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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 
В статті розглядаються підходи до розуміння структури соціальної інфраструктури. Виділено підходи до визна-

чення терміну «соціальна інфраструктура», на основі аналізу структур соціальної інфраструктури за 35 вченими було 
визначено компоненти, які ними виділяються частіше та рідше. Розглянуто поділ соціальної інфраструктури на соціаль-
но-побутову та соціально-культурну інфраструктуру, класифікацію галузей соціальної інфраструктури за видами обслуго-
вування, досліджено підсистеми соціальної інфраструктури, що залежать від конкретних  видів  життєдіяльності  суспі-
льного  індивіда, проаналізовано елементи, що поділяються за єдністю і цільовим призначенням галузей у системі суспіль-
ного розподілу праці. 

Ключові слова: соціальна інфраструктура, соціально-побутова інфраструктура, соціально-культурна інфрастру-
ктура, охорона здоров’я, матеріально-побутова підсистема, соціально-оздоровча інфраструктура    

Павел Кобылин. К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. В статье 
рассматриваются подходы к пониманию структуры социальной инфраструкутры . Выделены подходы к определению те-
рмина «социальная инфраструктура», на основе анализа структур социальной инфраструктуры по 35 ученым были опре-
делены компоненты, которые ими виделяются чаще и реже. Рассмотрено деление социальной инфраструктуры на социа-
льно- бытовую и социально-культурную инфраструктуру, классификацию отраслей социальной инфраструктуры по видам 
обслуживания, исследованы подсистемы социальной инфраструктуры, зависящие от конкретных видов жизнедеятельно-
сти общественного индивида, проанализированы элементы, которые делятся по единству и целевому назначению отрас-
лей в системе общественного разделения труда. 
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Pavlo Kobylin. TO THE QUESTION OF THE DEFINITION OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE STRUCTURE. 
The article deals with approaches to the definition of the structure of the social infrastructure. Approaches to the definition of the 
term “social infrastructure” have been highlighted, components have been defined  based on the analysis of the social infrastructure 
structure by 35 researchers which are highlighted more often or seldom by them. Division of the social infrastructure on the socio-
domestic infrastructure and socio-cultural infrastructure, classification of the social infrastructure sectors by types of service have 
been examined, social infrastructure subsystems that depend on certain type of the public individual’s  
vital activity have been studied, elements which are divided by the unity and purpose of sectors in the system of the social division 
labor have been analyzed. 
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Постановка проблеми. Трансформаційні 

процеси в економіці України спричиняють зростання 
ролі соціальної складової господарства країни, що 
потребує в забезпеченні якісних характеристик соці-
альної інфраструктури. Мова йдеться про необхід-
ність гарантування соціального захисту людини, під-
вищення рівня її життя та зниження різних соціаль-
них диспропорцій. Важливу роль в цьому відіграє 
соціальній інфраструктурі, яка здійснює виховання 
підростаючого покоління, забезпечує відтворення 
робочої сили, створює оптимальні житлово-
комунальних та побутових умов життя населення, 
сприяє довголіттю та зміцненню здоров’я населення, 
раціональному використанню вільного часу людей, 
створює умови для відпочинку та підвищенню куль-
турного рівня населення; гарантує соціальну захи-
щеність всіх груп населення, задовольняє потреби в 
товарах чи послугах при підвищенні рівня плато-
спроможності населення. Таким чином, соціальна 
інфраструктура здійснює оптимізацію суспільного 
розвитку, сприяє формуванню всебічно розвиненої 
особистості, удосконалення способу життя. 

Метою статті є аналіз підходів до розуміння 
структури соціальної інфраструктури. 
_________________ 
© Кобилін П., 2013 

