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Аналіз особливостей формування ресурсної бази для соціалізації економіки
Тенденції у глобальному соціальному розвитку все чіткіше показують їх зв’язок з процесами соціалізації світової
економіки. Країни по всьому світу створюють світовий соціально-економічний простір в рамках інтеграції та
глобалізації. Глобальний розвиток соціальної економіки в світі є основою для подальшої співпраці країн у вирішенні
глобальних проблем та забезпеченні гідного рівня життя населення. Це також стосується країн з перехідною економікою.
Основною проблемою розвитку процесу соціалізації економіки є її фінансова підтримка, яка робить пошук
потенціальних джерел фінансування більш ефективним.
Метою статті є оцінка ресурсної бази соціалізації економіки України як країни з перехідною економікою з визначенням
переваг та недоліків фінансової безпеки соціальних процесів у країні.
В якості методу дослідження було використано кореляційно-регресійний аналіз ресурсної бази соціалізації економіки
України з побудовою багатофакторного регресійного рівняння. Основним результатом є виявлення значного впливу
таких показників як фінансування науково-технічної діяльності та кількість кредитів, наданих резидентам українськими
банками на розмір доходів населення. У статті надано практичну рекомендацію для уряду щодо стимулювання
інноваційної діяльності шляхом збільшення фінансування науково-технічної діяльності з різних джерел.
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Анализ особенностей формирования ресурсной базы для социализации экономики
Тенденции в глобальном социальном развитии все четче показывают их связь с процессами социализации мировой
экономики. Страны по всему миру создают мировое социально-экономическое пространство в рамках интеграции и
глобализации. Глобальное развитие социальной экономики в мире является основой для дальнейшего сотрудничества
стран в решении глобальных проблем и обеспечении достойного уровня жизни населения. Это также касается стран с
переходной экономикой. Основной проблемой развития процесса социализации экономики является её финансовая
поддержка, которая делает поиск потенциальных источников финансирования более эффективным.
Целью статьи является оценка ресурсной базы социализации экономики Украины как страны с переходной экономикой с
определением преимуществ и недостатков финансовой безопасности социальных процессов в стране.
В качестве метода исследования был использован корреляционно-регрессионный анализ ресурсной базы социализации
экономики Украины с построением многофакторного регрессионного уравнения. Основным результатом является
выявление значительного влияния таких показателей как финансирование научно-технической деятельности и
количество кредитов, предоставленных резидентам украинскими банками на размер доходов населения. В статье
представлена практическая рекомендация для правительства касательно стимулирования инновационной деятельности
путем увеличения финансирования научно-технической деятельности из разных источников.
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