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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Вихід України із системної кризи потребує 

задіяності всіх видів ресурсів, їх формування, збереження та 

накопичення, а головне – ефективного використання. За наявності 

зростання загроз економічній та соціальній безпеці, а також в умовах 

вичерпності матеріальних і фінансових ресурсів забезпечити 

одночасно економічне зростання та гідний рівень життя громадянам 

можливо саме шляхом активізації соціальних ресурсів. 

Соціальні ресурси мають унікальну властивість при їх використанні 

не вичерпуватися, а збільшуватися. Однак нинішня державна 

політика України недостатньою мірою спрямована на їх розвиток, 

розкриття, активізацію соціального і трудового потенціалів, 

нагромадження соціального капіталу.  

Важелі державного регулювання використання соціальних ресурсів 

слабо задіяні через низький рівень керованості соціальних процесів 

розвитку країни та недооцінку їх ролі в забезпеченні економічного 

зростання, а також незбалансованість економічної та соціальної 

політики, економічної ефективності та соціальної справедливості. Це 

обумовило актуальність дослідження щодо державного регулювання 

використання соціальних ресурсів розвитку економіки. 

Серед вітчизняних учених значний внесок у наукове забезпечення 

вирішення проблем економічного зростання у поєднанні з 

активізацією соціального розвитку зробили О. Амоша, В. Антонюк, 

В. Близнюк, І. Бобух, Т. Бурлай, О. Грішнова, Ю. Залознова, А. Колот, 

В. Компанієць, Е. Лібанова, Л. Лісогор, Д. Мельничук, І. Новак, 

О. Новікова, Я. Остафійчук, О. Панькова, І. Петрова, Л. Шамілева, 

Л. Шаульська, С. Штирбул, О. Яременко та ін. 

Результати досліджень проблем забезпечення сталого розвитку 

країни, у тому числі з орієнтацією на підходи і стандарти, що 

застосовують країни-члени ЄС, викладено у працях О. Алимова, 
Б. Андрушківа, І. Бистрякова, І. Бузько, З. Герасимчук, І. Заблодської, 

М. Згуровського, Т. Калінеску, А. Касич, В. Куценко, О. Луцків, 
В. Микитенко, І. Семененко, М. Хвесика. 

Окремі аспекти економічного зростання в різних за рівнем 

економічного розвитку країнах, пов’язані з використанням соціальних 

ресурсів, досліджують такі зарубіжні науковці: М. Арчер, Г. Беккер, 

Д. Бентам, П. Бурдьє, Е. Гідденс, Дж. Коулман, Т. Лукман, Р. Патнем, 

Дж. Роулс, А. Сен, Дж. Стігліц, Ф. Фукуяма та ін. 
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Незважаючи на широкий спектр досліджень з питань ресурсного 

забезпечення розвитку національної економіки, залишається низькою 

конкурентоспроможність країни, поглиблюється системна криза та не 

простежуються позитивні економічні, соціальні, екологічні зміни 

протягом тривалого періоду. Актуальність проблеми національної 

економіки щодо формування, збереження й ефективного 

використання соціальних ресурсів посилюється та обумовлює 

визначення чинників економічного зростання, механізмів 

забезпечення збалансованості соціального, трудового і сталого 

розвитку, вбудованості стратегічних напрямів ефективного 

використання соціальних ресурсів у стратегії розвитку держави та її 

регіонів. Це обумовило вибір теми дисертації, її мету та завдання. 

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

Дослідження виконано відповідно до тематики науково-дослідних 

робіт Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ) за 

темами: «Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах 

децентралізації управління» (номер держреєстрації 0114U006049, 

2014-2016 рр.), у рамках якої визначено концептуальні засади 

формування і використання соціальних ресурсів в умовах 

децентралізації управління, досліджено інституційні, соціальні й 

економічні ризики реалізації реформи децентралізації та 

запропоновано рекомендації щодо мінімізації їх впливу, 

систематизовано міжнародний досвід формування умов і 

можливостей забезпечення ефективної децентралізації управління; 

«Вплив ВПО на розвиток територіальних громад: наявні та 

перспективні можливості» (номер держреєстрації 0116U005455, 

2016 р.), у межах якої досліджено форми самоорганізації внутрішньо 

переміщених осіб, визначено перешкоди та напрями їх інтеграції в 

соціально-економічний розвиток приймаючих громад, надано 

пропозиції до Плану заходів щодо реалізації Стратегії інтеграції ВПО 

у територіальні громади; «Активізація соціального і трудового 

потенціалу сталого розвитку як чинників економічного зростання» 

(номер держреєстрації 0117U004436, 2017-2019 рр.), де обґрунтовано 

напрями модернізації форм активізації соціального та трудового 

потенціалів, запропоновано концептуальні засади оцінювання 

соціального та трудового потенціалів як чинників економічного 

зростання, досліджено закономірності зміни рівня трудового та 

соціального потенціалів, розроблено методичні засади оцінки обсягів 

резервів соціального та трудового потенціалів у забезпеченні 

економічного зростання, надано пропозиції щодо формування 
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правового документа із соціальної політики України; «Досягнення 

соціальної справедливості щодо вимушених переселенців» (номер 

держреєстрації 0118U004782, 2018 р.), у межах якої виявлено прояви 

соціальної несправедливості через нереалізованість законодавства 

України та декларативність стратегій і програм щодо внутрішньо 

переміщених осіб; «Оцінка соціально-економічної незахищеності 

зайнятих при структурних трансформаціях ринку праці» (номер 

держреєстрації 0119U103491, 2019 р.), у рамках якої досліджено 

структурні зміни попиту та пропозиції на ринку праці України; 

«Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації 

економіки» (номер держреєстрації 0119U001481, 2019-2021 рр.), де 

визначено напрями трансформації соціально-трудових відносин і 

зниження ризиків негативного впливу на національну економіку 

незбалансованості економічного та соціального напрямів розвитку в 

умовах цифровізації економіки та суспільства. У рамках науково-

дослідної роботи за темою наукового журналу «Економіка і фінанси» 

«Формування та вдосконалення механізму сталого розвитку 

економічних систем» (номер держреєстрації 0114U006192, 2014-

2019 рр.) досліджено зарубіжний досвід розподілу функцій та 

основних повноважень між органами місцевого самоврядування 

різного рівня і територіальними органами виконавчої влади, 

узагальнено передумови розвитку децентралізації влади, 

проаналізовано причини його уповільнення. У межах науково-

дослідної роботи Навчально-наукового інституту економіки та 

управління Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля МОН України за темою «Теоретико-методологічні 

основи управління для забезпечення сталого розвитку на 

регіональному рівні в умовах гібридних загроз та постконфліктної 

трансформації» (номер держреєстрації 0119U100436, 2019-2021 рр.) 

проаналізовано стан економічної безпеки підприємств у Луганській 

області в умовах постконфліктної трансформації регіону та виявлено 

протиріччя в досягненні соціальної справедливості й економічної 

ефективності на сучасному ринку праці. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

формування та розвиток теоретико-методологічних і науково-

методичних засад державного регулювання використання соціальних 

ресурсів розвитку національної економіки. 

Відповідно до зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання:  

визначити суть поняття соціальних ресурсів, їх структуру, а також 

розвинути понятійно-категоріальний апарат дослідження з 
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розкриттям змісту державного регулювання процесів формування та 

відтворення соціального і трудового потенціалів, урахуванням 

соціальних і трудових чинників забезпечення економічного 

зростання; 

розвинути й удосконалити теоретико-методологічні засади 

державного регулювання використання соціальних ресурсів;  

удосконалити концептуальні положення, нормативно-правове та 

організаційно-економічне забезпечення державного регулювання 

використання соціальних ресурсів;   

розкрити роль соціальних ресурсів у досягненні національних Цілей 

сталого розвитку;  

розробити методологічні засади оцінювання складових соціальних 

ресурсів як чинників економічного зростання та досягнення Цілей 

сталого розвитку; 

визначити тенденції зміни рівнів трудового та соціального 

потенціалів і систематизувати чинники стримування їх розвитку; 

обґрунтувати вплив чинників соціального та трудового потенціалів на 

забезпечення економічного зростання з урахуванням наслідків 

окупації частини Донбасу та анексії Криму; 

удосконалити теоретико-методологічні та науково-методичні засади 

визначення мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів і 

здійснити оцінку його обсягів; 

розкрити роль самоорганізації внутрішньо переміщених осіб як 

ефективного напряму їх інтеграції в соціально-економічний розвиток 

приймаючих громад та обґрунтувати необхідність державного 

регулювання цього процесу.  

Об’єктом дослідження є процеси державного регулювання 

використання соціальних ресурсів розвитку національної економіки. 

Предмет дослідження − теоретико-методологічні та науково-

практичні аспекти державного регулювання використання соціальних 

ресурсів як чинників економічного зростання. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертації 

становлять системний підхід до аналізу соціально-економічних 

процесів та явищ, загальнонаукові принципи, методологічні 

положення і науковий інструментарій інституційної та еволюційної 

економічних парадигм, загальнонаукові та спеціальні методи, наукові 

труди класиків економічної науки, провідних сучасних вітчизняних і 

зарубіжних учених з проблем державного регулювання національної 

економіки, інституціональних змін, націлених на активізацію 

процесів нагромадження й ефективне використання соціального і 
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трудового потенціалів, соціального капіталу з метою забезпечення 

сталого розвитку. У процесі дослідження використано такі методи:

абстрактно-логічний – для формування й уточнення понятійно-

категоріального апарату дослідження; системного підходу – для 

розробки системи соціальних і трудових чинників впливу на 

соціальний і трудовий потенціали; декомпозиції – для побудови 

дерева завдань забезпечення економічного зростання на засадах 

сталого розвитку шляхом активізації соціальних і трудових чинників 

розвитку; економічного аналізу – для оцінки впливу внутрішніх 

складових на інтегральний індекс соціального та трудового 

потенціалів; економіко-статистичні − для діагностики стану 

використання соціальних ресурсів; кореляційно-регресійного аналізу 

й аналізу емпіричних коефіцієнтів – для оцінки впливу досягнутого 

рівня соціального і трудового потенціалів на зміну параметрів 

макроекономічних показників економічного розвитку; системно-

структурний – для формування структури процесу активізації 

чинників соціального і трудового потенціалів у забезпеченні 

економічного зростання; експертних оцінок – для дослідження 

небезпек формування та примноження соціальних ресурсів в Україні; 

інституційного аналізу – при дослідженні інституційних та 

організаційних чинників використання соціальних ресурсів в умовах 

децентралізації; еволюційного аналізу – при дослідженні 

трансформації ролі соціальних ресурсів у забезпеченні сталого 

розвитку; гіпотетичний метод і дедукції – при виявленні причинно-

наслідкових зв’язків впливу цифровізації економіки та суспільства на 

трансформацію соціально-трудових відносин. 