Аналіз попередніх досліджень. Питання роз-
витку соціальної інфраструктури вивчають різні нау-
ки, зокрема соціологія, регіональна економіка тощо, і 
серед них важливе місце посідає суспільна географія, 
оскільки вона досліджує територіальні аспекти роз-
витку соціальної інфраструктури природні та соціа-
льно-економічні фактори, що впливають на розвиток 
соціальної інфраструктури в регіоні. Територіальні 
особливості розвитку соціальної інфраструктури 
(сфери обслуговування населення) певної території 
досліджує такий напрям суспільної географії як гео-
графія сфери обслуговування (соціальної інфрастру-
ктури). Даними питаннями займалися такі науковці 
як А.Д. Ульянов, С.І. Хватов, 1971 [38], 
Н.А. Утенков, 1971 [39], В.А. Жамін, 1977 [16], 
Є.П. Горбунов, 1977 [11], М.М. Нєкрасов, 1978 
[25], В.І. Дриц, 1980 [13], С.П. Чертополохов, 1980 
[41], Е.Б. Алаєв, 1983 [2], А.Д. Павлова, 
С.С. Ткаченко, Є.І. Сорока, 1983 [33], Л. Миштера, 
1984 [24], С.Г. Важенін, 1984 [8], А.І. Бурачас, 1984 
[30], Л.В. Козловська, 1985 [28], В.Г. Канін, 1987 
[20], В.П. Можина, И. Марко, 1987 [29], К. Іванічка, 
1987 [18], Л.В. Бондаренко, 1987 [6], С.А. Шавель, 
1988 [42], М.Д. Шаригін, 1988 [44], Ю.Б. Рандалов, 
Ц.Б. Будаєва, 1989 [27], М.Ф. Голіков, Б.Я. Двоскін, 
1990 [10], В.М. Рутгайзер, В.І. Корягін, 
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Т.І. Арбузова, 1990 [36], А.Ю. Шарипов, 1990 [43], 
О.І. Алексєєв, С.О. Ковальов, О.О. Ткаченко, 1991 
[3], Ю.І. Саєнко, 1991 [31], О.І. Шаблій, 1994 [34], 
А.Г. Ягодка, 2000 [49], О.В. Вавілова, 2001 [7], 
Р. Дяків, 2002 [15], Н.О. Сафронов, 2004 [47], 
О.А. Шуст, 2004 [46], Д.М. Стеченко, 2006 [35], 
С.І. Бандур, Т.А. Заяць, В.І. Куценко, 2006 [5], 
Ю.К. Грицай, 2011 [12], В.В. Соляр, 2012 [32] та інші 
вчені. Поняття «соціальна інфраструктура» є багато-
гранним, на сьогодні немає єдиної точки зори стосо-
вно як розуміння цього терміну, а також структури 
соціальної інфраструктури, тому визріла необхід-
ність в узагальненні структури соціальної інфрастру-
ктури з позицій сучасної суспільної географії.   

Виклад основного матеріалу. Як вже зазна-
чалося вище, єдиної точки зору стосовно розуміння 
поняття «соціальна інфраструктура» на сьогоднішній 
день немає. Існує 4 підходи до розуміння поняття 

«соціальна інфраструктура» з точки зору її функції: І 
підхід стосується створення умов зайнятого населен-
ня у виробництві, ІІ підхід –  забезпечення нормаль-
них умов проживання населення, ІІІ підхід заснова-
ний на забезпеченні задоволення потреб людей, ІV – на 
задоволення потреб послугами населенню. Окрім 
того, з точки зору матеріального представлення соці-
альну інфраструктуру розуміють як матеріально-
технічну базу, як сукупність закладів, підприємств 
або сукупність галузей народного господарства. Від-
повідно, немає єдиного погляду щодо структури со-
ціальної інфраструктури. В процесі дослідження ав-
тором було опрацьовано структури соціальної інфра-
структури за 35 авторами, перелічених вище, за яки-
ми були виділені найбільш та найменш поширені 
компоненти у структурі соціальної інфраструктури. 
Результати аналізу представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Узагальнена структура соціальної інфраструктури (складено автором) 

 
Назва сектору Кількість  

вчених 
Назва сектору Кількість  

вчених 
Культура та мистецтво 35 Природоохоронні заходи 7 
Освіта 35 Забезпечення безпеки  

населення і правопорядку 
5 

Охорона здоров’я  35 Інформаційні засоби 5 
Житлово-комунальне господарство 32 Громадські організації 4 
Роздрібна торгівля 31 Виробничий побут, умови та  

оплата праці 
2 

Фізкультура та спорт 28 Юридичні послуги 2 
Побутове обслуговування 27 Ремонтні служби невиробничих  

