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АНОТАЦІЯ 

Бюджетна тема: «Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації 
управління» виконується як фундаментальне дослідження з актуальних проблем 
суспільних і гуманітарних наук. Вона визначається у колі фундаментальних 
наукових досліджень з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, 
соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для 
забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку 
суспільства і держави. Код програмної кваліфікації видатків 6541030. Згідно з 
основними науковими напрямками та найважливішими проблемами 
фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних, гуманітарних наук, 
затверджених на відповідний період спільним наказом Міносвіти і науки та НАН 
України, код і назва наукового напрямку (проблеми) є такі: 3.1.8. Демографія, 
економіка праці та соціальна політика. 

Методика-програма складена у відповідності з обґрунтуванням, затвердженим 
вченою радою інституту, запитом на відкриття наукової роботи, який разом із 
тематичною карткою НДР, затверджені постановою бюро Відділення економіки 
НАН України від 22.04.2014р. (протокол №5) відповідно до вимог прийняття 
запиту у Відділенні економіки Президії НАН України, а також у відповідності до 
потреб України у реформуванні  відносин між центром та регіонами, забезпеченні 
децентралізації управління. У методиці представлено теоретичні засади 
дослідження соціальних ресурсів розвитку регіону за умов децентралізації 
управління, обґрунтовується актуальність та стан розроблення проблеми, ступінь 
концептуальної, правової та науково-методичної розробленості проблеми. 
Розкривається мета, напрями, завдання та порядок виконання дослідження. Мета 
дослідження полягає у обґрунтуванні та розробці теоретико-методологічних засад і 
науково практичних рекомендацій з залучення та використання соціальних 
ресурсів розвитку регіону в умовах децентралізації управління. Структура 
дослідження визначається за трьома напрямами, які виокремлено у три підтеми: з 
проблем обґрунтування та визначення механізмів корекції суспільних відносин із 
залучення та використання соціальних ресурсів розвитку регіону в умовах 
децентралізації та демократизації управління (підтема «а»); розробки соціально-
економічних механізмів нагромадження людського капіталу в умовах 
децентралізації управління (підтема «б»); визначення податково-бюджетних 
інструментів розвитку соціальної сфери регіону в умовах децентралізації 
управління (підтема «в»). Здійснено вибір методів і способів проведення наукового 
дослідження. Планується досягнення теоретичних та науково-методичних 
результатів наукових досліджень, які є новими та мають соціальну та економічну 
значимість. Конкретизовано перелік наукових результатів та визначено адресати їх 
використання.  
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Розроблено за темою програму – робочий план дослідження, який містить 
календарний план виконання окремих підтем та їхніх етапів, склад виконавців та 
терміни оформлення основних наукових результатів. 

За результатами дослідження передбачається підготувати 7 наукових 
доповідей до державних, регіональних та галузевих органів управління, 39 
доповідних записок, 3 методичних розробок, рукопис колективної монографії за 
темою дослідження. 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ  

Нездатність політичних та економічних еліт подолати низку фінансово-
економічних криз кінця 90-х років ХХ - початку ХХІ сторіччя, обумовило 
відродження інтересу до ресурсів, природа, накопичення або розповсюдження яких 
пов’язані з безпосередніми зв’язками між людьми та їх взаємодією. Одним з 
основних напрямів теоретизування у цій сфері є розвиток так званої «класичної 
теорії соціальних ресурсів», значний внесок у розвиток якої внесли Една та Уріель 
Фоа (див., наприклад: [25]), яка у свою чергу є розвитком теорії соціального 
обміну. Узагальнено представники цього напряму відносять поняття "Соціальний 
ресурс" до "будь-якого продукту – матеріального або символічного – який 
передається через міжособистісну поведінку", "все, що може передаватися від 
однієї людини до іншої", "що-небудь, що передається, в міжособистісній ситуації" 
або "будь-яка річ, реальна або символічна, яка може стати об'єктом обміну між 
людьми " [46] 

Соціальні ресурси, як чинник розвитку держави та регіонів, досліджуються 
значною кількістю представників економічної науки, а як чинник розвитку 
суспільства знаходить прихильників серед соціологів. У теоретичних дослідженнях 
зарубіжних фахівців соціальні ресурси розглядаються з позицій теорії 
соціоморфогенеза, яка визначає спроможності соціальних систем до радикального 
оновлення (П.Штомпка). М.Вебер, Т.Парсонс, Н.Смелзер, Д.Белсе розкривають 
значущість потенціалу саморозвитку в структуруванні нових соціальних відносин. 
Е.Хиген вводить поняття «інноваційна особистість» як обов’язкова умова  
економічного зростання. В роботах М.Добрі соціальні ресурси розглядаються в 
контексті інтернаціоналізації діяльності. В теорії структуризації Є.Гідденса 
пропонується участь соціально-компетентних акторів в критичному аналізі 
соціальних змін, а також у розробці шляхів досягнення цілей і характері власної 
участі у перетвореннях. Він вважає, що ресурс довіри є основна умова розвитку 
суспільства. 

Цим питанням присвятили свої роботи відомі західні вчені Р.К. Мертон, 
Ш. Ейзенштадт, Ж. Падьоло, П. Бергер, Т. Лукман, Н. Луман, П. Бурд’є та ін.  
Значний внесок у розробку теорії соціальних ресурсів у російських науковців – 
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В.А.Ядова, Т.І.Заславської, Н.У.Лапіна, З.Т. Голенкова, Н.Н.Наумової, 
М.К.Горшкова, Ж.Т.Тощенко, А.Л.Маршака, О.Н.Яницького та ін. Серед 
російських дослідників соціального порядку слід також відзначити роботи 
Б. Дубіна, Н. Шматко, В. Култигіна, О. Проскурякової, Ю. Свєженцевої, 
В. Фєдотової, О. Антоновського, П. Гуревича та ін.  

Російські фахівці з соціального менеджменту В.М. Іванов та В.І. Патрушев 
[68-70] розглядають соціальні ресурси, як необхідну компоненту функціонування 
цивілізованого суспільства. Цими авторами запропоновано принципи та 
закономірності функціонування та ефективного використання соціальних ресурсів, 
виходячи з їх особливостей та відмінностей від інших видів ресурсів та ступіню їх 
освоєння на різних рівнях управління. Серед українських дослідників відомі 
роботи М.О. Соболевської, А.О. Недзельського, І.П. Рущенко, О.В. Шинкаренко та 
ін. 

У ряді випадків дослідники виявили, що просте введення децентралізації 
може живити нереальні вимоги й очікування (з боку місцевого населення), що 
послуги будуть значно розширені, що всі або більшість місцевих потреб будуть 
задоволені, і що місцеві проблеми будуть вирішені. Однак реальність може сильно 
відрізнятися через те, що компетенція, ресурси та адміністративні обмеження, які 
були наявними на центральному рівні, часто не переносяться на місцевий рівень 
[45]. 

Значний внесок у розвиток концепції децентралізації, в тому числі фіскальної, 
на протязі десятиліть належить британським економістам, зокрема, С. Бадлею [4], 
Дж. Бенінгтону [7], М. Беллу [6]. Однак англійська дослідниця З. Скот зазначає, що 
у існуючих дослідженнях недостатньо вивчено вплив децентралізації на 
формування соціальної згуртованості1 [39] 

Саме у ролі механізму узгодження децентралізації та соціальної згуртованості 
(солідарності) можуть виступати громадські об’єднання (офіційно зареєстровані та 
неформальні) і соціальні мережі, всю сукупність яких позначають поняттями 
«третій сектор» або «громадянське суспільство». Для цього необхідним є 
дослідження механізмів розвитку ресурсів інститутів громадянського суспільства, 
актуалізація яких дозволить їм реалізувати свій потенціал як суб’єктів місцевого та 
регіонального соціального розвитку. 

Причому важливо, що у діяльності таких організацій велике значення має не 
стільки «мотив взаємності», скільки «мотив альтруїзму», тому, як зазначає відомий 
російський соціолог А.С. Автономов, «цілком переконливим виглядає теза, що для 
                                                             

1  Соціальна згуртованість стосується двох більш широких взаємно переплетених рис суспільства: 
а) відсутність прихованого конфлікту, чи у вигляді дохідної/майнової нерівності; расових/етнічних 
суперечок; відмінностей у політичному житті або інших форм поляризації та б) наявність сильних 
соціальних зв’язків, вимірюваних рівнем довіри та норм взаємності; чисельні об’єднання громадянського 
суспільства і наявність інститутів регулювання конфліктів (тобто респонсивна (responsive) демократія, 
незалежна судова система та незалежні ЗМІ). [44] 
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визначення перспективи розвитку громадянського суспільства необхідною є 
«оцінка наявного потенціалу альтруїстичної самоорганізації»» [50, С. 92]. 

Людський капітал на сучасному етапі є одним із найбільш вагомих 
структурних елементів соціальних ресурсів країни та окремих регіонів. Він 
виступає головним  чинником економічного розвитку. У світі та Україні значна 
кількість науковців досліджують проблеми формування і використання людського 
капіталу, що знайшло відображення у працях Т.Шульца, Р.Беккера, У.Боуена, 
Дж.Мінцера, Д.Аширова, М.Іванова, В.Іноземцева та ін. зарубіжних вчених. Значне 
коло вітчизняних дослідників займаються проблемами формування людського 
капіталу, вони висвітлені у працях Е. Лібанової, О. Бородіної. О.Грішнової, В. 
Близнюк, О.Головінової, І.Каленюк, В.Куценко та багатьох інших науковців. 
Людський капітал являє собою продуктивні здібності людини, сформовані 
внаслідок інвестицій в освіту, професійну підготовку, зміцнення здоровя та 
підвищення її загальної культури й мобільності.  Важливим є дослідження 
регіональних чинників формування й використання  людського капіталу, які є 
неоднорідними в регіонах України. В сучасних умовах на людський капітал 
здійснює значний вплив сукупність негативних чинників, обумовлених 
економічною, політичною кризою та збройним протистоянням на Сході, що 
потребує  глибокого наукового дослідження нових умов відтворення  людського 
капіталу регіонів України. 

Дослідження проблем формування механізмів саморозвитку регіону з 
залученням та ефективним використанням соціальних ресурсів, зокрема за рахунок 
нагромадження людського капіталу в умовах децентралізації управління, активно 
проводяться зарубіжними та національними науковцями, і є актуальними, з огляду 
на сучасні національні трансформації розвитку України. Існують різні 
методологічні концепції аналізу процесів саморозвитку територій, кожна з яких 
створює власні підходи до логіки дослідження, визначає понятійний апарат, 
встановлює зв'язки та взаємовідносини між основними поняттями. Основними 
загальнонауковими методологіями сучасної теорії державної політики і 
регулювання соціально-економічним саморозвитком, виступають синергетичний, 
діалектичний, системний підходи та сітьова методологія. 

