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ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ 

Актуальність теми.  Рушійною силою соціального розвитку є соціальна 

інфраструктура, яка відображає суспільні процеси і явища, забезпечує створення 

нормальних умов життєдіяльності населення. Характерною ознакою її розвитку в 

Україні упродовж останніх років є недостатній обсяг як бюджетного, так і 

позабюджетного фінансування, що призводить до скорочення кількості закладів 

соціальної інфраструктури, критичного стану їх основного капіталу, низького рівня 

оплати праці у державних закладах соціальної сфери і, як результат, низького рівня 

якості послуг, що надаються. Зважаючи на це, нагальною є необхідність формування 

сучасного, адекватного відносинам ринкового типу та світовим тенденціям 

просторового розвитку фінансового механізму функціонування і розвитку 

соціальної інфраструктури.  

Реалізація європейських стандартів та ефективного управління соціальною 

інфраструктурою повинні ґрунтуватися не на екстенсивному збільшенні обсягів 

соціальних видатків бюджету та розширенні спектра соціального забезпечення, а на 

радикальному підвищенні якості та ефективності надання послуг соціальної сфери, 

створенні та впровадженні правових і організаційних умов недопущення зниження 

рівня життя населення України, що в сучасних умовах реформування бюджетної 

сфери передбачає перенесення акценту з утримання бюджетних установ на 

результативність їх функціонування, якісне, ефективне надання послуг, наближення 

їх до безпосереднього споживача. 

Все це зумовлює потребу пошуку джерел фінансування їх оновлення та 

модернізації, розширеного відтворення, а також відповідного державного 

фінансового регулювання розвитку соціальної інфраструктури в Україні. 

Теоретичні, методичні та прикладні аспекти фінансового забезпечення 

розвитку соціальної інфраструктури висвітлені в наукових працях таких учених, як: 

О. Бандурка, О. Василик, Д. Ванькович, Г. Кірейцев, Б. Данилишин, В. Дем’янишин, 

О. Дем’янчук, А. Дєгтяр, Я. Дропа, М. Кічурчак, М. Кальницька, Т. Качала, 

М. Крупка, Г. Кучер, Т. Лапіна, Е. Лібанова, Г. Лопушняк, Л. Масловська, 

С. Мочерний, О. Новікова, В. Опарін, Н. Пігуль, Д. Полозенко, Д. Стеченко, 

В. Тропіна, В. Федосов, С. Фрунза, І. Чугунов, С. Юрій та ін. Попри суттєві 

напрацювання усе ще залишаються прогалини і нез’ясованість низки проблем у 

частині фінансового забезпечення розвитку соціальної інфраструктури, які 

потребують обґрунтування та вирішення, а саме: поглиблення сутності фінансових 

ресурсів розвитку соціальної інфраструктури; пошук сучасних фінансових 

інструментів активізації розвитку соціальної інфраструктури; формування системи 

фінансового забезпечення соціальної сфери, визначення ролі інвестицій як елементу 

зазначеної системи та оцінки їх впливу на динаміку розвитку соціальної 

інфраструктури; удосконалення методичних підходів щодо оцінювання 

результативності впливу інструментів бюджетної політики держави на розвиток 

соціальної сфери; обґрунтування пріоритетів фінансової політики України в умовах 

реформування та децентралізації публічного управління. 

Важливість теоретичного осмислення цих та інших проблем і розроблення 

практичних рекомендацій щодо їх вирішення у контексті новітніх викликів та 
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перманентного зростання суспільних потреб обумовили вибір теми дисертації, її 

мету, завдання та структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри фінансів, 

грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана 

Франка “Фінансові стратегії розвитку економіки України” (державний 

реєстраційний номер 0112U004029), у межах якої автором розкрито механізм 

фінансового забезпечення розвитку соціальної інфраструктури в Україні та 

аргументовано рекомендації щодо його удосконалення.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 

існуючих науково-теоретичних й методичних основ фінансового забезпечення 

розвитку соціальної інфраструктури та обґрунтування рекомендацій щодо 

підвищення його результативності в Україні з урахуванням світових тенденцій і 

національних особливостей. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

– з’ясувати сутність, структуру та функціональне призначення соціальної 

інфраструктури як інструменту реалізації соціальної політики держави; 

– систематизувати наукові підходи до тлумачення понять “фінансові ресурси” 

та “фінансові ресурси розвитку соціальної інфраструктури” з метою уточнення їх 

сутності та джерел формування; 

– розкрити роль теорій просторового аналізу як теоретичного підґрунтя 

фінансування розвитку соціальної інфраструктури; 

– проаналізувати стан, динаміку та проблеми фінансового забезпечення 

розвитку галузей соціальної інфраструктури в контексті просторової алокації 

фінансових ресурсів в Україні; 

– оцінити взаємозалежність видатків на соціальну інфраструктуру та основних 

макроекономічних показників України; 

– обґрунтувати потенційні джерела залучення позабюджетних фінансових 

ресурсів та роль соціальної відповідальності підприємств у фінансуванні розвитку 

соціальної інфраструктури; 

– розвинути методологічні засади управління фінансовими ресурсами розвитку 

соціальної інфраструктури в умовах сучасних економічних перетворень; 

– визначити перспективні напрями вдосконалення фінансового механізму 

розвитку соціальної інфраструктури в Україні; 

– розробити концепцію формування та використання фінансових ресурсів 

розвитку соціальної інфраструктури в контексті децентралізації та євроінтеграції. 

Об’єктом дослідження є процес фінансового забезпечення розвитку соціальної 

інфраструктури України. 

Предметом дослідження є теоретичні основи й практичні аспекти формування 

та використання фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури України. 