підприємств 
1 

Пасажирський транспорт 26 Церква 1 
Громадське харчування 23 Садівничі ділянки 1 
Зв'язок по обслуговуванню насе-
лення 

23 Готельне господарство 1 

Соціальне забезпечення 16 Зайнятість і безробіття 1 
Рекреаційне господарство і туризм 14 Рівень та якість життя населення 1 
Наука та наукове обслуговування 11 Споживчий ринок 1 
Кредитно-фінансові, страхові по-
слуги 

9 Реальні доходи 1 

Державне управління 7 Військова безпека 1 
 

З таблиці 1 видно, що такі галузі соціальної 
інфраструктури як культура та мистецтво, освіта, 
охорона здоров’я виділяються усіма вченими, пере-
важна більшість вчених також розглядають житлово-
комунальне господарство, роздрібну торгівлю, фіз-
культуру та спорт, побутове обслуговування, паса-
жирський транспорт, громадське харчування, зв'язок 
по обслуговуванню населення. Ці галузі є базовими, 
оскільки вони задовольняють першочергові потреби 
людини: у підтриманні свого здоров’я, здоровому 
способі життя, у підвищенні свого культурного, ін-
телектуального розвитку, забезпеченні житлом та 
його оснащеністю, товарами народного вжитку, у 
якісному харчуванні за межами свого проживанні, 
переміщенні з місця проживання до місця роботи, 
навчання, у постійному зв’язку між собою. Менше 
половини вказаних вчених до соціальної інфраструк-
тури відносять такі сектори як соціальне забезпечен-

ня, наука та наукове обслуговування, державне 
управління, забезпечення безпеки населення і право-
порядку, інформаційні засоби, громадські організа-
ції, оскільки вони, як правило, розглядаються скла-
довими невиробничої сфери. Наприклад, такої думки 
схильні Л.А. Меркушева [23] та М.А. Абрамов [1]. 
Що стосується решти галузей соціальної інфраструк-
тури, то вони мають епізодичний характер. Так, ви-
робничий побут, умови та оплата праці розглядають-
ся у роботах С.П. Чертополохова [41], С.А. Шавеля 
[42], ремонтні служби невиробничих підприємств – 
В.А. Жаміним [16], садівничі ділянки – 
А.Д. Павловою, С.С. Ткаченко, Є.І. Сорокою [33]. 
Зазначені сектори соціальної інфраструктури відді-
ляються вченими, які працювали над даним питан-
ням у 70-х та 80-х рр.. ХХ сторіччя в Союзі Радянсь-
ких Соціалістичних Республік (СРСР), де значна 
роль приділялася соціальної ролі у виробництві, ве-
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лике значення у суспільстві мали садівничі ділянки, 
які регулювалися низкою нормативно-правових актів 
в СРСР та надавалися співробітниками відомчих 
установ. Можна сказати, що у СРСР більш пошире-
ними були такі сектори як рекреаційне господарство 
(3 14 вчених, що виділили його у складі соціальної 
інфраструктури, монографії 11-х з них були видані у 
СРСР), наука та наукове обслуговування (9 з 11 вче-
них). Така ситуація пояснюється тим, що в СРСР 
була потужна державна підтримка цих секторів, була 
розвинута потужна мережа науково-дослідних уста-
нов, кожне велике промислове підприємство мало 
базу відпочинку, дитячий табір. З розпадом СРСР 
державна підтримка розвитку садівничих ділянок, 
рекреаційного господарства, науки та наукового об-
слуговування знизилася а соціальні дослідження по-
чали розвиватися окремим напрямком в соціальній 
географії в наслідок соціологізації географічної нау-
ки. Як вже зазначалося вище, в незалежних постра-
дянських республіках скоротилися обсяги державно-
го бюджету, що призвело до розвитку приватного 
сектору економіки. І це відображається в структурах 
соціальної інфраструкутри вчених, які працювали та 
працюють в умовах незаложності. Так, підвищюєть-
ся роль юридичних послуг, готельного господарства, 
акцентується увага на ролі людини в господарстві 
держави, що відображається у виділенні таких ком-
понентів як зайнятість і безробіття, рівень та якість 
життя населення, споживчий ринок, реальні доходи. 
З розпадом СРСР підвищилася значення релігії у 
суспільстві в пострадянських країнах. Наприклад, 
Ю.І. Саєнко її виділяє у складі соціальної інфрастук-
тури і пояснює тим, що церква надає духовні, релі-
гійні послуги, як і культура, наука, освіта, займається 
госпрозрахунковою діяльністю, хоча вона й є поза 
державою та немає державного фінансування [31].    

