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Постановка проблеми. Під час дослі-
дження інвестицій у соціальний розвиток 
села важливого значення набуває з’ясування 
основоположних засад, принципів такої ді-
яльності задля належного правового меха-
нізму їх реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Окремі аспекти принципів правового 
регулювання інвестицій у соціальний роз-
виток села досліджували у своїх роботах 
Н.О. Багай, В.П. Жушман, В.М. Єрмоленко, 
М.І. Козир, П.Ф. Кулинич, О.Ф. Скакун, 
А.М. Статівка, О.В. Шубравська та інші 
науковці. Проте наявність дискусійних пи-
тань у цьому контексті свідчить про те, що 
не існує єдиного підходу щодо визначення 
поняття та системи принципів правового 
регулювання інвестицій у соціальний роз-
виток села.

Як доречно зазначає П.Ф. Кулинич, пра-
вові ідеї як один із регулюючих пластів ме-
ханізму правового регулювання виявляють-
ся насамперед у правових принципах, які не 
тільки виводяться зі змісту норм позитивно-
го права, а й формуються юридичною наукою 
як початковий елемент, початковий етап у 
розвитку та вдосконаленні правового регу-
лювання суспільних відносин. Закладаючи 
підвалини нової правосвідомості, правові 
принципи таким чином визначають змістов-
ні напрями формування таких форм буття 
права, як правові норми та правовідносини 
[1, c. 105].

Метою статті є з’ясування поняття «прин-
ципи правового регулювання інвестицій 
в соціальний розвиток села» та системи 
принципів правового регулювання інвес-
тицій у соціальний розвиток села. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Доцільно зазначити, що серед науковців, 
представників теорії держави та права най-
більш прийнятною є класифікація принципів 
права за змістом і сферою їх розповсюдження 
та поділ на чотири групи: 1) загальні принци-
пи; 2) міжгалузеві; 3) галузеві; 4) принципи 
правових інститутів [2, c. 103-104].

Проте професор В.М. Єрмоленко, до-
сліджуючи систему аграрних майнових від-
носин, запропонував поділяти принципи 
правового регулювання на три групи: за-
гальноправові, галузеві та спеціальні. Вида-
ється, що така класифікація є найбільш до-
цільною для всіх аграрно-правових відносин. 
Як зазначає науковець, загальноправового 
характеру принципи набувають через уні-
фікацію із загальними засадами правового 
регулювання, які є методологічною основою 
для інших галузей права. Тому до них слід 
віднести принципи: створення рівних умов 
господарювання для всіх суб’єктів аграрних 
майнових правовідносин; поєднання мето-
дів дозволу, примусу та заборони у регулю-
ванні виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств. У свою 
чергу, галузеві принципи є спільними для 
всіх аграрних відносин. Це принципи: забез-
печення населення безпечними та якісними 
харчовими продуктами та продуктами про-
мисловості, високоякісною сировиною; за-
безпечення продовольчої безпеки держави; 
урахування особливостей сільськогосподар-
ської діяльності [3, c. 13].

Утім, для виокремлення спеціальних 
принципів правового регулювання інвес-
тицій в соціальний розвиток села велико-
го значення набуває з’ясування принципів 
правового регулювання суспільних відносин 
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соціального розвитку села, особливу увагу 
яким приділяв у своїх дослідженнях профе-
сор А.М. Статівка. Він диференціював їх на 
загальні та спеціальні. При цьому до загаль-
них принципів науковець відносить: прин-
цип справедливості; принцип забезпечення 
соціальних прав людини та громадянина; 
принцип установлення гідних умов життє-
діяльності людини; принцип забезпечення 
соціальної безпеки суспільства; принцип до-
сягнення соціальної захищеності населення; 
принцип подолання формально-юридичної 
рівності з метою усунення будь-яких роз-
біжностей у матеріальному становищі інди-
відів; принцип взаємної соціальної відпові-
дальності громадян, суспільства та держави  
[4, c. 47]. До спеціальних принципів нале-
жать: принцип пріоритетності соціально-
го розвитку сільських територій; принцип 
протекціонізму соціального розвитку села; 
принцип поєднання місцевих і державних 
інтересів щодо соціального розвитку села; 
принцип відповідальності громадян, сус-
пільства та держави за послідовий розвиток 
соціальної сфери села; принцип здійснен-
ня судового захисту соціальних прав селян, 
сільських громад [4, c. 57].

