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Стаття присвячена аналізу сучасних підходів та зарубіжного досвіду покращення життєзабезпечення сільського населення. 
Можливості підвищення ефективності системи життєзабезпечення розглядаються крізь призму використання таких механізмів: 
державно-приватного партнерства; системи місцевих податків і зборів для акумулювання коштів на розвиток місцевої інфра-
структури; стимулювання місцевих ініціатив, посилення ролі сільських громад в ідентифікації та вирішенні місцевих проблем.
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The article is devoted to the analysis of modern approaches and foreign experience in improving rural infrastructure. Authors defined 

the following mechanisms to increase the efficiency of infrastructure and improve services for rural population: state-private partnership; 
stimulating local initiatives, strengthening role of rural communities in identification and solving their local problems.
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Постановка проблеми. В умовах обмеження або 
відсутності бюджетного фінансування сільського роз-
витку актуалізується проблема залучення додатко-
вих фінансових ресурсів, пошуку нових механізмів 
будівництва та утримання об’єктів інфраструктури, 
житлово-комунальної сфери, інженерних мереж, 
а також надання послуг у сфері охорони здоров’я, 
освіти, культури, торгівлі, транспортного обслугову-
вання та формування на цій базі дієвих систем жит-
тєзабезпечення сільського населення. Ці виклики ха-
рактерні не тільки для України, а носять системний 
глобальний характер, про що свідчать дослідження 
цієї сфери у багатьох країнах [1].

Система життєзабезпечення сільського населен-
ня включає в себе як мережу інфраструктурних 
об’єктів, так і систему взаємовідносин між органами 
центральної влади, місцевої влади, самоврядування, 
підприємцями, суб’єктами господарювання та місце-
вими громадами щодо функціонування цієї мережі й 
ефективного надання послуг, необхідних для забез-
печення належного рівня й якості життя сільських 
мешканців.

В Україні існує багато недоліків у функціонуван-
ні цієї сфери, зумовлених причинами інституційно-
го, економічного і соціального характеру. Загалом, 
слід визначити відсутність комплексного, системного 
підходу до вирішення проблеми життєзабезпечення 

сільського населення як на загальнодержавному, так 
і на регіональному і місцевому рівнях. Недостатньо 
враховуються тісний зв’язок зазначеної проблеми з 
розв’язанням стратегічних і поточних завдань сіль-
ського господарства, специфіка сільської місцевості, 
вітчизняні особливості і успішні практики зарубіж-
ного досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бага-
топлановість нерозв’язаних проблем у сфері розви-
тку систем життєзабезпечення в сільській місцевості 
зумовлює диференціацію підходів до їх досліджен-
ня і вирішення вітчизняними вченими та практика-
ми. Питанням розвитку соціальної інфраструктури 
в сільській місцевості присвячені роботи Т. Гоголь, 
Ю. Губені, В. Збарського, М. Корецького, А. Лісово-
го, М. Орлатого, І. Прокопи, В. Терещенка, В. Юр-
чишина, К. Якуби та багатьох інших. Інженерно-
транспортна інфраструктура часто досліджується як 
аналог виробничої і елемент аграрного виробництва. 
У роботах М. Кропивка, П. Гайдуцького, П. Саблу-
ка, М. Маліка, М. Хвесика, М. Хорунжого детально 
проаналізовані стан, проблеми та напрями вдоскона-
лення функціонування інфраструктурних об’єктів. 
Проте дослідження сучасних зарубіжних тенденцій, 
механізмів і підходів до створення, обслуговуван-
ня, модернізації об’єктів систем життєзабезпечення 
в сільській місцевості перебувають все ще на почат-
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ковому етапі. Недостатньо висвітлюються позитивні 
приклади вирішення проблем у цій сфері в різних 
країнах з точки зору можливості застосування ана-
логічних підходів в Україні.

Постановка завдання. Завданням статті є висвіт-
лення сучасних зарубіжних тенденцій та ефективних 
підходів до розвитку систем життєзабезпечення, які 
можуть бути корисними при розробленні дієвих та 
інноваційних механізмів функціонування відповід-
них систем у сільській місцевості України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
не інституційне середовище функціонування систем 
життєзабезпечення сільського населення в Укра-
їні все ще залишається малоефективним. Значна 
кількість регулюючих актів, безсистемність, пере-
розподіл відповідальності у розрізі різних галузей 
економіки і рівнів виконавчої влади, недостатнє фі-
нансування – це ті загальні тенденції, що характери-
зують функціонування інженерно-транспортної і со-
ціальної інфраструктури в сільській місцевості. При 
цьому в останні роки поступово формується норма-
тивно-правове поле, яке принципово змінює відно-
сини у даній сфері та сприяє запровадженню нових 
механізмів при реалізації інфраструктурних проек-
тів. Підвищити результативність нововведень мож-
на, використовуючи позитивний досвід зарубіжних 
країн. Основними світовими тенденціями підвищен-
ня ефективності функціонування системи життєза-
безпечення сільського населення є використання 
механізмів: державно-приватного партнерства, удо-
сконалення системи місцевих податків і зборів для 
акумулювання коштів на розвиток інфраструктури, 
стимулювання місцевих ініціатив, посилення участі 
громад в ідентифікації та вирішенні локальних про-
блем. Розглянемо ці тенденції.