Методологія дослідження процесів саморозвитку територій потребує 
синергетичного підходу. Даний вибір обґрунтовується тим, що український соціум 
втрачає звичні властивості стабільності, динамічної рівноваги, а темпи політичних, 
економічних, соціальних змін безперервно зростають, явно демонструючи 
нелінійні тенденції та ефекти. Використання системного підходу при виявленні 
теоретико-методологічних засад формування інноваційних механізмів 
саморозвитку регіону за рахунок нагромадження людського капіталу дозволить 
виявити позитивні та негативні сторони, виявити ризики і перспективи цього 
процесу. Цьому підходу відповідає концепція саморозвитку територій Лазаріні С. 
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(Lazzarini S.) [34] згідно якої апріорі не існує визначеного балансу між державним 
регулюванням і саморозвитком територій. Автор пропонує варіювати баланс 
регулювання державою та регіоном на основі конкретних умов конкретної держави 
та конкретного регіону в конкретних їх соціально-економічних умовах. 

Привертає увагу діалектичний підхід, методологічні позиції якого, дозволять 
розглянути внутрішньорегіональні процеси саморозвитку та багаторівневі зміни, 
що викликаються як глобалізацією так і регіоналізацією (децентралізацією). Цей 
підхід обґрунтовано прихильниками теорії регуляції Аглієтта М. (Aglietta M.) [2], 
Буайе Р. (Boyer R.) [12-14], які вважають, що існуюча система ще не вичерпала 
своїх можливостей, проте для її успішного розвитку необхідне виявлення і 
поширення нових організаційних форм розвитку, а також активніше втручання 
держави в економіку.  

Найбільш привабливою для України є мережева методологія розв’язання 
проблем саморозвитку регіону в умовах зміни пріоритетів управління 
національним господарством країни, а також ролі акумуляції людського капіталу 
при процесах саморозвитку регіону в умовах децентралізації для забезпечення 
безпеки України [34]. 

На основі вищевизначених підходів планується провести компаративний 
аналіз [90], який дозволяє при вивченні конкретних наукових теорій і методологій, 
краще зрозуміти їх переваги та недоліки, а отже, точніше визначити потенційні 
позитивні і негативні моменти застосування тієї чи іншої теорії при розробці 
конкретних наукових проблем [41]. При дослідженні теоретичних систем та 
відповідних структурних компонентів у процесі їх розвитку, компаративний метод 
повинен застосовуватися в поєднанні з синергетичним, діалектічним, системним 
підходами. Компаративний аналіз заснований на якісному підході [32;38], який 
передбачає інтенсифікацію аналізу за рахунок ретельного та ефективного 
дослідження декількох одиниць сукупності. 

Це – децентралізація управління, соціальні ресурси, людський капітал, 
саморозвиток регіону. Державному регулюванню підлягають питання 
взаємозалежності саморозвитку регіону, соціальної спрямованості економіки та 
децентралізації управління.  

Децентралізація управління є поштовхом до активізації саморозвитку 
регіонів, який стає здатним забезпечувати збалансований розвиток, 
саморегулювання, самовдосконалення з максимальним використанням внутрішніх, 
а також зовнішніх позикових ресурсів для задоволення потреб населення регіону.  

Людський капітал виступає як один з основних ресурсів саморозвитку 
регіону. Людський капітал є рушійною силою економічного зростання, що 
підтверджується міжнародними емпіричними дослідженнями зокрема, за 
результатами звіту Deutsche Bank Deutsche Bank Research «Актуальні питання: 
глобальні центри зростання на перспективу 2020» вирішальне значення для 
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досягнення зростання ВВП має людський капітал і те, що його продукує: інвестиції 
в освіту, навчання і охорону здоров'я [20]. На думку Нобелівського лауреата в 
галузі економіки С. Кузнеца [40], перехід до групи інноваційно орієнтованих країн, 
серед яких має бути Україна, можливий за умови накопичення критичної маси 
людського капіталу. 

Концептуальне бачення проведення дослідження, його структурні елементи 
та інституційне забезпечення залучення соціальних ресурсів розвитку регіону 
представлено на рис. 1, 2,  та 3.  

Питанням податково-бюджетної політики в контексті активізації соціальних 
ресурсів розвитку регіонів, їх  фінансової спроможності та фіскальної 
децентралізації присв’ячено роботи зарубіжних вчених Р. Масгрейва, В. Оутса 
Ч. Тібу, К. Ваниклу,  А.  Бадріоті,  М. Форнасіні.  

Вперше теоретичні аспекти фіскальної децентралізації були розглянуті в 
роботах Ч. Тібу (в міркуваннях про те, що місцеві витрати бувають значними (іноді 
набагато більше, ніж загальнодержавні) і тому найкращим варіантом може стати 
прийняття рішень про фінансування цих витрат і створення джерел їх покриття на 
рівні муніципалітетів (місцевих громад), Р. Масгрейва (в твердженні про те, що 
бюджетна децентралізація сприяє ефективному розміщенню ресурсів) і У. Оутса (у 
дослідженні нормативної бази про виконання функцій на різних рівнях державного 
управління та відповідних податкових інструментів для виконання цих функцій).  

У наступні роки було виконано велику кількість досліджень, присвячених 
теоретичним і прикладним аспектам фіскальної децентралізації, виділено переваги 
і недоліки, проведено оцінку ефективності використання цього інструменту та 
аналіз впливу фіскальної децентралізації на прийняття рішень, власний капітал, 
справедливий розподіл коштів тощо. 

Останні публікації провідних економістів України, таких, як 
С. Буковинський, З. Варналій, І. Волохова, В. Кириленко, І. Луніна, В. Пилипів, 
С. Слухай, Л. Тарагнгул та ін. також говорять про проблеми, що існують у системі 
оподаткування: високому рівні централізації податкових надходжень, нестачі 
власних коштів у місцевих бюджетах і, як наслідок, постійному збільшенні обсягів 
міжбюджетних трансфертів. Нестабільність структури доходів і витрат 
унеможливлює розробку стратегічних пріоритетів розвитку регіонів та окремих 
населених пунктів. Увага вчених акцентується на дослідженнях можливості 
практичного застосування інструментів фіскальної децентралізації для 
забезпечення соціальних потреб і пов'язаних з цим ризиків. Як правило, це 
дослідження, націлені на вирішення актуальних поточних проблем. Але наразі 
також важливим і вкрай необхідним є визначення стратегічних напрямків розвитку 
місцевих фінансів у контексті децентралізації управління з урахування 
інституційних особливостей України, обґрунтування шляхів удосконалення 
бюджетно-податкової політики, спрямованої на забезпечення розвитку соціальної 
сфери регіону в умовах децентралізації управління. 
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    Людська спільнота регіону 
 Людський потенціал
 Людський капітал
 Територіальна громада

Якісні характеристики
 економічна активність
 освіта, професійна підготовка
 стан здоров’я
 мотивація
 цінності і норми
 культура
 мобільність

     Система відносин
 та зв’язків 

 соціальні
 економічні
 організаційні
 управлінські
 громадські
 культурні
 інформаційні

Наукова тема: теоретичне обґрунтування,  практичні рекомендації

СОЦІАЛЬНІ РЕСУРСИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ - 
регіональний соціум*, його якісні характеристики, форми 

організації та участі в усіх сферах суспільної життєдіяльності

Соціально-економічний 
розвиток регіону:

 економічне зростання
 інноваційний розвиток
 збалансованість  
 структури економіки 
 зростання добробуту 
 населення
 розвиток людського    
 потенціалу
 підвищення єдності 
 регіонального соціуму

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ, 
РОЗВИТКУ І ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Державний рівень Регіональний рівень Муніципальний рівень     Механізм    
децентралізації:

 оптимальний рівень 
децентралізації

 інструменти
 заходи

Розподіл повноважень у сфері управління життєдіяльністю регіонального соціуму (економічна, 
соціальна, соціокультурна, побутова сфери)
Розподіл та розвиток матеріальних ресурсів усієї системи життєзабезпечення регіонального 
соціуму (об’єкти соціальної інфраструктури, розташовані на території регіону)
Формування та розподіл бюджетних ресурсів, необхідних для життєзабезпечення регіонального 
соціуму, його розвитку та ефективної суспільної діяльності

 
 

Рис. 1. Концептуальне бачення проведення дослідження 
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Рис. 2. Структурні елементи дослідження 
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Рис. 3. Інституційне забезпечення залучення соціальних ресурсів розвитку регіону    
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2. АКТУАЛЬНІСТЬ. СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ 

Протягом найближчих років українському суспільству доведеться долати 
кризові явища та проводити складні реформи фактично в усіх сферах суспільного 
життя. Це потребуватиме залучення різноманітних (насамперед – соціальних, 
людських) ресурсів, в тому числі і на некомерційній (добровольчій) основі. Події, 
що відбуваються в країні починаючи з листопада 2013 року, переконливо 
засвідчили наявність в українському суспільстві значних соціальних ресурсів, в 
тому числі таких, основою яких є громадянська активність та соціальна 
самоорганізація. Саме соціальні ресурси, за умови створення відповідних 
інституційних механізмів їхнього розвитку та залучення, можуть стати основою 
становлення українського громадянського суспільства та важливою складовою 
загального процесу реформування українського суспільства, в тому числі в сфері 
децентралізації та демократизації системи державного управління. 

Таким чином, актуальним завданням є створення відповідних механізмів 
корекції соціальних відносин з метою розвитку, залучення та ефективного 
використання соціальних ресурсів розвитку суспільства, в тому числі соціальних 
ресурсів громадянського суспільства. Ці механізми повинні мати системний 
характер та працювати зі всіма ключовими чинниками, що впливають на соціальні 
відносини (ціннісно-культурне підґрунтя, інституційне середовище, нормативно-
правове забезпечення, інформаційно-комунікативне середовище та ін.). Таким 
чином, необхідною умовою досягнення цілей децентралізації та демократизації 
управління є створення на регіональному та місцевому рівнях відповідних 
механізмів – нормативно-правових, організаційно-управлінських, фінансових, 
консультативно-методичних та інших – спрямованих на залучення соціальних 
ресурсів громадської самоорганізації та різноманітних інститутів громадянського 
суспільства до забезпечення процесів реформування та розвитку українського 
суспільства. 

Актуальність роботи,  важливість та значущість її результатів обумовлені тим, 
що об’єкт досліджень – соціальні ресурси розвитку мають високий незадіяний 
потенціал можливостей, який втрачає та не накопичує свої якості та переваги, 
перетворюється через відсутність затребування та реалізації в соціальні втрати та 
соціальне протистояння в суспільстві. Централізоване управління веде до стагнації 
регіонів країни через незабезпечення нагромадження та ефективного використання 
інноваційного людського капіталу. Гострою є потреба у розблокуванні місцевої 
ініціативи, як складової  соціальних ресурсів розвитку, соціальної активності, 
творчості, інноваційності тощо. Високий рівень централізації податкових 
надходжень і видаткових повноважень, нестабільність структури доходів і витрат 
унеможливлюють розробку та реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку 
регіонів в т. ч. тих, що стосуються забезпечення розвитку соціальної сфери. 
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Соціальна відповідальність та соціальний порядок стають головними важелями 
активізації, накопичення та реалізації соціальних ресурсів розвитку регіону. 

