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Вступ 
 
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується різким зростан-

ням ролі і значення регіонів в управлінні соціально-економічними процеса-
ми. Але практика свідчить про те, що нині регіональний розвиток характери-
зується цілим комплексом проблем, до яких належать спад виробництва, 
зниження якості життя населення, руйнування соціальної інфраструктури, 
моральний і фізичний знос об’єктів житлово-комунального господарства т.д. 
Їх рішення можливе за умови модернізації в суб’єктах України існуючих 
управлінських механізмів, що забезпечить ефективніше використання поте-
нціалу території, тим самим підвищуючи конкурентоспроможність регіонів. 
При цьому формування соціально-економічної політики, що проводиться ре-
гіональними органами влади, ускладнюється відсутністю достатньої інфор-
мації про ті процеси, які протікають в економічній і соціальній сферах регіо-
ну. Нині саме моніторинг регіональних процесів як інструмент діагностики 
рівня і динаміки розвитку територій виступає основою для визначення пріо-
ритетних напрямів і резервів їх стійкого збалансованого зростання. 

Проте існуюча в Україні система моніторингу соціально-економічного 
розвитку регіонів характеризується рядом недоліків : відсутністю єдиної уз-
годженої бази даних, розрізненістю і неузгодженістю суб’єктів моніторингу, 
недостатньою оперативністю збору даних, відсутністю способів інтерпрета-
ції отримуваних результатів і так далі, що не дозволяє своєчасно отримувати 
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достовірну і актуальну інформацію, яка є основою для формування регіона-
льної соціально-економічної політики. 

Недостатня теоретична опрацьованість і висока значущість позначе-
них питань обумовлюють актуальність досліджень в області вдосконалення 
організаційно-методичних основ моніторингу регіонального соціально-
економічного розвитку. Цим визначається актуальність і вибір теми прове-
деного дослідження, його наукова і прикладна значущість. 

Теоретичною базою проведеного дослідження послужили публікації 
вчених відносно проблем функціонування системи моніторингу соціально-
економічного розвитку території. Теоретико-методологічні аспекти управ-
ління регіональною економікою глибоко вивчені в працях вітчизняних і за-
рубіжних учених: Л. І. Абалкіна [1], В. П. Бабича [2], С. І. Бандура [3], 
І. В. Бережної [4], С. Г. Важеніна [5], О. О. Євсєєвої [6], Дж. Кейнса [7], 
Дж. Б. Кларка [8], М. Д. Кондратьєва [9], С. Л. Пакуліна [10, 11], 
В. М. Проскурякова [12], А. І. Самоукіна [12], С. Г. Струміліна [13], Л. Г. Чернюк 
[14], Й. Шумпетера [15], Ф. Янсена [16] та ін. 

Дослідженням різних аспектів проблем регіонального розвитку займа-
лися О. Ю. Бочкарьов [17], П. Ю. Буряк [18], А. С. Гальчинський [19], 
В. В. Дикань [20], В. І. Куценко [21], В. Н. Лексін [22], І. С. Пакуліна [23], 
О. І. Татаркін [24], Т. В. Ускова [25], І. С. Феклістова [26], І. В. Челноков [27], 
М. Д. Шаригін [28] та ін. 

Розробці методичного інструментарію моніторингу соціально-
економічного розвитку регіону присвячені роботи С. О. Князєва [29], 
О. В. Коломийченко [30], Т. С. Максимової [31], І. В. Мінакової [32], 
С. Л. Пакуліна [33], В. П. Третяк [34] та ін. 

В той же час, незважаючи на значний обсяг досліджень з питань регіо-
нального розвитку, недостатньо розробленими залишаються теоретико-
методичні і прикладні аспекти формування ефективної системи моніторингу 
соціально-економічної ситуації в регіонах України. Ця обставина негативно 
позначається на якості розробки регіональних стратегій, на виявленні мож-
ливостей підвищення конкурентоспроможності територій за рахунок їх стій-
кого збалансованого розвитку, обумовлюючи актуальність теми, мети, за-
вдань і основних напрямів проведеного дослідження. 