Інформаційною базою роботи є закони України, постанови Верховної 

Ради України, укази Президента України, постанови і розпорядження 

Кабінету Міністрів України, статистичні дані та аналітичні матеріали 

Державної служби статистики України, Комітету зі статистики при 

ООН, ПРООН, Світового банку, Міжнародної організації праці, 

Європейської комісії та ОЕСР, науково-аналітичні доповіді та 

монографії наукових установ, інтернет-ресурси, вітчизняні та 

зарубіжні періодичні видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні 

теоретико-методологічних засад державного регулювання 

накопичення та використання соціальних ресурсів розвитку 

національної економіки і розробці науково-практичних рекомендацій 

щодо визначення стратегічних напрямів активізації залучення 
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соціальних ресурсів до процесу забезпечення сталого розвитку в 

країні, а саме:

уперше:  

розроблено ієрархічну модель побудови інтегрального індексу 

соціального і трудового потенціалів на основі систематизації 

чинників економічного зростання, пов’язаних з їх використанням, та 

врахування критеріїв сталого розвитку, що надає можливість 

визначити пріоритетні напрями активізації залучення і використання 

соціальних ресурсів та приймати якісні управлінські рішення щодо 

розвитку національної економіки;

запропоновано методологічний підхід до визначення перешкод 

економічному зростанню, пов’язаних із чинниками використання 

соціальних ресурсів, шляхом виявлення та систематизації основних 

тенденцій у зміні інтегрального індексу соціального і трудового 

потенціалів.  Застосування цього підходу створює науково-методичне 

підґрунтя для формування заходів щодо мінімізації дестимулюючого 

та посилення стимулюючого впливу чинників розвитку соціального і 

трудового потенціалів на економічне зростання в країні;

запропоновано методичний підхід до оцінки збитків через зменшення 

обсягу ВВП унаслідок втрат соціального і трудового потенціалів на 

основі застосування регресійних моделей з урахуванням впливу 

збройного конфлікту на сході України та анексії Криму, що дозволяє 

визначити додаткові можливості для формування та використання 

соціальних ресурсів у забезпеченні економічного зростання в разі 

припинення цього конфлікту;

удосконалено:  

уявлення про складові елементи структурної моделі соціальних 

ресурсів шляхом систематизації та врахування соціальних і трудових 

чинників забезпечення економічного зростання, що сприяє 

визначенню рівня використання можливостей формування та 

відтворення соціального і трудового потенціалів;

стратегічний підхід до державного регулювання використання 

соціальних ресурсів на основі побудови дерева стратегічних завдань і 

визначення напрямів та механізмів активізації складових соціальних 

ресурсів з метою перетворення їх на чинники економічного зростання 

на засадах сталості, що дозволяє реально включити соціальні ресурси 

до стратегічних пріоритетів розвитку національної економіки;

концептуальні положення державного регулювання використання 

соціальних ресурсів задля запобігання ризикам при поглибленні 

децентралізації державного управління в інституційному,
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соціальному й економічному напрямах шляхом розробки 

превентивних заходів за кожним із них, що забезпечує підвищення 

ефективності управління соціальними ресурсами територіальних 

громад;  

дістали подальшого розвитку:  

формулювання понять «соціальні ресурси» – задіяні в соціально-

економічних процесах соціальний і трудовий потенціали, 

використання яких обумовлює розвиток економіки, суспільства, 

окремої людини, де, на відміну від існуючих визначень, структурно 

виокремлено й ураховано соціальні та трудові чинники розвитку 

економіки; «державне регулювання використання соціальних 

ресурсів» – управлінська діяльність, спрямована на залучення 

соціальних ресурсів до соціально-економічних процесів як чинників 

сталого розвитку; 

науково-методичні підходи до визначення рівнів соціального і 

трудового потенціалів із використанням інтегрального індексу, який 

ураховує критерії сталого розвитку завдяки застосуванню при 

розрахунку нормованих показників, визначених на основі цільових 

орієнтирів Цілей сталого розвитку до 2030 року, що дозволяє надати 

характеристику стану використання соціальних ресурсів розвитку 

економіки на засадах сталості; 

теоретико-методологічні та науково-методичні засади визначення й 

оцінки обсягів мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів на 

підґрунті компенсації втрат ресурсів за кожним чинником 

формування та розвитку соціального і трудового потенціалів, що 

дозволяє конкретизувати стратегічні напрями активізації соціальних 

ресурсів у забезпеченні економічного зростання шляхом 

обґрунтування  відповідних заходів; 

обґрунтування провідної ролі самоорганізації як ефективного 

напряму інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у соціально-

економічний розвиток приймаючих громад із наступною інклюзією та 

необхідності застосування важелів державного регулювання щодо 

активізації залучення ВПО до самоорганізації в різних формах і 

сприяння їх участі в інклюзивному процесі сталого розвитку 

приймаючих громад із використанням економічних, соціально-

психологічних, інформаційних, організаційно-управлінських, 

культурно-освітніх важелів, що дозволить поліпшити якість 

управлінських рішень щодо розробки та реалізації заходів соціально-

економічної інтеграції внутрішньо переміщених осіб; 
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правове забезпечення державного регулювання використання 

соціальних ресурсів шляхом розробки положень до проєкту Закону 

України «Про працю» щодо підвищення ефективності регулювання 

соціально-трудових відносин в умовах цифровізації економіки, 

попередження різних форм дискримінації на ринку праці та ризику 

зростання безробіття; 

обґрунтування високої значущості соціальних ресурсів у досягненні 

національних Цілей сталого розвитку на основі визначення їх ролі та 

місця в державному регулюванні цього процесу, що дозволить 

підвищити ступінь узгодженості завдань, заходів й інструментів у 

стратегічних і нормативно-правових документах України, пов’язаних 

із соціальним, економічним та екологічним розвитком. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в науковому 

обґрунтуванні методичних положень щодо залучення та 

використання соціальних ресурсів як чинників економічного 

зростання. Наукові положення та концептуальні підходи доведено до 

рівня пропозицій і рекомендацій прикладного характеру, 

упроваджено в діяльність центральних органів законодавчої та 

виконавчої влади України. Результати дослідження щодо 

концептуальних засад формування, використання і мобілізації 

соціальних ресурсів в умовах децентралізації управління використано 

Департаментом з питань місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України (лист № 8/13-1060-16 

від 14.12.2016 р.) та Комітетом з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради 

України (лист № 04-14/23-109 від 10.01.2017 р.). Комітет Верховної 

Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення (лист № 04-34/15-204387 від 29.08.2016 р.) підтвердив 

використання рекомендацій та пропозицій щодо інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб у соціально-економічний розвиток 

приймаючих громад та країни. 

Результати діагностики чинників формування загроз соціальній та 

національній безпеці за експертними оцінками використано 

Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення Верховної Ради України (лист № 04-34/15-32485 від 

15.02.2018 р.), Комітетом з питань науки і освіти Верховної Ради 

України (лист № 04-23/16-169 від 19.02.2018 р.), Міністерством 

соціальної політики України (лист № 7035/0/2-18/16 від 13.04.2018 р.), 
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Радою національної безпеки і оборони України (лист № 643/14-04/2-

18 від 26.04.2018 р.). 

Пропозиції та рекомендації до формування Плану заходів з реалізації 

«Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження 

довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 

2020 року» використано в роботі Комітету з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради 

України (лист № 04-34/15-42071 від 28.02.2018 р.) та Комітету з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин Верховної Ради України (лист № 04-28/12-126 (39422) від 

26.02.2018 р.). 

Результати дослідження основних загроз та ризиків недотримання 

соціальної справедливості щодо внутрішньо переміщених осіб 

використано Міністерством з питань тимчасово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб України (лист № 22/5.1-5074-18  

від 22.11.2018 р.), Комітетом Верховної Ради України з питань  

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин  

(лист № 04-28/12-948(234637) від 08.11.2018 р.), Представником 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (лист № 25-

3735/18-185 від 31.10.2018 р.). 

Напрями активізації соціального і трудового потенціалів сталого 

розвитку в контексті економічної ефективності та соціальної 

справедливості схвалено та впроваджено Державною службою 

України з питань праці (лист № 6889/3/4.2-ДП-18 від 30.08.2018 р.). 

Пропозиції та рекомендації щодо сталого економічного зростання на 

засадах активізації соціального і трудового потенціалів ураховано при 

формуванні державної політики у сфері зайнятості населення та 

розвитку ринку праці Міністерством соціальної політики України 

(лист № 21527/0/2-18/51 від 07.11.2018 р.). Розробки науково-

методичного забезпечення щодо оцінки резервів економічного 

зростання в соціально-трудовій сфері та можливостей їх 

використання запроваджено Державною службою України з питань 

праці (лист № 4564/3/4-2-ДП-19 від 04.06.2019 р.), Міністерством 

соціальної політики України (лист № 10078/0/2-19/51 від 

27.05.2019 р.), Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України (лист № 3011-06/23712-07 від 06.06.2019 р.). 

Практичні рекомендації щодо можливостей реалізації соціального і 

трудового потенціалів сталого розвитку в умовах децентралізації 

управління схвалено та використано Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
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України (лист № 8/13.4/1343-19 від 10.06.2019 р.), Міністерством 

соціальної політики України (лист № 11372/0/2-19/51 від 

14.06.2019 р.).  

Пропозиції та рекомендації до формування соціальної політики 

України в контексті національних викликів та євроінтеграційних 

процесів використано Міністерством соціальної політики України 

(лист № 12610/0/2-19/51 від 08.07.2019 р.). 