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні 

методи для отримання відповідних результатів: історичний метод (для виділення 

етапів формування фінансового забезпечення соціальної інфраструктури та бази 

фінансових ресурсів); метод наукового абстрагування (з метою узагальнення 

термінологічного апарату); методи аналізу та синтезу (при дослідженні стану 
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фінансування соціальної інфраструктури); індукції та дедукції (для визначення 

стратегії фінансового забезпечення соціальної інфраструктури); метод порівняння (в 

цілях виявлення напрямів імплементації іноземного досвіду); методи групування та 

систематизації (для класифікації фінансових ресурсів); статистичні методи (при 

оцінці динаміки фінансування соціальної інфраструктури в цілому та в розрізі 

галузей); метод експертних оцінок (при аналізі показників фінансування соціальної 

інфраструктури); методи економіко-математичного прогнозування (з метою 

прогнозування обсягів бюджетного фінансування соціальної інфраструктури). 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти 

України, міжнародні правові документи; статистичні дані Державної служби 

статистики України, Міністерства соціальної політики України, інших міністерств і 

відомств; довідкова література; дані монографічних та періодичних видань; 

матеріали міжнародних й всеукраїнських науково-практичних конференцій; власні 

аналітичні розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі проведено 

дослідження фінансового забезпечення соціальної інфраструктури в Україні, яке 

дало змогу одержати теоретичні та практичні результати, що характеризуються 

науковою новизною: 

удосконалено: 

– понятійно-термінологічний апарат дослідження в частині визначення сутності 

фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури, як сукупності 

централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів держави, суб’єктів 

господарювання, створених в процесі розподілу і перерозподілу ВВП для 

оснащення, модернізації, реконструкції, оновлення та розширення мережі об’єктів 

соціальної інфраструктури, а також забезпечення доступності й належної якості їх 

послуг населенню відповідно до соціальних стандартів, що уможливило уточнення 

їх сутності та джерел формування; 

– теоретичні засади дослідження фінансового забезпечення розвитку 

соціальної інфраструктури шляхом систематизації теорій просторового аналізу, 

що дало можливість розкрити функціональний аспект системи управління 

фінансовими ресурсами розвитку соціальної інфраструктури – створення умов для 

формування прогресивних тенденцій у демографічних процесах; відтворення 

робочої сили, що якісно відповідає потребам і рівню розвитку виробництва; 

ефективне використання трудових ресурсів; забезпечення оптимальних житлово-

комунальних і побутових умов життя населення; поліпшення і збереження 

фізичного здоров’я населення; раціональне використання вільного часу людей; 

– методологічні аспекти управління фінансовими ресурсами розвитку 

соціальної інфраструктури, а саме врахування в процесі її організації: 

характеристик (особливості, принципи, умови, норми); логічної структури 

(суб’єкт, об’єкт, предмет, форми, засоби, методи, результат); часової структури 

(фази, стадії, етапи). Це дало можливість удосконалити методологію управління 

фінансовими ресурсами розвитку соціальної інфраструктури в Україні; 

– концепцію формування та використання фінансових ресурсів розвитку 

соціальної інфраструктури в умовах демократичних перетворень суспільства та 

децентралізаційних процесів, що охоплює мету, принципи, напрями, методи й 
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очікувані результати та уможливлює активізацію інвестиційної діяльності в 

соціально-інфраструктурних галузях; 

одержали подальший розвиток: 

– методика діагностування впливу соціальних видатків зведеного бюджету 

України та їх структури на загальну факторну продуктивність з використанням 

інструментарію економіко-математичного моделювання. За результатами 

розрахунків уточнено причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними 

параметрами та виявлено нові закономірності впливу фінансової політики на 

динаміку розвитку соціальної інфраструктури в Україні; 

– механізми позабюджетного фінансування розвитку соціальної 

інфраструктури в частині забезпечення підвищення соціальної відповідальності 

підприємств, що дало змогу виявити пріоритетні напрями консолідації фінансових 

ресурсів держави і суб’єктів господарювання в контексті державно-приватного 

партнерства; 

– методологічні підходи до управління позабюджетними джерелами 

фінансових ресурсів для розвитку комунальної інфраструктури, в результаті чого 

запропоновано комплексний підхід щодо поєднання фінансових ресурсів держави і 

суб’єктів господарювання, який дає змогу забезпечити фінансування об’єктів 

комунальної інфраструктури; 

– теоретичні основи фінансового регулювання розвитку соціальної 

інфраструктури в частині наукового обґрунтування структурно-функціональної 

моделі механізму активізації позабюджетного фінансування розвитку соціальної 

інфраструктури, в основу якої покладено наступні особливості: фінансове 

регулювання розглядаємо з погляду функції управління; вплив держави через 

інструменти фінансового регулювання на розвиток соціальної інфраструктури 

відбувається за допомогою механізму фінансової трансмісії; важливість контролю 

результативності фінансового регулювання, що дає змогу координувати вплив через 

бюджетний й податковий канали фінансової трансмісії (на основі попереднього 

моніторингу результативності регулювання) та досягти поставлених цілей 

(очікуваних результатів) фінансової політики держави в соціальній сфері. Це 

сприятиме виявленню пріоритетів фінансового регулювання розвитку соціальної 

інфраструктури в Україні; 

– емпіричні оцінки взаємозв’язку показників соціальної динаміки за допомогою 

багатофакторних індексних моделей та методів визначення інтегральних значень, 

що дало змогу розробити наукові рекомендації стосовно удосконалення державної 

фінансової політики для модернізації соціальної інфраструктури, а також визначити 

стратегічні пріоритети соціалізації фінансової політики в Україні, а саме: 

збільшення частки оплати праці в структурі доходів населення, зменшення майнової 

нерівності, здійснення соціальних інвестицій та забезпечення підвищення 

конкурентоспроможності людини та суспільства в цілому. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в обґрунтуванні 

рекомендацій щодо стимулювання нагромадження та підвищення ефективності 

використання фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури в Україні.  

Пропозиції щодо залучення альтернативних джерел фінансування соціальних 

програм на базі розвитку соціального партнерства використано у своїй роботі ГО БФ 
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“Горіховий дім” (довідка №5 від 16.01.2018 р.). Рекомендації щодо впровадження 

механізму залучення фінансових ресурсів суб’єктів господарювання до розвитку 

соціальної інфраструктури, сформованого на базі державного стимулювання 

підприємств шляхом виключення із величини оподаткованого прибутку витрат 

пов’язаних з фінансуванням соціальних галузей, розробленого в рамках концепції 

формування та використання фінансових ресурсів розвитку соціальної 

інфраструктури, використано у роботі Департаменту економічної політики 

Львівської обласної державної адміністрації, зокрема у межах розроблення 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 

2017 рік (довідка №1-12-631 від 10.03.2017 р.). 