Мета статті – розробка пропозицій по раціоналізації інформаційних по-
токів і вдосконаленню системи показників соціально-економічного моніто-
рингу розвитку регіону.  

Досягнення заявленої мети визначене рішенням наступних завдань: 
виявити суть соціально-економічного моніторингу розвитку території; розг-
лянути соціально-економічний моніторинг як чинник підвищення ефектив-
ності господарювання і комплексного розвитку території; обґрунтувати 
шляхи раціоналізації інформаційних потоків і вдосконалення системи показ-
ників соціально-економічного моніторингу розвитку регіону; сформулювати 
пропозиції по оптимізації процесу моніторингу території в контексті вирі-
шення проблеми підвищення рівня відповідності інформаційної бази прин-
ципам ефективної організації.  
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Результати дослідження 
 
Моніторинг – це безперервний процес спостереження і реєстрації па-

раметрів об’єкту порівняно із заданими критеріями. Моніторинг – система-
тичний збір і обробка інформації, яка може бути використана для поліпшен-
ня процесу ухвалення рішення а також побічно для інформування громадсь-
кості або прямо як інструмент зворотного зв’язку в цілях здійснення проек-
тів, оцінки програм або вироблення політики. Він несе одну або більш з трьох 
організаційних функцій: виявляє стан критичних або таких, що знаходяться 
в стані зміни, явищ довкілля, відносно яких буде вироблений курс дій на 
майбутнє; встановлює стосунки зі своїм оточенням, забезпечуючи зворотний 
зв’язок, відносно попередніх удач і невдач певної політики або програм; 
встановлює відповідності правилам і контрактним зобов’язанням [35]. 

Функціонування економіки в ринкових умовах припускає отримання 
своєчасної і оперативної інформації для ухвалення відповідних управлінсь-
ких рішень, як на рівні конкретних господарюючих суб’єктів, так і на рівні 
регіональної соціально-економічної системи в цілому. При цьому моніторинг 
слід розглядати як сукупність аналітично-діагностичних дій, що періодично 
повторюються, для формування інформаційної складової управління соціа-
льно-економічними процесами з метою підвищення якості і рівня життя на-
селення [29, с. 31]. 

Результати моніторингу залежать від надійності, достовірності і репре-
зентативності інформації, методів її обробки, кваліфікації кадрів, що здійс-
нюють моніторинг. Нами встановлено, що однією з основних проблем іс-
нуючої системи моніторингу є її невідповідність інтересам цільової ауди-
торії потенційних користувачів. Вирішенню цієї проблеми сприятиме ви-
значення для кожної групи цільової аудиторії мети, предмета моніторингу, 
періодичності його проведення, необхідної інформації. В ході дослідження 
нами здійснена диференціація цільової аудиторії моніторингу на 3 засад-
ничі групи: держава, інвестори і населення, об’єднаних єдністю цільових 
установок моніторингу соціально-економічного розвитку регіону і спільні-
стю інформаційних цілей для ухвалення відповідних рішень (табл. 1).  

Соціально-економічний моніторинг розвитку території – процес систе-
матичного збору і обробки інформації, яка може бути використана для по-
ліпшення процесу ухвалення рішення а також побічно для інформування 
громадськості або прямо як інструмент зворотного зв’язку в цілях здійснен-
ня територіальних проектів, оцінки програм або вироблення політики.  