Державно-приватне партнерство як важливий 
механізм реалізації місцевого потенціалу.

Розвиток систем життєзабезпечення передбачає 
реалізацію суспільно важливих проектів, які одно-
часно характеризуються як високим соціальним і 
державним значенням, так і низькою рентабельніс-
тю чи навіть збитковістю. За цих умов підвищити 
рівень задоволення потреб населення в інженерно-
транспортних, соціальних, культурних та інших по-
слугах, розвивати мережу інфраструктурних об’єктів 
та утримувати їх можна за допомогою такого меха-
нізму, як державно-приватне партнерство (ДПП).

Державно-приватне партнерство – це інституцій-
ний та організаційний альянс між державою й біз-
несом з метою реалізації національних, масштабних 
і локальних, але завжди суспільно значимих проек-
тів. Як інструмент економічної й державної політики 
це дозволяє оптимізувати виконання державою своїх 
обов’язків перед суспільством у частині забезпечення 
населення суспільними благами на засадах спільнос-
ті інтересів усіх учасників. Витратні, тобто орієнто-
вані на затрати в інфраструктурній галузі обов’язки 
держави й доходні (комерційні), орієнтовані на отри-
мання прибутку, інтереси бізнесу поєднуються в 
рамках досягнення спільних завдань державної полі-
тики, пов’язаних зі створенням і відновленням важ-
ливих для країни об’єктів. 

Для сільської місцевості найбільш пріоритетними 
напрямами державно-приватного партнерства є ство-
рення, утримання і використання об’єктів інженер-
но-транспортної інфраструктури. На відміну від тра-
диційних способів, державно-приватні партнерства 
передбачають розподіл відповідальності, винагороди 
і ризику між державним (публічним) і приватним 
секторами.

У багатьох країнах зростання ролі державно-при-
ватного партнерства відбулося через те, що місцеві 
органи влади, як правило, мають обмежені бюджети 
для розширення послуг, модернізації інфраструкту-
ри чи надання субсидій державним підприємствам. 
Доходні бази місцевих бюджетів часто недостатні 
для фінансування капітальних та експлуатаційних 
інфраструктурних витрат.

Найпоширенішими формами співпраці влади і 
приватного сектору як інструментів ДПП є укладан-
ня контрактів на послуги та управління, співфінан-
сування проектів та оформлення спільної власності, 
реалізація механізмів «будівництво-експлуатація-пе-
редача», неформальна і добровільна співпраця, а та-
кож пасивне державне фінансування приватного на-
дання послуг [2].

Контракти з приватними компаніями. Уряди бага-
тьох країн дедалі частіше використовують аутсорсинг 
(передачу окремих функцій і процесів з надання по-
слуг та інфраструктури фірмам приватного сектора). 
Договірний метод найчастіше використовується орга-
нами влади, щоб активніше залучати приватний сек-
тор до надання послуг та розвитку інфраструктури.

1. Контракти на обслуговування державні струк-
тури укладають з приватними фірмами щодо надання 
конкретних послуг. У муніципалітетах США більше 
чверті контрактів на надання послуг, які державні 
органи самостійно не можуть запропонувати насе-
ленню, укладено з приватним сектором. Серед них: 
освітлення вулиць, збір твердих відходів, вуличний 
ремонт, управління медичними закладами, програми 
догляду певних категорій населення, швидка допо-
мога, транспортне обслуговування, реалізація про-
грам лікування від нарко- та алкозалежності. Кана-
да, країни ЄС та все більше країн, що розвиваються, 
залучають приватні компанії до надання раніше тра-
диційно «державних» послуг. Уряди Чилі, Гватема-
ли, Перу створюють територіальні концесії у сфері 
водопостачання, очистки, збирання оплати та конт-
ролю за якістю питної води.

2. Контракти на управління є формою співпраці 
у наданні послуг і обслуговуванні інфраструктури, 
забезпечуючи високу ефективність послуг і контр-
оль за власністю. Підрядник бере відповідальність 
за експлуатацію та технічне обслуговування об’єктів 
протягом певного періоду, маючи свободу щодо при-
йняття поточних управлінських рішень. Контракти 
на управління широко використовуються в Європі, 
Північній Америці, країнах, що розвиваються, для 
урізноманітнення послуг та поліпшення інфраструк-
тури.

У Бразилії уряд штату Байя уклав договори з 
приватними фірмами для управління новими дер-
жавними лікарнями, збудованими і фінансованими 
з державного бюджету. Цим уряд передав приватним 
партнерам операційні ризики, підвищуючи ефек-
тивність та якість медпослуг. Контракти укладені 
на рік, але можуть бути продовжені до п’яти років. 
Протягом цього періоду приватні компанії відпові-
дають за персонал, управління об’єктами і надання 
послуг. Уряд платить за медпослуги, виходячи з нор-
мативів, обсягів обслуговування та критеріїв ефек-
тивності.