Науково-методичні положення дисертації використано у навчальному процесі 

на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана 

Франка під час викладання дисциплін: “Фінанси”, “Бюджетний менеджмент”, 

“Бюджетна система”, “Стратегічне управління фінансами” (довідка №4635-14 від 

31.10.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, результати, висновки та 

практичні рекомендації, викладені у дисертації одержані автором особисто. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ідеї 

та результати, які становлять особистий внесок здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

обговорювались і отримали позитивну оцінку на щорічних звітних науково-

практичних конференціях викладачів та аспірантів економічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка; наукових семінарах 

кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту; міжнародних, всеукраїнських 

науково-практичних й студентсько-аспірантських конференціях, зокрема: 

“Реформування фінансово-економічної системи в контексті міжнародного 

співробітництва” (м. Київ, 2017 р.); “Сучасні тенденції в економіці та управлінні” 

(м. Запоріжжя, 2017 р.); “Реформування економічної системи країни в контексті 

міжнародного співробітництва” (м. Одеса, 2016 р.); “Стан та перспективи розвитку 

фінансів, обліку та підприємництва в умовах трансформації економіки” (м. Київ, 

2016 р.); “Тенденції сталого розвитку економіки країни: прогнози та пропозиції” 

(м. Львів, 2015 р.); “Формування та ефективність використання фінансових ресурсів 

в економічній діяльності” (м. Чернігів, 2014 р.); “Потенціал стійкого розвитку та 

фінансова безпека соціально-економічних систем” (м. Сімферополь-Гурзуф, 

2013 р.); “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України” 

(м. Львів, 2013 р.); “Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд” 

(м. Донецьк, 2013 р.); “Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні 

аспекти” (м. Київ, 2013 р.); “Проблеми і перспективи економічного розвитку” 

(м. Сімферополь, 2013 р.); “Формування конкуренто-спроможної національної 

економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії” (м. Херсон, 2013 р.); “Економіка, 

управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку” (м. Київ, 2013 р.); 

“Сценарії та середньостроковий прогноз розвитку економіки України” (м. Одеса, 

2013 р.); “Економіка в умовах глобалізації світових економічних процесів” (м. Львів, 

2013 р.); “Актуальные проблемы обеспечения устойчивого экономического и 

социального развития регионов” (м. Москва, 2013 р.); “Стратегічні напрями 
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державної економічної та соціальної політики у 2013 році” (м. Київ, 2013 р.); 

“Актуальні питання розвитку економіки в умовах сучасної нестабільності” (м. Київ, 

2013 р.); “Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України” 

(м. Київ, 2012 р.); “Актуальні проблеми фінансової системи України” (м. Черкаси, 

2012 р.); “Перспективи розвитку фінансової системи України” (м. Тернопіль, 

2012 р.); “Теорія і практика сучасної економіки” (м. Черкаси, 2012 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 33 наукові праці 

загальним обсягом 11,94 д. а., у тому числі – 4 у співавторстві (особисто автору 

належить 10,55 д. а.). Серед них 7 статей у наукових фахових виданнях України, 4 

статті – у наукометричних виданнях, 22 – у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 245 сторінок, у тому числі основний текст – 205 

сторінок. Дисертація містить 19 рисунків та 26 таблиць. Список використаних 

джерел налічує 204 позиції на 22 сторінках, 9 додатків подано на 18  сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і завдання, об’єкт, 

предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну одержаних результатів, їх 

теоретичне та практичне значення, відображено апробацію результатів 

дисертаційної роботи. 

У першому розділі “Наукові засади дослідження фінансових ресурсів 

розвитку соціальної інфраструктури” розкрито роль соціальної інфраструктури у 

реалізації соціальної політики держави; систематизовано наукові підходи до 

тлумачення сутності фінансових ресурсів; розкрито економічний зміст фінансових 

ресурсів розвитку соціальної інфраструктури та джерела їх формування. 

На основі систематизації підходів до тлумачення соціальної політики, її 

визначено як систему узгоджених правових, організаційних та регулятивно-

контрольних заходів держави і органів місцевого самоврядування, спрямованих на 

створення необхідних умов для всестороннього розвитку людини як головного 

продуктивного фактору суспільства та підвищення суспільного добробуту в 

державі, виділено її активний (розвиток людського капіталу, сприяння реалізації 

економічної політики) та пасивний (соціальний захист і забезпечення) види.  

З’ясовано, що для реалізації активної соціальної політики в державі формується 

соціальна інфраструктура, як особлива ланка національного господарського 

комплексу країни. Запропоновано розглядати соціальну інфраструктуру як 

сукупність об’єктів (підприємств, установ, організацій, споруд), що формують 

матеріально-організаційну основу для виконання державою своєї соціальної функції 

шляхом надання соціальних послуг населенню з метою створення необхідних умов 

для професійного, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку людини. 

Розглянуто значення (опосередкованого впливу) розвитку соціальної 

інфраструктури для країни в рамках комплексного підходу, що поєднує ефект 

підвищення рівня трудових здібностей населення та вирішення соціальних проблем, 

які впливають на умови життя, формують певну структуру споживання та 

використання вільного часу. 
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Аргументовано поділ соціальної інфраструктури на дві підсистеми: 

матеріально-побутову і соціально-культурну. Перша спрямована на створення умов 

для відтворення людини як біологічної істоти (через побутове середовище), 

задоволення її потреб у належних умовах життя. Друга сприяє відтворенню 

духовних, інтелектуальних (через культурно-освітнє середовище) та значною мірою 

фізичних властивостей індивіда, формуванню його як економічно-активної 

особистості, що відповідає вимогам суспільства до якості робочої сили. Доведено, 

що саме друга складова потребує пріоритетного бюджетного фінансування, а також, 

що особливості та розвиток соціальної інфраструктури залежать від моделі 

фінансового забезпечення державної соціальної політики. 

Обґрунтовано, що процес формування загальної методології дослідження 

фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури має здійснюватися у 

напрямку органічного поєднання різноманітних теорій просторового аналізу (теорії 

розміщення, теорії нерівноважного розвитку економічного простору, теорії 

додаткових регіональних переваг, теорії міської економіки, теорії міжнародної 

торгівлі, теорії міжрегіональної конкуренції, теорії міжрегіональної інтеграції, теорії 

транскордонного співробітництва). 

