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напрями його діяльності, описуються функ-
ції та завдання; визначається місце Фонду у 
загальній системі соціального захисту, ос-
новні категорії надходжень та витрат; за-
значається, що координатором видатків з 
нього є Головне управління Фонду в регіоні. 

Цей Фонд стане новим етапом українсь-
кої соціальної політики на шляху формуван-
ня дієвого механізму соціального захисту 
населення із адаптаційними можливостями. 

IV. Висновки 
Соціальний розвиток населення України 

перебуває у складному становищі, що знач-
ною мірою зумовлюється розвитком еконо-
мічної кризи в країні. Характерною рисою 
системи соціального захисту України, яка 
значно загострює ситуацію в соціальній 
сфері, є також велика диференціація в соці-
альному розвитку її регіонів, тому вдоскона-
лення наявного механізму державного 
управління системою соціального захисту 
населення України має враховувати всі за-
значені чинники. Вважається, що створення 

Соціального фонду регіонального розвитку 
допоможе створити той міцний механізм, 
який буде відповідати умовам розвитку 
українських областей та країни в цілому. 
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Анотація 
Виділено та проаналізовано основні на-

прями формування державної регіональної 
політики в Україні. З’ясовано підходи щодо 
напрямів подальшого розвитку територій. 
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І. Вступ 
Система державного регулювання соціа-

льно-економічного розвитку регіонів сьогодні 
є недосконалою та потребує корінних змін. 

Аналізуючи її стан, неважко виділити осно-
вні недоліки. Найхарактернішими є: нераціона-
льна система органів виконавчої влади на 
центральному рівні; незавершеність трансфо-
рмації Кабінету Міністрів України в політичний 
орган; невизначеність статусу міністрів і нее-
фективна діяльність міністерств; надмірна 
централізація влади; недосконала організація 
публічної влади на регіональному рівні; недо-
розвиненість системи місцевого самовряду-

вання; нераціональна побудова системи адмі-
ністративно-територіального устрою; низька 
ефективність функціонування інститутів дер-
жавної та муніципальної служби; відсутність 
партнерських засад у відносинах особи з орга-
нами публічної влади. Сучасна влада, і зако-
нодавча, і виконавча, намагається 
розв’язувати ці проблеми. Проте їй бракує сис-
темності, наукового підходу та належного кад-
рового забезпечення. Спроби вдосконалити 
систему управління державою мають споради-
чний характер. 

У цьому плані заслуговують на увагу пра-
ці таких наукоців, як: М. Долішній, 
Л. Зайцева, В. Котилко, В. Лексін, Г. Саймон, 
А. Швєцов. 

Проте, незважаючи на широкий діапазон 
наукових поглядів і не применшуючи зна-
чення й цінність внеску цих учених, слід за-
значити, що теоретичні та практичні аспекти 
державного впливу на територіальні утво-
рення досліджені недостатньо. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є виділення та аналіз осно-

вних напрямів і суперечностей політики 
державного регулювання соціально-еконо-
мічного розвитку на регіональному рівні, 