Соціальний розвиток традиційно був прерогативою державного управління, а 
прагнення до посилення централізації цих процесів не давало очікуваного ефекту 
через слабку їх керованість. Чинна концептуальна та правова основа державної 
регіональної політики не відповідає сучасним потребам якісного та ефективного 
регіонального розвитку. Є гостра потреба обґрунтованого та якісного 
переделегування та розмежування повноважень з центру до регіонів, активізації 
процесів і децентралізації та демократизації управління. Посилює несприятливий 
стан регулювання суспільних відносин, нерозвиненість соціальної відповідальності 
взагалі та в системі центр-регіон зокрема. За таких умов ініціатива та активність 
залучення соціальних ресурсів як суб’єктів соціального розвитку регіонів не  
використовуються. Сучасна регіональна політика орієнтована не на розвиток 
регіонів, а лише на їх обмежену підтримку. Виникає необхідність переходу до 
формування та реалізації політики регіонального саморозвитку, яка завдяки 
власним можливостям і ресурсам регіонів може створити надійні конкурентні 
переваги та умови для підвищення добробуту населення та економічної 
самостійності. Через це регіони України мають значні відмінності в показниках 
соціально-економічного розвитку. Стагнація значної кількості  регіонів України 
значною мірою обумовлена тим, що в них не забезпечено нагромадження та 
ефективне використання інноваційного людського капіталу – найважливішого 
сучасного ресурсу розвитку. Децентралізація управління має розблокувати 
регіональну активність та ініціативність щодо найбільш ефективного використання 
місцевих джерел нагромадження людського капіталу та активного його 
використання для соціально-економічного розвитку регіонів. Фіскальна 
децентралізація допоможе розширити повноваження на місцевому рівні, знизити 
неефективний розподіл міжбюджетних трансфертів, забезпечити необхідними 
фінансовими ресурсами виконання завдань соціально-економічного розвитку  
регіонів України.  

Актуальним питанням є пріоритетне урахування соціальних ресурсів під час 
формування та реалізації державних та регіональних стратегій розвитку. За роки 
незалежності в Україні не вдалося побудувати цілісну систему стратегічного 
управління. Чинні завдання пов’язані з децентралізації управління, накладають 
додаткові умови на цю систему відносно посилення ролі регіонів під час 
формування Державної стратегії регіонального розвитку. Одночасно, залишається 
невирішеною проблема узгодження стратегічного управління та бюджетування. 
Державний та місцеві бюджети приймаються без урахування стратегічних цілей 
визначених в стратегіях відповідних рівнів. Це унеможливлює ефективне 
використання соціальних ресурсів та їх примноження як в окремих регіонах, так й 
в країні в цілому. 
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Незатребуваними залишаються найцінніші соціальні ресурси розвитку – 
соціальна активність, ініціатива, творчість, організаційні та інші здібності 
локальних суб’єктів, навички різноманітної соціально-корисної діяльності та 
синергійний результат їхньої взаємодії. Наслідком є незадоволеність мешканців 
існуючим соціальним порядком, низькій рівень довіри до органів влади, 
накопичення негативної соціальної енергії та її викид. Розвиток громадянського 
суспільства є запорукою демократизації управління. 

Загальні проблеми розвитку громадянського суспільства достатньо широко 
представлені у наукових дослідженнях та наукових публікаціях соціологів, 
політологів, юристів тощо. Але бракує результатів наукових досліджень, які 
конкретизують інституційні механізми розвитку громадянського суспільства та 
його організаційне забезпечення. Вкрай недостатньо досліджень, спрямованих на 
виявлення та залучення специфічних механізмів регуляції соціального порядку (в 
тому числі базових цінностей), притаманних українському суспільству, які 
обумовлені його соціокультурними особливостями та набутим соціально-
історичним досвідом.   

В Україні з урахуванням досвіду громадської самоорганізації останнього часу 
вже склалися необхідні передумови для початку розгортання діяльності із 
залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства до процесів 
реформування суспільства та забезпечення його розвитку, в тому числі на 
регіональному та місцевому рівнях. Зокрема, в Україні наявна доволі велика 
кількість інститутів громадянського суспільства (об’єднань громадян, 
волонтерських рухів), до складу яких входять в тому числі і висококваліфіковані 
спеціалісти в тих чи інших галузях. Також зростає рівень довіри та підтримка 
діяльності громадського сектору з боку бізнесу та громадян. В сфері наукових 
досліджень загальні проблеми розвитку громадянського суспільства достатньо 
широко представлені у наукових дослідженнях та наукових публікаціях соціологів, 
політологів, юристів тощо. Але бракує результатів наукових досліджень, які 
конкретизують інституційні механізми розвитку громадянського суспільства та 
його організаційне забезпечення. 

Певні передумови залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства 
створені в сфері нормативно-правового забезпечення. Так, в Законі Україні «Про 
основи національної безпеки України» розвиток громадянського суспільства його 
демократичних інститутів винесено в коло пріоритетних національних інтересів, 
що є цілком обґрунтованим в контексті курсу на євроінтеграцію. Ухвалено 
основоположні правові документи, які спрямовані на зміцнення інститутів 
громадянського суспільства, сприяють участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики, впливають на прийняття політико-управлінських 
рішень. Стратегічні пріоритети політики розвитку громадянського суспільства 
визначені в Законі України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», «Про 



16 
 

громадські об’єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», в 
Указі Президента України, який схвалює Стратегію державної політики сприяння 
розвитку громадянського суспільства, Указі Президента України «Питання 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», який регламентує 
утворення та діяльність Координаційної ради з питань розвитку громадянського 
суспільства тощо. Децентралізація та реформа місцевого самоврядування є 
основним напрямом розділу «Відповідальність» програми реформ «Стратегія 
2020». 

В той же час детальний аналіз дозволяє зробити висновок, що на рівні 
нормативно-правової бази становлення громадянського суспільства в Україні має 
місце скоріше декларування пріоритетності його розвитку, яке в подальших 
положеннях цих нормативно-правових документів не набуває необхідного 
розвитку і конкретизації. Таким чином, існуюча нормативно-правова база потребує 
суттєвого доопрацювання в напрямку створення правових основ та дієвих 
механізмів реального (а не декларативного) залучення соціальних ресурсів 
інститутів громадянського суспільства до процесів реформ та розвитку, в тому 
числі на регіональному та місцевому рівнях. Так, незважаючи на прийняття 
Верховною Радою України та підписання Президентом України Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності» 
(№246-VIII від 5 березня 2015 року), який сприятиме розвитку волонтерського 
руху в Україні та дозволить підвищити якість надання волонтерської допомоги, 
експерти зазначають, що залишається досить багато як правових, так і технічних 
проблем, що стримують розвиток громадянського суспільства в Україні (див., 
наприклад: [74; 82]. 

Таким чином, створення дієвих механізмів розвитку та залучення соціальних 
ресурсів громадянського суспільства до забезпечення соціального розвитку в 
умовах децентралізації та демократизації передбачає роботу за наступними 
ключовими напрямами: розвиток інфраструктури взаємодії інститутів 
громадянського суспільства і органів державного управління в сфері розвитку та 
залучення соціальних ресурсів на регіональному та місцевому рівнях в умовах 
децентралізації та демократизації; удосконалення нормативно-правового 
забезпечення діяльності інститутів громадянського суспільства в різних сферах 
соціального розвитку; забезпечення науково-методичної та інформаційно-
комунікативної підтримки практичної діяльності інститутів громадянського 
суспільства в різних сферах соціального розвитку. 

Україна має високий рівень освіти населення, що свідчить про значний обсяг 
сформованого людського капіталу. В той же час  його якісні характеристики не 
відповідають потребам інноваційного розвитку  та модернізації економіки України. 
Відзначається нерівномірність його розвитку в регіонах України, невідповідність 
його якісних рис потребам сучасної економіки, що пов’язано з низьким рівнем 
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компетенцій, професійної мобільності, мотивації до ефективної праці значної 
частки працівників. В умовах надмірної централізації управління розвиток 
людського капіталу визначався здебільшого центральними органами. При цьому 
мало враховувалися ресурсні можливості кожного регіону та потреби у формуванні 
тих якісних параметрів людського капіталу, які найбільш необхідні для розвитку 
економіки кожного регіону. Потреба децентралізації усіх процесів соціально-
економічного розвитку України, збільшення повноважень регіонів обумовлюють 
актуальність дослідження ресурсів і механізмів нагромадження людського капіталу 
на регіональному рівні, визначення їх специфіки у промислових регіонах. 
Важливим є дослідження засад формування інноваційної якості людського 
капіталу, що є неодмінною умовою модернізації економіки промислового регіону 
на принципах сталого розвитку.  

В сучасних умовах виникли значні загрози щодо формування  людського 
капіталу внаслідок воєнного конфлікту на Сході країни. Відбувається втрата 
людського капіталу Донецького та Луганського регіонів внаслідок вимушеної 
внутрішньої та зовнішньої еміграції населення з районів проведення 
антитерористичної операції та тимчасово окупованої території. За даними 
міжвідомчого координаційного штабу кількість вимушених внутрішніх 
переселенців у регіонах України зростає. Якщо на 1 січня 2015 р. цим органом було 
зареєстровано 640 тис. переміщених осіб, то станом на 04.03.2015 р. із окупованих 
територій до інших регіонів України переселено вже 766,6 тис. осіб. Значне число  
мешканців цих регіонів виїхало в інші країни.  Існує значна кількість 
незареєстрованих переселенців і біженців. Тому втрати людського капіталу 
внаслідок вимушеної міграції для цих регіонів складає більше 1 млн. осіб. При 
цьому слід відзначити, що це найбільш активна, кваліфікована та заможна частка 
населення, яка при переселенні розраховувала не лише на державу, але й на власні 
здібності, можливості, здатність адаптуватись до нових умов життєдіяльності. 
Вимушені переселенці змінюють баланс  людського капіталу в кожному регіоні 
України, однак ці процеси поки що є малодослідженими. 

Соціально-економічна та політична криза,  процеси реформування  органів 
державної влади, системи державного регулювання бізнесу та системи соціального 
забезпечення населення – все це створює нові умови відтворення людського 
капіталу, які потребують комплексного дослідження. Актуальність дослідження 
проблем формування механізмів саморозвитку регіону за рахунок нагромадження 
людського капіталу в умовах децентралізації управління висвітлено в багатьох 
наукових працях національних та зарубіжних науковців та фахівців та 
підтверджується реаліями державних та суспільних ініціатив щодо децентралізації 
управління в Україні. В сучасній західній регіональній науці проблеми 
саморозвитку територій в соціальних та економічних аспектах досліджують такі 
відомі науковці як R.Boyer (Р.Буайе), D.Fonahl (Д.Фональд), М.Keating (М.Кітінг), 
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G.Linguist (Г.Лінгуст), M.-P.Menzel (М.Мензель), A.Rodriguez-Posse (А.Родригес-
Пасе), M.Storper (М Сторпер), L.Hooghe (Л.Хуг), R.Walker (Р.Уолкер), S. Henn 
(С.Хенн), Ö.Sölvell (О.Солвел). 