В Абу-Дабі (ОАЕ) за допомогою контрактів з 
приватним сектором уряд забезпечив фінансову 
дисципліну та ефективне управління комунальни-
ми послугами в електропостачанні. Уряди кількох 
франкомовних країн Африки з 1980-х років співп-
рацюють із приватним сектором у сфері водопос-
тачання населення і розвитку інженерних мереж.  
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У Кот-д’Івуарі за допомогою такого механізму забез-
печено постачання трубопровідної води населенню. 
Принципи ціноутворення контролюються урядом, а 
приватна компанія бере на себе амортизаційні витра-
ти в процесі експлуатації мережі водопостачання.

3. Договори оренди широко використовуються у 
сфері надання суспільних послуг. У Латинській Аме-
риці та Африці державні інфраструктурні об’єкти 
здаються в довгострокову оренду приватним компа-
ніям, які відповідають за обслуговування об’єктів, 
оновлення фондів.

У США та деяких інших країнах уряди здають 
в оренду приватним інвесторам земельні, водні або 
інші ресурси з метою надання послуг або розвитку 
інфраструктури. Доходи від оренди використовують-
ся виключно для розширення мережі інфраструкту-
ри, наприклад транспортної.

Всі три форми контрактів – контракти на обслуго-
вування, управління і оренда – дозволяють органам 
влади зберігати право власності на державні об’єкти 
інфраструктури і здійснювати контроль за наданням 
суспільних послуг, а також отримувати доходи від 
оренди, плату за управління, або концесійні плате-
жі. Така співпраця підвищує ефективність обслуго-
вування, знижує ризики та демонополізує сферу на-
дання послуг населенню.

У рамках ДПП реалізуються Угоди «будівництво-
експлуатація-передача» (БЕП). Приватні компанії 
на замовлення уряду будують телекомунікаційні, 
транспортні об’єкти, інфраструктурні мережі водо-
постачання та водовідведення. Після окупності ін-
вестицій і отримання компаніями певного прибутку 
влада викуповує побудовані приватними компанія-
ми об’єкти. Така практика розповсюджена у США. 
Муніципалітети укладають угоди БЕП з приватними 
корпораціями, які здійснюють капітальні вкладення 
в розробку і будівництво мереж з очищення води або 
стічних вод.

В Австралії БЕП використовувалися для розши-
рення мережі державних лікарень. Приватні фір-
ми будували і управляли лікарнями під контролем 
уряду протягом приблизно 15 років, надавали без-
коштовні акредитовані медичні послуги, а витрати 
відшкодовувалися урядом.

Пільгове фінансування. Уряди використовують 
пільгові умови для надання грантів, кредитів, інвес-
тування в акціонерний капітал або надання гарантій 
для мотивації приватного сектора до участі у вироб-
ництві, наданні послуг або будівництві суспільних 
об’єктів інфраструктури. Підтримка влади дозволяє 
приватним компаніям знизити витрати і збільшити 
прибуток у сфері, яка за відсутності державних га-
рантій є надто ризикованою. Державне стимулюван-
ня і преференції коштують для влади менше, ніж са-
мостійне надання послуг. Гарантії та пільги можуть 
сприяти залученню приватних інвестицій, наданню 
більш гнучких і ефективних послуг. Проте як з боку 
чиновників, так і приватних компаній можливі зло-
вживання, тому необхідним є державний контроль 
за наданням пільг і преференцій.

Делегування приватному сектору, неурядовим 
організаціям відповідальності за надання послуг і 
утримання інфраструктури є одним з дієвих меха-
нізмів залучення приватного сектора у цю сферу.

У США органи влади часто передають повнова-
ження щодо надання послуг у сфері здоров’я, забез-
печення громадської безпеки, охорони довкілля при-
ватному сектору. Приватні компанії контролюють 
забруднення навколишнього середовища і поводжен-
ня із потенційно токсичними чи небезпечними від-

ходами. Суворе екологічне законодавство стимулює 
розвиток компаній, що займаються розробкою і по-
стачанням технологій, обладнання, наданням послуг 
у сфері охорони навколишнього середовища. Закон 
про чисте повітря, Закон про охорону та відновлен-
ня ресурсів, Закон про комплексну відповідальність 
за забруднення навколишнього середовища, діючі 
стандарти і норми стимулюють приватні інвестиції 
в екологічну інфраструктуру і вивільняють державні 
кошти для інших цілей.

Все частіше місцева влада у різних країнах ви-
магає від приватних забудовників створювати інф-
раструктуру для очищення стічних вод та утилізації 
відходів, забезпечувати транспортну інфраструктуру, 
надавати комунальні послуги. Вимоги щодо розви-
тку інфраструктури встановлюються або безпосеред-
ньо органами влади, або реалізуються через надання 
дозволів на будівництво, за рахунок зборів на розви-
ток, реалізацію прав доступу до інфраструктурних 
об’єктів, кредитів або в інших формах.