Існують інші підходи до визначення структу-
ри соціальної інфраструктури. Так, О.М. Алимов, 
О.І. Кочерга, В.А. Богаєнко [4], Ю.Б. Шпильова [45] 
соціальну інфраструктуру поділяють на соціально-
побутову та соціально-духовну інфраструктуру. 
Н.М. Витренко [9], М.М. Паламарчук, 
А.М. Паламарчук [26], C.В. Мочерний [14] розгля-
дають такі елементи соціальної інфраструктури: со-
ціально-побутова та соціально-культурна інфра-
структура. 

Усі вищезгадані вчені в структурі соціально-
побутової інфраструктури виділяють сферу житлово-
комунального господарства, роздрібну торгівлю, 
громадське харчування, пасажирський транспорт, 
зв'язок по обслуговуванню населення, побутове об-
слуговування. О.М. Алимов, О.І. Кочерга, 
В.А. Богаєнко до цього переліку додають кредиту-
вання та державне страхування населення [4].   

В рамках соціально-культурної (соціально-
духовної) інфраструктури цими авторами виділяють-
ся охорона здоров’я, фізична культура і спорт, соціа-
льне забезпечення, культура і мистецтво, освіта. 
Проте деякі автори доповнюють цей список. Так, 
С.В. Мочерний до соціально-культурної інфраструк-
тури відносить також відпочинок та дозвілля, рекре-
аційне господарство, культові споруди [14], а 
О.М. Алимов, О.І. Кочерга, В.А. Богаєнко – охорона 

навколишнього середовища, засоби масової інфор-
мації, суспільно-політична діяльність [4]. Зазначені 
автори соціально-побутову та соціально-духовну 
називають частинами соціальної інфраструктури. 
Проте вони деталізують кожну частину соціальної 
інфраструктури, виділяючи у них ланки та об’єкти. 
Ланками соціально-побутової інфраструктури вони 
вважають торгівлю, громадське харчування, житло-
во-комунальне господарство, побутове обслугову-
вання і т.п.; соціально-культурної – народна освіта, 
культура і мистецтво, охорона здоров'я і т.п.. 
Об’єктами соціально-побутової інфраструктури вони 
розуміють магазини, павільйони, кіоски тощо (торгі-
вля), їдальні, кафе, ресторани (громадське харчуван-
ня) тощо; об'єкти соціально-культурної інфраструк-
тури: дитячі садки, школи, ПТУ (народна освіта), 
будинки культури, бібліотеки, театри, будинки полі-
тпросвіти (культура і мистецтво), лікарні, полікліні-
ки (охорона здоров'я), стадіони, басейни (фізкульту-
ра і спорт) тощо [4, 14].  

Окреме місце у цьому підході посідає Ю.Б. 
Шпильова, яка розробила ієрархічну структуру соці-
альної інфраструктури. Вона у складі соціальної по-
бутової інфраструктури розглядає також побутово-
економічну інфраструктуру, що задовольняє  побу-
тові потреби людини (житлово-комунальне госпо-
дарство, сфера побутового обслуговування) та соціа-
льно-економічну інфраструктуру, мета якої – задово-
льнити природно-фізичні потреби, а також потреби 
населення в засобах зв’язку і переміщенні, до якої 
належать: торгівля і ресторанне господарство, соціа-
льне забезпечення, транспорт і зв’язок. В рамках со-
ціально-культурної інфраструктури автор розглядала 
освітньо-економічну інфраструктуру, що здійснює 
виховання загальноосвіченої та духовно багатої осо-
бистості (освіта, культура і мистецтво) та оздоровчо-
економічну, що покликана на забезпечення покра-
щення здоров’я (фізичного і духовного) населення та 
його вдосконаленні (охорона здоров’я, фізична куль-
тура і спорт, рекреаційне господарство) [45]. 