Комплексний аналіз наукових підходів до дефініції “фінансові ресурси” дав 

змогу зробити висновок, що у вітчизняній економічній літературі не розроблено 

єдиного підходу до визначення цього поняття. За результатами дослідження цих 

тлумачень і подальшого концептуально-логічного аналізу виокремлено та визначено 

поняття “соціальна інфраструктура” з позиції її ролі у забезпеченні соціально-

економічного розвитку країни, що дало можливість сформулювати авторське 

визначення фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури як сукупності 

централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів держави та суб’єктів 

господарювання, створених в процесі розподілу і перерозподілу ВВП для 

оснащення, модернізації, реконструкції, оновлення та розширення мережі об’єктів 

соціальної інфраструктури, а також, забезпечення доступності й належної якості їх 

послуг населенню відповідно до соціальних стандартів. 

Розглянуто джерела формування фінансових ресурсів розвитку соціальної 

інфраструктури України (плата за надані послуги; бюджетні асигнування; кредит; 

фінансові ресурси підприємств; громадські ініціативи (різного роду фонди і збори); 

кошти спонсорів, меценатів, доброчинних організацій та фондів), на основі чого 

доведено спільну відповідальність усіх суб’єктів економічної системи за їх 

нагромадження. 

У другому розділі “Сучасна практика фінансового забезпечення розвитку 

соціальної інфраструктури України” проведено діагностування стану основних 

фондів соціальної інфраструктури; простежено динаміку показників фінансування 

соціальної інфраструктури з Державного та місцевих бюджетів України в цілому та в 

розрізі окремих галузей; проаналізовано динаміку капітальних інвестицій у 

соціально-інфраструктурні галузі; виявлено характер взаємодії ВВП і державних 

видатків на соціально-інфраструктурні галузі; здійснено аналіз ефективності 

фінансування соціальної інфраструктури в Україні. 

Проаналізовано динаміку зносу основних засобів у досліджуваних галузях. Так 

ступінь зносу основних засобів за видами економічної діяльності у 2016 р. склав: 
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освіта – 42,7%, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 53,4%, 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 39,2%. Аргументовано, що високий 

рівень зносу в об’єктах освіти, охорони здоров’я, мистецтва, спорту і відпочинку 

свідчить про відсутність достатнього рівня фінансування галузей. Водночас 

встановлено, що відмінності у галузевій структурі та рівні надання соціальних 

послуг між містами і сільською місцевістю, між промисловими регіонами різного 

рівня розвитку здатні призвести до соціально-економічних диспропорцій в 

регіональному розвитку держави. 

У роботі проведено аналіз обсягів соціальних видатків зведеного, державного 

та місцевих бюджетів України упродовж 2004-2017 рр. Виявлено та підтверджено 

фактичний перерозподіл ваги соціальних видатків з державного на місцеві бюджети. 

В результаті дослідження обсягів бюджетного фінансування в розрізі соціально-

інфраструктурних галузей визначено, що більше 50% усіх фінансових ресурсів, 

спрямованих на їх фінансування, витрачається на освіту, третина – на охорону 

здоров’я. Найменші обсяги бюджетного фінансування припадають на ЖКГ та 

духовний і фізичний розвиток. Дані свідчать про чітке розмежування пріоритетів 

державної соціальної політики в Україні. 

Проаналізовано динаміку видатків соціального спрямування зведеного 

бюджету України. Зокрема в 2016 р. такі видатки виконано у сумі 480,1 млрд. грн., 

що більше за аналогічний показник попереднього року на 102,3 млрд. грн., або на 

27,1 %. У 2016 р. їх частка становила 57,5 %, що на 1,9 в. п. вище, ніж у 2015 р., 

проте вона є нижчою значень 2004-2014 рр. За результатами дослідження виявлено, 

що місцеві бюджети спрямовують у соціально-культурну сферу значно більшу 

частину видатків, ніж державний бюджет. Це пояснюється структурою витрат 

місцевих бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України. У 2016 р. частка 

соціальних видатків місцевих бюджетів знизилася щодо показника попереднього 

року на 1,8 в. п. і становила 79,7 %. Таке зменшення частки пов’язане із 

збільшенням можливостей місцевих бюджетів у здійсненні видатків на економічну 

діяльність. У 2016 р. їх обсяг досяг 34,8 млрд. грн. та склав 10,0 % загального обсягу 

видатків місцевих бюджетів. Видатки на соціальний захист та соціальне 

забезпечення збільшилися на 46,5 %, або майже на 82,0 млрд. грн. 

Встановлено, що до основних проблем фінансового забезпечення розвитку 

соціальної інфраструктури потрібно віднести: невідповідність бюджетного 

фінансування потребам у ресурсному забезпеченні соціально-культурних послуг для 

населення задекларованих державою; слабке стимулювання податковою політикою 

недержавного фінансування соціальної сфери. 

Обґрунтовано, що враховуючи сучасний стан і тенденції розвитку вітчизняної 

економіки, збільшення обсягів бюджетного фінансування в Україні є 

проблематичним, необхідно зосередити увагу на підвищенні ролі та рівня 

позабюджетного фінансування. Проте незважаючи на значну роль приватного 

підприємництва в розвитку соціальної інфраструктури, у більшості зарубіжних 

країн важливу роль відіграє держава, виконуючи функції координації й активно, 

цілеспрямовано беручи участь у його фінансуванні. 

Доведено, що значні суми соціальних видатків не є показником вирішення 

соціальних проблем, а навпаки – можуть погіршити ситуацію і підвищити низку 
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соціально-економічних ризиків. Перманентне зростання видатків на соціальний 

захист та соціальне забезпечення може викликати у населення споживацькі настрої, 

та не спонукати їх до забезпечення якісного рівня життя за рахунок власної праці. 

Обґрунтовано, що важливим чинником підвищення соціальних стандартів є 

залучення інвестицій у розвиток об’єктів та матеріально-технічної бази соціальної 

інфраструктури. Обсяг інвестицій має тенденцію до збільшення по роках. Однак 

частка капітальних інвестицій у соціально-інфраструктурні галузі не перевищує 2% 

від усіх капітальних інвестицій в державі. Порівнюючи динаміку капітальних 

інвестицій із динамікою зносу основних засобів доведено, що існуюча модель 

фінансування не створює передумов для покращення рівня надання соціальних 

послуг в Україні. 