Добровільне або неофіційне державно-приватне 
партнерство. Глобалізація і розширення сфери ді-
яльності транснаціональних корпорацій призвели до 
збільшення добровільної співпраці між приватними 
корпораціями, корпоративними фондами, міжнарод-
ними організаціями, а також національними і місце-
вими органами влади у вирішенні важливих соціаль-
них проблем і забезпеченні населення державними 
послугами. У 2002 році Фонд Конрада Н. Хілтона 
запропонував майже $41 млн для ДПП між Агент-
ством США з міжнародного розвитку та урядами 
Гани, Малі і Нігеру, для забезпечення населення пит-
ною водою і санітарними послугами у сільській міс-
цевості. Учасниками ДПП стали ряд міжнародних, 
неурядових організацій, науково-дослідних установ. 
Завдяки цьому забезпечується буріння нових сверд-
ловин для води, розвиваються альтернативні джере-
ла водопостачання, запроваджені безпечні санітарні, 
гігієнічні норми і практики для більш ніж 500 тис. 
осіб у чотирьох країнах [3].

У багатьох країнах, що розвиваються, уряди по-
вністю передають певні послуги у сферу відповідаль-
ності приватного сектора, який забезпечує ширший 
перелік чи вищу якість, ніж це може бути зроблено 
державними установами. Кооперативи, торгові сою-
зи, жіночі та молодіжні клуби, релігійні організації 
в Азії були залучені до надання деяких державних 
послуг. Недержавні та релігійні організації забезпе-
чували здоров’я, освіту і навчальні програми, допо-
внюючи пропоновані урядом.

На Філіппінах, наприклад, релігійні організації 
доповнюють державну систему освіти у початковій 
і середній школі, в коледжах і університетах. Вони 
здійснюють управління закладами охорони здоров’я 
та надають соціальні послуги, які уряд не забезпечує 
в повній мірі. 

З огляду на вищевикладене, потрібно зазначити, 
що ДПП у багатьох країнах стало ефективним ін-
струментом для розвитку інфраструктури і надання 
послуг населенню, а також привабливим для приват-
них компаній. Разом з цим його реалізація часто є 
складною і за певних умов може створити проблеми 
як для держави, так і приватного сектора.

Якщо механізми ДПП недостатньо добре розро-
блені і відсутній дієвий контроль, вартість послуг 
для споживачів може значно зрости. При цьому над-
то жорстке державне регулювання може призвести 
до дефіциту послуг, а занадто слабке – до низької 
їх якості. Корупція також може підірвати довіру 
суспільства до ДПП, якщо процес не є прозорим і 
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ретельно контрольованим. Відсутність достатньої 
конкуренції може перетворити ДПП у приватні мо-
нополії, навіть менш ефективні, ніж державні під-
приємства. Створення надмірної кількості проектів 
та їх сегментація нівелює ефект від масштабу.

Досвід багатьох країн свідчить, що для успіш-
ності ДПП уряду необхідно: 1) здійснити адекватні 
правові реформи, щоб дозволити приватному сектору 
працювати ефективно; 2) розробити і забезпечити до-
тримання правил, зрозумілих і прозорих для приват-
них інвесторів; 3) ліквідувати непотрібні обмеження, 
що не дозволяють приватним підприємствам вільно 
конкурувати на ринку; 4) дозволити приватизацію, 
ліквідацію або банкрутство неефективних державних 
підприємств; 5) розширити можливості і права для 
місцевого приватного бізнесу; 6) створити стимули і 
гарантії для захисту службовців державних підпри-
ємств, які можуть постраждати внаслідок створення 
ДПП; 7) переорієнтувати функції уряду від безпосе-
реднього надання послуг до створення сприятливих 
умов для залучення у цю сферу приватних компаній.

Для успіху на національному та місцевому рівні 
виконавча влада має шукати альтернативи традицій-
ним державним послугам і прийняти участь приват-
ного сектора. Проекти будуть успішними, якщо вони 
є взаємовигідними для держави і приватних компа-
ній, якщо між партнерами існує довіра і контроль. 
Успіх ДПП залежить також від підтримки громад-
ськості. Довіра може бути підірвана, якщо цілі про-
екту або сторін непрозорі, неоднозначні або просто 
нереалістичні. Несумісність організаційних систем 
і методів управління також може зробити ДПП не-
ефективним, як і обмеження норми прибутку при-
ватних компаній.

ДПП не є панацеєю від усіх проблем місцевого 
розвитку, але може сприяти державним органам 
влади у поліпшенні якості, розширенні асортимен-
ту послуг, зниженні їхньої вартості, прискоренні 
будівництва і технологічного оновлення інфраструк-
турних об’єктів, що мають вирішальне значення для 
місцевого економічного розвитку. ДПП може бути 
ефективним механізмом для реалізації державного і 
приватного ресурсного потенціалу, посилення спро-
можності національних та місцевих органів влади.