В ході проведення моніторингу державні органи переслідують мету 
діагностування усіх аспектів соціально-економічного розвитку регіону і 
його територій з метою виявлення основних тенденцій розвитку [32, с. 59]. 
При цьому стратегічною метою виступає подолання диференціації насе-
лення за рівнем життя і територій за рівнем економічного розвитку.  
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Таблиця 1 – Цільова аудиторія моніторингу соціально-економічних 
процесів в регіоні 

Показники 
Групи користувачів результатів моніторингу 

Держава Інвестори Населення 
Періодичність 
проведення 
моніторингу 

Постійно За потреби 
З потреби, виходячи з 
конкретних запитів 
користувачів 

Джерела 
інформації 

Офіційна 
статистична 
інформація, 
результати 
вибіркових і 
суцільних 
спостережень, 
доповіді органів 
влади і управління 
регіонів України 

Експертні оцінки, 
матеріали аналітичних 
досліджень, звітність 
фінансово-кредитних 
установ, відомості 
інвесторів, інформація 
незалежних спеціальних 
досліджень 

Офіційна статистична 
інформація, інформація 
незалежних соціальних 
досліджень 

Необхідна 
інформація 

Інформація відносно 
усіх аспектів 
соціально-
економічного 
розвитку регіонів і їх 
територій 

Відомості про 
особливості 
інвестиційного клімату в 
регіоні  

Уявлення про міру 
благополуччя регіону і 
комфортності 
проживання в ньому 

Предмет 
моніторингу 

Загальні і специфічні 
параметри 
соціально-
економічного 
розвитку регіону 

Інвестиційні можливості 
і потреби регіону, 
гарантії місцевої влади, 
рівень забезпеченості 
інфраструктурою 

Рівень життя, міра 
соціально-економічного 
і інфраструктурного 
благополуччя регіону, 
рівень його громадської 
безпеки 

Необхідний 
результат 

Обізнаність про 
характер і темпи 
соціально-
економічного 
розвитку окремих 
територій 

Складання інвестиційних 
паспортів територій 

Формування 
громадської думки про 
результативність і 
ефективність державної 
і місцевої економічної 
політики 

 
Таким чином, моніторинг соціально-економічного розвитку регіону з 

позиції держави проводиться головним чином для отримання необхідної ін-
формації в цілях коригування регіональної політики і розробки комплексно-
цільових програм підтримки основних видів економічної діяльності і тери-
торій. 

Моніторинг соціально-економічного розвитку представляє інтерес для 
інвесторів з точки зору отримання відомостей про особливості інвестиційно-
го клімату в регіоні, а саме про рівень і характер ризиків при здійсненні інве-
стиційних проектів [36, с. 52]. Крім того, інвесторам важливо виявити потен-
ційні стимули для розміщення інвестиційних ресурсів, які надаються орга-
нами державної влади або обумовлені природно-ресурсним, кадровим і інно-
ваційним потенціалом території. 
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Основним цільовим орієнтиром проведення моніторингу регіонально-
го розвитку для населення виступає уявлення про міру благополуччя регіону 
і комфортності проживання в ньому з позицій соціально-економічної і гро-
мадської стабільності і безпеки [37, с. 77]. 

Методичні основи проведення моніторингу регіону для задоволення 
інформаційних потреб населення рідко розроблюються безпосередньо насе-
ленням, яке використовує загальнодоступну інформацію. Причому кількість 
суб’єктів надання такої інформації необмежена. Джерелами інформації ви-
ступають, як правило, результати переписів населення, матеріали соціологі-
чних досліджень, експертні оцінки і так далі. 

Таким чином, виділені нами групи користувачів результатів монітори-
нгу використовують різний набір елементів інформаційної бази як в кількіс-
ному, так в якісному відношенні, що обумовлює необхідність переорієнтації 
системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіону на селектив-
не задоволення потреб кінцевих користувачів в цілях підвищення 
об’єктивності і обґрунтованості рішень, що приймаються. 

Моніторинг є важливим чинником ефективного господарювання і 
комплексного розвитку території. Забезпечення комплексності соціально-
економічного розвитку регіону є найважливішим чинником його ефективно-
го господарювання [26, с. 73]. При цьому комплексність розглядається в ши-
рокому плані як об’єктивний процес раціоналізації продуктивних сил і виро-
бничих стосунків, спрямований на підвищення ефективності виробництва і 
рішення на цій основі соціальних і інших проблем. Реалізація ефекту компле-
ксного розвитку вимагає формування відповідного економічного механізму і 
методів регулювання регіонального розвитку. 

