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ПОЛІТИКИ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Н. М.  Дєєва, д. е .н., професор, Інститут демографії та соціальних досліджень 

імені М. В. Птухи НАН України

Методологія дослідження.  Результати  отримані за рахунок застосування методів:

абстракції – при встановленні причини низького рівня ефективності соціальної політики в

Україні;  порівняння – при виявленні регіонів з високим та низьким рівнями соціальних

виплат у розрахунку на одного жителя; загального й особливого – при визначенні переваг

та  недоліків  регіональної  бюджетної  політики;  системного  підходу   –  при  формуванні

напрямів  державної  політики  щодо  забезпечення  реальної  соціалізації  економіки  на

базовому рівні бюджетної системи.

Результати.  У  статті  визначено  роль  потенціалу  соціалізації  в  самозабезпеченні

добробуту населення. Виявлено причини низького рівня ефективності соціальної політики

в  Україні,  що  зумовлені:  недосконалістю  чинного  законодавства,  зростанням  боргових

зобов’язань  держави на  фоні  падіння  рівня  оплати  праці  при  одночасному збільшенні

частки соціальних трансфертів у грошових доходах  населення;  поглибленням нерівності

розвитку  територій  України,  яке  виникає  внаслідок  невідповідності  доходів  місцевих

бюджетів з їх видатками у розрахунку на одного жителя регіону.

Показано, що найбільш ефективним шляхом раціонального збалансування доходів і

видатків  державного  та  місцевих  бюджетів  є  формування  умов  для  зростання  доходів

громадян  на  основі  створення  нових  робочих  місць,   впровадження  у  виробництво

новітніх технологій, що забезпечать високу продуктивність праці та заробітну плату. 

 На  основі  ретроспективної  оцінки  ключових  показників  бюджетної  політики  та

діючих  механізмів  формування  доходів  і  видатків  бюджетів  різного  рівня  розроблено

рекомендації  стратегічного  і  тактичного  характеру  щодо  забезпечення  реальної

соціалізації економіки на базовому рівні бюджетної системи. 

Новизна. На підставі  проведеного аналізу стану соціально-економічного розвитку

областей України розроблено порядок створення нових інституційно-організаційних форм

державного  стимулювання  економіки  із  врахуванням  впровадження  базових  принципів

управління відповідно до державного устрою в Україні як унітарної держави. 

Практична  значущість.  Розроблені  рекомендації  стратегічного  і  тактичного

характеру щодо забезпечення реальної соціалізації економіки на базовому рівні бюджетної

системи при  їх  впровадженні  в  систему  державного  управління  дозволять



упередити  роз’єднання  країни  на  території  бізнесового  і  містечкового  впливу  та

інтегрувати  регіональні,  місцеві,  комунальні  органи  до  процесу  стимулювання

економічного зростання та досягнення соціальної справедливості.

Ключові  слова:  соціальна  держава,  потенціал  соціалізації,  соціальні  послуги,
фінансова забезпеченість соціальних послуг.
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