Вдосконалення системи місцевих податків і 
зборів для фінансування місцевої інфраструкту-
ри: Великобританія.

Місцеві податки відіграють важливу роль у фі-
нансуванні розвитку сільської інфраструктури у ба-
гатьох країнах. Розглянемо приклад Великобританії, 
де в останні роки активно вдосконалювалося зако-
нодавство, спрямоване на підтримку розвитку місце-
вих систем життєзабезпечення населення. Це прояв-
ляється, зокрема, в реалізації державної політики, 
спрямованої на створення міцної фінансової бази, 
сприяння самоорганізації і співробітництва місцевих 
громад у плануванні розвитку їхніх територій.

У частині посилення місцевої фінансової бази за-
проваджений місцевий інфраструктурний податок. 
Це збір, який місцеві органи влади в Англії та Уель-
сі можуть вводити для підтримки розвитку своєї те-
риторії. Цей податок є важливим елементом рефор-
ми системи державного планування, її переходу до 
просторово-орієнтованого підходу [4]. Запроваджен-
ня інфраструктурного податку є частиною політики 
щодо надання місцевим органам влади, які здійсню-
ють планування розвитку, додаткових повноважень 
відповідно до Закону про Планування (2008). Закон 
вступив в силу 6 квітня 2010 р. і є частиною системи 
регулювання місцевої інфраструктури.

Метою місцевого інфраструктурного податку є 
намагання забезпечити додаткове фінансування ор-
ганів влади, що здійснюють планування, розвиток 
інфраструктурних проектів для потреб зростання та 
зміцнення добробуту місцевих громад. Він дозволяє, 
за сприятливих економічних умов, збільшити над-
ходження за рахунок відрахувань суб’єктів госпо-
дарської діяльності, що здійснюють будівництво на 
території громад. У випадку оподаткування забудов-
ників суми зборів пропорційні до площ будівництва.

Там, де діє місцевий інфраструктурний податок, 
землевласники, користувачі чи структури, що здій-
снюють господарську діяльність на території міс-
цевих громад, повинні його сплачувати місцевим 
радам. Розмір податку встановлюється місцевими ор-
ганами самоврядування, залежно від особливостей: 
розмірів землеволодінь, характеру їхнього викорис-
тання, потреб місцевого розвитку.

Отримані від інфраструктурного податку кошти 
можуть бути використані для підтримки місцевого 
розвитку шляхом фінансування пріоритетної для 
місцевих громад інфраструктури: транспортної ме-
режі, доріг, парків, зелених зон, закладів охорони 
здоров’я, центрів дозвілля тощо.

Місцева влада самостійно встановлює пріоритетні 
напрями, на які будуть витрачені отримані від цього 
податку кошти. Це дозволяє місцевим громадам мати 
прогнозовані обсяги фінансування, що уможливлює 
планування розвитку систем життєзабезпечення, дає 
землекористувачам, суб’єктам господарювання чітке 
розуміння від самого початку про те, скільки вони 
повинні сплачувати за користування місцевими ре-
сурсами, сприяє прозорості місцевого фінансування, 
оскільки місцева влада зобов’язана звітувати громаді 
про витрачені кошти. Це також сприяє добробуту і 
сусідніх громад, оскільки вони отримують зиск від 
інфраструктурних об’єктів, що розміщені неподалік.

Інфраструктурний податок – необов’язковий пла-
тіж. Його запровадження залежить від місцевих орга-
нів планування. Останні можуть вирішити, враховую-
чи місцеві економічні умови, що введення додаткового 
податкового навантаження може, навпаки, загальму-
вати місцевий розвиток. У цьому разі на певний пе-
ріод може бути введена нульова ставка інфраструк-
турного податку або він взагалі може не вводитися. 
Якщо ж органи місцевої влади вирішать стягувати 
інфраструктурний податок, вони повинні підготувати 
та опублікувати інформацію про податковий режим 
на певній господарській території; умови стягнення 
податку, ставки та терміни його сплати. Використан-
ня надходжень від сплати цього податку має здійсню-
ватися для покращення, відновлення, забезпечення та 
підтримки функціонування або ремонту об’єктів інф-
раструктури і для сприяння у такий спосіб місцевому 
розвитку. Щорічно органи місцевого самоврядування 
повинні звітувати місцевій громаді щодо обсягів зі-
браних коштів і здійснених витрат.

Щоб встановити податковий режим для інфра-
структурного податку, місцеві органи планування по-
винні: підготувати проект з обґрунтуванням введен-
ня податку, причин і конкретних місцевих потреб, 
на які планується спрямовувати кошти (на публічне 
обговорення проекту дається 6 тижнів); забезпечи-
ти оцінку проекту, під час якої незалежні експерти 
мають встановити відповідність проекту законодавчо 
встановленим вимогам; після чого отримати дозвіл 
Відділу місцевого самоврядування; схвалити подат-
ковий режим на зборах органу місцевого самовря-
дування; офіційно оприлюднити умови податкового 
режиму.
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Запровадження місцевого інфраструктурного по-
датку не ставить за мету забезпечити за рахунок 
таких надходжень фінансування всієї системи міс-
цевого життєзабезпечення. Натомість конкретно ви-
значаються специфічні місцеві потреби на вирішен-
ня яких будуть спрямовані кошти.