Наведені принципи тісно пов’язані з 
принципами правового регулювання інвес-
тицій у соціальний розвиток села, а тому да-
ють підстави визначити спеціальні принципи 
правового регулювання інвестицій у соціаль-
ний розвиток села як основоположні, фунда-
ментальні ідеї, керівні засади, які становлять 
основу виникнення, зміни та припинення 
правовідносин, пов’язаних з інвестиціями 
в соціальний розвиток села, та визначають 
їхній зміст. Уявляється, що до таких прин-
ципів необхідно віднести: принцип сталого 
розвитку соціальної сфери села; принцип за-
безпечення соціальних стандартів сільських 
жителів; принцип публічно-приватного 
партнерства в соціальній сфері села.

Принцип сталого розвитку соціальної 
сфери села. Розвиток соціальної сфери села 
має важливе значення не лише в аспекті за-
безпечення основних прав і свобод сільських 
жителів, але й належного облаштування сіль-
ських територій, що впливає на стан аграрно-
го виробництва та продовольчу безпеку дер-
жави.

О.В. Шубравська наголошує на тому, що 
в складі сталого розвитку визначальне міс-
це належить економічній складовій частині, 
оскільки вона формує передумови для стало-
го функціонування решти складових частин. 
Водночас піднесення рівня економічного 
розвитку означає не тільки посилення тех-
ногенного навантаження на природу, але й 
можливість впровадження ресурсоощадних 

і екологобезпечних технологій, удосконален-
ня системи контролю та запобігання еколо-
гічним катастрофам, підвищення загальної 
екологічної грамотності населення. Отже, не 
стільки самі по собі економічний розвиток 
і економічне зростання впливають на стан 
навколишнього природного середовища, 
скільки їх напрями та способи забезпечення. 
Взаємне узгодження розвитку економічної 
та соціальної складових частин забезпечу-
ється за умови переорієнтації економічного 
зростання із самоцілі на задоволення соці-
альних потреб. Інакше кажучи, економічне 
зростання має супроводжуватися адекват-
ними соціальними перетвореннями та спри-
яти вирішенню проблеми підвищення якос-
ті навколишнього природного середовища  
[5, c. 36].

Безумовно, економічна складова части-
на має важливе значення в аспекті розвитку 
сільських територій та забезпечення продо-
вольчої безпеки держави шляхом виробни-
цтва сільськогосподарської продукції. Проте 
сьогодні пріоритетною необхідно визнавати 
соціальну сферу села, яка повинна бути зо-
рієнтована на сільських жителів як носіїв 
моралі, культури та традицій, оскільки, як за-
значає професор В.М. Єрмоленко, провідна 
роль у подоланні проблем сталого розвитку 
сільських територій належить насамперед 
заходам, які забезпечують сталий соціальний 
розвиток цих територій із метою виховання 
висококультурного сільського жителя, як су-
часного, так і майбутнього [6, c. 57].

Таким чином, принцип сталого розвитку 
соціальної сфери є пріоритетним принципом 
інвестування у цю сферу, який передбачає 
якісне облаштування сільських територій 
об’єктами інфраструктури, щоб сільські жи-
телі могли отримувати соціальні послуги 
для задоволення своїх побутових, духовних, 
культурних, матеріальних та інші потреб. 

Принцип дотримання соціальних стан-
дартів рівня життя сільського населення. 
Конституція України визнала людину най-
вищою соціальною цінністю. Реалізація цієї 
надважливої норми можлива лише за умови 
реального визнання та гарантування соціаль-
них прав усіх верств населення, у тому числі 
й селян. Проте державна політика у сфері 
соціального забезпечення сільських жителів 
здебільшого має декларативний характер і не 
містить механізмів реалізації. 

Між тим, як зазначає Н.О. Багай, законо-
давче визнання, закріплення та захист осно-
вних прав селян є необхідною умовою за-
безпечення подальшого розвитку соціальної 
сфери села. Адже реформування аграрних 
відносин буде лише тоді результативним, 
коли поряд зі зміною економічних засад гос-
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подарювання в аграрному секторі здійсню-
ватимуться заходи, спрямовані на соціальне 
відродження села, поліпшення умов життя і 
праці селянина, підвищення життєвого рівня 
сільського населення. З урахуванням цього 
важливим напрямом розвитку аграрного за-
конодавства є забезпечення та захист прав 
основних виробників сільськогосподарської 
продукції – селян [7].