Теорія регіонального саморозвитку як нового регіоналізму висвітлена в 
працях М.Keating, L.Hooghe [33] в яких проведено теоретичний та практичний 
аналіз європейського регіоналізму на сучасному етапі через територіальні та 
соціальні чинники. В працях A.Rodriguez-Posse в аспекті саморозвитку регіону 
виокремлено поняття соціального кластеру (social cluster), як самостійного 
утворення на території регіону, який у повному обсязі забезпечує задоволення 
мінімальних потреб населення в соціальних, освітніх, культурних та інших 
побутових послугах [1]. Наукові дослідження Ö. Sölvell [37] акцентують увагу на 
взаємозв'язках кластерів і таких соціальних чинників, як зайнятість, 
продуктивність праці. Аналогічними дослідженнями з виокремленням інноваційної 
складової є праці Linguist G., Protsiv S., Fonahl D. [35], Henn S., Menzel M.-P. [26] 
Концепція регіонального простору з елементами саморозвитку представлена у 
працях M. Storper [43]. і Walker R., і відноситься до сучасних динамічних моделей 
оптимізації розміщення промисловості в регіонах, при цьому важливим є дія 
соціальних та економічних чинників. Одним із відомих фахівців по теорії регуляції 
та саморозвитку територій є Boyer R. [13] який досліджує теоретичні аспекти 
створення ефективних інститутів з конкретизацією економічних систем - 
«конкретним економічним аналізом реальних проблем реальної економіки», та 
яким обґрунтовано принципи формування ефективних інституціональних одиниць.  

Парадигму регіонального саморозвитку з орієнтацією на повне урахування 
територіальних соціальних та економічних інтересів було розроблено такими 
науковцями як Татаркин О., Дорошенко С. [91], Швецов А.Н. [97-100], Аніміца 
Є.Г. [54] які зазначили, що на зміну моделі централізованого планування і 
кон'юнктурного вкладення державних ресурсів у слабку економіку і соціальну 
сферу регіонів має прийти модель саморозвитку регіонів, на основі ефективного 
використання його внутрішніх ресурсів, необхідних для досягнення поставлених 
перспективних цілей, з врахуванням як економічних інтересів так і соціальної 
відповідальності, на засадах взаємодії із бізнесом та розвитком підприємництва , а 
необхідні для цього умови має забезпечувати держава через загальносистемну 
регіональну політику. Хмелева Г.А. досліджує теоретичні аспекти людського 
капіталу та інтелектуалізації людської праці в контексті його впливу на 
економічний саморозвиток регіону [94]. 

Національні фахівці та науковці теорію регіоналістики сьогодні формують з 
огляду різних аспектів нової парадигми – «регіонального саморозвитку на базі 
врахування інтересів і покладання відповідальності за розвиток регіонів на місцеві 
влади» [96]. Соціально-економічні аспекти саморозвитку як нової моделі розвитку 
виокремлюють в своїх дослідженнях українські науковці А. Гальчинський [64], 
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Б.Данилишин [67], В.Ляшенко [76]. Амоша О.І., Булєєв І.П. висвітлюють як 
економічні так і соціальні аспекти саморозвитку регіону: від процесів капіталізації 
до формування середнього класу [52]. Варналій З.С. [83] наголошує, що 
забезпечення регіонального соціального розвитку має здійснюватися за допомогою 
реалізації заходів державної регіональної політики, у тому числі спрямованості на 
саморозвиток регіону через створення умов для використання регіонами власних 
можливостей розвитку. Незважаючи на велику кількість наукових робіт, які 
досліджують загальні процеси саморозвитку регіону є не дослідженими проблеми 
соціально-економічного саморозвитку регіону при децентралізації управління 
економікою як інноваційного механізму активізації регіональних ресурсів. 

Питанням податково-бюджетної політики в контексті активізації соціальних 
ресурсів розвитку регіонів, їх  фінансової спроможності та фіскальної 
децентралізації присв’ячено роботи зарубіжних вчених Р. Масгрейва, В. Оутс, Ч. 
Тибу, К. Ваниклу, А.  Бадріоті, М. Форнасіні, а також таких українських фахівців, 
як С. Буковинський, З. Варналій, І. Волохова, В. Кириленко, І. Луніна, В. Пилипів, 
С. Слухай, Л. Тарагнгул та ін. Як правило, це дослідження, націлені на вирішення 
актуальних поточних проблем. Але наразі також важливим і вкрай необхідним є 
визначення стратегічних напрямків розвитку місцевих фінансів у контексті 
децентралізації управління з урахування інституційних особливостей України, 
обґрунтування шляхів удосконалення бюджетно-податкової політики, спрямованої 
на забезпечення розвитку соціальної сфери регіону в умовах децентралізації 
управління. 

Доцільність науково-аналітичного обґрунтування використання податково-
бюджетних інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери регіону в 
умовах децентралізації управління зумовлена необхідністю підвищення бюджетної 
самостійності місцевих органів влади і визначення стратегічних пріоритетів 
розвитку регіонів в частині активізації соціальних ресурсів. 

Аналіз податково-бюджетних інструментів в контексті розвитку соціальної 
сфери регіону в умовах децентралізації управління передбачає визначення та 
обґрунтування шляхів удосконалення податково-бюджетної політики, спрямованої 
на активізацію соціальних ресурсів розвитку регіонів через послідовну реалізацію 
принципу суб'єктності на рівні областей та передачу окремих фінансових ресурсів 
на низові ланки бюджетної системи. Перш за все йдеться про забезпечення регіонів 
власними фінансовими ресурсами, здатними принципово зменшити залежність 
регіонів від трансфертів з Державного бюджету відповідно до вимог Європейської 
хартії про місцеве самоврядування. 

Наразі цей напрямок економічних досліджень широко розкрито в публікаціях 
науковців зі всього світу. Зокрема, в роботах E. Ahmad [30], O. Azfar [3], 
R. M. Bird [19], H. Blöchliger [11], G. Brosio [30], L. De Mello [18], R. D. Ebel [19; 
30], R. Eichenberger [30], A. Fossati [27], B. Galligan[30], A. Krøijer [24], 
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B. Lockwood [30], J. Martinez-Vazquez [19], C. E. McLure [19],  G. Panella [27], 
A. Rodríguez-Pose [24], F. Revelli [30], P. Salmon [30], A. Shah[30], B. R. Weingast 
[47], J. D. Wilson [30] особливу увагу приділено розкриттю принципів фіскальної 
децентралізації та фіскального федералізму (fiscal federalism), аналізу практики 
застосування цих принципів у формуванні фіскальної політики країн. Дослідження 
питань забезпечення соціальної (розподільної) функції оподаткування через 
податкові інструменти розкрито в роботах W. B. Barker [5], P. Beramendi [8], 
M. Bergman [9], M. Berliant [10], N. Braathen [15], D. Byrne [42], 
E. Farhi [22],  D. Faulk [23], K. Gërxhani [28], L. Godbout [29], J. Greene [15], 
B. Greve [42], J. Hudson [31], G.-J. Hwang [31], K. Kosonen [17], N. G. Mankiw [36], 
H. Mun Chan [31], G. Nicodeme [17], K. Ngok [31], G. Panella [27], P. Rothstein [10], 
S. Ruane [42], D. Rueda, S. Takegawa [31], J. Waller-Hunter [21], M. Weinzierl [36], 
I. Werning [22; 48], W. Witherell [21], D. Yagan [36], A. Zatti [17].  

В Україні теоретичні та практичні завдання забезпечення розвитку соціальної 
сфери шляхом використання податково-бюджетних інструментів досліджуються 
З. Варналієм [60], В. Вишневським [61; 62], Ю. Івановим [78; 87], 
А. Крисоватим [89] Е. Лібановою [60], І. Лютим [75], А. Скрипником [85], 
А. Соколовською [86], В. Тропіною [92], С. Юрієм [89], та ін. Проте розробки 
українських вчених здебільше стосуються загальних аспектів системи 
оподаткування та окремих видів податків, тоді як дослідження використання 
податково-бюджетних інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери 
регіону в умовах децентралізації управління потребують поглибленого аналізу 
податкових інструментів з точки зору їхнього застосування для потреб виконання 
завдань, пов’язаних з децентралізацією влади і окреслених в Позачерговому 
посланні Президента України до Верховної Ради України [80], розробкою Стратегії 
національної безпеки України в частині доцільної децентралізації функцій держави 
та бюджетних ресурсів, зміцнення фінансових можливостей органів місцевого 
самоврядування і посилення соціальної справедливості податкової системи [53, 
с. 9, 78, 83], завдань соціальної політики держави, активізації соціальних ресурсів 
розвитку регіонів країни, забезпечення фінансової самостійності територіальних 
громад в умовах децентралізації. 

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

Метою дослідження є обґрунтування та розробка теоретико-методологічних 
засад та науково-практичних рекомендацій з залучення і використання соціальних 
ресурсів розвитку регіону в умовах децентралізації управління. 

Об’єктом дослідження є система соціально-економічних відносин щодо 
соціальних перетворень в регіоні в процесі децентралізації управління. 
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Предмет дослідження – теоретичні, концептуальні, правові засади 
соціального розвитку регіону та використання соціальних ресурсів в умовах 
децентралізації. 

Основні завдання роботи: 
оцінка сучасних концептуальних та правових засад управління соціальними 

ресурсами в державі та регіонах, розробка пропозицій з їх удосконалення в 
контексті поширення процесів децентралізації; 

обґрунтування пропозицій з корекції суспільних відносин між центром та 
регіонами щодо формування та використання соціальних ресурсів при делегуванні  
та розподілі функцій, повноважень, відповідальності; 

розробка інституційних та організаційних механізмів розвитку 
громадянського суспільства в умовах децентралізації та демократизації управління; 

обґрунтування механізму перерозподілу повноважень та ресурсних джерел 
для забезпечення нагромадження людського капіталу регіонів; 

розробка моделі регіонального механізму забезпечення нагромадження та 
ефективного використання людського капіталу в умовах децентралізації 
управління; 

розробка стратегічних напрямів соціально-економічного саморозвитку регіону 
на основі накопичення людського капіталу в умовах децентралізації управління; 

визначення концептуальних та науково-практичних засад формування та 
використання бюджетно-податкових чинників розвитку соціальної сфери та 
залучення  соціальних ресурсів розвитку регіонів; 

розробка пропозицій щодо використання бюджетно-податкових інструментів 
в контексті забезпечення розвитку соціальної сфери регіону в умовах 
децентралізації управління. 

4. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ  

Підґрунтям для проведення наукового дослідження є попередні напрацювання 
наукового колективу з виконання бюджетних і госпдоговірних тем, а також 
виходячи з потреб прискореного подолання системної кризи, створення умов 
євроінтеграції, подолання наслідків воєнних дій.  

