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ВСТУП 

 

 

На сьогодні в Україні, як і в більшості країн світу, існують проблеми 

щодо розподілу доходів серед усіх верств населення, підтримання здоров’я 

нації, забезпечення доступу до освіти, продовольства, питної води та чистого 

повітря. Усі ці фактори впливають на якість життя. 

У світовому рейтингу рівня життя Україна втрачає позиції і за рік наша 

країна опустилася на п’ять сходинок в індексі процвітання і зараз посідає 

112 місце з 119 країн (зазначимо, що високий рівень життя демонструє 

Норвегія).  

Якість життя залежить від рівня безпеки, демографічних показників, 

доходів населення, якості харчування, якості та комфорту житла, одягу, 

якості охорони здоров’я, якості освіти, культури, якості соціальних послуг та 

якості сфери обслуговування. 

Підвищення якості життя українців є одним із пріоритетних напрямів 

діяльності держави, а єдиним правильним шляхом покращення якості життя 

є реформи, у тому числі реформи соціальної сфери.  

Відомо, що соціальна сфера являє собою сукупність галузей, 

організацій, підприємств, які безпосередньо пов’язані і визначають спосіб і 

рівень життя людей, їх добробут, споживання. До цієї сфери належать освіта, 

культура, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, фізична культура, 

громадське харчування, пасажирський транспорт, зв’язок. 

Враховуючи вищезазначене, актуальними і своєчасними є дослідження 

питання розвитку соціальної сфери та фінансування соціальної сфери в 

Україні. 

Сутність і проблеми фінансування соціальної сфери досліджують такі 

науковці як Воробйова Г., Дєгтяр А., Ковальська Л., Кінаш І., Кучин С., 

Салівончик О., Токарчук Д., Шпильова Ю., Малік Є. та інші.  



 

 

 

 

Вивчення наукових праць, світової практики фінансування соціальної 

сфери свідчить про те, що окремі аспекти розвитку соціальної сфери, 

залежно від обсягів та джерел фінансування, розроблені недостатньо повно і 

вимагають додаткових досліджень. Це питання використання світового 

досвіду фінансування соціальної сфери в Україні, розробка управлінських 

рішень щодо вдосконалення фінансування соціальної сфери, а також 

використання альтернативних джерел фінансування соціальної сфери. 

Теоретична та практична значущість вирішення визначених 

проблемних питань, недостатня розробка зумовлюють актуальність обраної 

теми, структуру, мету та завдання дипломної роботи. 

 Мета дослідження – комплексна розробка теоретичних та практичних 

аспектів фінансування соціальної сфери, а також визначення перспектив 

розвитку та вдосконалення фінансування соціальної сфери в Україні. 

Завдання дослідження:  

1) Вивчити сутність та джерела фінансування соціальної сфери; 

2) Розглянути інформаційне забезпечення фінансування соціальної 

сфери 

3) Дослідити наукові публікації з питань фінансування соціальної 

сфери; 

4) Розглянути закономірності та тенденції розвитку соціальної сфери; 

5) Проаналізувати фінансування соціальної сфери в Україні; 

6) Оцінити показники результативності та ефективності щодо 

фінансування соціальної сфери;  

7) Розглянути світовий досвід фінансування соціальної сфери та 

можливості його використання в Україні; 

8) Розробити пропозиції та управлінські рішення щодо вдосконалення 

фінансування соціальної сфери в Україні; 

9) Вивчити альтернативні джерела фінансування соціальної сфери в 

Україні. 



 

 

 

 

Об’єкт дослідження – фінансування соціальної сфери. 

Предмет дослідження – теоретичні та практичні засади фінансування 

соціальної сфери. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались такі 

методи: методи теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу – для 

з’ясування та уточнення сутності понять «соціальна сфера», «фінансування 

соціальної сфери»; методи статистичного аналізу – для вивчення сучасного 

стану і рівня фінансування соціальної сфери; системний метод – для 

обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення фінансування соціальної 

сфери; методи економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії – для 

оцінки значень показників, що досліджувалися; графічний метод – для 

наочного зображення статистичного матеріалу і схематичного зображення 

низки теоретичних і практичних положень дослідження; інші.  

Обробка даних здійснювалась за допомогою ПЕОМ з використанням 

пакета MS EXCEL. 

Теоретичною базою дослідження є наукові праці українських та 

зарубіжних вчених з фінансування соціальної сфери в України. 

Інформаційну базу дослідження склали офіційні матеріали Державної 

служби статистики України, Міністерства фінансів Україні, Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, матеріали 

наукових конференцій, результати власних розрахунків. 

Практична цінність.  

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та пропозиції, списку використаних джерел. 
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