Диверсифікація фінансування та стимулюван-
ня інновацій у розвитку місцевої інфраструкту-
ри: Австралія.

В Австралії відповідальність за розвиток місцевої 
інфраструктури покладено як на регіональні органи 
влади, так і на місцеві. Останнім часом зростає роль 
приватних інвестицій в інфраструктуру і повинна по-
силюватися і надалі. Розглянемо особливості розви-
тку місцевої інфраструктури на прикладі штату Но-
вий Південний Уельс.

Інфраструктурна політика реалізується як части-
на державної та регіональної системи планування. 
На регіональному рівні розробляються також стра-
тегії розвитку мереж систем життєзабезпечення, що 
окреслюють механізми та принципи взаємодії у цій 
сфері між регіональними та місцевими органами вла-
ди, місцевими громадами, зокрема щодо фінансуван-
ня [5]. Проте, оскільки ні центральний, ні місцеві 
бюджети чи приватні інвестиції не можуть окремо 
забезпечити фінансування інфраструктурного розви-
тку у повній мірі, розвиваються фінансові механізми 
для одночасного залучення коштів із різних джерел. 
Як правило, має місце солідарне фінансування з регі-
ональних бюджетів, бюджетів місцевих органів само-
врядування та приватних інвесторів.

У випадку житлового будівництва, наприклад, 
регіональна підтримка дозволяє місцевим громадам 
паралельно зі зростанням площ під житлове будів-
ництво забезпечувати ці території повноцінною ме-
режею доріг, інфраструктурою охорони населення в 
надзвичайних ситуаціях, об’єктами загального ко-
ристування (парки, рекреаційні зони тощо). Завдяки 
солідарному фінансуванню забезпечується підтримка 
на певному рівні цін за житло, оскільки це не лягає 
повністю фінансовим тягарем на забудовників і вар-
тість інфраструктури не переноситься ними на побу-
довані об’єкти.

Для того щоб місцеві громади мали доступ до ре-
гіонального фінансування, вони повинні розробити і 
затвердити у відповідних структурах плани місцево-
го розвитку. Експертиза проектів повинна підтвер-
дити, що місцеві органи влади не можуть забезпечи-
ти самостійно розвиток інфраструктурної мережі у 
необхідному обсязі і розрив між максимально допус-
тимим навантаженням на забудовників та реальними 
потребами фінансування інфраструктури потребує 
додаткового фінансування.

Згідно із чинним законодавством, місцевим ор-
ганам самоврядування дозволено оподатковувати 
суб’єкти господарської діяльності, наприклад забу-
довників, щоб отримати необхідні кошти для розбу-
дови інфраструктури.

Вперше вимоги до суб’єктів господарської діяль-
ності (забудовників) щодо їхньої участі у розвитку 
інженерної інфраструктури були законодавчо закрі-
плені ще у 1979 році, після чого вони змінювали-
ся, деталізувалися, удосконалювалися. Залучення 
суб’єктів господарювання до розвитку місцевих сис-
тем життєзабезпечення хоч і є надзвичайно важли-
вим, проте такий підхід не завжди є ефективним, 
оскільки таке джерело фінансування не покриває по-
вністю всі місцеві потреби. Альтернативами можуть 
бути: кредити; гранти або субсидії від державних або 
регіональних агенцій; плата за дозволи на ведення 

господарської діяльності; маніпулювання ставками 
інших загальних та спеціальних місцевих податків 
і зборів у межах компетенції місцевих органів вла-
ди; комбінація усіх цих підходів. Використання до-
даткових джерел фінансування доповнює і розширює 
існуючу систему фінансового забезпечення функціо-
нування місцевих систем життєзабезпечення. Крім 
того, диверсифікація джерел фінансування зменшує 
ризики, пов’язані з ненадійністю залучення зовніш-
ніх ресурсів.

Важливого значення надається пошуку нових ін-
новаційних підходів до функціонування місцевих 
систем життєзабезпечення, що передбачає: ефектив-
ніше використання місцевих ресурсів громади; зни-
ження поточних витрат та витрат управління; уник-
нення дублювання об’єктів або функцій.

Багато послуг громаді надаються іншими органа-
ми влади або приватним сектором, які при плануван-
ні розвитку місцевих систем життєзабезпечення роз-
глядаються як суб’єкти надання послуг, що можуть 
допомогти у задоволенні майбутніх запланованих 
потреб. Приділяється увага тому, щоб органи місце-
вого самоврядування оптимізували власну мережу 
інфраструктури, її структуру, критично оцінювали 
ефективність діючих програм. Як альтернатива бу-
дівництву нових об’єктів розглядається можливість 
раціоналізації існуючої системи надання послуг та 
підвищення її ефективності для кращого задово-
лення як поточних так і майбутніх потреб громади. 
Для цього можуть використовуватися наступні під-
ходи: багатоцільове використання інфраструктурних 
об’єктів; спільне розміщення приватних і громад-
ських об’єктів, спільне використання шкільних при-
міщень та інших фінансованих державою об’єктів; 
оренда будівель для громадських потреб замість ку-
півлі або будівництва; створення системи стимулів 
для приватного сектору у сфері надання послуг (на-
дання пільг, знижені ставки місцевих зборів, пла-
нування їхньої діяльності за участі місцевої влади, 
інша організаційна допомога).