Підходи до оцінки соціально-економічної незахищеності зайнятих 

при структурних трансформаціях ринку праці та пропозиції до 

забезпечення розвитку ринку праці в умовах цифровізації  економіки 

та суспільства схвалено і використано в діяльності Торгово-

промислової палати України (лист № 3267/150-73 від 20.12.2019 р.), 

Федерації професійних спілок України (лист № 05/01-27/24 від 

10.01.2020 р.), Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів (лист № 04-30/15-259606 від 

23.12.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою роботою, яка містить одержані автором результати щодо 

вирішення наукової проблеми державного регулювання використання 

соціальних ресурсів розвитку національної економіки України. Із 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній 

роботі використано тільки ті ідеї та положення, які є результатом 

особистих досліджень здобувача. 

Результати наукового дослідження опубліковано у 53 наукових 

працях, у тому числі: 1 одноосібна монографія, 1 монографія у 

співавторстві, 23 статті у наукових фахових виданнях і виданнях, які 

включено до міжнародних наукометричних баз, 20 матеріалів 

конференцій і тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних, науково-методичних та науково-технічних 

конференціях, 8 публікацій в інших виданнях. Загальний обсяг 

публікацій становить 51,52 д.а., з яких особисто автору належить 

41,88 д.а. Внесок автора в роботи, опубліковані у співавторстві, 

конкретизовано у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення 

дисертаційної роботи доповідалися і були схвалені на: Міжнародній 

науково-технічній конференції «Технологія-2016» (м. Сєвєродонецьк, 

22-23 квітня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи 

забезпечення» (м. Дніпропетровськ, 3-4 червня 2016 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Стратегії сталого розвитку: на 
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шляху до сильнішої громади» (м. Сєвєродонецьк, 21 жовтня 2016 р.); 

Х Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку підприємництва» (м. Харків, 25 листопада 

2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Майбутній 

науковець – 2016» (м. Сєвєродонецьк, 2 грудня 2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Імперативи та інноваційні 

механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової 

економіки» (м. Київ, 25-26 квітня 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Університетська наука. Проблеми 

міжнародної інтеграції» (м. Сєвєродонецьк, Україна та м. Пулави, 

Польща, 3-5 травня 2017 р.); ІХ Міжнародній конференції «Applied 

economics: contemporary issues in economy» (м. Торунь, Польща, 22-

23 червня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції 

України до Європейської спільноти: проблеми та перспективи»  

(м. Сєвєродонецьк, 6-7 жовтня 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Економічні перспективи 

підприємництва в Україні» (м. Ірпінь, 26-27 жовтня 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Економіка 

міста та урбаністика» (м. Київ, 23 березня 2018 р.); Х Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку світової 

економіки» (м. Харків, 18 травня 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Конституційно-правові засади адміністративної 

реформи в Україні» (м. Сєвєродонецьк, 25-26 жовтня 2018 р.); 

Національній науково-методичній конференції «Цифрова економіка» 

(м. Київ, 4-5 жовтня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і 

освіти в умовах глобалізації» (м. Переяслав-Хмельницький, 

29 березня 2019 р.); п’ятнадцятій науково-практичній міжнародній 
конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні 

центри та корпоративна логістика» (м. Харків, 6-8 червня 2019 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, облік, 

фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» 

(м. Полтава, 12 вересня 2019 р.); ІІ Національній науково-методичній 

конференції «Цифрова економіка» (м. Київ, 17-18 жовтня 2019 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сфера зайнятості і 

доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, 

виклики та домінанти розвитку» (м. Київ, 23-24 жовтня 2019 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 

5 розділів, висновків, списку використаних джерел (328 найменувань 
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на 36 сторінках) і 15 додатків (на 82 сторінках), містить 27 таблиць, 

13 рисунків. Основний текст дисертації викладено на 369 сторінках, 

повний обсяг роботи становить 540 сторінок. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади державного 

регулювання використання соціальних ресурсів» розкрито суть 

категорії «соціальні ресурси» та її структурних складових, підходи до 

їх змістовного наповнення; визначено роль соціальної складової в 

забезпеченні сталого розвитку; обґрунтовано потреби в удосконаленні 

нормативно-правового забезпечення державного регулювання 

використання соціальних ресурсів в умовах децентралізації та 

цифровізації економіки і суспільства; досліджено особливості 

управління соціальними ресурсами в моделях державної політики 

європейських країн. 

За результатами теоретико-методологічного узагальнення доведено 

існування двох основних підходів до визначення ролі соціальних 

ресурсів у національній економіці. Відповідно до першого соціальні 

ресурси являють собою сукупність можливостей, умов використання 

соціального капіталу, реалізації та активізації соціального і трудового 

потенціалів, а в рамках другого підходу соціальні ресурси виступають 

підґрунтям ресурсного забезпечення, яке залучають або яким 

володіють і використовують для досягнення цілей та інтересів 

суб’єктів управління у процесі соціально-економічної взаємодії.  

Запропоновано визначення поняття «соціальні ресурси», у якому 

акцентовано увагу на суб’єктності соціальних відносин, а не на 

ресурсному забезпеченні соціальної взаємодії. Соціальні ресурси − це 

задіяні в соціально-економічних процесах соціальний і трудовий 

потенціали, використання яких обумовлює розвиток економіки, 

суспільства, окремої людини. Державне регулювання використання 
соціальних ресурсів – це управлінська діяльність, спрямована на 

залучення соціальних ресурсів до соціально-економічних процесів як 

чинників сталого розвитку. Під «соціальними ресурсами» у широкому 

сенсі пропонується розуміти сукупність соціального потенціалу, 

трудового потенціалу та соціального капіталу. 

Соціальний потенціал – це наявні та потенційні можливості й умови 

суспільної взаємодії суб’єктів соціально-економічних відносин щодо 

розвитку і безпеки в соціальній, економічній та екологічній сферах. 
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Трудовий потенціал – задіяні та потенційні можливості працездатного 

населення до соціальної діяльності, перш за все трудової, в 

національній економіці. Соціальний капітал – це система соціальних 

зв’язків, яка завдяки реалізації якісних властивостей (цінностей, 

довіри, відповідальності тощо) створює можливості для ефективної 

соціально-економічної взаємодії суб’єктів відносин й одержання вигід 

і благ від неї. 

Урахування різних підходів до суті соціально-економічних категорій 

соціального потенціалу, трудового потенціалу та соціального капіталу 

дозволило визначити наповнення структурних складових соціальних 

ресурсів. Соціальний потенціал і соціальний капітал визначаються 

через соціальні чинники, а трудовий потенціал бере витоки з 

трудових чинників. Досягнутий рівень економічного розвитку 

розкриває ступінь використання можливостей, формування та 

відтворення як соціального, так і трудового потенціалу. Одночасно 

реалізація основних соціальних і трудових чинників, які є 

результатом відповідних перетворень потенціалів за умови їх 

мобілізації та активізації в ресурси розвитку, визначають можливості 

економічного зростання. 

Розкрито й обґрунтовано провідну роль соціальних ресурсів у 

досягненні сталого розвитку та реалізації реформи децентралізації. 

Доведено вплив соціальних ресурсів на ефективність соціальної 

взаємодії та використання наявних ресурсів громади: природних, 

фінансових, людських, інформаційних та ін. Проаналізовано правове 

забезпечення державного регулювання використання соціальних 

ресурсів сталого розвитку в умовах децентралізації, яке базується на 

законодавстві про місцеве самоврядування, об’єднання громад, 

зайнятість, а також на законодавчих актах, що регулюють питання 

фінансування та перерозподілу повноважень у сферах освіти, 

культури, соціального захисту населення, охорони здоров’я, охорони 

довкілля, надання житлово-комунальних та інших суспільних послуг. 

Зміст нормативно-правових документів систематизовано за сферами 

соціально-трудових відносин, розвитку громадянського суспільства, 

реалізації реформи децентралізації на загальнодержавному та 

місцевому рівнях. 

Для чинного правового поля характерна неврегульованість нагальних 

питань, які визначають можливості розвитку соціального та 

трудового потенціалів територіальних громад і прискорення реформи 

децентралізації, що спричиняє виникнення відмінностей у 
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процедурах, правах і відповідальності членів громади у процесі 

управління нею.  

Досліджено нормативно-правове забезпечення соціально-трудового 

розвитку та цифровізації економіки. Доведено відсутність державного 

контролю і захисту трудових відносин на цифрових платформах. 

Соціально-трудова сфера залишилася поза увагою нормативно-

правової бази України, яка врегульовує процеси цифровізації 

економіки, що перешкоджає соціально-трудовому розвитку і потребує 

реформування трудового законодавства з урахуванням цифрових 

перетворень. Нерозвиненість законодавства України щодо 

цифровізації економіки та суспільства знижує соціальну безпеку, 

безпечність електронної комунікації, обмежує реалізацію прав і 

свобод людини, прав на рівний доступ та безпечний інтернет і 

потребує посилення державного регулювання соціально-трудової 

сфери за умов цифрових трансформацій. 

Європейський курс розвитку України обумовлює необхідність 

відповідних змін в усіх економічних і соціальних, політичних і 

суспільних напрямах взаємодії з країнами Європейської спільноти, у 

тому числі у сферах науки і технологій, освіти, культури, спорту, 

громадського здоров’я, зайнятості, соціальної політики та рівних 

можливостей. У процесах державного регулювання використання 

соціальних ресурсів мають ураховуватися соціальні стандарти та 

практики ЄС. При використанні міжнародного досвіду в 

інституційних умовах України необхідно приділити увагу 

опрацюванню та реалізації політики соціальної якості, участі України 

в чинних ініціативах та програмах ЄС.  

У другому розділі «Інституційне та організаційно-управлінське 

забезпечення задіяності соціальних ресурсів національної 

економіки» розкрито діалектичне протиріччя між досягненням 

соціальної справедливості й економічною ефективністю при 

залученні соціальних ресурсів; досліджено інституційні та 

організаційні чинники використання соціальних ресурсів у системі 

управління на державному та регіональному рівнях, запропоновано 

форми активізації соціального і трудового потенціалів громад; 

визначено роль соціальних ресурсів у досягненні національних Цілей 

сталого розвитку. 

Відсутність реальної гармонізації економічної ефективності та 

соціальної справедливості перешкоджає створенню умов для 

ефективного використання всіх видів ресурсів, у першу чергу 

соціальних. Встановлено наявність характерних для українського 
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ринку праці проявів соціальної нерівності в оплаті праці й 

можливостях у сфері зайнятості за гендером, галузями та регіонами, у 

рівнях доходів заможних і бідних. Виявлено наявність диспропорцій 

між попитом і пропозицією робочої сили за віковими та 

кваліфікаційними характеристиками в різних галузях та регіонах, а 

також правової незахищеності в умовах нетрадиційної форми 

зайнятості.  