Проведено аналіз взаємозв’язку соціальних видатків зведеного бюджету 

України та зміни загальної факторної продуктивності (ЗФП) на основі використання 

апарату кореляційно-регресійних моделей та пакету прикладних програм Statistica 

6.0, результат якого наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати регресійного аналізу 
№ 

з/п 

Показники, кореляційні 

зв’язки яких описуються 
Регресійна модель 

Оцінювання адекватності 

регресійної моделі 

1 Видатки соціального спрямування 

зведеного бюджету України у 

відсотках до ВВП, приріст ЗФП у 

відсотках (2004-2016рр.) 

0,185x-,0078y   

40,02R
 
9,3510F(1,13) 

3,0157t(11)   

2 Видатки зведеного бюджету України 

на охорону здоров’я у відсотках до 

ВВП, приріст ЗФП у відсотках (2004-

2016 рр.) 

0,789x-7,095y   

56,02R  

9,0509F(1,13) 

3,2131t(11)   

3 Видатки зведеного бюджету України 

на освіту у відсотках до ВВП, приріст 

ЗФП у відсотках (2004-2016 рр.) 
2,508x-8,327y   

46,02R  

,02086F(1,13) 

63015,2t(11)   

4 Видатки зведеного бюджету України 

на духовний та фізичний розвиток у 

відсотках до ВВП, приріст ЗФП у 

відсотках (2004-2016 рр.) 

0,812x-17,569y   

48,02R  

586253,6F(1,13) 

8827,2t(11)   

Джерело: побудовано автором на основі даних: База даних – 

ThefullTotalEconomyDatabase™. URL: http://www.conference-board.org/data/economydatabase; та 

офіційних даних Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

Одержані множинні коефіцієнти детермінації підтверджують адекватність 

моделей. Водночас значення дисперсійного F - критерію, а також t - критерію 

свідчать, що в усіх регресійних моделях ефект впливу видатків зведеного бюджету 

на ЗФП істотний. За результатами проведених розрахунків зроблено висновок, що 

збільшення видатків зведеного бюджету не призводить до збільшення загальної 

факторної продуктивності. 

У третьому розділі “Пріоритетні напрями підвищення ефективності 

формування та використання фінансових ресурсів розвитку соціальної 

інфраструктури в Україні” визначено перспективи зростання соціальної 

відповідальності підприємств у фінансуванні розвитку вітчизняної соціальної 
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інфраструктури; охарактеризовано стратегічні напрями соціальної політики як основи 

її оптимізації; розроблено алгоритм залучення різних форм фінансування 

комунальної інфраструктури; визначено межі перерозподільної активності держави 

під час фінансування розвитку соціальної інфраструктури; запропоновано концепцію 

формування та використання фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури 

України. 

Доведено, що оптимальною можливістю залучення приватних інвестицій у 

розвиток соціальної інфраструктури на сьогодні є вдосконалення системи 

соціального партнерства шляхом внесення змін у діюче корпоративне законодавство 

й систему оподаткування. Обґрунтовано використання механізму нарощення 

соціальної відповідальності підприємств, що уможливлює збільшення обсягів 

фінансування поточної діяльності соціально-інфраструктурних галузей та 

інвестування у розширення мережі, модернізацію й технологічне оновлення 

соціальних об’єктів. 

У дисертації запропоновано авторську модель механізму активізації 

позабюджетного фінансування розвитку соціальної інфраструктури ЖКГ. 

Аргументовано, що вплив фінансової політики держави через інструменти 

фінансового регулювання на соціальну інфраструктуру регіону можна розглянути за 

допомогою механізму фінансової трансмісії – механізму передачі імпульсів 

інструментів бюджетно-податкової політики на інвестиційні процеси в соціальній 

сфері. Активне використання каналів трансмісії імпульсів фінансового регулювання 

для розвитку соціальної інфраструктури відкриває можливості для ефективного 

стимулювання соціально-економічного зростання та досягнення цільових значень 

макроекономічних параметрів. 

Враховуючи низку чинників та обставин, а саме: системний і комплексний 

розвиток соціальної інфраструктури є необхідною умовою стимулювання 

економічного зростання; прогнозоване зменшення бюджетних видатків на 

реалізацію проектів соціальної інфраструктури, тому що пріоритет бюджетного 

планування віддається здебільшого оперативним зобов’язанням публічно-правових 

утворень; низька зацікавленість бізнес-структур в участі у соціально орієнтованих 

інфраструктурних проектах на ринкових умовах; високий рівень зносу основного 

капіталу соціальної інфраструктури в більшості регіонів України; неузгодженість і 

розбалансованість ланок регіональної соціальної інфраструктури породжує 

додаткові передумови до поглиблення соціально-економічної диференційованості 

територій (регіонів), - у роботі запропоновано концепцію формування та 

використання фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури України, 

сформульовано її мету, перелік завдань, розроблено принципи й напрями її 

реалізації (рис. 1). 

Обґрунтовано доцільність побудови механізму стимулювання суб’єктів 

господарювання до залучення фінансових ресурсів у розвиток соціальної 

інфраструктури рекомендовано побудувати на основі пільгового оподаткування та 

отримання державних гарантій для підприємств. 

 

 

 



11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Рис. 1. Схема концепції формування та використання фінансових ресурсів 

розвитку соціальної інфраструктури в Україні 
Джерело: розроблено автором 

 

Принципи організації управління фінансовими ресурсами 
 

Концентрація та 
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соціальної 

інфраструктури 
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інвестиційних 

проектів розвитку 

соціальної 

інфраструктури 
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соціальної 
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надання державної 

підтримки реалізації 

інвестиційних проектів 
розвитку соціальної 

інфраструктури 

Безпечність для 
навколишнього 

природного середовища, 

життя і здоров'я людей 
інвестиційних та 

інноваційних проектів 

Принципи реалізації органами державної влади повноважень щодо формування та використання  

фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури 

 
Принцип професійної компетентності 

та відповідальності 

Принцип адекватності застосування 

методологічного інструментарію 

 

