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ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ
(Рецензія на колективну монографію В.М. Новікова, Н.М. Дєєвої,

І.С. Каленюк та ін. – К.; 2015. – 384 с.)

Питання теорії та практики соціальної інфраструктури, проблеми реалізації стра-

тегічних і тактичних завдань розвитку соціального капіталу набувають усе більшого 

значення як на загальнодержавному, так і муніципальних рівнях, особливо в період 

удосконалення регіональної політики й управління соціальними об’єктами в умовах 

посилення економічної відповідальності органів самоврядування.

За цих умов науковий інтерес викликає монографія «Трансформація соціальної 

інфраструктури в контексті забезпечення гуманітарного розвитку», підготовлена за 

редакцією доктора економічних наук, професора В.М. Новікова і доктора еконо-

мічних наук, професора З.С. Сіройча колективом авторів, до складу якого увійшли 

наукові співробітники відділу соціальної інфраструктури Інституту демографії та 

соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України.

Нова робота цього колективу заслуговує на увагу як мінімум із трьох причин. 

По-перше, авторам вдалося комплексно представити еволюцію і сучасний стан со-

ціально важливих галузей – освіти, охорони здоров’я, культури, рекреаційної сфери 

і житлово-комунального господарства. По-друге, автори змогли обґрунтовано ви-

словити свою позицію щодо механізму їх функціонування і розвитку, виходячи з 

концепції сталого розвитку, соціальної справедливості, інституціональної теорії та 

теорії поведінкової  економіки, включаючи її аспекти соціальних стандартів. По-

третє, постановку пріоритетних орієнтирів розвитку соціальної інфраструктури 

пов’язали зі створенням нової структури міжбюджетних відносин із вертикальними 

і горизонтальними зв’язками для забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів про-

сторової економіки з метою впровадження інноваційних технологій обслуговування 

населення.

Характерною особливістю дослідження є те, що теоретичне викладення актуаль-

них наукових проблем поєднується з ґрунтовним аналізом емпіричного матеріалу. 

Викладення проблем реформування галузей соціальної інфраструктури відзнача-

ється комплексним підходом, який поєднує питання формування цілеспрямованої 

бюджетної політики з розробкою галузевих інструментів, спрямованих на створення 

сприятливих умов для підвищення добробуту населення.
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Книжковий огляд

Комплексне охоплення проблематики зумовило складну структуру монографії. 

Вона складається з 11 розділів та 25 частин, які містять великий обсяг теоретичної і 

практичної інформації, що вдало адаптований до цілей дослідження.

Рецензована робота не ставить за мету надання однозначних рецептів розвит-

ку соціальної інфраструктури. Автори пропонують можливі варіанти ефективної 

реалізації пріоритетів розвитку соціальної інфраструктури з акцентом на вирішення 

гуманітарних проблем.
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