Урізноманітнення підходів до забезпечення функ-
ціонування місцевої системи життєзабезпечення насе-
лення підвищує рівень задоволення потреб громади, 
послаблює залежність від зовнішнього фінансування, 
зменшує операційні витрати. Проте такі підходи ви-
магають від місцевої влади належного управління ак-
тивами, співробітництва із зацікавленими сторонами, 
здійснення контролю за тим, щоб рівень надання по-
слуг, їх обсяг були на належному рівні, а фінансові 
транзакції та звітність – прозорими.

Стимулювання місцевих ініціатив, посилення 
участі місцевих громад в ідентифікації та вирі-
шенні місцевих проблем: КНР.

У КНР за останні десятиліття досягнуто значних 
успіхів у розвитку сільської інфраструктури. Стрім-
ке зростання обсягів будівництва часто є навіть при-
водом до наукових дискусій щодо доцільності до-
тримання таких дуже високих темпів екстенсивного 
зростання у цій сфері часто на шкоду якості ново-
збудованих інфраструктурних об’єктів [6]. Екстен-
сивний розвиток сільської мережі інфраструктури 
в значній мірі зумовлений зростанням державного 
фінансування. На противагу цьому стимулювання 
ініціативності місцевих громад у вирішенні влас-
них інфраструктурних проблем є іншим важливим 
напрямком вдосконалення місцевих систем життє-
забезпечення сільського населення в КНР, підви-
щення їхньої ефективності навіть за умови недо-
статнього державного фінансування. Розглянемо 
як це реалізується на прикладі КНР, де за останнє 
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десятиріччя значно зросла самостійність сільських 
громад у питаннях розвитку місцевих систем жит-
тєзабезпечення.

Позитивним прикладом вирішення місцевих про-
блем власними силами є досвід громад на південно-
му заході провінції Юньнань. Після будівництва дам-
би для наповнення каналів у сусідньому місті Ліцзян 
(туристична принада), поля навколишніх сільських 
громад були затоплені, що стало для них значною 
проблемою, яку не могли вирішити самостійно. В ре-
зультаті співробітництва з дослідниками групи Green 
Watershed, у місцевих мешканців підвищилась іні-
ціативність, вони повірили у власні сили. Науковці 
Green Watershed звернули увагу, що від самого почат-
ку після будівництва дамби селяни не знали як реалі-
зувати власні ідеї, донести свою думку до уряду. Було 
запропоновано створити місцеві комітети для коорди-
нації зусиль, ідей, прийняття рішень щодо користу-
вання ресурсами, розвитку інфраструктури.

Додатковим стимулом місцевої активності стали 
економічні перспективи, а саме, що частина дохо-
дів від туризму в Ліцзяні повинна перерозподіляти-
ся на користь сусідніх громад. Оскільки доходи від 
туризму надходять за рахунок водних ресурсів, то 
частина прибутку може бути повернена територіям 
поблизу озера, з якого надходить вода. У результаті 
місцева влада прийняла рішення передати частину 
коштів, отриманих від туризму, місцевим громадам, 
інвестувати в розвиток сільських систем життєзабез-
печення. Ці кошти повинні допомогти реалізовува-
ти реальні інфраструктурні проекти, орієнтовані на 
ефективне використання місцевих ресурсів та сталий 
розвиток територій.

Тепер частина значних доходів від туризму пере-
розподіляється на користь навколишніх сільських 
громад. Ця сума становить до 300 тис. доларів США 
щороку. Мешканці різних сіл об’єднали свої зусил-
ля, щоб відродити місцеву економічну інфраструкту-
ру, туристичну інфраструктуру, побудували на озері 
верф для розвитку рибальства і туризму.

Іншим прикладом з практики розвитку місцевих 
систем життєзабезпечення в КНР є партнерство між 
органами влади і приватним сектором в провінції 
Фудзянь. Воно стало важливим чинником ефектив-
ності реалізації інфраструктурного проекту з розви-
тку та підвищення ефективності систем водопоста-
чання в сільських громадах провінції.

