підприємств, організацій культури [2].
6. Регулювання розвитку охорони здоров’я здійснює Міністерство охорони здоров’я України. Основними структурними підрозділами, що регулюють
питання охорони здоров’я, є Департамент лікувально-профілактичної допомоги, Департамент охорони
материнства, дитинства та санаторного забезпечення, Департамент з реформ та розвитку галузі охорони
здоров’я.
Однак, якщо розглядати функції діяльності вищезазначених Міністерств, то необхідно зауважити,
що відсутній механізм координації їх дій, виваженої
державної регіональної політики розвитку соціальної
інфраструктури тощо. Тому на третьому етапі процесу
виникає проблема щодо визначення інституції, яка б
виступала в якості координуючого та контролюючого
органу, що дозволило б підвищити відповідальність
державних органів управління за надання доступних
та якісних соціальних послуг населенню. В якості такої інституції пропонується Міністерство соціальної
політики України. Міністерство соціальної політики
України повинне брати активну участь у процесах
розвитку соціальної інфраструктури регіонів дерВипуск 2. 2013

Науковий вісник Херсонського державного університету
жави. Основні завдання його діяльності викладені у
Положенні «Про Міністерство соціальної політики
України» [1]. Однак наведені завдання не відображають процесів, пов’язаних із розвитком соціальної інфраструктури регіонів держави. Функції Міністерства,
в основному, спрямовані на формування державної
політики щодо забезпечення державних соціальних
стандартів, регулювання ринків праці, трудової міграції, пенсійного забезпечення тощо. Вважаємо, що
функції Міністерства соціальної політики України
необхідно розширити у напрямі формування та розвитку соціальної інфраструктури.
На четвертому етапі здійснюється побудова системи державно-приватного партнерства в сфері розвитку соціальної інфраструктури регіону. Держава
повинна залишити за собою ключову роль зі збереженням державної форми власності об’єктів соціальної інфраструктури та контролем за станом соціальної безпеки, цілісності майнового комплексу
та стратегічної значимості соціальних об’єктів. В
умовах обмеження державних фінансових ресурсів
розвиток соціальної інфраструктури регіонів може
бути забезпечений на основі державно-приватного
партнерства.
На п’ятому етапі процесу необхідно обрати інструменти інституційного забезпечення розвитку
соціальної інфраструктури регіону. Під інструментами інституційного забезпечення розвитку соціальної інфраструктури будемо розуміти сукупність
засобів впливу на об’єкти соціальної інфраструктури, ефективність яких визначає якість наданих соціальних послуг населенню. В якості таких інструментів виступатимуть ціноутворення, бюджетна
кредитування, реструктуризація, персоніфікація
відповідальних осіб за розвиток соціальної інфраструктури регіону, укладення договорів співпраці
на різних етапах державно-приватного партнерства
у сфері розвитку соціальної інфраструктури регіону, створення венчурних фондів, податкові «канікули» в перші роки функціонування об’єкта соціальної інфраструктури, громадський моніторинг,
експертиза виконання програм розвитку соціальної
інфраструктури тощо.
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Висновки з даного дослідження. Таким чином,
запропонований процес інституційного забезпечення розвитку соціальної інфраструктури регіону дозволить підвищити відповідальність державних та
регіональних органів влади щодо надання якісних
соціальних послуг населенню регіону, забезпечити координацію функцій управління розвитком соціальної
інфраструктури як по вертикалі так і по горизонталі
на засадах державно-приватного партнерства.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗНОЇ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
FEATURES OF PREDICTED ASSESSMENT OF INVESTMENT RISKS
IN THE AGRICULTURAL SECTOR
Анотація
У статті обґрунтовується специфіка методів прогнозної оцінки
багатофакторного інвестиційного ризику в аграрному секторі. Визначається, що найбільш ефективним та перспективним підходом
до обробки інформації щодо прогнозної оцінки інвестиційних ризиків
є комбінація різних методів багатомірного аналізу, серед яких чільне
місце посідають саме евристичні методи, що використовуються для
вирішення найбільш складних проблем в умовах невизначеності.
Акцентується увага на методі, що ґрунтується на нечітких множинах,
усуваючи недоліки ймовірнісного та мінімаксного підходів.
Ключові слова: аграрний сектор, інвестиційні ризики, оцінка

ризиків, методи багатомірного аналізу, невизначеність, метод нечітких множин.
Аннотация
В статье обосновывается специфика методов прогнозной
оценки многофакторного инвестиционного риска в аграрном секторе. Определяется, что наиболее эффективным и перспективным
подходом к обработке информации касаемо прогнозной оценки
инвестиционных рисков является комбинация различных методов
многомерного анализа, среди которых основными есть эвристические методы, использующиеся для решения наиболее сложных
проблем в условиях неопределенности. Акцентируется внимание

