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Оцінка соціально‐економічного розвитку регіону: її сутність, методологія та взаємозв’язок
із транспарентністю місцевих органів влади
Впровадження практик транспарентності бюджетної політики в існуючу систему управління місцевими фінансами є
однією з передумов на шляху зростання соціально-економічного розвитку регіонів. Створення транспарентного
бюджетного середовища сприяє швидшому і ефективнішому вирішенню актуальних проблем регіону. Відсутність
достатнього рівня бюджетної транспарентності є наслідком недостатнього врахування інтересів громадськості, що є
перепоною до реалізації населенням власних демократичних прагнень та свобод.
Метою статті є розробка науково-методичного підходу до оцінки стану соціально-економічного розвитку регіону та
співставлення результатів оцінки з рівнем транспарентності регіонів за 2016-2018 роки. Розроблена методика
інтегральної оцінки соціально-економічного розвитку складається з 4 етапів. З’ясовано, що рівень соціальноекономічного розвитку регіонів не корелює з рівнем транспарентності регіональної політики. В результаті проведеної
оцінки транспарентності публічних фінансів м. Суми з’ясовано, що населення потребує якіснішого рівня розкриття
інформації, використання новітніх каналів інформування, створення зручних форм залучення до бюджетного процесу.
Досліджено результати оцінки прозорості м. Суми в сферах: складання бюджету, державних закупівель, розпорядження
майном територіальної громади тощо. Запропоновано напрямки вдосконалення інформаційної політики місцевих
органів влади м. Суми з метою підвищення транспарентності.
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Оценка социально‐экономического развития региона: её сущность, методология и взаимосвязь с
транспарентностью местных органов власти
Внедрение практик транспарентности бюджетной политики в существующую систему управления местными
финансами является одной из предпосылок на пути роста социально-экономического развития регионов. Создание
транспарентной бюджетной среды способствует более быстрому и более эффективному решению актуальных проблем
региона. Отсутствие достаточного уровня бюджетной транспарентности является последствием недостаточного учета
интересов общественности, что является препятствием к реализации населением собственных демократических
стремлений и свобод.
Целью статьи является разработка научно-методического подхода к оценке состояния социально-экономического
развития региона и сопоставление результатов оценки с уровнем транспарентности регионов за 2016-2018 года.
Разработанная методика интегральной оценки социально-экономического развития состоит из 4 этапов. Установлено,
что уровень социально-экономического развития регионов не коррелирует с уровнем транспарентности региональной
политики. В результате проведенной оценки транспарентности публичных финансов г. Сумы установлено, что
население нуждается в более качественном уровне раскрытия информации, использовании новейших каналов
информирования, создании удобных форм привлечения к бюджетному процессу. Исследованы результаты оценки
прозрачности г. Сумы в сферах: составления бюджета, государственных закупок, распоряжения имуществом
территориальной общины и тому подобное. Предложены направления совершенствования информационной политики
местных органов власти г. Сумы с целью повышения транспарентности.
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