Інженерні системи водопостачання, іригаційні 
мережі в значній мірі визначають можливості для 
сільського розвитку у цій південно-східній провінції 
з обмеженими водними ресурсами та нерівномірним 
їх розподілом. В останні роки регіональний уряд ак-
тивно співпрацював з приватним сектором, зокре-
ма з місцевими фермерськими об’єднаннями, щодо 
пошуку та нових механізмів водопостачання та за-
провадження інноваційної системи управління у цій 
сфері. Однією з цілей було забезпечення більш ефек-
тивного та ощадного водоспоживання, як для побу-
тових цілей сільського населення, так і для виробни-
чих цілей дрібних фермерів. Для цього регіональною 
владою та місцевими асоціаціями фермерів спільно 
був розроблений новий порядок водоспоживання, та-
рифи тощо. Таким чином, залучення безпосередніх 
споживачів послуг до процесу управління об’єктами 
інфраструктури, формування політики ресурсо - 
користування, зарекомендувало себе позитивно і до-
зволило реалізувати інтереси як місцевих громад, 
так і регіональної влади.

Досвід Китаю свідчить, що співробітництво між 
державою, приватним сектором і місцевими гро-

мадами дозволяє реалізувати потенціал усіх цих 
суб’єктів для задоволення місцевих потреб. Зосеред-
ження функцій розвитку місцевої інфраструктури 
як у компетенції тільки центральної державної вла-
ди, так і передача цих функцій повністю місцевим 
громадам – кожен із цих крайніх підходів має свої 
недоліки. У першому випадку високим є ризик іг-
норування конкретних місцевих проблем, у другому 
випадку, при домінуючій ролі місцевих громад, як 
суб’єкта розвитку місцевої інфраструктури, на пер-
ший план виходить фінансова неспроможність міс-
цевої влади, недостатність місцевих ресурсів. Крім 
того, місцеві органи влади можуть формувати свої 
програми розвитку без прив’язки до пріоритетів роз-
витку територій чи територіально-адміністративних 
одиниць вищого рівня, до складу яких входять їхні 
сільські громади. Найбільший поступ у розвитку 
місцевих систем життєзабезпечення, співвідношення 
витрат на розвиток інфраструктурних мереж і якості 
послуг досягається саме у тих громадах, де вдалось 
оптимально поєднати інтереси та потенціал усіх заці-
кавлених сторін: держави, бізнесу і місцевих громад. 
Так, аналіз розвитку сільської транспортної інфра-
структури у 101 селі Китаю свідчить, що якість по-
будованих доріг вище, коли роль центральних орга-
нів влади є домінуючою при реалізації відповідних 
проектів, натомість вартість програм була нижчою, 
якщо активну роль в її реалізації відігравали місцеві 
громади, органи місцевого самоврядування яких бра-
ли на себе більшу частину функцій щодо управління 
проектами будівництва [7].

Висновки. Для комплексного вирішення проблем 
із забезпеченням суспільними послугами і покра-
щенням умов життєвого середовища сільського насе-
лення в Україні необхідно вибудовувати дієві моделі 
співпраці держави, бізнесу і громади через досягнен-
ня балансу дій, повноважень, відповідальності між 
державними та самоврядними організаціями. Для 
цього необхідно сформувати сприятливе інституцій-
не середовище, яке дозволить використовувати по-
тенціал як державних установ і організацій на на-
ціональному, регіональному та місцевому рівні, так 
і сільських громад та приватного сектора. Одним 
із таких механізмів може бути державно-приватне 
партнерство, яке набуло широкого розповсюдження 
у зарубіжній практиці. Стимулювати розвиток дер-
жавно-приватного партнерства в сільській місцевості 
можна за рахунок надання права на використання 
земель державної і комунальної власності, що сприя-
тиме залученню приватних інвестицій. Також їх об-
сяги можна збільшити через створення сприятливих 
для приватних інвесторів можливостей реалізації 
власних інтересів у сфері надання послуг сільському 
населенню, виконання функцій, що традиційно були 
у сфері відповідальності органів державної влади та 
місцевого самоврядування.

Важливе значення має пошук інноваційних під-
ходів як до наповнення місцевих бюджетів, залу-
чення додаткових коштів через введення місцевих 
податків і зборів, кошти з яких повинні використо-
вуватися на розвиток сільської інженерно-транспорт-
ної, соціальної інфраструктури, так і до раціональ-
ного мультифункціонального використання наявних 
інфраструктурних об’єктів.

З боку держави необхідно також стимулюва-
ти місцеві ініціативи, спрямовані на покращення 
функціонування систем життєзабезпечення в сіль-
ській місцевості, сприяти активізації участі громад 
у визначенні місцевих проблем та механізмів їх ви-
рішення, змінювати пріоритети від централізованої 
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підтримки до надання більшого значення локальним 
ініціативам, інфраструктурним проектам, у реаліза-
ції яких безпосередню участь беруть місцеві жителі 
та самоврядні організації.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Важ-
ливу роль для економічного зростання країн відіграє 
іноземне інвестування у вигляді прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ), які при певних обставинах можуть 
стати вагомим засобом забезпечення прогресивних 

структурних зрушень в економіці завдяки своїй ролі 
у впровадженні нових технологій та модернізації 
країни. При формуванні виваженої державної полі-
тики зарубіжне інвестування супроводжується іно-
земним досвідом управління, новими маркетинго-