Принцип стимулювання ефективної 

діяльності 

Мета концепції формування та використання фінансових 

ресурсів розвитку соціальної інфраструктури 

Модернізація, технологічне оснащення і розвиток 

соціальної інфраструктури в Україні 

Напрями державного фінансового регулювання інвестиційної діяльності в частині розвитку соціальної інфраструктури 

Створення сприятливого регуляторного 

середовища для забезпечення розвитку 

соціальної інфраструктури 

Удосконалення механізму комерціалізації 

результатів наукових досліджень в сфері 

фінансового забезпечення розвитку соціальної 
інфраструктури 

Забезпечення розвитку державно-
приватного партнерства як інструменту 

залучення інвестицій в розвиток 
соціальної інфраструктури 

Надання державної підтримки реалізації інвестиційних 

інфраструктурних проектів соціального спрямування 

Реалізація інвестиційних проектів, що пройшли конкурсний 

відбір і забезпечать розвиток соціальної інфраструктури 

Реалізацію Концепції необхідно здійснювати з врахуванням її положень під час 

Розроблення державної стратегії та цільової програми розвитку 

соціальної інфраструктури 

Формування та реалізації державної політики регіонального 

розвитку, розроблення проектів нормативно-правових актів та 

рекомендацій щодо інвестиційної діяльності в сфері соціальної 
інфраструктури 

 Розроблення системи оцінювання ефективності державного 

фінансового регулювання інвестиційної діяльності щодо розвитку 

соціальної інфраструктури 
Планування роботи спеціалізованих наукових установ і 

навчальних закладів 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
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економіки 
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технології 

Забезпечити  

довгостроковий розвиток 

економіки 

Підвищити ефективність механізму надання 

державної підтримки  реалізації інвестиційних 

проектів розвитку соціальної інфраструктури 

Сконцентрувати та спрямувати 
інвестиції на  модернізацію 

соціальної інфраструктури 

Забезпечити залучення інвестицій з метою 
реалізації інвестиційних проектів, що пройшли 

конкурсний відбір і забезпечать розвиток 

соціальної інфраструктури 

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ЗАВДАННЯ КОНЦЕПЦІЇ 
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системи 
середньострокового 

планування в 

бюджетній сфері 
 

Забезпечення 

цільового 
використання 

фінансових ресурсів та 

контроль за ним 
 

Підвищення 

ефективності 
використання 

фінансових ресурсів 

інфраструктури 

Досягнення відповідності соціальних нормативів реальному рівню 

цін та наближення обсягів виділення коштів на утримання та 

розвиток соціальної інфраструктури до науково обґрунтованих 
потреб в фінансових ресурсах 

Запровадження державного стимулювання залучення 

фінансових ресурсів суб’єктів господарювання до розвитку 

соціальної інфраструктури 

Активізація залучення 
позабюджетних джерел 

фінансування соціальної 

інфраструктури 

Зміна структури 
бюджетних видатків в 

сторону збільшення 

капітальних видатків, 
збільшення розмірів 

бюджету розвитку 
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Аргументовано, що використання сформульованої концепції, її принципів й 

методів, в контексті реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, 

створює передумови для динамічного зростання і формування нових пріоритетів 

соціально-економічного розвитку держави. 

Узагальнення концептуальних засад фінансового забезпечення розвитку 

соціальної інфраструктури України дозволило сформувати комплекс пріоритетів 

фінансового регулювання її розвитку: орієнтація управління фінансовими ресурсами 

розвитку соціальної інфраструктури на муніципальному рівні в межах генеральних 

планів і схем територіального планування, на задоволення соціальних потреб і 

забезпечення безпечної життєдіяльності населення та його окремих груп; залучення 

населення до управління розвитком соціальної інфраструктури конкретного 

муніципального утворення; фінансове планування та моніторинг розвитку 

соціальної інфраструктури муніципальних утворень на цільових соціальних 

показниках та індикаторах; удосконалення фінансового механізму; реформування 

податкової системи і зменшення податкового навантаження на соціальну 

інфраструктуру. 

 

ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дослідження розроблено підходи до розв’язання 

науково-прикладної проблеми - модернізації формування і використання фінансових 

ресурсів розвитку соціальної інфраструктури в Україні. Це дало змогу 

запропонувати низку концептуально-теоретичних, методологічних, організаційно-

методичних положень і практичних рекомендацій. 

1. Теоретичне узагальнення наукових поглядів на поняття соціальної 

інфраструктури та її роль в процесі реалізації активної соціальної політики 

уможливило визначати соціальну інфраструктуру як сукупність об’єктів, що 

формують матеріально-організаційну основу для виконання державою своєї 

соціальної функції шляхом надання соціальних послуг населенню з метою 

створення необхідних умов для професійного, інтелектуального, духовного й 

фізичного розвитку людини. 

Особливості та тенденції зміни просторових характеристик соціальної 

інфраструктури значною мірою обумовлюють специфіку та вектори розвитку 

країни, її зовнішньополітичне та зовнішньоекономічне становище, формують її 

інвестиційний імідж, впливають на рівень конкурентоспроможності національної 

економіки. Посилення диференціації та диспропорцій розвитку соціальної 

інфраструктури окремих регіонів у найближчому майбутньому може стати загрозою 

руйнування національних економік окремих країн, втрати економічної незалежності 

та потрапляння в політичну залежність від більш розвинених країн. 

2. Систематизовано підходи до визначення, ролі й значення поняття фінансових 

ресурсів на мікро- і макрорівнях та розвинуто тлумачення фінансових ресурсів 

держави, суб’єктів господарювання, підприємств комунальної форми власності, 

населення, що дало змогу упорядкувати понятійно-категоріальний апарат в частині 

фінансування розвитку соціальної інфраструктури, зокрема, поняття “фінансові 

ресурси розвитку соціальної інфраструктури” запропоновано тлумачити як 

сукупність централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів держави, 



13 

суб’єктів господарювання, створених в процесі розподілу і перерозподілу ВВП для 

оснащення, модернізації, реконструкції, оновлення та розширення мережі об’єктів 

соціальної інфраструктури, а також, забезпечення доступності й належної якості їх 

послуг населенню відповідно до соціальних стандартів. В результаті чого визначено 

комплекс джерел фінансування соціальної інфраструктури в розрізі її галузей. 