Науково-дослідна робота містить теоретико-методологічні та концептуальні 
засади формування, використання та активізації соціальних ресурсів регіонів з 
врахуванням зміни системи державного управління з централізованого на 
децентралізоване. Зміст дослідження та його структура визначаються його метою, 
основними завданнями, календарним планом, очікуваними результатами, 
підтемами та станом роботи в межах термінів, передбачених в планах НДР. 

Розкривають зміст наукового дослідження такі напрями та етапи, які по його 
завершенню визначають досягнення запланованих наукових результатів та 
виконання поставлених завдань. Ними є: проведення оцінки концептуальних та 
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правових засад управління соціальними ресурсами в державі та регіонах, розробка 
пропозицій з їх удосконалення, спрямованих на поширення процесів 
децентралізації; обґрунтування рекомендацій та пропозицій з удосконалення 
соціально-економічних відносин між центром та регіонами щодо забезпечення 
ефективного використання соціальних ресурсів при делегуванні та розподілі 
функцій, повноважень, відповідальності; розробка інституційних та організаційних 
механізмів розвитку громадянського суспільства в умовах децентралізації та 
демократизації управління; обґрунтування механізму перерозподілу повноважень 
та ресурсних джерел для забезпечення нагромадження людського капіталу 
регіонів; розробка моделі регіонального механізму забезпечення нагромадження та 
ефективного використання людського капіталу в умовах децентралізації 
управління; розробка стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку, 
саморозвитку регіону на основі накопичення людського капіталу в умовах 
децентралізації управління; визначення концептуальних та науково-практичних 
засад формування та використання бюджетно-податкових чинників розвитку 
соціальної сфери та залучення соціальних ресурсів розвитку регіонів; розробка 
рекомендацій та пропозицій щодо формування та використання бюджетно-
податкових інструментів в контексті забезпечення розвитку соціальної сфери 
регіону в умовах децентралізації управління. 

Підтема «а». «Механізми корекції соціальних відносин щодо залучення та 
використання соціальних ресурсів розвитку регіону в умовах децентралізації та 
демократизації управління» (керівники: д.е.н. О.Ф.Новікова, д.е.н. Ю.С.Залознова). 

Оцінка проблем та перспектив збереження соціальних ресурсів регіонів в 
умовах системної кризи, протестної активності та воєнного конфлікту. 

Узагальнення концептуальних і правових засад управління соціальними 
ресурсами держави та регіонів в умовах реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади. 

Обґрунтування пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення системи 
соціальних та трудових відносин у законодавстві про внутрішньо переміщених 
осіб, у трудовому та житловому законодавстві . 

Визначення інституційних засад запровадження та закріплення соціально 
відповідальних відносин в державі та її регіонах в умовах децентралізації 
управління. 

Розробка пропозицій та рекомендацій до формування та реалізації 
регіональних стратегій розвитку на Сході України. 

Дослідження проблем модернізації державної регіональної політики в 
контексті удосконалення управління соціальними ресурсами регіонів в умовах 
децентралізації. 

Забезпечення становлення та розвитку  волонтерства як прояв активізації та 
примноження соціальних ресурсів. 
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Дослідження потреб делегування повноважень-ресурсів - відповідальності від 
держави до регіонів для ефективного використання соціальних ресурсів регіону та 
взаємоузгодження інтересів держави та регіонів. 

Розробка стратегічних напрямків із збереження соціальних ресурсів та 
подолання гуманітарної катастрофи на Донбасі. 

Обґрунтування пропозиції та рекомендації з удосконалення формування та 
використання коштів Державного фонду регіонального розвитку в контексті потреб 
децентралізації управління. 

Визначення можливостей удосконалення процесу стратегічного управління на 
державному та регіональному рівнях для цілей ефективного використання та 
примноження соціальних ресурсів. 

Підтема «б». «Соціально-економічні механізми нагромадження людського 
капіталу в умовах децентралізації управління» (керівники: акад. НАН України 
Амоша О.І. д.е.н. Антонюк В.П.). 

Дослідження втрат людського капіталу України внаслідок воєнного конфлікту 
у Східних регіонах. 

Визначення регіональних умов щодо розв’язання воєнного конфлікту на Сході 
Україні з використанням інноваційних методів соціальної взаємодії усіх сторін та 
суб’єктів конфлікту в умовах децентралізації управління. 

Дослідження можливостей перерозподілу повноважень і ресурсних джерел 
для забезпечення нагромадження інноваційного людського капіталу. 

Визначення шляхів подолання бідності та формування сучасних моделей 
споживання для забезпечення інноваційної якості людського капіталу. 

Дослідження проблем адаптації соціальних прав, гарантій, стандартів, свобод 
національного законодавства до вимог Європейського союзу. 

Аналіз ресурсів саморозвитку регіону, які сприяють акумуляції людського 
капіталу, з виявленням впливу інституційних, економічних, соціальних, 
інноваційних факторів. 

Обґрунтування рекомендацій до законодавчих актів, які стосуються 
децентралізації управління, саморозвитку регіону, формування соціальних ресурсів 
регіону та нагромадження людського капіталу. 

Визначення можливостей використання європейського механізму формування 
людського капіталу у трикутнику «освіта-наука-інновації» в умовах децентралізації 
управління. 

Розробка моделі регіонального механізму забезпечення нагромадження та 
ефективного використання людського капіталу в умовах децентралізації 
управління. 

Розробка стратегічних напрямів соціально-економічного саморозвитку 
регіону на основі накопичення людського капіталу в умовах децентралізації 
управління. 
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Підтема «в» «Податково-бюджетні інструменти забезпечення розвитку 
соціальної сфери в умовах децентралізації управління» (керівники: акад. НАН 
України Вишневський В.П; к.е.н. Чекіна В.Д.) 

Дослідження проблем відновлення і реабілітації постконфліктних територій з 
залученням та адаптацією світового досвіду для Донбасу та України. 

Дослідження проблем та практики реалізації принципу фіскальної 
децентралізації в країнах, що розвиваються. 

Узагальнення зарубіжного досвіду використання податково-бюджетних 
інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери регіону. 

Оцінка умов і можливостей побудови міжбюджетних відносин у контексті 
забезпечення фінансово-економічної безпеки держав. 

Аналіз стану, тенденцій розвитку, фінансового забезпечення та ефективності 
функціонування соціальної  інфраструктури регіонів України. 

Розробка концептуальних положень щодо використання податково-
бюджетних інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери регіону в 
умовах децентралізації. 

Аналіз використання податково-бюджетних інструментів для забезпечення 
розвитку соціальної сфери регіону в Україні. 

Оцінка стану та аналіз проблем реалізації принципу фіскальної 
децентралізації в Україні. 

Розробка пропозицій до нормативно-правових документів щодо впровадження 
механізмів використання податково-бюджетних інструментів для забезпечення 
розвитку соціальної сфери регіону в Україні. 

Розробка пропозицій щодо корекції механізмів фінансування регіональної 
соціальної інфраструктури для забезпечення активізації соціальних ресурсів 
розвитку держави та регіонів. 

Обґрунтування рекомендацій по удосконаленню податково-бюджетних 
інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери регіону в Україні в 
умовах децентралізації. 

5. МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

В процесі дослідження передбачається вивчення вітчизняного та 
міжнародного досвіду на основі аналізу та узагальнення літературних джерел, 
нормативно-правових актів та інших документів, результатів соціологічних 
досліджень, оцінки міжнародного та вітчизняного законодавства, використання 
різноманітних інформаційних джерел з проблем державного регіонального 
управління, сталого розвитку, державної, регіональної, соціальної, економічної, 
екологічної, промислової, гуманітарної політики тощо. 

Під час дослідження передбачається використання статистичного і 
фактичного матеріалу, результатів соціологічних і експертних опитувань, розробок 
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інших наукових установ, а також досвіду, накопиченого науковим колективом з 
даної проблематики. 

В дослідженні передбачається використовувати системний підхід, методи 
порівняльного, статистичного, техніко-економічного і логічного аналізу, методи 
індукції та дедукції, елементи діалектичного методу, еволюційної теорії соціально-
економічних трансформацій, контент-аналізу нормативно-правової бази, методи 
математико-статистичного моделювання із застосуванням пакетів програм MS 
EXCEL, SPSS, метод інтерв’ю.  

Дослідження буде здійснюватись за рахунок бюджетного фінансування. 

6. НОВИЗА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ  

Наукова новизна результатів дослідження полягає у вирішенні проблеми 
активізації соціальних ресурсів щодо  стимулювання розвитку регіонів України в 
умовах децентралізації з визначенням механізмів модернізації суспільних відносин, 
в удосконаленні залучення, використання та нагромадження людського капіталу, а 
також у запровадженні податково-бюджетних інструментів для розвитку соціальної 
сфери регіону в умовах децентралізації. 

Наукова новизна результатів дослідження за підтемою «а» полягає у 
такому: 

формуванні та реалізації концептуальних та правових засад управління 
соціальними ресурсами розвитку регіону в умовах децентралізації; 

визначенні потреб і забезпеченні здійснення переделегування повноважень, 
функцій, обов’язків та відповідальності від держави до регіонів щодо збереження і 
розвитку соціальних ресурсів; 

розробці інституційного забезпечення соціальної відповідальності в державі 
та регіонах;  

модернізації соціальних відносин у регіонах на засадах розвитку ресурсного 
потенціалу громадянського суспільства; 

залученні механізмів державної регіональної політики щодо ефективного 
використання соціальних ресурсів регіонів в умовах децентралізації; 

формуванні моделі соціальної безпеки щодо збереження соціальних ресурсів, 
подолання гуманітарної катастрофи та невілюванні ризиків її виникнення і 
продовження; 

започаткуванні соціального моніторингу відстеження стану соціальних та 
людських ресурсів розвитку регіону; 

визначенні та обґрунтуванні стратегічних напрямів регіонального управління, 
спрямованих на примноження та використання соціальних ресурсів в умовах 
децентралізації. 

Наукова новизна за підтемою «б» полягає у такому :  
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поглибленні теоретико-методологічних засад нагромадження людського 
капіталу регіонів в умовах децентралізації управління; 

розробці методичних підходів щодо оцінки втрат людського капіталу України 
та її регіонів внаслідок воєнного конфлікту на Сході; 

обґрунтуванні механізму перерозподілу ресурсних джерел в умовах 
децентралізації управління для нагромадження людського капіталу регіонів; 

визначенні специфічних рис інноваційного людського капіталу на основі 
запровадження сучасних моделей споживання; 

визначенні стратегічних напрямів саморозвитку регіону на основі 
нагромадження людського капіталу; 

розробці моделі регіонального механізму нагромадження людського капіталу 
як основного елементу соціальних ресурсів регіону. 