Встановлено, що інституційні та організаційні чинники ефективного 

використання соціальних ресурсів у системі державного та 

регіонального управління задіяні вкрай недостатньо. Розвиток 

соціального та трудового потенціалів регіонів і територіальних 

громад залежить від сформованості й дієвості інституційних 

механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів та 

інституційних механізмів самоврядування і саморозвитку 

територіальних громад. Недооцінка ролі соціального та трудового 

потенціалів у системі соціально-економічного розвитку 

територіальних громад, несформованість і недосконалість правового 

й організаційно-економічного забезпечення участі населення в 

управлінні громадою знижують ефективність реформи 

децентралізації та не сприяють реалізації принципу збалансованості 

економічної ефективності, соціальної справедливості при 

використанні соціальних ресурсів. 

Обґрунтовано пропозиції щодо поєднання зусиль державних і 

недержавних інститутів відповідно до повноважень сільських, 

селищних, міських рад та їх виконавчих органів, визначених Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та основні форми 

активізації соціального і трудового потенціалів громади, які 

орієнтовані на формування умов для перетворення громадянського 

суспільства на суб’єкт управління та самоорганізації. Під 
активізацією соціального і трудового потенціалів громади розуміється 

процес залучення її членів до спільних дій для вирішення проблем, 

які постали перед спільнотою громади, до участі в управлінні її 

розвитком. Доведено, що цей процес позитивно впливає на зростання 

соціальної згуртованості громади, сталість демократичних засад в 

управлінні громадою, дієвість громадського контролю за 

використанням коштів місцевих бюджетів, а також підвищує 

особисту відповідальність членів громади за рівень життя та безпеки, 

ефективність співпраці інститутів громадянського суспільства та 

органів державної влади і місцевого самоврядування. Надано 

пропозиції щодо форм участі членів територіальної громади у 
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процесах прийняття управлінських рішень. Реалізація механізмів 

саморозвитку громад та активізації соціального і трудового 

потенціалів потребує зміцнення інститутів громадянського 

суспільства, їх сталого організаційного розвитку, підтримки 

волонтерського руху та медійної підтримки заходів і подій у 

громадській сфері з подальшим формуванням інформаційного 

забезпечення та розвитку співпраці громадських організацій. Дієвим 

напрямом активізації соціального потенціалу є сприяння створенню 

ініціативних, робочих, експертних груп на різних рівнях прийняття 

рішень щодо залагодження проблем громади.  

Систематизація поточних проблем, які виникли в системі державного 

регулювання використання соціальних ресурсів, свідчить про значні 

перешкоди на шляху реформи децентралізації. Визначено найбільш 

небезпечні ризики для запровадження реформи в інституційній, 

соціальній та економічній сферах. За цими трьома напрямами 

запропоновано заходи щодо попередження та мінімізації 

встановлених ризиків. Вони зводяться до усунення інституціональних 

ризиків, які пов’язані з відсутністю визначення у Проєкті Закону 

України про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади) та Законі України «Про добровільне 

об'єднання територіальних громад», яким саме чином думка 

мешканців має бути врахована (референдум, рішення органів 

самоврядування, збір необхідних підписів мешканців), а також із 

відсутністю чіткого розмежування повноважень між виконавчими 

органами та органами самоврядування різних рівнів, що створює 

конкуренцію між ними у процесі прийняття рішень щодо певних 

напрямів місцевого розвитку та подальшого їх фінансування. 

Усуненню економічних ризиків сприятиме розробка рекомендованої 

постановою Кабінету Міністрів України структури витрат у громаді 

та заборона виділення на певні напрями менше мінімально дозволеної 

суми коштів, а також визначення максимального рівня оплати праці 

посадовим особам місцевого самоврядування. Подолати виявлені 

соціальні ризики запропоновано шляхом підвищення правової 

обізнаності про децентралізацію, стимулювання реалізації спільних 

соціальних, культурних, економічних проєктів суміжними громадами 

з метою мінімізації культурних, етнічних, соціальних розбіжностей і 

прискорення інтеграційних процесів; зниження соціального 

напруження та ризику зростання безробіття в результаті здійснення 

реформ. 
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Роль соціальних ресурсів у досягненні національних Цілей сталого 
розвитку (ЦСР) має пріоритетний характер. У структурі стратегічних 
напрямів формування та використання соціальних ресурсів 
обґрунтовано взаємозв’язок соціальної складової сталого розвитку з 
економічною та екологічною. Протиріччя у формуванні та досягненні 
ЦСР обумовлюють потребу в державному регулюванні цих процесів, 
яке зводиться до попередження, мінімізації або усунення негативних 
чинників для досягнення ЦСР. Державне управління щодо сталого 
розвитку потребує обґрунтування та прийняття якісних рішень, які 
мають забезпечувати досягнення компромісу в реалізації різних за 
спрямованістю Цілей сталого розвитку. Особливості ризиків і 
небезпек, пов’язаних з управлінськими рішеннями щодо сталого 
розвитку, полягають у різній спрямованості, але одночасно тісній 
взаємообумовленості цих цілей.  
З урахуванням взаємопов’язаності ЦСР усі цілі, які не віднесені до 
соціальної складової, спрямовані на захист довкілля та розвиток 
економіки країн, створюють можливості для забезпечення кращих 
умов роботи та життя, гідної оплати праці, розвитку соціального і 
трудового потенціалів, збільшення соціального капіталу. Кожна ціль 
при її досягненні одночасно забезпечує появу кількох ефектів за 
кількома напрямами. Вони можуть бути кінцевим критерієм 
досягнення, ресурсом для іншої цілі, умовою для безпеки 
життєдіяльності людини і всього суспільства, можливістю  
розвитку тощо, що обумовлює потребу в державному регулюванні 
процесів досягнення ЦСР з урахуванням рольового статусу 
соціальних ресурсів.  
У третьому розділі «Концептуальні та науково-методичні засади 

оцінки соціального і трудового потенціалів як чинників 
економічного зростання» проаналізовано стан і проблеми 
використання соціальних ресурсів в Україні; розроблено 
концептуальні засади оцінювання соціального і трудового потенціалів 
як чинників економічного зростання; визначено основні 
закономірності зміни рівнів трудового та соціального потенціалів й 
обґрунтовано перешкоди їх розвитку. 
У результаті розкриття суті категорії «соціальні ресурси» 
виокремлено роль і значення трудового та соціального потенціалів у 
сфері трудових і соціальних відносин, а також їх капіталізації в 
соціальному капіталі. Активізація соціального і трудового потенціалів 
сприяє їх перетворенню на капітал та розвитку соціально-трудових 
взаємозв’язків, появі нових форм взаємодії, об’єднань, співпраці й 
подальшому нарощуванню соціального капіталу на всіх рівнях. 
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Методологічні основи регулювання розвитку соціального та 
трудового потенціалів з метою забезпечення економічного розвитку 
передбачають урахування соціальної складової як основного напряму 
сталого зростання. Оцінку впливу соціальних і трудових чинників на 
економічний розвиток здійснено за допомогою інтегрального індексу 
соціального і трудового потенціалів на основі агрегування показників 
за такими складовими: демографічний стан, здоров’я населення та 
санітарний стан, матеріальна забезпеченість, зайнятість і соціально-
трудові відносини, освіта, культура, інформаційно-комунікативні 
послуги, соціальна згуртованість та єдність, соціальні ризики та 
соціальне виключення, соціальна інфраструктура.  

Концептуальні засади визначення впливу соціальних і трудових 

чинників на економічний розвиток згідно з принципами сталості 

базуються на розробці моделі оцінок сформованих рівнів соціального 

і трудового потенціалів та виміру їх впливу на зміну показників 

економічного зростання. Визначення інтегрального індексу (ІСТП) за 

методикою багатовимірної середньої арифметичної включає 

агрегування нормованих значень індикаторів за окремими 

складовими у відповідні субіндекси, на основі яких розраховується 

інтегральний індекс. Базою нормування є розмах варіації з 

урахуванням цільових значень окремих індикаторів, які визначені 

Цілями сталого розвитку та проєктом Стратегії сталого розвитку. Для 

тих показників, які не включені до переліку цільових орієнтирів, 

розмах варіації розраховується на підставі максимальних і 

мінімальних значень фактичних показників із 10-відсотковою 

погрішністю. У результаті визначення відносного впливу кожного 

субіндексу на темпи зміни інтегрального індексу загалом здійснено 

повну ідентифікацію основних чинників і встановлено напрями їх 

впливу на зміну рівнів соціального і трудового потенціалів. 

Оцінка впливу соціального і трудового потенціалів за умови їх 

активізації на забезпечення економічного зростання відповідно до 

головних принципів сталого розвитку заснована на вирішенні 

завдань, які структуровано на розробленому дереві стратегічних 

завдань. За змістом виокремлено стратегічні завдання в агрегованому 

вигляді. Перша складова дерева стратегічних завдань – це 

компоненти потенціалів, друга – основні напрями та механізми 

активізації компонент потенціалів для перетворення їх на соціальні та 
трудові чинники економічного зростання. Зміст третьої складової 

визначається безпосередньо стратегічною метою та включає основні 

Цілі сталого розвитку, а в четвертій наведено головні критерії 

економічного зростання на засадах сталості. Рівнозначність 
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визначених стратегічних складових обумовлює необхідність 

урахування обмежень за основними цілями та критеріями сталого 

розвитку при визначенні ступеня впливу соціальних і трудових 

чинників на забезпечення економічного зростання за умови їх 

активізації. На етапі декомпозиції кожне стратегічне завдання 

деталізується на підставі визначення окремих внутрішніх елементів, 

що розкривають їх зміст, уточнюються напрями та механізми 

активізації соціального і трудового потенціалів залежно від наявних 

або можливих резервів їх реалізації для досягнення визначених Цілей 

сталого розвитку з урахуванням критеріїв та обмежень такого 

розвитку. Узагальнена модель дерева стратегічних завдань окреслює 

основні методичні положення щодо розробки кількісних оцінок 

ступеня впливу соціальних і трудових чинників на забезпечення 

економічного зростання на засадах сталого розвитку. 