Проте сучасна ситуація в соціальній сфері 
села дає підстави стверджувати, що соціальні 
стандарти не дотримуються, а державна по-
літика залишається декларативною. Однак, 
як доречно зазначає професор А.М. Статівка, 
для соціального розвитку села велике значен-
ня має використання соціальних стандартів, 
що відповідають сучасному розвитку суспіль-
ства. Це означає, що соціальний розвиток села 
має бути прийнятним, відповідати певним 
вимогам якості в задоволенні потреб сіль-
ських мешканців незалежно від вікової групи 
в усіх соціальних сферах. Так, у сфері охоро-
ни здоров’я це підвищення якості первинної 
медико-санітарної допомоги, використання 
новітніх методів і технологій лікування; в 
освітній сфері – використання в навчальному 
процесі комп’ютерної техніки, підключення 
до Інтернету; у сфері житлово-комунального 
обслуговування – благоустрій житла з ураху-
ванням нових стандартів забудови сільських 
територій, поліпшення його забезпечення за-
собами зв’язку, електро-, газо-, водопостачан-
ня і водовідведення; у сфері фізичної куль-
тури і спорту – створення умов для занять 
фізичною культурою за місцем проживання, 
будівництво та зміцнення наявної матеріаль-
но-технічної бази фізкультурно-спортивних 
комплексів тощо [8, c. 36].

Соціальні стандарти є індикатором роз-
витку соціальної сфери села, а тому важливо-
го значення на сьогодні набуває розроблен-
ня по кожному із законодавчо закріплених 
державних стандартів програм розвитку для 
сільських територій та їх жителів з метою 
гарантування їхніх прав. При цьому особли-
вого значення набуває відновлення об’єктів 
інфраструктури, яка на сьогодні потребує 
фінансування шляхом залучення як держав-
них, так і приватних інвестицій.

Принцип публічно-приватного партнер-
ства в соціальній сфері села. В основі ефек-
тивного розвитку соціальної сфери села 
лежить налагоджена система співпраці між 
органами державної влади, органами міс-
цевого самоврядування, сільськогосподар-
ськими товаровиробниками та сільськими 
жителями для забезпечення соціальних стан-
дартів, відновлення об’єктів інфраструктури, 
сприяння сталому розвитку сільських тери-
торій. 

Використання в національному законо-
давстві категорії «державно-приватне парт-
нерство» є суперечливим, адже до державних 
партнерів віднесено також територіальні гро-
мади в особі органів місцевого самоврядуван-
ня. У свою чергу, усталеною міжнародною 
практикою є вживання категорії «публічно-
приватне партнерство» (англ. public-private 
partnership), в основі якої лежить дихотомія 
поділу суб’єктів на публічних (органи дер-
жавної влади та органи місцевого самовря-
дування) і приватних (юридичні та фізичні 
особи). Тому вважається доцільним привес-
ти відповідне законодавство у відповідність 
до міжнародних стандартів, використовуючи 
термін «публічно-приватне партнерство». 

Незважаючи на велику кількість норма-
тивно-правових актів у сфері публічно-при-
ватного партнерства, на сьогодні воно так і 
не набуло широкого поширення. Основними 
причинами уповільнення розвитку держав-
но-приватного партнерства визначено: не-
достатній рівень уваги держави до реалізації 
політики у сфері державно-приватного парт-
нерства і недосконалість системи управління 
розвитком такого партнерства; відсутність 
у сфері державно-приватного партнерства 
дієвих заходів зі створення умов для його 
розвитку, а також чіткого розмежування по-
вноважень між органами державної влади 
та координації їхньої діяльності; наявність 
галузевих особливостей провадження гос-
подарської діяльності та складність умов 
довгострокового та взаємовигідного спів-
робітництва між державою та приватними 
партнерами; низький рівень інституційної 
спроможності органів державної влади та 
приватного сектору до впровадження дер-
жавно-приватного партнерства; низький рі-
вень довіри громадян до органів державної 
влади та обізнаності з питань переваг реалі-
зації інвестиційних проектів на засадах дер-
жавно-приватного партнерства, недостатній 
рівень поінформованості населення про пе-
реваги та ризики застосування механізмів 
такого партнерства; неналежне кадрове за-
безпечення органів виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування фахівцями 
у сфері державно-приватного партнерства, 
недостатній обсяг фінансування реального 
сектору економіки; несприятливий інвес-
тиційний клімат і складність умов прова-
дження підприємницької діяльності під час 
реалізації проектів державно-приватного 
партнерства; наявність проблем у відносинах 
між органами державної влади та приват-
ним сектором під час проведення погоджу-
вальних процедур, захисту прав власності 
інвесторів, розв’язання господарських спо-
рів; складність механізму надання держав-
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ної підтримки для реалізації довгострокових 
інвестиційних проектів за участю приватних 
партнерів; відсутність ефективного меха-
нізму надання державної підтримки у сфері 
державно-приватного партнерства; неузго-
дженість нормативно-правової бази з питань 
державно-приватного партнерства; недоско-
налість механізму тарифного регулювання 
та економічна необґрунтованість тарифів [9].