Ю.Б. Рандалов, Ц.Б. Будаєва [27], Л.І. Абалкін 
[48] у складі соціальної інфраструктури виділяють 
підсистеми: матеріально-побутову,  соціально-
оздоровчу, освітньо-духовну, комунікаційну, соціа-
льно-економічну. Матеріально-побутова підсисте-
ма задовольняє матеріально-побутові та природні 
фізіологічні потреби населення. До неї вони відно-
сять: житлово-комунальне господарство, побутове, 
торговельне обслуговування, громадське харчування. 
Соціально-оздоровча підсистема спрямована на охо-
рону та зміцнення здоров’я людей, організацію їх 
активного відпочинку. Її елементами є: заклади охо-
рони здоров’я, спортивні споруди, організаційно-
туристичні організації. Освітньо-духовна підсисте-
ма орієнтується на задоволення пізнавально-
духовних потреб населення, до якої належать: освіта, 
культура, мистецтво. Комунікаційна підсистема за-
довольняє потреби людей в пересуванні та зв’язку: 
пасажирський транспорт та зв'язок по обслуговуван-
ню населення. Соціально-економічна підсистема 
забезпечує потреби населення в різноманітних по-
слугах та фінансово-кредитних операціях. Вона 
включає ощадні каси, банки, правові заклади – юри-
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дичні консультації, нотаріальні контори. 
Подібну структуру соціальної інфраструктури 

розробила Л.Є. Загребова, структурними елементами 
якої автор називає види соціальної інфраструктури 
регіонів, але вона доповнює таку структуру відпові-
дністю видів  соціальної інфраструктури компонен-
там рівня життя населення. Першим видом вона на-
звала соціально-побутову інфраструктуру, що від-
повідає таким компонентам рівня життя населення 
як житлові умови, продовольство та харчування. 
Відповідно до цього у складі соціально-побутової 
інфраструктури присутні: житлова та комунальна 
інфраструктури, інфраструктура побуту, торгівлі та 
громадського харчування. Соціально-оздоровча ін-
фраструктура поділяється, у свою чергу, на: інфра-
структури охорони здоров'я, фізичної культури і 
спорту, охорони навколишнього середовища, охоро-
ни громадського порядку, туристичну інфраструкту-
ру, відповідає компонентам здоров’я, екологія, осо-
биста безпека. Освітньо-духовна інфраструктура 
має у своїй структурі духовну інфраструктуру, ін-
фраструктури освіти, розваг та відпочинку, компо-
нентами рівня життя населення є освіта та культура. 
Комунікаційна інфраструктура представлена транс-
портною, інформаційною інфраструктурами, інфра-
структурою зв’язку, телебачення та радіо, вона від-
повідає компоненту зв’язку. Соціально-економічна 
інфраструктура складається з фінансово-кредитної 
та правової інфраструктури, компонентом рівня жит-
тя населення автором вважається добробут. 
Л.Є. Загребова також додає шостий вид соціальної 
інфраструктури: суспільно-політична інфраструк-
тура, якої немає у структурі Ю.Б. Рандалова, Ц.Б. 
Будаєвої та Л.І. Абалкіна. На її думку, вона склада-
ється з передвиборчої інфраструктури та інфраструк-
тури управління. Цей вид відповідає таким компоне-
нтам рівня життя населення як демократія та участь 
[17].    

Ж.Т. Тощенко пропонує структуру соціальної 
інфраструктури у вигляді груп об’єктів залежно від 
конкретних  видів  життєдіяльності  суспільного  
індивіда: 

• Інфраструктура трудової діяльності 
• Інфраструктура суспільно-політичної дія-

льності 
• Діяльність населення у сфері культури 
• Інфраструктура сфери обслуговування 
• Соціальна інфраструктура охорони приро-

дного середовища та здоров’я людини 
• Умови міжособистісного спілкування.  
Під інфраструктурою трудової діяльності 