3. Проаналізовано стан, динаміку розвитку і обсяги фінансування галузей 

соціальної інфраструктури з Державного та місцевих бюджетів упродовж 2004-

2017 рр., що підтверджує непропорційний розподіл фінансування на користь оплати 

праці та виключає можливість розбудови, модернізації й технологічного оснащення 

інфраструктурних об’єктів. Проведені емпіричні оцінки взаємозв’язку показників 

обсягу інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності із зведеного 

бюджету України уможливили розроблення практичних рекомендації щодо 

удосконалення державної інвестиційної політики в сфері модернізації соціальної 

інфраструктури. Обґрунтовано, що пріоритетними завданнями системи управління 

фінансовими ресурсами розвитку соціальної інфраструктури є: розроблення 

проектів соціальної інфраструктури за типом “житло – робота – освіта – соціальна 

інфраструктура”; залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію 

соціальної інфраструктури міст; розвиток державно-приватного партнерства 

шляхом удосконалення відповідної нормативно-правової бази; утворення 

консультаційних центрів з питань державно-приватного партнерства; посилення 

взаємодії в системі “органи місцевого самоврядування – бізнес – територіальна 

громада”; розвиток соціального партнерства та соціальної відповідальності всіх 

суб’єктів у контексті забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу та 

нагромадження людського капіталу; створення системи моніторингу стану 

реалізації інвестиційних проектів розвитку соціальної інфраструктури та здійснення 

контролю за їх реалізацією; забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і 

творчого потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя; формування 

сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу та 

просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів України; 

недопущення поглиблення регіональних диспропорцій у доступі населення 

насамперед до базових соціальних послуг. 

4. Обґрунтовано доцільність використання показника загальної факторної 

продуктивності з метою оцінки результативності фінансового забезпечення 

розвитку соціальної інфраструктури. За результатами дослідження впливу низки 

видатків зведеного бюджету України та їх структури на загальну факторну 

продуктивність з використанням кореляційно-регресійного аналізу та економіко-

математичного моделювання уточнено причинно-наслідкові зв’язки між 

досліджуваними параметрами та виявлено нові закономірності впливу фінансової 

політики на динаміку розвитку соціальної інфраструктури в Україні.  

5. Дослідження динаміки, структури й ефективності фінансування соціальної 

інфраструктури упродовж 2004-2017 рр. засвідчило перерозподіл тягаря 

фінансування інфраструктурних потреб на місцеві бюджети. Органам місцевого 

самоврядування необхідно планомірно займатися вивченням трансформації 

соціальних потреб населення та його окремих груп, а також оцінкою їх задоволення 

за допомогою розвитку соціальної інфраструктури. На основі оцінки соціальних 
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проблем ухвалювати управлінські рішення здійснюючи їх реальне організаційне, 

кадрове, фінансове та інституційне забезпечення. Пріоритетне значення для 

управління розвитком соціальної інфраструктури мають різного рівня програми 

соціально-економічного розвитку територій і конкретних муніципальних утворень, 

цільові соціальні програми та проекти. Органи місцевого самоврядування повинні 

заохочувати ініціативи щодо розвитку соціальної інфраструктури шляхом 

формування муніципального замовлення, включаючи різноманітні механізми: 

цільові програми, виділення землі під будівництво, пільги на оренду приміщень та 

ін. Формування і розвиток соціальної інфраструктури залежить також від активності 

громадян у процесі публічних слухань. 

6. Аргументовано, що фінансові ресурси суб’єктів господарювання є важливим 

джерелом фінансування розвитку соціальної інфраструктури. З метою залучення 

інвестицій в контексті реалізації соціальної відповідальності підприємств, 

запропоновано оптимальний напрям щодо активізації та вдосконалення системи 

соціального партнерства шляхом внесення змін у діюче корпоративне законодавство 

та систему оподаткування. На основі аналізу вітчизняного та європейського досвіду 

виявлено, що різноманітні форми державно-приватного партнерства дають змогу 

збільшити обсяги фінансування поточної діяльності соціально-інфраструктурних 

галузей та інвестувати у розширення мережі, модернізацію й технологічне 

оновлення соціальних об’єктів. Водночас констатовано, що соціальна діяльність 

підприємств є безперечним інструментом збалансування регіонального соціально-

економічного розвитку. 

7. З’ясовано, що сучасний стан підприємств житлово-комунального 

господарства потребує значних інвестицій, на які не спроможне ані 

самофінансування, ані бюджетні асигнування. В результаті узагальнення 

зарубіжного досвіду залучення приватного сектора до фінансування галузі, 

розроблено алгоритм залучення різних форм фінансування, які дають змогу охопити 

проблемні сектори та підприємства комунальної інфраструктури різного рівня 

збитковості й окупності. 

8. Науково обґрунтовано структурно-функціональну модель механізму 

активізації позабюджетного фінансування розвитку соціальної інфраструктури , в 

основу якої покладено наступні особливості: фінансове регулювання розглядаємо з 

погляду функції управління; вплив держави через інструменти фінансового 

регулювання на розвиток соціальної інфраструктури відбувається за допомогою 

механізму фінансової трансмісії; важливість контролю результативності 

фінансового регулювання, що дає змогу координувати вплив через бюджетний й 

податковий канали фінансової трансмісії (на основі попереднього моніторингу 

результативності регулювання) та досягти поставлених цілей (очікуваних 

результатів) фінансової політики держави в соціальній сфері. Це сприятиме 

виявленню пріоритетів фінансового регулювання розвитку соціальної 

інфраструктури в Україні. 

9. Розроблено концептуальні засади формування та використання фінансових 

ресурсів розвитку соціальної інфраструктури в Україні, що спрямовані на 

підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, залучення 

позабюджетних ресурсів, активізацію соціальної відповідальності підприємств у 
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частині державно-приватного партнерства, покращення інвестиційного клімату та 

створення ефективної системи податкових пільг із врахуванням пріоритетів 

вітчизняної соціальної, фінансової й регіональної політики, екологічної й 

демографічної ситуації, які в умовах демократичних перетворень і 

євроінтеграційних процесів є безперечною передумовою становлення України як 

економічно та соціально розвиненої конкурентоспроможної держави. 