Регіон як об’єкт дослідження має просторовий, економічний, соціаль-
ний, технологічний і інший вимір, представляється у вигляді складної соціа-
льно-економічної системи [38, с. 98]. Засадничим методологічним підходом 
до вивчення регіону є системний підхід і його різновиди (стосовно вивчення 
конкретних частин, характеристик і властивостей регіону як цілісної систе-
ми – синергетичний, геосистемний, відтворювальний, геополітичний, гене-
тичний, просторово-часовий та ін. підходи). 

Підходи до опису, структури і властивостей регіону як об’єкту дослі-
дження розрізняються в економічній географії і регіональній економіці. Як-
що у рамках теорій і концепцій економічної географії ключова увага приділя-
ється просторовим характеристикам регіону, то у рамках багатьох теорій і 
концепцій регіональної економіки ключова увага може приділятися різним 
аспектам функціонування регіону як цілісної соціально-економічної системи. 

Ключовим фундаментальним поняттям в регіональній економічній на-
уці являється, природно, поняття «регіон», а також пов’язані з цим поняттям 
інші категорії і їх інтерпретації залежно від особливостей цілей, завдань і 
предмета дослідження [39, с. 62]. У широкому сенсі термін «регіон» сприйма-
ється як соціально-економічна система, що інтерпретується в різних таксо-
номічних побудовах стосовно просторових характеристик: область, район, 
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територія та ін., що підкреслюють той або інший акцент, ту або іншу сторону 
сукупності соціальних, економіко-географічних, історичних або інших умов, 
що виділяються шляхом районування або зонування, що проявляються в ре-
зультаті процесу регіоналізації географічного, економічного і економіко-
географічного простору. 

Наслідуючи регіональну концепцію У. Ізарда [40] і представляючи регі-
он як відкриту економічну одиницю в межах країни (як систему, в основі якої 
лежать властивості самоорганізації), до трьох розглянутих концепцій регіону 
може бути додана ще одна – концепція регіону як відкритої системи (або ре-
гіон як економічний простір мезомасштабу), відповідно до якої регіон розг-
лядається як область з множиною просторових одиниць, виділених в резуль-
таті районування, і що є єдиним суб’єктом управління, який має властивості 
самоорганізації. 

При дослідженні регіону слід ясно розуміти, що об’єктом вивчення в 
першу чергу є не господарюючі суб’єкти або економічні агенти, а саме стосу-
нки, що виникають між ними, які прийнято відносити до категорії економіч-
них, протікаючих в певній сукупності допущень, здійснюваних суб’єктом до-
слідження. Саме за цими показниками оцінюється розвиток регіону, що 
представляється моделлю цілісної і самостійної системи в умовах сучасної 
економіки [41, с. 29]. До об’єктів дослідження відносяться також інститути і 
механізми регулювання (регулювальники) соціально-економічного розвитку 
на регіональному і муніципальному рівнях, зміст яких робить вирішальний 
вплив на темпи економічного розвитку регіону. Виконання інститутів (тобто 
їх сила і потужність) має не менше значення, чим їх якість. Самі кращі інсти-
тути не працюватимуть, якщо ними нехтує населення, влада і бізнес. Це і є 
головна особливість представлення справжнього об’єкту і предмета дослі-
джень. 