Проаналізовано стан та особливості використання соціальних 

ресурсів за внутрішніми складовими соціального і трудового 

потенціалів інтегрального показника. Основні закономірності 

демографічних процесів в Україні протягом 2007-2018 рр. 

характеризуються суттєвим падінням чисельності населення, 

практичним вичерпанням можливостей відтворювальних процесів 

унаслідок довгострокової тенденції збереження низького рівня 

народжуваності та високої смертності. Негативна демографічна 

ситуація посилюється високими темпами зростання трудової міграції 

населення, подіями на сході України та в Криму. Значні темпи 

падіння реальних доходів населення сприяли поширенню як 

монетарної, так і немонетарної бідності. Низький рівень 

матеріального добробуту населення обумовлює відсутність ресурсів 

для відтворення соціального потенціалу, його здатності до 

трансформації в соціальні ресурси розвитку, що супроводжується 

падінням платіжної спроможності населення та звуженням сукупного 

попиту на споживчому ринку. Погіршення умов для активізації 

соціальних чинників забезпечення економічного зростання пов’язане 

також із рівнем соціального розшарування, у тому числі  з нерівністю 

доступу до основних ресурсів матеріального забезпечення населення. 

Занижений рівень оплати праці стримує розвиток соціального 

потенціалу та інноваційний розвиток суспільства, оскільки соціально-

трудовий потенціал працівника разом із можливостями формування 

трудових навичок включає моральні цінності, культуру праці, 

загальне ставлення до самого трудового процесу. 
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Визначено незбалансованість ринку праці та ринку освітніх послуг, у 

країні зберігається підвищений попит на працівників нижчого рівня 

кваліфікації, що суттєво гальмує можливості економічного розвитку 

на інноваційних засадах. Незатребуваність робочої сили з високим 

рівнем освіти та кваліфікації знижує мотивацію до професійного 

розвитку, що призводить до значних втрат як людського, так і 

трудового потенціалу, соціальної апатії, формує міграційні настрої 

серед висококваліфікованих працівників. Системна криза на ринку 

праці, яка одночасно супроводжується зниженням частки оплати 

праці у ВВП, обумовлює зниження можливості повноцінної реалізації 

трудового потенціалу працюючого населення. Відставання рівня 

оплати праці від країн ЄС та більшості країн СНД не стимулює 

економічну активність населення та посилює ризики трудової 

еміграції. Встановлено, що рівень протестного потенціалу та недовіри 

до різних органів влади, судів протягом досліджуваного періоду зростає. 

Визначені індикатори складових соціального та трудового 

потенціалів дозволили розрахувати інтегральний індекс і субіндекси 

за складовими для подальшої розробки управлінських заходів щодо 

активізації та розвитку потенціалів у забезпеченні економічного 

зростання (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 − Динаміка інтегрального індексу соціального та трудового 

потенціалів (ІCТП) за 2007-2017 рр. 
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Найбільші позитивні зрушення склалися за складовою, яка визначає 

зниження рівнів соціальних ризиків і соціального виключення. За  

2007-2017 рр. рівень відповідного субіндексу підвищився майже 

вдвічі, збільшилися рівні субіндексів за демографічною складовою 

(на 21,3%), підсистемою оцінки здоров’я населення і санітарного 

стану (на 23,1%) та матеріальною забезпеченістю (на 20,6%). 

Субіндекси за іншими складовими показали суттєве падіння. Так, 

удвічі знизився рівень субіндексу за складовою «освіта, культура та 

інформаційно-комунікативні послуги»; висока інтенсивність падіння 

склалася за складовою, що оцінює рівень соціальної інфраструктури; 

знизився рівень субіндексу за складовою, що оцінює соціальну 

згуртованість населення та його єдність. За складовою «зайнятість» 

протягом 2007-2017 рр. субіндекс знизився на 10,3%, проте рівень 

розвитку соціально-трудових відносин має позитивну тенденцію. 

Визначені за методами пропорційного розподілу оцінки ступеня 

впливу кожної складової на відносну зміну інтегрального індексу 

свідчать, що в цілому за 2007-2017 рр. основні чинники зміни рівнів 

розвитку соціального та трудового потенціалів були пов’язані саме з 

тими складовими, які мали позитивні тенденції. За рахунок суттєвого 

зниження рівнів соціальних ризиків і соціального виключення приріст 

рівня розвитку соціального та трудового потенціалів складає близько 

7,0%, позитивні зрушення за демографічною складовою та санітарним 

станом і здоров’ям населення супроводжуються підвищенням рівнів 

потенціалів на 1,8 та 2,27% відповідно, а зростання рівня матеріальної 

забезпеченості населення обумовлює приріст рівня інтегрального 

індексу на 2,04%. 

Найбільш вагомі втрати розвитку соціального і трудового потенціалів 

пов’язані з падінням рівня освіти, культури, інформаційно-

комунікативних послуг та соціальної інфраструктури, соціальної 

згуртованості та єдності.  

Запропонована методика визначення інтегрального індексу та оцінки 

впливу окремих складових на його зміну дозволяє проаналізувати,  

як змінювався цей вплив за окремі періоди часу, зокрема з  

урахуванням подій, які відбувалися в Україні протягом 2013-2017 рр. 

(рисунок 2).  

У результаті дезінтеграції субіндексів визначено роль і значення 

окремих індикаторів у забезпеченні зростання (стримування) як за 

відповідними складовими, так і соціального та трудового потенціалів 

загалом. Чинники стримування розвитку соціального і трудового 

потенціалів систематизовано за окремими внутрішніми складовими з  
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І2 – здоров’я населення та санітарний стан; 

І3 – матеріальна забезпеченість; 

І4.1 – зайнятість; 

І4.2 – соціально-трудові відносини; 

І5 – освіта, культура, інформаційно-комунікативні послуги; 

І6 – соціальна згуртованість та єдність; 

І7 – соціальні ризики та соціальне виключення; 

І8 – соціальна інфраструктура. 

 

Рисунок 2 − Співставлення відносного впливу складових на зміну 

інтегрального індексу соціального і трудового 

потенціалів за 2007-2017 та 2013-2017 рр., % 

 

диференціацією зміни їх впливу за такими періодами: 2007-2017 рр. 

загалом; період відносного зростання − 2007-2013 рр.; період 

зниження рівнів соціального і трудового потенціалів – 2013-2017 рр.; 

останній період дослідження – 2016-2017 рр. Диференціація за 

окремими періодами дозволила визначити чинники, які протягом 

усього часу стримують розвиток потенціалу, а також ті, які виникли 

внаслідок подій 2014-2017 рр 

У четвертому розділі «Формування мобілізаційного потенціалу 

соціальних ресурсів у забезпеченні економічного зростання» 

І1                 І2                  І3                       І4.1      І4.2                        І5                 І6               І7                    І8 
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удосконалено теоретико-методологічні та науково-методичні засади 

визначення мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів; надано 

оцінку впливу досягнутого рівня соціального і трудового потенціалів 

на зміну показників економічного розвитку; запропоновано напрями 

та механізми активізації соціальних і трудових чинників для 

забезпечення економічного зростання на засадах сталого розвитку, 

розкрито переваги поширення інноваційного досвіду щодо 

забезпечення самоорганізації внутрішньо переміщених осіб, 

можливості соціальної інтеграції та участі в розвитку приймаючих 

громад. 

Вплив соціальної компоненти сталого розвитку на можливості 

економічного зростання країни можна посилити шляхом виявлення та 

мобілізації незадіяних соціальних ресурсів. Обсяги мобілізаційного 

потенціалу соціальних ресурсів ( '

tiZ ) запропоновано визначати за 

кожним індикатором k-ї складової інтегрального індексу трудового та 

соціального потенціалів, які виступають стримуючими чинниками  

(
tiZ ˂0), як відхилення максимального нормованого значення 

 max ,iZ  досягнутого за досліджуваний період, від нормованого 

значення показника (Zti) за 2017 р. або за рік (t), станом на  

який розраховуються значення потенціалу. Їх сума за кожною 

складовою 
'( )tkZ  зважується на коефіцієнт внеску відповідної 

складової в загальний приріст інтегрального індексу ( )kn , а 

загальний обсяг мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів 

(ΔRСТП) розраховується як сума незадіяних соціальних ресурсів, 

визначених за кожною складовою (формули 1-3). 

Мобілізаційний потенціал соціальних ресурсів досліджується з 

використанням факторного аналізу адитивної моделі інтегрального 

індексу трудового і соціального потенціалів та з урахуванням 

критеріїв сталого розвитку.  
 

 ' ' max

1 1

,
i ik k

tk ti i ti

i i

Z Z Z Z
 

       (1) 

 

де 
'

tiZ – обсяги мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів за 

кожним індикатором; 

Zti – нормовані значення індикаторів за окремими складовими 
інтегрального індексу трудового і соціального потенціалів у 
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відповідних субіндексах (Іk), які виступають стримуючими 

чинниками, 0;tiZ   

max

iZ  – максимальне значення нормованого показника, досягнуте за 

досліджуваний період; 

t – період, станом на який визначається мобілізаційний потенціал 

соціальних ресурсів; 

ki – кількість індикаторів k-ї складової, за якими склалася негативна 

тенденція зміни і-го показника. 

Оцінка можливості збільшення інтегрального індексу трудового і 

соціального потенціалів (у %) за кожною k-ю внутрішньою складовою 

здійснюється за формулою  
 

/

' ' ,
Ik

СТП k tkR n Z     (2) 

 

де 
kn  − коефіцієнт внеску відповідної складової в загальний приріст 

інтегрального індексу. 

 

Розрахунок за всіма складовими: 
 

/

'

1

,
Ik

n

СТП СТП

k

R R


    (3) 

 

де п − кількість внутрішніх складових інтегрального індексу 

соціального та трудового потенціалів, 1,8;n    

Іk − субіндекси інтегрального індексу соціального та трудового 

потенціалів за кожною k-ю складовою. 

 

Кількісна оцінка рівня розвитку трудового та соціального потенціалів 

з визначенням незадіяних соціальних ресурсів дозволяє обґрунтувати 

управлінські рішення при розробці методів і механізмів активізації 

соціальних і трудових чинників економічного зростання, а також 

визначити ступінь та напрями впливу трудового і соціального 

потенціалів на забезпечення економічного розвитку. Основні 

принципи сталого розвитку закладені в порогових значеннях 

відповідних індикаторів як база їх нормування.  