Отримані наукові та практичні результати можуть бути використані під час 

розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів, визначенні 

напрямів державної стратегії та гармонізації функцій профільних інституцій у сфері 

формування та використання фінансових ресурсів розвитку соціальної 

інфраструктури в Україні. 
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АНОТАЦІЯ 

Трофименко М. Ю. Фінансові ресурси розвитку соціальної інфраструктури 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львів, 2018. 

У дисертації розроблено підходи та обґрунтовано напрями розв’язання 

науково-практичної проблеми фінансування розвитку соціальної інфраструктури в 

Україні. Сформульовано низку концептуально-теоретичних, методологічних, 

організаційно-методичних положень і науково-практичних висновків, спрямованих 

на реалізацію мети дисертаційної роботи. Автором запропоновано підхід до 

тлумачення сутності соціальної інфраструктури з метою поєднання її матеріальної 

основи, організаційно-економічних відносин з державою й процесів взаємодії з 

населенням. Уточнено понятійно-категоріальний апарат у контексті дослідження 

фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури. 

Проаналізовано динаміку бюджетного фінансування, капітальних інвестицій та 

динаміку зносу основних засобів соціальної інфраструктури упродовж 2004-

2017 рр., що дало змогу запропонувати рекомендації щодо можливостей 

фінансування реконструкції й модернізації соціально-інфраструктурних об’єктів.  

Обґрунтовано оптимальні напрями щодо активізації та вдосконалення системи 

соціального партнерства. Автором розроблено алгоритм залучення різних форм 

фінансування, які дають можливість охопити проблемні сектори та підприємства 

комунальної інфраструктури. Сформульовано концепцію формування та 
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використання фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури в Україні. 

Досліджено межі перерозподільної активності держави під час фінансування 

розвитку соціальної інфраструктури України. 

Ключові слова: фінансові ресурси, соціальна інфраструктура, бюджетні 

асигнування, соціальні видатки, фінансові ресурси суб’єктів господарювання, 

соціальна відповідальність, державно-приватне партнерство, продуктивність праці, 

капітальні інвестиції. 

 

АННОТАЦИЯ 

Трофименко М. Ю. Финансовые ресурсы развития социальной 

инфраструктуры Украины. – Квалификационный научный труд на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Львовский национальный 

университет имени Ивана Франко, Львов, 2018. 

В диссертации разработаны подходы и обоснованы направления решения 

научно-практической проблемы финансирования развития социальной 

инфраструктуры в Украине. Сформулирован ряд концептуально-теоретических, 

методологических, организационно-методических положений и научно-

практических выводов, направленных на реализацию цели диссертационной работы. 

Автором предложен подход к толкованию сущности социальной инфраструктуры и 

уточнение понятийно-категориального аппарата в контексте исследования 

финансовых ресурсов развития социальной инфраструктуры.  

Проанализирована динамика бюджетного финансирования, капитальных 

инвестиций и динамика износа основных средств социальной инфраструктуры в 

течение 2004-2017 гг., что позволило предложить рекомендации относительно 

возможностей финансирования развития социально-инфраструктурных объектов. 

Обоснованно оптимальные направления по активизации системы социального 

партнерства. Разработан алгоритм привлечения различных форм финансирования, 

которые дают возможность охватить проблемные сектора и предприятия 

коммунальной инфраструктуры. Сформулирована концепция формирования и 

использования финансовых ресурсов развития социальной инфраструктуры в 

Украине. Исследованы пределы перераспределительной активности государства в 

финансировании развития социальной инфраструктуры Украины. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, социальная инфраструктура, 

бюджетные ассигнования, социальные расходы, финансовые ресурсы субъектов 

хозяйствования, социальная ответственность, государственно-частное партнерство, 

производительность труда, капитальные инвестиции. 
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Based on the theoretical research findings, the thesis offers the unique author's 

interpretation of the state social policy essence and tasks. It substantiates the distribution 

of directions in the state social policy implementation according to their social and 

economic purpose allowing to establish the distinction between active and passive aspects 

of the social policy. Besides, the thesis reveals that in order to implement active social 

policy, the state has established the social infrastructure. The author analysed scientific 

achievements of local and foreign experts regarding the interpretation of the social 

infrastructure essence which allowed providing a more insightful interpretation of the 

concept of social infrastructure. The author’s interpretation of the concept of «financial 

resources for the development of the social infrastructure» consists in generalising the 

theoretical and methodological approaches to the essence of financial resources on the 

micro and macro levels. 

Fixed assets depreciation dynamics in the industries under study has been analysed. 

The thesis also substantiates that the sectoral structure and the level of social services 

provision in cities and rural areas, as well as industrial regions of different stages of 

development considerably diverge which can bring about socio-economic imbalance in the 

regional development of the state. The research findings based on the analysis of the 

volume of social expenditures of consolidated, state, and local budgets of Ukraine in the 

course of 2004-2017 demonstrate and substantiate a considerable shift of social 

expenditures from the state to local budgets. The empirical estimates of the 

interconnection between the indicators of the volume of investments from the consolidated 

budget of Ukraine in fixed assets according to types of economic activity allowed the 

author to establish practical recommendations for the improvement of the state investment 

policy in the field of social infrastructure modernization. 

The application of the Human Development Index is proposed, aiming to provide 

general characteristics of the country's current state of social infrastructure development. 

The research substantiates the applicability of the general factor productivity index in 

assessing the efficiency of financial support for the development of social infrastructure, 

resulting in new patterns of influence the financial policy has on the dynamics of social 

infrastructure development. The thesis also substantiates that the social partnership system 

modernisation by means of introducing changes to the existing corporate legislative and 

taxation systems is the most reasonable opportunity for attracting private investments to 

the development of social infrastructure. The author has developed the algorithm for 

attracting various forms of finance which allows pervading dysfunctional sectors and 

communal enterprises with different degrees of profitability and unprofitability. 

The paper offers the author's unique conception of forming and using the financial 

resources for the development of social infrastructure, which aims at providing the 

financial support to modernise and develop social infrastructural industries. The applied 

scientific and methodological approach to the analysis of the social expenditures influence 

on macroeconomic dynamics in Ukraine is based on the use of differential calculus 

instruments. 

Key words: financial resources, social infrastructure, budget allocations, social 

expenditures, financial resources of business entities, social responsibility, public-private 

partnership, labor productivity, capital investments. 
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