У новій моделі управління соціально-економічним розвитком регіону 
акцент переноситься на стратегічне управління і його інформаційно-
технологічне забезпечення, які мають бути націлені на формування і утри-
мання унікальної позиції території в глобальній економіці, а також на 
об’єднання інтелектуальних зусиль і високих технологій. Стратегічне мис-
лення акцентує увагу на основній регіональній ідеї, яка потім перекладаєть-
ся мовою конкретної економічної стратегії, спрямованої на максимально по-
вне використання можливостей самореалізації регіону, його людських і при-
родних ресурсів, духовного потенціалу, конкурентних переваг, на концент-
рацію зусиль на модернізації за рахунок прискорення інноваційного процесу. 

Доцільно детальніше зупинитися на напрямах вдосконалення методо-
логії моніторингу регіональних соціально-економічних систем в умовах гло-
балізації і регіоналізації. 

Вивчення сучасних концепцій і теорій розвитку економіки дозволяє 
зробити висновок про різноманіття сформованих підходів щодо пояснення 
економічних стосунків і процесів, щодо розробки регулювальників соціаль-
них і економічних процесів на усіх рівнях управління (країна, регіон, муніци-
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пальна освіта). Причинами, що спонукають до їх вдосконалення, є поява но-
вих чинників, дія яких призводить до посилення нестабільності і розбалан-
сованості економіки, загострення міжнародної конкуренції, ускладнення ме-
ханізмів управління. У нових умовах в економічній науці йде пошук теорети-
чної платформи для пояснення закономірностей становлення і розвитку ін-
формаційного суспільства, технологічної і інституціональної модернізації як 
загального явища. 

Нині розвиток економіки регіонів тісно пов’язаний з глобалізацією, яка 
веде до формування єдиного економічного простору і прискорення іннова-
ційних процесів, в чому ключову роль грають розвиток ІКТ, глобальні мережі 
передачі і обробки інформації. Сьогодні економіки країн, регіонів і міст доці-
льно розглядати як спеціалізовані частини геоекономічної системи, а внут-
рішній простір (розміщення продуктивних сил і зонування території) – як 
частину єдиного економічного простору. Тому в умовах глобалізації на відмі-
ну від макроекономічних досліджень доцільно описувати територію в на-
ближенні, відмінному від наближення підприємства (мікроекономічний під-
хід) і держави (макроекономічний підхід), а саме в наближенні економічного 
простору (мезоекономічний підхід). У рамках такого системного підходу ре-
гіон має властивості тимчасової залежності, просторової неоднорідності і са-
моорганізації. Такі гносеологічні особливості дослідження процесів розвитку 
регіонів, які накладають ряд вимог і обмежень у використанні традиційних і 
нових методологічних підходів. 

Обґрунтованість системного підходу в регіональних економічних дос-
лідженнях обумовлена не лише системним характером самого об’єкту дослі-
дження (регіону), але і системним характером, а нерідко, суперечністю тих 
чинників і процесів, які впливають на стан і динамічність регіону [30, с. 119]. 
Представляється, що процеси регіоналізації і глобалізації, що відбуваються в 
сучасній світовій економіці, мають проекцію на національному, регіонально-
му і локальному (місцевому) рівнях. Враховуючи їх взаємозалежність і дина-
мічність, можна стверджувати, що вони мають під собою діалектичну і сине-
ргетичну основи. Діалектична основа пов’язана з підпорядкуванням цих 
процесів об’єктивним закономірностям громадського розвитку (законам єд-
ності і боротьби протилежностей, переходу кількості в якість та ін.) [42, с. 78-
79]. Синергетична ж основа цих процесів, на нашу думку, дозволяє врахову-
вати ті їх особливості, які не піддаються (чи не повною мірою піддаються) 
трактуванню, виходячи з діалектичної точки зору. Наприклад, такі особливо-
сті глобалізації і регіоналізації, як нелінійність, нестабільність, нестійкість, 
циклічність, багатоваріантність, невизначеність і неоднозначність результа-
тів і т. д. 