Наукова новизна за підтемою «в» полягає у такому:  
удосконаленні податкової системи України в контексті реалізації принципу 

фіскальної децентралізації; 
визначенні напрямів удосконалення податково-бюджетних інструментів для 

забезпечення розвитку соціальної сфери регіону, які базуються на критичному 
аналізі та науковому обґрунтуванні; 

обґрунтуванні пропозицій по реформуванню системи міжбюджетних відносин 
в Україні в контексті фінансово-економічної безпеки держави; 

формуванні концептуальних засад щодо використання податково-бюджетних 
інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери регіону; 

обґрунтуванні пропозицій з ресурсного забезпечення розвитку соціальної  
інфраструктури в регіонах України; 

визначенні стратегічних напрямів удосконалення податково-бюджетних 
інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери регіону в Україні; 

удосконаленні податково-бюджетних інструментів для забезпечення розвитку 
соціальної сфери регіону. 

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

Основними результатами за темою будуть: пропозиції з удосконалення 
концептуальних та правових засад державної регіональної політики, механізмів 
реалізації законодавства України про місцеве самоврядування, місцеві органи 
виконавчої влади; пропозиції та рекомендації з переделегування та розподілу 
функцій, повноважень, відповідальності між центром та регіонами щодо 
забезпечення соціального розвитку регіону і використання соціальних ресурсів; 
рекомендації з посилення адресної соціальної відповідальності суб’єктів 
суспільних відносин центру та регіонів щодо формування та ефективного 
використання соціальних ресурсів; пропозиції щодо використання бюджетно-
податкових інструментів в контексті забезпечення розвитку соціальної сфери 
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регіону в умовах децентралізації управління; механізм перерозподілу повноважень 
та ресурсних джерел для забезпечення нагромадження людського капіталу регіону; 
модель регіонального механізму забезпечення нагромадження та ефективного 
використання людського капіталу регіону в умовах децентралізації управління; 
стратегічні напрями соціально-економічного саморозвитку регіону на основі 
накопичення людського капіталу в умовах децентралізації управління; пропозиції 
та рекомендації з удосконалення процесу стратегічного планування в Україні та її 
регіонах, поглиблення його соціальної спрямованості; практичні рекомендації 
органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо впровадження 
інституційних та організаційних механізмів розвитку громадянського суспільства 
та залучення його ресурсів до вирішення місцевих проблем. 

8. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ  

Робота за темою розрахована на два з половиною роки (ІІІ кв. 2014 р. – IV кв. 
2016 р.). В ході досліджень будуть підготовлені: колективна монографія, наукові 
доповіді та доповідні записки до державних та місцевих органів законодавчої і 
виконавчої влади, міністерств та інших зацікавлених організацій, науково-
методичні рекомендації державним і регіональним органам управління. 

Дослідження буде завершено заключним звітом і рукописом колективної 
монографії.  
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9. ПРОГРАМА-РОБОЧИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

№ 
з/п Підтеми та етапи робіт Строки 

виконання Виконавці2 Очікувані результати 

 Підтема «а» 
Механізми корекції 
соціальних відносин щодо 
залучення та використання 
соціальних ресурсів розвитку 
регіону в умовах 
децентралізації та 
демократизації управління 

ІІІ кв. 2014 р.- 
IV кв. 2016 р. 

Керівник підтеми: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Залознова Ю.С. 

Наукові доповіді, науково-
доповідні записки, 
публікації, пропозиції до 
законодавчих актів, 
проектів державних, 
регіональних та галузевих 
концепцій, стратегій, 
програм 

1 Етап I 
Розробка методики-програми 
роботи за темою 

ІІІ- ІV кв.  
2014 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Залознова Ю.С. 
к.е.н. Логачова Л.М. 
к.соц.н. Воловодова О.В. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
к.е.н. Покотиленко Р.В. 
гол.екон. Касперович О.Ю. 
пров.екон. Іщенко О.В. 
пошук. к.е.н. Кучин С.П. 

Розділ в методику-
програму роботи за темою 

2 Етап IІ 
Підготовка пропозицій до 
правових документів України 
про державну регіональну 
політику та місцеве 
самоврядування  
 

ІІІ кв.  
2014 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
к.соц.н. Воловодова О.В. 
Виконавці: 
д.е.н. Залознова Ю.С. 
к. з держ. упр. Дейч М.Є. 
к.е.н. Шкригун В.Л. 
к.е.н. Покотиленко Р.В. 
к. з держ. упр. Сидорчук О.Г. 
гол.екон. Касперович О.Ю. 
пров.екон. Іщенко О.В. 
пошук. Донецькова С.О. 
асп. Панькова А.Д. 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України. 

3 Етап IІІ 
Дослідження теоретико-
методологічних та 
концептуальних засад 
формування та розвитку 
соціальної відповідальності в 
системі державного управління 
 

III кв.  
2014 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
к. з держ. упр. Дейч М.Є. 
Виконавці: 
гол. екон. Касперович О.Ю. 
пров.екон.Панькова А.Д. 
 

Підготовка та видання 
індивідуальної монографії: 
«Становлення та розвиток 
багаторівневої системи 
соціальної 
відповідальності: 
управлінський аспект» 

4 Етап IV 
Обгрунтування теоретико-
методологічних засад дослід-
ження проблем розвитку 
громадянського суспільства в 
умовах становлення 
децентралізації та 
демократизації управління 

IV кв.  
2014 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
к.соц.н. Воловодова О.В. 
Виконавці: 
гол.екон. Касперович О.Ю. 
пров.екон. Іщенко О.В. 
пошук. Донецкова С.О. 
асп. Панькова А.Д. 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України, Донецької 
обласної ради, Донецької 
обласної державної 
адміністрація. 

                                                             
2 Кваліфікаційний потенціал виконавців дивися у розділі 10. 
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5 Етап V 
Дослідження інноваційних 
засад соціального управління в 
контексті соціоекономікиї 

IV кв.  
2014 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Залознова Ю.С. 

Підготовка та видання 
монографії 
«Соціоекономічний 
розвиток України в 
контексті глобальних та 
національних викликів» 

6 Етап VI 
Дослідження проблем 
залучення громадянського 
суспільства  до забезпечення 
соціальної безпеки в умовах 
протестної активності, 
системної кризи та воєнного 
конфлікту 
 

І кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
к. з держ. упр. Сидорчук О.Г. 
гол.  екон. Касперович О.Ю. 
пров. екон. Іщенко О.В. 
асп. Панькова А.Д. 

Наукова доповідь до 
Верховної Ради України, 
РНБО України,  
Адміністрації Президента 
України. 

7 Етап VII 
Удосконалення механізмів 
реалізації законодавства 
України про забезпечення прав 
і свобод внутрішньо 
переміщених осіб 

І кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Залознова Ю.С. 
д.е.н. Севка В.Г. 
гол.  екон. Касперович О.Ю. 
пров. екон. Іщенко О.В. 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України, Мінрегіонбуду 
України.   

8 Етап VIII 
Участь у розробці Стратегії 
Донецької області щодо 
подолання соціальних 
наслідків воєнних дій, 
відновлення виробничої та 
соціальної інфраструктури, 
активізації підприємницької 
діяльності, створення робочих 
місць та забезпечення 
зайнятості населення на період 
до 2020 року 

І-ІV кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Ляшенко В.І. 
д.е.н. Антонюк В.П. 
д.е.н. Залознова Ю.С. 
к.е.н. Покотиленко Р.В. 
к.е.н. Логачова Л.М. 
к.е.н. Гріневська С.М. 
к.е.н. Вишневський О.С. 
к.е.н. Лях О.В. 
к.е.н. Солдак М.О.  
гол. екон. Касперович О.Ю. 
пров. екон. Іщенко О.В. 

Науково-доповідні записки 
до Донецької ОДА з 
пропозиціями  щодо 
формування СРДО-2020. 

9 Етап IX 
Обґрунтування необхідності 
посилення соціальної 
спрямованості державної 
політики в умовах системної 
кризи та обмеження 
можливостей  та визначення 
напрямів її реалізації  
 

ІІ кв.  
2015 р. 

Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Вишневський О.С. 

Науково-доповідна 
записка до 
Мінекономрозвитку і 
торгівлі України, 
Міністерства соціальної 
політики України, 
Мінрегіонбуду України. 

10 Етап X 
Формування напрямів 
комплексної стратегії 
інституціоналізації соціальної 
відповідальності в державі та 
регіонах  
 

ІІ - ІІІкв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
к. з держ. упр. Дейч М.Є. 
гол. екон. Касперович О.Ю, 
асп. Панькова А.Д. 
 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України, РНБО України, 
Адміністрації Президента 
України 

11 Етап XI 
Оцінка проблем становлення 
волонтерства як прояв 
розвитку громадянського 
суспільства та активізації 
соціальних ресурсів. 

ІІ –ІІІ кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
к. соц. н. Панькова О.В. 
гол. екон. Касперович О.Ю. 
пров. екон. Іщенко О.В. 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України, Мінсоцполітики 
України  
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12 Етап XII 
Оцінка правових засад щодо 
управління соціальними 
ресурсами держави та регіону, 
підготовка пропозицій до 
проектів законів України, 
концепцій, програм, стратегій 
у контексті децентралізації та 
демократизації управління 

ІІ -ІV кв. 
 2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
акад. НАН України Амоша О.І. 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Антонюк В.П. 
д.е.н. Ляшенко В.І. 
д.е.н. Залознова Ю.С. 
к.е.н. Лях О.В. 
к.е.н. Вишневський О.С. 
гол. екон. Касперович О.Ю. 
пров. екон. Іщенко О.В. 

Науково-доповідні записки 
до Верховної Ради 
України.   

13 Етап XIII 
Оцінка «повноважень-
ресурсів-відповідальності» в 
системі управління щодо 
залучення та використання 
соціальних ресурсів та їх 
делегування від держави до 
регіонів в умовах 
децентралізації 

ІІІ- ІV кв.   
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
к.е.н. Вишневський О.С. 
гол. екнон. Касперович О.Ю.. 
пров. екон. Іщенко О.В. 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України, Кабінету 
Міністрів України, 
Адміністрації Президента 
України.  

14 Етап XIV 
Дослідження проблем 
соціальної конфліктності та 
обґрунтування напрямів 
активізації соціальних ресурсів 
держави та регіонів до 
солідарних дій 

ІІІ- ІV кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
к. соц. н. Панькова О.В. 
к. з держ. упр. Сидорчук О.Г. 
пров. екон. Іщенко О.В. 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України та РНБО України 

15 Етап XV 
Обґрунтування пропозицій та 
рекомендацій щодо 
необхідності удосконалення 
Доктрини інформаційної 
безпеки України в умовах 
реформування управління в 
Україні 
 

ІІІ- ІV кв. 
2015 р. 

Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Покотиленко Р.В. 
 

Наукова доповідь до 
Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів 
України, Донецької 
обласної державної 
адміністрації 

16 Етап XVІ 
Дослідження проблем розвитку 
ресурсного потенціалу 
інститутів громадянського 
суспільства та обґрунтування 
механізмів його залучення до 
місцевого та регіонального 
соціального розвитку 

ІІІ-ІV кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Залознова Ю.С. 
к.е.н. Лях О.В. 
пров. екон. Іщенко О.В. 
гол. екон. Касперович О.Ю. 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України, Адміністрації 
Президента України, 
Мінрегіонубуду України. 

