
РЕФЕРАТ 
Звіт по НДР: стор. 118 , рис. 11, табл.13 , джерел 227. 
Об’єкт дослідження – система соціально-економічних відносин щодо 

соціальних перетворень в регіоні в процесі децентралізації управління. 
Предмет дослідження – теоретичні, концептуальні, правові засади 

соціального розвитку регіону в умовах децентралізації та використання соціальних 
ресурсів. 

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

Методи дослідження – загальнонаукові (системний, комплексний та логічний 
аналіз), спеціальні: економічний, економетричний, статистичний, порівняльний, 
методи соціологічного опитування та експертних оцінок. 

Основним результатом дослідження є розробка теоретичних та науково-
практичних засад залучення та використання соціальних ресурсів сталого розвитку 
та рекомендацій, пропозицій, моделей, податково-бюджетних інструментів із 
забезпечення якості управління соціальними ресурсами, нагромадження людського 
капіталу, формування інституційних та організаційних механізмів розвитку 
громадянського суспільства в умовах децентралізації управління. 

У ході дослідження вирішуються такі завдання: 
оцінено сучасні концептуальні та правові засади управління соціальними 

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

обґрунтовано пропозиції з модернізації суспільних відносин між центром та 
регіонами щодо формування та використання соціальних ресурсів при делегуванні  
та розподілі функцій, повноважень, відповідальності; 

розроблено інституційні та організаційні механізми розвитку громадянського 
суспільства в умовах децентралізації та демократизації управління; 

розроблено механізм перерозподілу повноважень та ресурсних джерел для 
забезпечення нагромадження людського капіталу регіонів і громад; 

обґрунтовано механізм забезпечення нагромадження та ефективного 
використання людського капіталу в умовах децентралізації управління; 

визначено стратегічні напрями соціально- економічного саморозвитку регіону 
на основі накопичення людського капіталу; 

визначено концептуальні та науково-практичні засади формування та 
використання бюджетно-податкових чинників розвитку соціальної сфери та 
залучення  соціальних ресурсів розвитку регіонів; 

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

Сфера практичного застосування результатів дослідження: при реалізації 
Цілей сталого розвитку України 2030, при активізації процесів децентралізації 
управління, при удосконаленні державної регіональної політики, при забезпеченні 
процесів демократизації управління, при удосконаленні управління людським 
капіталом і саморозвитком регіонів, при підвищенні бюджетної самостійності 
місцевих органів влади та збільшенні власних доходів місцевих бюджетів. 
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