автор розуміє «…сукупність матеріально-речових 
елементів, що створюють загальні умови для ефек-
тивної трудової діяльності людини, в процесі якої 
формується і проявляються його сутнісні сили» [37, 
c. 47]. Сюди він відносить: умови праці (на виробни-
цтві), пасажирський транспорт і зв'язок, просторові 
умови розселення, матеріально-речова основа про-
фесійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації. 
Інфраструктура суспільно-політичної діяльності 
включає загальні умови, що забезпечують можли-
вість активної участі трудящих в управлінні справа-

ми суспільства і виробництва. Сюди входять: матері-
ально-технічна основа політичних заходів та засобів 
масової інформації, відповідні умови для розвитку 
ідейно-пізнавальної активності. Для забезпечення 
діяльності населення у сфері культури передбачаєть-
ся комплекс умов для: освіти (дитячі дошкільні уста-
нови, навчальні заклади всіх типів), підвищення 
культурного рівня (культурно-просвітні заклади, 
кінообслуговування, бібліотечна мережа, музеї), ор-
ганізації відпочинку (парки, зони відпочинку і т. д.). 
Інфраструктура сфери обслуговування забезпечує 
населення житлом, комунальним обслуговуванням, 
різного роду послугами і т.п. та відіграє важливу і 
дедалі зростаючу роль в житті людини. До неї відно-
сяться: торгівля, громадське харчування, житлово-
комунальне обслуговування, побутове обслугову-
вання. Соціальна інфраструктура охорони природ-
ного середовища і здоров'я людини надає прямий 
вплив на раціональну організацію життя як всього 
суспільства, так окремих його верств, груп і кожного 
індивіда. До неї відносяться: інфраструктура охоро-
ни навколишнього середовища, охорона здоров'я, 
фізкультура і спорт). Умови міжособистісного спіл-
кування – відповідні комплекси матеріальних умов, 
наприклад, спеціально обладнані приміщення, інвен-
тар і т.п. для організації спільного відпочинку, зу-
стріч людей, об'єднаних за інтересами, різними захо-
пленнями [37].  

В.І. Дриц розробив класифікацію галузей со-
ціальної інфраструктури за видами обслуговування:  

1. Галузі, що виконують функцію виховання 
і освіти членів суспільства, відтворення кваліфікова-
них кадрів (охорона здоров'я, фізична культура, сис-
тема освіти, культура і мистецтво, засоби масової 
інформації тощо). 

2. Галузі, покликані задовольняти потреби в 
умовах життя (житлово- комунальне господарство, 
побутове обслуговування, роздрібна торгівля, гро-
мадське харчування, зв'язок по обслуговуванню на-
селення, громадський транспорт, кредитування, дер-
жавне страхування, охорона і перетворення приро-
ди). 

3. Види діяльності, що регулюють соціально-
економічні процеси (управління, наука і наукове об-
слуговування, громадські організації, соціальне за-
безпечення тощо) [13]. 

Б.М. Хомелянський вважає неоднорідною соці-
альну інфраструктуру у зв’язку з різною функціона-
льною роллю її окремих ланок. Тому він виділяє у 
структурі соціальної інфраструктури такі ланки:  

а) ланки, що забезпечують відтворення ро-
бочої сили і розвиток особистості працівника (освіта, 
охорона здоров'я, культура), – соціально-економічна 
інфраструктура. Автор називає ці ланки соціально-
економічною інфраструктурою, оскільки вона під-
креслює єдність соціального та економічного впливу 
даних ланок через працівника на відтворювальні 
процеси); 

б) ланки, що створюють побутові умови 
життєдіяльності працівників і всього населення (роз-
дрібна торгівля, комунальне господарство, житловий 
фонд і т.д.), – побутова інфраструктура [40]. 

Н.Г. Лук’янова поділяє соціальну інфраструк-
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туру на елементи: що створюють людський капітал 
та споживацького характеру. До першої групи на-
лежать: освіта, охорона здоров’я, спорт, культура. До 
другої групи відносяться: побутове обслуговування, 
громадське харчування, пасажирський транспорт, 
роздрібна торгівля, житлово-комунальне господарст-
во, зв'язок [22].  