Окрім того, варто зазначити, що серед 
сфер застосування державно-публічного 
партнерства не виокремлюються аграрний 
сектор і розвиток сільських територій, при 
цьому зазначено, що така діяльність може 
застосовуватися в інших сферах, крім ви-
дів господарської діяльності, які відповідно 
до закону дозволяється здійснювати тільки 
державним підприємствам, установам та ор-
ганізаціям. Державно-приватне партнерство 
застосовується з урахуванням особливостей 
правового режиму щодо окремих об'єктів та 
окремих видів діяльності, встановлених за-
коном.

З метою розвитку економічних, правових 
та організаційних засад реалізації держав-
но-приватного партнерства в житлово-ко-
мунальному господарстві як елемента сис-
теми фінансового забезпечення модернізації 
та відновлення житлового фонду та жит-
лово-комунальної інфраструктури, задля 
сприяння адаптації системи господарства 
до ринкових умов, підвищення енергоефек-
тивності будівель, зменшення обсягів спо-
живання природного газу підприємствами 
комунальної енергетики, поліпшення якості 
питної води в Україні розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. 
було схвалено Концепцію розвитку держав-
но-приватного партнерства у житлово-кому-
нальній сфері [10].

Проте існує також гостра необхідність 
поширення державно-публічного партнер-
ства у сфері відновлення об’єктів соціальної 
інфраструктури шляхом побудови та рекон-
струкції закладів освіти, охорони здоров'я, 
культури, фізичної культури та спорту, по-
бутового обслуговування тощо.

З цього приводу цікавим є досвід Великої 
Британії, де на сьогодні підписано близько 
900 державно-приватних проектів, біль-
шість із яких реалізуються у сфері соціальної 
інфраструктури. Це відображає пріоритети 
уряду, який намагається розв’язати серйоз-
ну проблему в галузі медицини та освіти, а 
також у транспортному секторі, в установах 
виконання покарань, у сфері оброблення від-
ходів, у військовому секторі та в секторі жит-
лово-соціального найму. Більшість цих про-
ектів здійснюються органами місцевої влади. 
У результаті із 100 проектів, що функціону-

ють, у 80–90% випадків рівень їх виконання 
є задовільним [11].

Однак в Україні не зафіксовано випадків 
успішного залучення приватних інвестицій 
на засадах державно-приватного партнер-
ства до реалізації стратегічно важливих 
соціально-гуманітарних проектів (у т. ч. у 
сфері освіти, охорони здоров’я, розвитку та 
підтримки культурно-історичної спадщини 
тощо) [12].

Така ситуація повинна вирішуватися 
державою шляхом формування сприятли-
вого інвестиційного клімату сільських те-
риторій. Для цього, як зазначає професор 
А.М. Статівка, необхідно удосконалити 
законодавство щодо інвестицій у соціаль-
ну сферу села. По-перше, треба розробити 
систему державних гарантій інвесторам (ві-
тчизняним, іноземним), включаючи надання 
гарантій протягом періоду реалізації різних 
інвестиційних проектів; по-друге, варто ви-
значити першочергові інвестиційні напрями 
щодо об’єктів соціальної інфраструктури; 
по-третє, слід ліквідувати наявні прогалини 
та суперечності між інвестиційним і подат-
ковим законодавством; по-четверте, треба за-
кріпити умови та порядок надання податко-
вих пільг для інвесторів, а також встановити 
спеціальні податкові режими [13, c. 26–27].

У цьому аспекті великого значення на-
буває необхідність розроблення Концепції 
публічно-приватного партнерства в сіль-
ському господарстві, яка б передбачала осно-
вні сфери залучення інвестицій в об’єкти як 
виробничої, так і невиробничої інфраструк-
тури сільських територій, форми, принципи 
та гарантії такої діяльності. 

Висновок

Отже, під принципами правового регулю-
вання інвестицій у соціальний розвиток села 
пропонується розуміти основоположні, фун-
даментальні ідеї, керівні засади, які станов-
лять основу виникнення, зміни та припинен-
ня правовідносин, пов’язаних з інвестиціями 
у соціальний розвиток села, та визначають 
їхній зміст.
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 Рассмотрены принципы правового регулирования инвестиций в социальное развитие села. Опре-
делены специальные принципы правового регулирования инвестиций в социальное развитие села, 
сформулировано понятие последнего. Раскрыта суть каждого указанного принципа, предложены со-
ответствующие усовершенствования законодательства.

 Ключевые слова: социальное развитие села, инвестиции в социальное развитие села, принципы 
правового регулирования, сельское население, сельскохозяйственные товаропроизводители. 

 The principles of legal regulation of investments in the social development of the village are considered. 
The specific principles of legal regulation of investments in rural social development are defined. The concept 
of this is formulated. The essence of each of the specified principle is disclosed and the corresponding im-
provement of the legislation is proposed.

 Key words: social development of rural areas, investment in rural social development, principles of 
legal regulation of rural population, agricultural producers.


