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РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
О. В. Вознюк, аспірант, ДВНЗ «Дніпропетровська державна фінансова
академія», superolechka@i.ua

Методологія дослідження. Розрахунки проведені на основі показників
розвитку, на які

впливає ефективність використання бюджетних коштів:

динаміка валового регіонального продукту, динаміка чисельності населення в
області, середній розмір заробітної плати зайнятих в бюджетній сфері.
Результати. Проведене дослідження показників диференціації життєвого
рівня населення окреслило необхідність розробки нових підходів щодо
урегулювання

соціально-економічного

розвитку

міст.

Встановлено,

що

головною метою такого регулювання повинно стати збереження, відтворення і
примноження людського капіталу на основі створення гідних умов для життя
населення, місць прикладання праці, покращення соціального та медичного
забезпечення. Для міської економіки регулювання має зосереджуватися на
диверсифікації в напрямі переорієнтації на поліпрофільність, залучені й
впровадженні інноваційних технологій на базі удосконалення муніципального
управління.
Новизна. Визначена деформація соціально-економічної структури області,
вирішенням якої є на сьогодні активізація внутрішніх резервів і потенціалу
території, у тому числі інноваційного.
Практична значущість. На сучасному етапі розвитку економіки України
однією з головних проблем є побудова ефективного механізму управління
соціально-економічним розвитком міст. Аналіз показників диференціації
життєвого рівня населення дає можливість розробити нові підходи щодо
урегулювання

соціально-економічного

розвитку

міст

та

забезпечення

результативного управління міськими процесами.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, монопрофільні міста,
диференціація життєвого рівня населення, поліпрофільність.
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