Заслуговує на увагу підхід, розроблений вче-
ними Ю.М. Казаковим, Б.С. Мовчаном [19] та М.П. 
Комаровим [21]. Ю.М. Казаков та Б.С. Мовчан виді-
ляють функціональні групи за єдністю і цільовим 
призначенням галузей у системі суспільного розпо-
ділу праці, а М.П. Комаров – за функціями соціаль-
ної сфери діяльності на інфраструктуру: розподілу та 
обміну, надання споживацьких послуг, охорона здо-
ров’я населення, формування суспільної свідомості 
та наукового світогляду, управління та охорона гро-
мадського порядку. До групи (інфраструктури) роз-
поділу та обміну належать: торгівля, кредит та стра-
хування; надання споживацьких послуг – житлове 
господарство, комунальне господарство, побутове 
обслуговування, пасажирський транспорт, зв'язок 
(обслуговування населення); охорони здоров’я насе-
лення – охорона здоров’я, санаторно-курортне обслу-
говування та відпочинок, соціальне суспільне утри-
мання населення, фізкультура і спорт; формування 
суспільної свідомості та наукового світогляду – 
просвіта (народна освіта та підготовка кадрів), куль-
тура (Ю.М. Казаковим, Б.С. Мовчаном), мистецтво, 
релігія (за М.П. Комаровим замість культури); управ-

ління та охорона громадського порядку – державне 
управління, громадські організації, органи оборони 
та охорони громадського порядку. 

Висновки. Таким чином, можна зробити ви-
сновки, що поняття соціальна інфраструктура є дуже 
широким, немає єдиної точки зору стосовно розу-
міння даного терміну та його структури. Проведене 
дослідження показало, що найбільш популярними 
секторами соціальної інфраструктури серед дослід-
ників є культура та мистецтво, освіта, охорона здо-
ров’я, житлово-комунальне господарство, роздрібна 
торгівля, фізкультура та спорт, побутове обслугову-
вання, пасажирський транспорт, громадське харчу-
вання, зв'язок по обслуговуванню населення. Окрім 
того виділяються підходи, за якими соціальна інфра-
структура поділяється на соціально-культурну та 
соціально-побутову, а також відображені структури, 
які поглиблюють це поняття (наприклад, поділ соці-
ально-побутової інфраструктури на побутово-
економічну та соціально-економічну інфраструктуру 
за Ю.Б. Шпильовою), або відповідність компонентів 
рівня життя населення видам соціальної інфраструк-
тури регіону, як це відобразила Л.Є Загрєбова. Поді-
бні теоретичні суспільно-географічні дослідження 
соціальної інфраструктури мають велике значення, 
оскільки вони систематизують різні підходи до ро-
зуміння цього поняття, його структури і на основі 
цього можливо розробити єдину трактовку цього 
терміну. 
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Summary 
Pavlo Kobylin. TO THE QUESTION OF THE DEFINITION OF  THE SOCIAL INFRASTRUCTURE 

STRUCTURE.  
The article deals with approaches to the definition of the structure of the social infrastructure. Approaches to the 

definition of the term “social infrastructure” have been highlighted; components based on the analysis of the social in-
frastructure structure by 35 researchers have been defined which are highlighted more often or seldom by them. Divi-
sion of the social infrastructure on the socio-domestic infrastructure and socio-cultural infrastructure, classification of 
the social infrastructure sectors by types of service have been examined, where it can be highlighted: sectors executing 
functions of upbringing and education of the society members, reproduction of skilled workers and sectors called to 
meet needs in living conditions; social infrastructure subsystems that depend on certain type of the public individual’s 
vital activity have been studied: work infrastructure, political activity infrastructure, population activity in culture,  
service sector infrastructure, social infrastructure of the environmental protection and human health, conditions of 
interpersonal communication; elements which are divided by the unity and purpose of sectors in the system of the social 
division labor have been analyzed: distribution and exchange, providing consumer services, public health, formation of 
the social consciousness and scientific outlook, governance and public order; links by their functional role have been 
studied: those that provide reproduction of workforce and the development of the individual employee and create 
domestic conditions of the workers' livelihoods and the whole population.  

Keywords: social infrastructure, socio-domestic infrastructure, socio-cultural infrastructure, healthcare, material 
and consumer subsystem, socio-improving infrastructure. 
 