17 Етап XVIІ 
Дослідження проблем 
стратегування соціально-
економічного розвитку в 
умовах децентралізації 
управління та обґрунтування 
пріоритетних напрямів 
збереження, залучення та 
використання соціальних 
ресурсів в стратегіях розвитку 
держави та регіонів 

IV кв.  
2015 р. 

Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Вишневський О.С. 

Науково-доповідна 
записка до 
Мінекономрозвитку і 
торгівлі України, 
Мінрегіонбуду України. 
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18 Етап XVШ 
Розробка стратегічних 
напрямів збереження 
соціальних ресурсів та 
подолання гуманітарної 
катастрофи на Донбасі 

Ікв.  
2016 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Антонюк В.П. 
д.е.н. Залознова Ю.С. 
к.е.н. Логачова Л.М. 
к.е.н. Гріневська С.М. 
к. соц. н. Панькова О.В. 
к.е.н. Вишневський О.С. 
гол. екон. Касперович О.Ю. 
пров. екон. Іщенко О.В. 

Науково-доповідна 
записка до Мінрегіонбуду 
України та 
Мінсоцполітики України. 

19 Етап XIХ 
Визначення напрямів 
модернізації державної 
регіональної політики щодо 
ефективного використання 
соціальних ресурсів в умовах 
децентралізації управління 

І кв.  
2016 р. 

Відповідальні виконавці: 
акад. НАН України Амоша О.І. 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Залознова Ю.С. 
к.е.н. Лях О.В. 

Наукова доповідь до 
Верховної Ради України, 
Мінекономрозвитку і 
торгівлі України, 
Мінрегіонбуду України, 
Адміністрації президента 
України.  

20 Етап XX 
Оцінка напрямів формування 
та використання державного 
фонду регіонального розвитку 
та обґрунтування пропозицій зі 
зміни  його спрямованості в 
умовах децентралізації 
управління 

ІІ кв.  
2016 р. 

Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Вишневський О.С. Науково-доповідна 

записка до 
Мінекономрозвитку і 
торгівлі України, 
Міністерства соціальної 
політики України, 
Мінрегіонбуду України. 

21 Етап XXІ 
Оцінка соціального 
самопочуття та настроїв 
населення щодо соціальної 
безпеки особистості, 
суспільства, держави. 
 

ІІ кв.  
2016 р. 

Відповідальні виконавці: 
к.соц.н. Панькова О.В. 
к.н. з держу правління 
Сидорчук О.Г. 
к.соц.н. Іщенко О.В. 

Науково-доповідна 
записка до РНБО України, 
Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента  
України, Мінсоцполітики 
України. 

22 Етап XXІІ 
Обґрунтування та розробка 
пропозицій та рекомендацій з 
корекції суспільних відносин 
при делегуванні розподілу 
функцій, повноважень, 
відповідальності щодо 
формування та використання 
соціальних ресурсів розвитку 
регіону в умовах 
децентралізації управління 
 

ІІ кв.  
2016 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Залознова Ю.С. 
д.е.н. Дейч М.Є. 
к.е.н. Вишневський О.С. 
к.е.н. Лях О.В. 
к.е.н. Панькова А.Д.  
к.е.н. Касперович О.Ю. 
к.соц.н. Іщенко О.В. 

Наукова доповідь до 
Верховної Ради України, 
Мінсоцполітики України, 
Мінрегіонбуду України 

23 Етап XXІІІ 
Визначення механізмів 
залучення потенціалу 
інститутів громадянського 
суспільства до місцевого та 
регіонального  соціального 
розвитку в контексті 
активізації участі 
громадськості у прийнятті 
рішень на регіональному та 
місцевому рівнях 

ІІІ кв.  
2016 р. 

Відповідальні виконавці: 
к.соц.н. Панькова О.В. 
к.е.н. Лях О.В. 
к.е.н. Касперович О.Ю. 
к.соц.н. Іщенко О.В. 

Доповідна записка до 
РНБО України, Верховної 
Ради України, 
Мінсоцполітики України. 
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24 Етап XXІV 
Проблеми формування 
організаційно-економічного та 
адміністративно-
управлінського механізму 
забезпечення інформаційної 
безпеки України в соціальній 
сфері 

ІІІ кв.  
2016 р. 

Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Покотиленко Р.В. 
 

Наукова доповідь до 
Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів 
України, Донецької ОДА 

25 Етап XXV 
підготовка розділів до 
колективної монографії та 
заключного зіту про виконання 
НДР за бюджетною темою 

IV кв.  
2016 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Залознова Ю.С. 
к.е.н. Вишневський О.С. 
к.е.н. Лях О.В. 
к.е.н. Гріневська С.М. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
к.е.н.  Касперович О.Ю. 
к.соц.н. Іщенко О.В. 

Розділи до монографії та 
заключного звіту 

 Підтема «б» 
Соціально-економічні 
механізми нагромадження 
людського капіталу в умовах 
децентралізації управління 

ІІІ кв. 2014 р.- 
IV кв. 2016 р. 

Керівник підтеми: 
акад. НАН України 
Амоша О.І. 
д.е.н. Антонюк В.П. 

Наукові доповіді, науково-
доповідні записки, 
публікації, експертні 
висновки до 
законопроектів та 
нормативно-правових 
документів 

1 Етап I 
Розробка методики-програми 
роботи за підтемою «б» 

ІІІ кв.  
2014 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
к.е.н. Гріневська С.М. 
к.е.н. Стежко Н.В. 
гол.екон. Прогнімак О.Д. 

Розділ в методику-
програму роботи за темою 

2 Етап IІ 
Теоретико-методологічні та 
концептуальні засади форму-
вання людського капіталу в 
умовах децентралізації  

IV кв.  
2014 р. 

Відповідальний виконавець: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
Виконавці: 
к.е.н. Котов Є.В. 
к.е.н. Стежко Н.В.  
гол.екон. Прогнімак О.Д. 
асп. Кузнецова Д.В. 
асп. Ніколаєнко А.І. 

Науково-доповідна 
записка до 
Мінрегіонрозвитку і 
торгівлі України. 

3 Етап ІІІ 
Дослідження інноваційних 
механізмів саморозвитку регіо-
ну за рахунок нагромадження 
людського капіталу в умовах 
децентралізації  управління 

ІІІ кв.  
2014 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
к.е.н. Гріневська С.М. 

Науково-доповідна 
записка до 
Мінекономрозвитку і 
торгівлі України, 
Мінрегіонбуду України. 

4 Етап IV 
Оцінка втрат людського 
капіталу України внаслідок 
воєнного конфлікту у Східних 
регіонах 
 

І-ІІ кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
гол. екон. Прогнімак О.Д. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
пров. екон. Кузнецова Д.В. 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України та 
Мінсоцполітики України. 

5 Етап V 
Визначення можливостей 
розв’язання воєнного 
конфлікту на Сході України з 
використанням інноваційних 
методів соціального діалогу  
між учасниками та усіма 
сторонами  конфлікту 

І-ІІ кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
гол. екон. Прогнімак О.Д. 
пров. екон. Кузнецова Д.В. 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України, РНБО України. 

6 Етап VI 
Обґрунтування стратегічних 
напрямів відновлення 
соціальної інфраструктури на 
постконфліктних територіях 

ІІ кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Логачова Л.М. 
к.е.н. Кучін С.П. 
гол.спец. Сердюк О.В. 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України. 



33 
 

7 Етап VIІ 
Дослідження можливостей 
перерозподілу повноважень і 
ресурсних джерел для 
забезпечення нагромадження 
інноваційного людського 
капіталу регіону в умовах 
децентралізації управління. 

ІІ кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
к.е.н. Гріневська С.М. 
гол. екон. Прогнімак О.Д. 
пров. екон. Кузнецова Д.В. 
асп. Ніколаєнко А.І. 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України, Мінсоцполітики 
України Мінрегіонбуду 
України, Агенства 
відновлення Донбасу, 
ДОДА. 
 
 
 

8 Етап VIIІ 
Підготовка пропозицій до 
Трудового кодексу України 
 

ІІ-ІІІ кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Антонюк В.П. 
д.е.н. Залознова Ю.С. 
д.е.н. Шаульська Л.В. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
асп. Панькова А.Д. 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України. 

9 Етап ІХ 
Визначення шляхів подолання 
бідності та формування 
сучасних моделей споживання 
для забезпечення інноваційної 
якості людського капіталу 
регіону. 

ІІІ кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
к.е.н. Гріневська С.М. 
к.е.н. Стежко Н.В. 
гол. екон. Прогнімак О.Д. 
пров. екон. Кузнецова Д.В. 
асп. Ніколаєнко А.І. 

Наукова доповідь до 
Верховної Ради України та 
Мінсоцполітики України. 

10 Етап X 
Дослідження проблем 
адаптації соціальних прав, 
гарантій, стандартів, свобод 
національного законодавства 
до вимог Європейського союзу 

ІІІ-IV кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
к.е.н. Логачова Л.М. 
к.е.н. Лях О.В. 
пров. екон. Кузнецова Д.В. 
асп. Панькова А.Д. 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України та 
Мінсоцполітики України 
 

11 Етап XІ 
Аналіз ресурсів саморозвитку 
регіону, які сприяють 
акумуляції людського капіталу, 
з виявленням впливу 
інституційних, економічних, 
соціальних, інновативних 
факторів. 

ІV кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
к.е.н. Гріневська С.М. 
 

Науково-доповідна 
записка до Мінрегіонбуду 
України 

12 Етап XIІ 
Обґрунтування рекомендацій 
до законодавчих актів, які 
стосуються децентралізації 
управління, саморозвитку 
регіону, формування 
соціальних ресурсів регіону та 
нагромадження людського 
капіталу. 

І-ІV кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
к.е.н. Гріневська С.М. 
к.е.н. Логачева Л.М. 
к.е.н. Стежко Н.В. 
гол. екон. Прогнімак О.Д. 
пров. екон. Кузнецова Д.В. 

Науково-доповідні записки 
до Мінекономрозвитку і 
торгівлі України, 
Мінрегіонбуду України, 
Мінсоцполітики та 
комітетів Верховної Ради 
України.  

13 Етап XIІІ 
Визначення можливостей 
використання європейського 
механізму формування 
людського капіталу у 
трикутнику «освіта-наука-
інновації» на рівні регіону в 
умовах децентралізації 
 

І кв. 
2016 р.  

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
к.е.н. Лях О.В. 
к.е.н. Логачова Л.М. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
к.е.н. Стежко Н.В. 
гол. екон. Прогнімак О.Д. 
 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України, МОН України, 
Відділення економіки 
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14 Етап ХIV 
Розробка моделі регіонального 
механізму щодо забезпечення 
нагромадження та ефективного 
використання людського 
капіталу в умовах 
децентралізації управління 

ІІ кв.  
 2016 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
к.е.н. Логачова Л.М. 
к.е.н. Гріневська С.М. 
к.е.н. Стежко Н.В. 
гол. екон. Прогнімак О.Д. 
 