Визначено, що за рахунок нівелювання негативного впливу чинників, 

які стримують розвиток соціального і трудового потенціалів, 

протягом 2007-2017 рр. загальні обсяги мобілізаційного потенціалу 

соціальних ресурсів могли б скласти 53,8% приросту ІСТП (див. 
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таблицю). Найвагоміші з них зосереджені за складовими «освіта, 

культура, інформаційно-комунікативні послуги», «соціальна 

інфраструктура», «соціальна згуртованість та єдність». Більше 

половини загального обсягу мобілізаційного потенціалу соціальних 

ресурсів було сформовано безпосередньо протягом 2014-2017 рр. 

 

Таблиця − Мобілізаційний потенціал соціальних ресурсів (МПСР)  

за окремими внутрішніми складовими, % 

Внутрішні складові 

Обсяг МПСР, який 

склався за 2007-2017 рр. 
Частка 

МПСР, 

активізована 

протягом 

2017 р. 
/

'

Ik
СТПR  

питома вага 

складової  

в загальному  

обсязі МПСР 

1. Демографічний стан 3,8 7,1 75,2 

2. Здоров’я населення та 

санітарний стан  4,5 8,4 90,4 

3. Матеріальна забезпеченість 5,7 10,6 64,4 

4. Соціально-трудова сфера,  

у  тому числі: 

4.1 зайнятість, ринок праці  5,4 10,1 82,4 

4.2 соціально-трудові 

відносини  4,8 8,9 43,7 

5. Освіта, культура та інфор-

маційно-комунікативні 

послуги 10,4 19,3 95,4 

6. Соціальна згуртованість та 

єдність 6,8 12,6 76,5 

7. Соціальні ризики та 

соціальне виключення 4,2 7,8 69,1 

8. Соціальна інфраструктура 8,2 15,2 92,2 

Усього 
СТПR  53,8 100,0 79,4 

 

Найбільші обсяги мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів 

склалися в структурі тих складових соціального і трудового 

потенціалів, за якими мали місце найбільш вагомі чинники 

стримування можливостей їх формування та розвитку. Незначна 

стабілізація соціально-економічного розвитку України в 2017 р. 

супроводжується і частковою мобілізацією незадіяних соціальних 

ресурсів. 
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У цілому за всіма складовими близько 79,4% загального обсягу 

мобілізаційного потенціалу, який склався протягом 2007-2017 рр., 

було активізовано протягом 2017 р. Найбільші позитивні зрушення 

склалися за тими складовими формування та розвитку соціального і 

трудового потенціалів, у складі яких найбільшою мірою були 

зосереджені чинники стримування. Близько 95,4% із загального 

обсягу мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів за складовою 

«освіта, культура, інформаційно-комунікативні послуги» і 92,2% за 

складовою «соціальна інфраструктура» було мобілізовано протягом 

2017 р. для забезпечення зростання рівнів соціального та трудового 

потенціалів. Високий рівень мобілізації незадіяних соціальних 

ресурсів склався за складовими, які визначають здоров’я населення та 

санітарний стан (90,4%), зайнятість (82,4%), соціальну згуртованість 

та єдність (76,5%). Низький рівень мобілізації незадіяних соціальних 

ресурсів визначено за складовими «соціально-трудові відносини» 

(43,7%) і «соціальні ризики та соціальне виключення» (69,1%).  

Внутрішня структура кожного субіндексу дозволила деталізувати 

чинники, які визначають мобілізаційний потенціал соціальних 

ресурсів за умови їх ефективного використання. Систематизація 

чинників, за рахунок нівелювання яких формується мобілізаційний 

потенціал соціальних ресурсів, сприяла визначенню умов і механізмів 

їх мобілізації та напрямів активізації в забезпеченні економічного 

зростання. 

Співставлення динаміки ВВП та інтегрального індексу соціального і 

трудового потенціалів свідчить про співпадіння коливань відповідних 

показників, що підтверджує наявність прямого помірного зв’язку між 

ними. Кількісна міра взаємозв’язку між параметрами економічного 

зростання та рівнями соціального і трудового потенціалів базується 

на ідентифікації економетричних моделей, побудованих за 

алгоритмами кореляційно-регресійного аналізу. Зростання 

інтегрального індексу соціального та трудового потенціалів 

супроводжується зростанням ВВП – така закономірність склалася 

протягом 2007-2017 рр. У 2014 р. у зв’язку з подіями в Криму та на 

сході України суттєво погіршилися умови для формування та 

можливості розвитку соціального і трудового потенціалів. Для оцінки 

впливу цього чинника в регресійну модель введено структурну 

змінну, що дозволило визначити втрати обсягу ВВП країни через 

зниження соціального і трудового потенціалів унаслідок окупації 

частини Донбасу та анексії Криму, які склали близько 60,33 млрд грн.  
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Аналітичні можливості визначення мобілізаційного потенціалу 

соціальних ресурсів як за кожною внутрішньою складовою, так і за 

окремими чинниками їх зміни дають змогу обґрунтувати 

пріоритетність напрямів, за якими мають бути мобілізовані незадіяні 

соціальні ресурси для забезпечення економічного зростання на 

засадах сталого розвитку.  

Розроблено структурну схему процесу активізації чинників 

соціального і трудового потенціалів у забезпеченні економічного 

зростання, яка включає декілька агрегованих блоків, що формують 

зовнішні умови для розвитку та можливості їх активізації. Визначено 

мету активізації, внутрішні складові, напрями, механізми та 

інструменти, заходи активізації чинників соціального і трудового 

потенціалів за змістом та напрямами впливу. 

Досліджено міжнародний досвід зміцнення соціальної згуртованості 

шляхом інтеграції мігрантів і внутрішньо переміщених осіб у місцеві 

громади, визначено форми самоорганізації, які набувають статусу 

дієвих утворень для ефективної інтеграції переміщених осіб у 

локальні ринки праці.  

У п’ятому розділі «Стратегічні пріоритети державного 

регулювання використання соціальних ресурсів розвитку 

національної економіки» визначено пріоритетні напрями державної 

політики щодо залучення й ефективного використання соціальних 

ресурсів України на засадах соціальної безпеки та сталого розвитку; 

розкрито соціальні ризики для людини та суспільства при 

цифровізації всіх сфер життєдіяльності та запропоновано заходи, 

спрямовані на їх попередження; розроблено стратегічні засади 

державної політики формування, збереження і використання 

соціальних ресурсів розвитку національної економіки.  

Розроблено модель причинно-наслідкового взаємозв’язку перешкод 

формуванню й ефективному використанню соціальних ресурсів та 

наслідків недосконалості державного регулювання їх використання 

для розвитку економіки. До перешкод формуванню й ефективному 

використанню соціальних ресурсів належать: соціально-економічна 

нестабільність у країні, бойові дії на сході країни та анексія Криму, 

непріоритетність соціальної складової сталого розвитку; правова 

невизначеність щодо напрямів і засобів збалансування соціального 

розвитку та цифровізації економіки; недооцінка органами державної 

влади ролі соціальних ресурсів як чинників економічного зростання; 

тінізація економіки та соціально-трудової сфери; ненадання 
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належного пріоритету у стратегіях розвитку різного рівня 

формуванню, збереженню й ефективному використанню соціального і 

трудового потенціалів, збалансованості економічної та соціальної 

політики; високий рівень корупції в країні; руйнування системи 

соціальних і трудових цінностей, слабка захищеність громадянських і 

трудових прав; недосконалість міграційної політики, низькі 

можливості самореалізації людини; слабка співпраця органів влади з 

громадянським суспільством і науковим середовищем країни. 
Наслідками недосконалості державного регулювання використання 

соціальних ресурсів розвитку економіки є: втрати трудового та 

соціального потенціалів; низький рівень і якість життя громадян 

України, зростання рівня соціальної нерівності; висока недовіра 

громадян до органів державної влади; відсутність правової 

регламентації сталого розвитку; низький рівень громадського 

контролю за діяльністю органів державної влади, зниження 

конкурентоспроможності національної економіки; значне відставання 

темпів цифрових трансформацій в Україні від середньостатистичного 

рівня європейських країн; десоціалізація відносин у трудовій сфері, 

зниження соціальної згуртованості та єдності в країні; високий рівень 

молодіжної міграції; високий рівень соціальної напруженості в 

суспільстві та невпевненість громадян України у своєму 

майбутньому. 

Можливості економічного зростання, пов’язані з реалізацією реформ і 

наданням відповідей на національні виклики, потребують урахування 

в концептуальних і стратегічних документах України до 2030 року. 

Курс уряду на подолання корупції на всіх рівнях, цифрового розриву, 

на зниження неформальної зайнятості та підвищення якості надання 

адміністративних послуг безпосередньо впливає на можливості 

формування й розвитку соціальних ресурсів, а також потребує 

актуалізації діючих та розробки нових стратегічних і нормативно-

правових документів як на національному, так і на регіональному  

рівні. 

Визначено напрями трансформації соціально-трудових відносин в 

умовах цифровізації економіки та суспільства. До соціальних загроз 

цифровізації віднесено ризик моральної та духовної деградації 

суспільства, можливі наслідки некомплексного реформування 

економіки під вимоги цифровізації без урахування соціальних 

пріоритетів, ризику зростання структурного безробіття, збільшення 

кіберзагроз у системі національної безпеки. Обґрунтовано, що 
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головними соціальними загрозами, які створюють небезпеку для 

кожної людини в результаті цифровізації, є інтернет-залежність, 

деградація особистості, погіршення психічного здоров’я населення, 

подальша диференціація доходів, підвищення рівня безробіття, 

зростання контролю держави за доходами, витратами, уподобаннями, 

діяльністю і навіть думками кожної особи, зниження захищеності 

особистого життя, зростання небезпеки втрати особистої інформації, 

коштів у результаті кіберзлочинності та людської недбалості, 

комп’ютерної безграмотності, можливі негативні наслідки для 

людини при передачі функції прийняття певних рішень штучному 

інтелекту. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення 

інституційного забезпечення цифровізації з метою мінімізації 

соціальних загроз у суспільстві. Доведено необхідність урахування 

соціальних пріоритетів у процесі цифровізації економіки, дотримання 

принципів соціальної справедливості та розвитку трудового і 

соціального потенціалів, морального та духовного зростання 

суспільства. 