Науково-доповідна 
записка до Верховної Ради 
України та 
Мінсоцполітики України 
 

15 Етап ХV 
Розробка стратегічних 
напрямів соціально-
економічного розвитку регіону  
на основі накопичення 
людського капіталу в умовах 
децентралізації управління  

ІІІ кв.  
 2016 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
к.е.н. Гріневська С.М. 
 

Науково-доповідна 
записка до Мінрегіонбуду 
України, Верховної Ради 
України. 

16 Етап ХVІ 
Підготовка розділів до 
колективної монографії та 
заключного звіту про 
виконання НДР за бюджетною 
темою 

ІІІ кв.  
 2016 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
к.е.н. Логачова Л.М. 
к.е.н. Гріневська С.М. 
гол. екон. Прогнімак О.Д. 
пров. екон. Кузнецова Д.В. 

Розділи  до колективної 
монографії та заключного 
звіту 

 Підтема «в» 
Податково-бюджетні 
інструменти забезпечення 
розвитку соціальної сфери 
регіону в умовах 
децентралізації управління 

 
ІІІ кв. 2014 р.- 
IV кв. 2016 р. 

Керівники підтеми:  
акад. НАН України 
Вишневський В.П. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 

Наукові доповіді, нау-
ково-доповідні записки, 
публікації, експертні 
висновки до 
законопроектів та 
нормативно-правових 
документів 

1 Етап I 
Розробка методики – програми 
за підтемою «в» 

III- IV кв. 
2014 р. 

Відповідальні виконавці: 
акад. НАН України 
Вишневський В.П. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 

Розділ в методику - 
програму роботи за темою 

2 Етап II 
Аналіз теоретико-
методологічних засад 
фінансування соціальної сфери 
регіону в умовах 
децентралізації 

IV кв.  
2014 р. 

Відповідальні виконавці: 
акад. НАН України 
Вишневський В.П. 
к.е.н. Амоша О.О. 
к.е.н. Вієцька О.В. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Логачова Л.М. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 
асп. Павлій А.С. 

Аналітичні матеріали щодо 
теоретико-методологічних 
засад фінансування 
соціальної сфери регіону в 
умовах децентралізації 

3 Етап III 
Дослідження проблем 
відновлення і реабілітації 
постконфліктних територій з 
залученням та адаптацією 
світового досвіду для Донбасу 
та України 
 

IV кв.  
2014 р. 

Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Логачова Л.М. 
к.е.н. пошук. Кучін С.П. 
гол. екон. Сердюк О.В. 

Науково-доповідна 
записка до Комітету ВР 
України з питань 
державного будівництва, 
регіональної політики та 
місцевого самоврядування, 
Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства, ДОДА. 

4 Етап IV 
Дослідження проблем та 
практики реалізації принципу 
фіскальної децентралізації в 
країнах, що розвиваються 

І кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Чекіна В.Д. 
 

Науково-аналітична 
записка до Державної 
фіскальної служби, 
Комітету ВР України з 
питань бюджету щодо 
проблем та практики 
реалізації принципу 
фіскальної децентралізації 
в країнах, що 
розвиваються 
 



35 
 

5 Етап V 
Узагальнення зарубіжного 
досвіду використання 
податково-бюджетних 
інструментів для забезпечення 
розвитку соціальної сфери 
регіону 

ІІ кв.  
2015 р. 

Відповідальні виконавці: 
акад. НАН України 
Вишневський В.П. 
к.е.н. Амоша О.О. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 
 

Науково-аналітична 
записка до Державної 
фіскальної служби України 
щодо зарубіжного досвіду 
використання податково-
бюджетних інструментів 
для забезпечення розвитку 
соціальної сфери регіону 

6 Етап VI 
Оцінка умов і можливостей 
побудови міжбюджетних 
відносин у контексті 
забезпечення фінансово-
економічної безпеки держав 

ІІІ кв.  
2015 р. 

Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Чекіна В.Д. 

Науково-аналітична 
записка до Державної 
фіскальної служби, 
РНБОУ, Комітетів ВР 
України з питань бюджету, 
з питань національної 
безпеки та оборони щодо 
досвіду європейських 
країн з побудови 
міжбюджетних відносин в 
контексті забезпечення 
фінансово-економічної 
безпеки 

7 Етап VII 
Аналіз стану, тенденцій 
розвитку, фінансового 
забезпечення та ефективності 
функціонування соціальної  
інфраструктури регіонів 
України 

IV кв. 
2015 р. 

Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Логачова Л.М. 
к.е.н.  Кучин С.П. 
гол. екон. Сердюк О.В. 
 

Доповідна записка до 
Комітету ВР України з 
питань державного 
будівництва, регіональної 
політики та місцевого 
самоврядування, 
Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства щодо оцінки 
стану та тенденцій 
функціонування соціальної 
інфраструктури за 
регіонами України 

8 Етап VIII 
Розробка концептуальних 
положень щодо використання 
податково-бюджетних 
інструментів для забезпечення 
розвитку соціальної сфери 
регіону в умовах 
децентралізації 

IV кв. 
2015 р. 

Відповідальний виконавець: 
акад. НАН України 
Вишневський В.П. 
к.е.н. Амоша О.О. 
к.е.н. Вієцька О.В. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 
асп. Павлій А.С. 

Науково-доповідна 
записка до Державної 
фіскальної служби України 
з концептуальними 
положеннями щодо 
використання податково-
бюджетних інструментів 
для забезпечення розвитку 
соціальної сфери регіону в 
умовах децентралізації 

9 Етап IX 
Аналіз використання 
податково-бюджетних 
інструментів для забезпечення 
розвитку соціальної сфери 
регіону в Україні 

I кв.  
2016 р. 

Відповідальний виконавець: 
акад. НАН України 
Вишневський В.П. 
к.е.н. Амоша О.О. 
к.е.н. Вієцька О.В. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 
асп. Павлій А.С. 

Науково-аналітична 
записка до Державної 
фіскальної служби України 
щодо аналізу використання 
податково-бюджетних 
інструментів для 
забезпечення розвитку 
соціальної сфери регіону в 
Україні 

10 Етап X 
Оцінка стану та аналіз проблем 
реалізації принципу фіскальної 
децентралізації в Україні 

ІІ кв.  
2015 р.  

Відповідальний виконавець: 
 к.е.н. Чекіна В.Д. 
 

Науково-доповідна 
записка до Комітету ВР 
України з питань бюджету 
щодо реалізації принципу 
фіскальної децентралізації 
в Україні 
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11 

Етап XI 
Розробка пропозицій до 
нормативно-правових 
документів щодо 
впровадження механізмів 
використання податково-
бюджетних інструментів для 
забезпечення розвитку 
соціальної сфери регіону в 
Україні 

III кв.  
2016 р. 

Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Чекіна В.Д. 

Науково-доповідна 
записка до Державної 
фіскальної служби 
України, Комітету ВР 
України з питань бюджету  
з пропозиціями до 
нормативно-правових 
документів щодо 
впровадження механізмів 
використання податково-
бюджетних інструментів 
для забезпечення розвитку 
соціальної сфери регіону в 
Україні 

12 Етап XII 
Розробка пропозицій щодо 
корекції механізмів 
фінансування регіональної 
соціальної інфраструктури для 
забезпечення активізації 
соціальних ресурсів розвитку 
держави та регіонів 

III кв.  
2016 р. 

Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Логачова Л.М. 
к.е.н. Кучин С.П. 
гол. екон. Сердюк О.В. 

Науково-доповідна 
записка до Міністерства 
фінансів України, Комітету 
ВР України з питань 
бюджету щодо корекції 
механізмів фінансування 
регіональної соціальної 
інфраструктури для 
забезпечення активізації 
соціальних ресурсів 
розвитку держави та 
регіонів 

13 Етап XIII 
Обґрунтування рекомендацій 
по удосконаленню податково-
бюджетних інструментів для 
забезпечення розвитку 
соціальної сфери регіону в 
Україні в умовах 
децентралізації 

IV кв.  
2016 р 

Відповідальні виконавці: 
акад. НАН України 
Вишневський В.П. 
к.е.н. Амоша О.О. 
к.е.н. Вієцька О.В. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 
асп. Павлій А.С. 

Науково-доповідна 
записка до Державної 
фіскальної служби 
України, Міністерства 
соціальної політики 
України з рекомендаціями 
по удосконаленню 
податково-бюджетних 
інструментів для 
забезпечення розвитку 
соціальної сфери регіону в 
умовах децентралізації 
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10. КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИКОНАВЦІВ, 
ЗАЛУЧЕНИХ ДО ВИКОНАННЯ ТЕМИ 

Виконавці: 
докторів економічних наук - 6 
кандидатів економічних наук - 11 
кандидатів соціологічних наук - 2 
кандидатів наук з державного управління - 1 
головних економістів - 3 
провідних економістів - 2 
 

Керівники теми: 
Амоша Олександр Іванович - академік НАН України, доктор економічних наук, 

професор, директор Інституту економіки 
промисловості НАН України 

Новікова Ольга Федорівна - доктор економічних наук, професор, завідувачка 
відділу економічних проблем соціальної політики 

 
Основні виконавці: 

Амоша О.І. - академік НАН України, доктор економічних наук, 
головний науковий співробітник 

Вишневський В.П. академік НАН України, доктор економічних наук, головний 
науковий співробітник 

Новікова О.Ф. - доктор економічних наук, зав. відділом 
Антонюк В.П. - доктор економічних наук, головний науковий співробітник 
Залознова Ю.С.  - доктор економічних наук, провідний науковий співробітник 
Севка В.Г.  - доктор економічних наук, провідний науковий співробітник 
Логачова Л.М. - кандидат економічних наук, провідний науковий 

співробітник 
Лях О.В. - кандидат економічних наук, провідний науковий 

співробітник 
Воловодова О.В. - кандидат соціологічних наук, провідний науковий 

співробітник 
Панькова О.В. - кандидат соціологічних наук, провідний науковий 

співробітник 
Шамілева Л.Л. - кандидат економічних наук, провідний науковий 

співробітник 
Чекіна В.Д. - кандидат економічних наук, старший науковий співробітник 
Гріневська С.М.  - кандидат економічних наук, старший науковий співробітник 
Покотиленко Р.В. - кандидат економічних наук, старший науковий співробітник 
Дейч М.Є.  - к.н. з держ. упр., докторант 
Вієцька О.В.  - кандидат економічних наук, старший науковий співробітник 
Гаркушенко О.М.  - кандидат економічних наук, старший науковий співробітник 
Шкригун В.Л. - кандидат економічних наук, старший науковий співробітник 
Вишневський О.С. - кандидат економічних наук, молодший науковий 

співробітник 
Амоша О.О. -  - кандидат економічних наук 
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Сердюк О.В. - головний економіст 
Прогнімак О.Д. - головний економіст 
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