Запровадження інноваційних методів роботи в різних галузях 

економіки відповідно до нових вимог до якості та швидкості бізнес-

процесів на глобальних ринках значною мірю залежить від 

трудоресурсного забезпечення цифровізації на всіх рівнях управління. 

Акцентовано увагу на необхідності посилення державної підтримки 

ІТ-галузі та захисту трудових прав на інтернет-платформах і 

підприємництва в  ній.  

Визначено стратегічні засади державного регулювання використання 

соціальних ресурсів. Метою реалізації стратегічних засад 

регуляторної політики щодо використання соціальних ресурсів є 

створення умов і досягнення ефективного їх залучення задля потреб 

сталого розвитку людини, суспільства та держави. Система заходів 

щодо забезпечення формування, збереження та використання 

соціальних ресурсів розроблена за такими пріоритетними напрямами: 

попередження та подолання ризиків і загроз руйнуванню соціальних 

ресурсів розвитку економіки, посилення соціальної безпеки; 

підвищення якості державного управління в соціальній і трудовій 

сферах, посилення інституційного забезпечення залучення та 

використання соціальних ресурсів; забезпечення розвитку та 

активізації соціального і трудового потенціалів як чинників 

економічного зростання; створення умов для укріплення стану 

здоров’я людей та системи його охорони, поширення здорового 
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способу життя, зниження рівня виробничих небезпек; забезпечення 

розвитку науково-освітнього потенціалу країни, запровадження 

безперервної освіти впродовж життя; орієнтація освіти на вимоги 

цифровізації економіки; забезпечення регулювання міграційних 

процесів, збереження трудового, освітнього й інтелектуального 

потенціалу; створення умов для скорочення еміграції молоді; 

удосконалення суспільних відносин, нагромадження соціального 

капіталу, розвиток соціального діалогу, укріплення національної 

єдності; використання ресурсу внутрішньо переміщених осіб для 

розвитку територіальних громад, регіонів, країни; забезпечення 

гармонізації соціального розвитку та цифровізації економіки; 

створення умов для зростання конструктивної громадянської 

активності та зміни ролі громадянського суспільства з об’єкта на 

суб’єкт управління; формування сприятливих умов для досягнення 

екологічних Цілей сталого розвитку та мінімізації екологічних 

ризиків. 

Запропоновані стратегічні напрями мають бути враховані при 

формуванні й ухваленні стратегічних документів середньо- та 

довгострокового характеру, а також імплементовані в рамках 

реалізації різних за спрямованістю державних і регіональних програм 

та політичних заходів.   

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розроблено теоретико-методологічні та науково-

методичні засади, науково-практичні рекомендації щодо 

вдосконалення інституційного забезпечення державного регулювання 

використання соціальних ресурсів розвитку національної економіки. 

Основні висновки полягають у такому:  

1 Без цілеспрямованого і повномасштабного задіяння соціальних 

ресурсів у функціонуванні національної економіки та 

використання важелів державного регулювання з метою 

досягнення збалансованості між економічним зростанням і 

соціальною складовою розвитку неможливо дотримуватися 

принципу економічної ефективності та соціальної справедливості, 

який вважається основоположним для стабілізації національної 

економічної та політичної систем. Перешкоджає цьому невизнання 

суттєвої ролі соціальних ресурсів в економічному зростанні 

країни. Сформульовано цілі, завдання, напрями, механізми й 
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інструменти активізації соціальних ресурсів із використанням 

методу декомпозиції при побудові дерева стратегічних цілей та 

завдань. Розроблено критерії економічного зростання на основі 

активізації соціального і трудового потенціалів за принципами 

сталості відповідно до Цілей сталого розвитку України. 

2 Розкриття суті соціальних ресурсів як соціально-економічної 

категорії обумовило визначення поняття «соціальні ресурси» та 

сприяло розвитку понятійно-категоріального апарату дослідження. 

Соціальні ресурси – це задіяні в соціально-економічних процесах 

соціальний і трудовий потенціали, використання яких обумовлює 

розвиток економіки, суспільства, окремої людини. Державне 

регулювання використання соціальних ресурсів – це управлінська 

діяльність, спрямована на залучення соціальних ресурсів до 

соціально-економічних процесів як чинників сталого розвитку. 

3 Забезпечення задіяння соціальних ресурсів у процесах розвитку 

національної економіки обумовлює розкриття їх структурних 

складових, побудову відповідної структурної моделі соціальних 

ресурсів, яка містить сукупність ресурсів соціальної взаємодії, 

умов і засобів їх мобілізації, реалізації та незадіяних можливостей 

соціального потенціалу, ресурсів праці та їх здібностей, втілених у 

трудовому потенціалі, а також капіталізовану соціальну складову у 

формі довіри, норм, правил, соціальних зв'язків, які визначаються 

соціальним капіталом. Особливостями запропонованої структурної 

моделі соціальних ресурсів є спрямованість на визначення рівня 

використання можливостей формування та відтворення 

соціального і трудового потенціалів; урахування соціальних і 

трудових чинників забезпечення економічного зростання. 

4 За результатами аналізу нормативно-правового забезпечення 

розвитку соціальних ресурсів виявлено неврегульованість 

правових питань щодо участі населення в управлінні громадою і 

недостатність інституційного забезпечення реформи 

децентралізації з точки зору розвитку соціального і трудового 

потенціалів територіальних громад, а також перешкоди для 

запровадження реформи та ризики її некомплексної реалізації за 

трьома основними напрямами: інституційним, соціальним й 

економічним. За кожним із них запропоновано превентивні заходи 

щодо усунення ризиків або мінімізації наслідків їх прояву та 

забезпечення ефективного використання соціальних ресурсів.  
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5 Державне регулювання має певні обмеження через низький рівень 

правової регламентації соціально-трудових відносин в умовах 

цифровізації економіки та суспільства. У зв’язку з цим для 

підвищення його ефективності розроблено пропозиції до проєкту 

Закону України «Про працю» щодо регулювання питань охорони 

та оплати праці; вирішення конфліктних ситуацій; необхідності 

розмежування понять «дистанційна робота», «віддалена робота», 

«надомна робота», «домашня робота» і визначення категорій 

працівників різних форм нестандартної зайнятості, їх прав та умов 

праці; розробки системи інспекції з попередження різних форм 

дискримінації та порушення прав вищезазначених категорій 

працівників і невиконання обов’язків як з боку цих працівників, 

так і з боку роботодавців та їх посередників. 

6 Соціальні ресурси відіграють ключову роль у досягненні 

національних Цілей сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність 

надання пріоритету соціальним ресурсам у різних стратегічних і 

нормативно-правових документах, що стосуються втілення 

політики, орієнтованої на забезпечення сталого розвитку України 

та досягнення компромісу між економічною, соціальною та 

екологічною складовими в рамках інституційного механізму 

державного регулювання сталого розвитку. Доведено, що 

безсистемність розробки й удосконалення законодавства України 

щодо розвитку соціальних ресурсів у сучасних умовах, 

неузгодженість його основних положень із відповідними 

правовими документами ЄС, а також затягування в часі цього 

законотворчого процесу перешкоджають реалізації планів заходів, 

орієнтованих на досягнення Цілей сталого розвитку. 

Імплементація директив ЄС, пов’язаних із соціальним, 

економічним й екологічним розвитком, у національне 

законодавство потребує орієнтації стратегічних пріоритетів 

державного управління на активне залучення соціальних ресурсів 

до досягнення країною необхідного рівня сталого розвитку. 

7 Запропоновано ієрархічну модель побудови інтегрального індексу 

соціального та трудового потенціалів, сформовану із 

застосуванням соціальних і трудових чинників економічного 

зростання за такими складовими: демографічний стан, здоров’я 

населення та санітарний стан, матеріальна забезпеченість, 

зайнятість і соціально-трудові відносини, освіта, культура, 

інформаційно-комунікативні послуги, соціальна згуртованість та 
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єдність, соціальні ризики та соціальне виключення, соціальна 

інфраструктура. На відміну від існуючих наукових підходів, при 

визначенні інтегрального індексу враховано критерії сталого 

розвитку завдяки застосуванню при нормуванні показників 

цільових орієнтирів Цілей сталого розвитку України на період до 

2030 року. 

8 На підставі визначеної взаємозалежності між динамікою ВВП та 

зміною рівнів соціального і трудового потенціалів встановлено, що 

основні тенденції зміни соціального та трудового потенціалів 

аналогічні тенденціям в економічному зростанні. Простежується 

збільшення інтегрального індексу соціального та трудового 

потенціалів до початку світової фінансової кризи (2007-2008 рр.) 

та в період відновлення економічного зростання після неї (2011-

2013 рр.), а також його суттєве падіння із середини 2014 р. і до 

сьогоднішнього часу. У країні склався помірний рівень розвитку 

досліджуваного інтегрального показника. Станом на 2017 р. країна 

«відкинута» на десятиріччя назад у забезпеченні умов формування 

та розвитку соціального і трудового потенціалів. Виявлено пряму 

залежність між зміною інтегрального індексу соціального та 

трудового потенціалів і ВВП. Кожен відсоток приросту рівня 

цього показника супроводжується приростом ВВП на 0,762%.  

9 У процесі апробації розробленої методики визначення рівнів 

соціального і трудового потенціалів встановлено чинники 

стримування їх розвитку, які систематизовано за внутрішніми 

складовими з диференціацією зміни їх впливу за окремими 

періодами. Вибір періодів обумовлений порівнянням розвитку 

економіки країни до початку воєнних дій (2007-2013 рр.), 

функціонуванням країни в умовах збройного конфлікту (2013-

2017 рр.) і терміном дослідження загалом (2007-2017 рр.). Така 

диференціація дала змогу визначити чинники, які обумовили 

постійні перешкоди розвитку потенціалів, а також ті, які виникли 

внаслідок збройного конфлікту на сході України та анексії Криму. 

Розкрито роль і значення окремих індикаторів у забезпеченні 

зростання (його стримування чи зменшення) соціального та 

трудового потенціалів. Позитивні зрушення в забезпеченні умов 

формування та розвитку соціального і трудового потенціалів мали 

місце за такими складовими: «соціальні ризики та соціальне 

виключення», «демографічний стан», «матеріальна 

забезпеченість», «здоров’я населення та санітарний стан». 

Дестимулюючими складовими, за якими сформувалися основні 
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чинники стримування розвитку соціального і трудового 

потенціалів, виступають «освіта, культура та інформаційно-

комунікативні послуги», «соціальна інфраструктура», «соціально-

трудова сфера» і «соціальна єдність та згуртованість». 

10 За допомогою регресійних моделей та з урахуванням структурної 

змінної, інтегрального індексу соціального і трудового потенціалів 

розраховано величину ступеня негативного впливу погіршення 

умов формування та зниження можливостей використання цих 

потенціалів на ВВП країни внаслідок окупації частини Донбасу та 

анексії Криму, яка становить близько 60,33 млрд грн втрат ВВП за 

2014-2017 рр. 

11 Розробка теоретико-методологічних і науково-методичних засад 

визначення й оцінки обсягів мобілізаційного потенціалу 

соціальних ресурсів дозволила встановити можливості та межі 

нівелювання негативного впливу окремих індикаторів за кожною 

складовою соціального і трудового потенціалів. Потенційний 

обсяг незадіяних соціальних ресурсів за кожним індикатором 

базується на оцінках відхилень нормованих значень, які 

сформувалися в досліджуваному періоді, від їх максимальних 

значень для індикаторів тих чинників, що стримують зростання. У 

результаті апробації методики визначено обсяги мобілізаційного 

потенціалу соціальних ресурсів за різні періоди та частку 

незадіяних соціальних ресурсів, які були мобілізовані протягом 

2017 р. За 2007-2017 рр. найбільші обсяги мобілізаційного 

потенціалу соціальних ресурсів склалися за такими складовими: 

«освіта, культура, інформаційно-комунікативні послуги», 

«соціальна інфраструктура», «соціальна згуртованість і єдність». 

Протягом 2017 р. за чинниками підсистеми «соціально-трудові 

відносини» рівень мобілізації незадіяних ресурсів становив менше 

половини їх обсягу. У цілому за всіма складовими у 2017 р. рівень 

мобілізації незадіяних соціальних ресурсів унаслідок нівелювання 

негативного впливу окремих чинників склав 75,1%. 

12 За внутрішніми складовими соціального і трудового потенціалів 

систематизовано основні складові мобілізаційного потенціалу 

соціальних ресурсів, у випадку задіяння якого можна прискорити 

економічне зростання. Використання запропонованого підходу до 

визначення мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів 

сприятиме обґрунтуванню ефективних управлінських рішень при 

виборі механізмів активізації та мобілізації чинників соціального і 
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трудового потенціалів для реалізації заходів відповідних 

державних та регіональних стратегій і програм. 

13 Внутрішня вимушена міграція, пов’язана зі збройним конфліктом 

на сході України та анексією Криму, визначила пріоритетним 

завданням залучення внутрішньо переміщених осіб як ресурсу 

розвитку приймаючих територіальних громад, регіонів і країни 

загалом. Обґрунтовано, що ефективним напрямом інтеграції ВПО 

в соціально-економічний розвиток приймаючих громад із 

наступною інклюзією є їх самоорганізація в різних формах. 

Державне регулювання використання соціальних ресурсів ВПО 

має заохочувати їх до самоорганізації із застосуванням 

економічних, соціально-психологічних, інформаційних, 

організаційно-управлінських і культурно-освітніх важелів впливу. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Хандій О.О. Державне регулювання використання соціальних 

ресурсів розвитку національної економіки. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. – Інститут економіки промисловості НАН України, 

Київ, 2020. 

У дисертаційній роботі розроблено теоретико-методологічні й 

науково-методичні засади державного регулювання використання 

соціальних ресурсів розвитку національної економіки. Розкрито суть і 

наповнення структурних складових соціальних ресурсів, 

обґрунтовано їх провідну роль у забезпеченні економічного зростання 

на засадах сталого розвитку. Досліджено нормативно-правове та 

організаційно-економічне забезпечення державного регулювання 

використання соціальних ресурсів. Виявлено перешкоди та ризики 

запровадження реформи децентралізації, які стримують розвиток 

соціальних ресурсів. Доведено високу значущість соціальних ресурсів 

у досягненні національних Цілей сталого розвитку.  

Запропоновано концептуальні засади оцінювання та методику 

визначення інтегрального індексу соціального і трудового потенціалів 

як чинників економічного зростання. Надано кількісну оцінку ступеня 

негативного впливу зниження соціального і трудового потенціалів на 

ВВП країни в результаті анексії Криму та збройного конфлікту на 

сході України. Розвинуто науково-методичний підхід до визначення 

мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів. Розкрито форми 

самоорганізації внутрішньо переміщених осіб, доведено їх важливу 

роль як ресурсу розвитку приймаючих громад. Розроблено стратегічні 

напрями і завдання щодо формування, збереження та використання 

соціальних ресурсів розвитку національної економіки.  

Ключові слова: державне регулювання, національна економіка, 

соціальні ресурси, інтегральний індекс, сталий розвиток, соціальний і 

трудовий потенціали, інституційне забезпечення.  

 

  



45 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Хандий Е.А. Государственное регулирование использования 

социальных ресурсов развития национальной экономики. − 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.03 − экономика и управление 

национальным хозяйством. − Институт экономики промышленности 

НАН Украины, Киев, 2020. 

В диссертационной работе разработаны теоретико-методологические 

и научно-методические основы государственного регулирования 

использования социальных ресурсов развития национальной 

экономики. Раскрыты сущность и содержание структурных 

составляющих социальных ресурсов, обоснована их ведущая роль в 

обеспечении экономического роста на основе устойчивого развития. 

Исследовано нормативно-правовое и организационно-экономическое 

обеспечение государственного регулирования использования 

социальных ресурсов. Выявлены препятствия и риски внедрения 

реформы децентрализации, сдерживающие развитие социальных 

ресурсов. Доказана высокая значимость социальных ресурсов в 

достижении национальных Целей устойчивого развития. 

Предложены концептуальные основы оценки и методика определения  

интегрального индекса социального и трудового потенциалов как 

факторов экономического роста. Дана количественная оценка степени 

негативного влияния снижения социального и трудового потенциалов 

на ВВП в результате аннексии Крыма и вооруженного конфликта на 

востоке Украины. 

Получил дальнейшее развитие научно-методический подход к 

определению мобилизационного потенциала социальных ресурсов. 

Раскрыты формы самоорганизации внутренне перемещенных лиц, 

доказана их роль в качестве ресурса развития принимающих громад. 

Разработаны стратегические направления и задачи по формированию, 

сохранению и использованию социальных ресурсов развития 

национальной экономики. 

Ключевые слова: государственное регулирование, национальная 

экономика, социальные ресурсы, интегральный индекс, устойчивое 

развитие, социальный и трудовой потенциалы, институциональное 

обеспечение. 
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SUMMARY 

 

Khandii O.O. State Regulation of Using Social Resources for the 

Development of the National Economy. − Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Economic Sciences in specialty 

08.00.03 – Economics and Governing of National Economy. – Institute of 

Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 

Kyiv, 2020. 

The dissertation has developed and theoretically substantiated theoretical 

and methodological, scientific and methodical principles of state regulation 

of using social resources for the development of the national economy. 

The essence and content of structural components of social resources are 

revealed, their leading role in providing economic growth based on 

sustainable development is substantiated. The concepts of internal 

components of social resources, their basic characteristics and properties 

are clarified. The legal, organizational and economic support of state 

regulation of using social resources is researched. Conclusions are made 

regarding the lack of regulation of legal issues in the social and labour 

sphere under conditions of digitalization of the economy and society, the 

lack of institutional support for the decentralization reform and the 

development of the social and labour potential of territorial communities. 

The obstacles and risks of the decentralization reform in Ukraine hindering 

the development of social resources are identified. The forms of activation 

of the social and labour potential of the community according to the 

authority of the executive bodies of village, settlement, city, oblast 

councils and their executive bodies are proposed. The peculiarities of 

international experience in managing social resources in different models 

of the public policy of European countries are revealed. 

Contradictions are found in the possibilities of achieving social justice and 

economic efficiency in attracting social resources. The deficiencies of the 

public administration determining manifestations of social injustice in 

Ukraine are identified. The role of social resources in achieving the 

national Sustainable Development Goals is substantiated as an object, 

subject, resource, and actor in achieving the Goals. 

The conceptual framework of evaluating the social and labour potential as 

factors of economic growth is proposed. Scientific and methodical 

approaches to evaluating the level of the social and labour potential are 

developed, their internal components which can form the factors of 

economic growth are substantiated. The theoretical and methodological 
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foundations of state regulation of using social resources are improved: the 

criteria of the economic growth are determined due to activation of the 

social and labour potential based on sustainability, goals, tasks, directions, 

mechanisms, and instruments of activating social resources. 

As a result of the analysis of the state and problems of using social 

resources of Ukraine, the basic patterns of changes in the levels of the 

social and labour potential are identified, and their correlation with the 

dynamics of the macroeconomic indicators is made. The influence of 

internal components on the relative change of the integral index of the 

social and labour potential is measured. The factors restraining the 

development of the social and labour potential are determined and 

systematized according to internal components with differentiation of 

change of their influence on separate periods. 

The quantitative assessment of the negative impact of reducing the 

opportunities of formation, use, and development of the social and labour 

potential on GDP as a result of the annexation of the Crimea and 

occupation of the part of Donbass is given. A scientific and methodical 

approach to determining the mobilization potential of social resources is 

developed allowing to form directions of attraction and activation of social 

resources. 

The forms of self-organization of the internally displaced persons are 

revealed, and their important role as a resource for the development of the 

host communities is proved. 

The strategic priorities of the state policy concerning formation, 

preservation and effective use of social resources based on social security 

and sustainable development are substantiated. The model of the cause and 

effect interrelation of obstacles and consequences of the imperfection of 

state regulation of formation and use of social resources is developed. The 

peculiarities of the transformation of the social and labour relations under 

conditions of digitalization of the economy and society of Ukraine are 

determined. Social threats are revealed that create danger for every person 

under digitalization of all spheres of life and adversely affect the formation 

of social resources. The principles and criteria for achieving effective use 

of social resources are determined. The priority directions of the state 

policy are proposed that concern the formation, preservation and use of 

social resources of the national economy for medium-term strategies. 

Keywords: state regulation, national economy, social resources, integral 

index, sustainable development, social and labour potentials, institutional 

support. 
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