Порівняння двох методологічних підходів – діалектичного і синергети-
чного – в дослідженні розвитку, як динамічного процесу, дозволило нам сфо-
рмулювати і виділити основні положення і принципи двох підходів до 
управління розвитком регіональних соціально-економічних систем – тради-
ційного і інноваційного підходів (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Порівняння основних положень і принципів традиційного і 
інноваційного підходів до управління розвитком регіональних соціально-
економічних систем 

Характеристики 
процесу управління 

Підходи до управління розвитком соціально-економічних систем 
традиційний підхід інноваційний підхід 

Методологічна 
основа 

Діалектичний 
методологічний підхід 

Синергетичний методологічний 
підхід 

Суть процесу 
управління і його 
функції 

Управління операціями 
(мотивація на виконання 
конкретної операції, 
організація, планування і 
контроль результатів) 

Управління цілями і образами 
бачення майбутнього (мотивація 
усього процесу розвитку, 
самоорганізація і самоконтроль в 
досягненні результатів) 

Суб’єктність 
управління 

Наявність конкретного 
суб’єкта управління 

«Розмитість» і множинність суб’єктів 
управління 

Основний ресурс 
управління 

Існуючі доступні ресурси і 
управління їх поточною 
вартістю 

Доступні і потенційні ресурси і 
можливості (як ресурси 
«майбутнього»), управління 
«майбутньою» вартістю 
(очікуваннями від їх використання) 

Суть планування 

Детальний план (деталізована 
управлінська програма), що 
реалізовується в чіткій 
послідовності 

Відсутність чіткого плану, облік 
циклічності і можливих відхилень  

Емпірична база 

Управління базується на 
використанні свого і чужого 
досвіду і існуючих аналогів 
(бенчмаркинг) 

Відсутність досвіду і існуючих 
аналогів – унікальність і 
оригінальність управлінських рішень 

Логіка управління 
Лінійність розвитку визначає 
послідовність реалізації 
управлінської програми 

Нелінійність розвитку визначає 
використання підходу ентропії і 
раціоналізму в управлінні 

Однозначність 
результатів 

Одна мета – одна стратегія – 
один результат 

Одна мета – багатоваріантність 
стратегії – множинність результатів 

Вплив чинників 
середовища 

Дія відомих і загальних 
чинників середовища 

Дія нових і специфічних чинників 
середовища 

Управлінська 
модель 

Розвиток системи на основі 
адаптації свого і чужого 
позитивного досвіду (модель 
стандартизації) 

Розвиток системи на основі 
передбачення загальних тенденцій 
(модель лідерства) 

 
Від вибору методологічної позиції багато в чому залежить ефектив-

ність і результативність самого процесу управління розвитком регіональної 
соціально-економічної системи, а, отже, і репрезентативність результатів йо-
го моніторингу. 

 Значущість синергетичного підходу підвищується у міру наростання 
нелінійності процесів розвитку, ускладнення структурної організації регіо-
нальних соціально-економічних систем в процесі їх перетворення в суб’єкти 
глобальної економіки. 
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В процесі управління розвитком регіональної соціально-економічної 
системи територіальне і стратегічне планування мають бути спрямовані на 
свідоме формування і організацію економічного простору на тих або інших 
принципах, інституціонально і ресурсно забезпечуючи і підтримуючи мережу 
довгострокових контрактів. При цьому територіальне і стратегічне плану-
вання розвитку регіону має ще одну важливу функцію – об’єднання і синхро-
нізація дій власників в цілях зниження транзакційних витрат (як показує 
світова практика такі виробничі стосунки між власниками, що об’єдналися, 
знижують транзакційні витрати у порівнянні з ринковим способом зв’язків). 

Таким чином, виходячи з синергетичного методологічного підходу, 
економіка регіону як територіально-громадська система, що утворена під 
впливом різних чинників і має особливий генезис, представляється як суку-
пність усіх інституціональних одиниць (резидентів конкретної економічної 
території, нерезидентів, що ведуть свою діяльність на ній і знаходяться у 
взаємодії один з одним). При цьому сума резидентів – це ще не є економіка 
території, оскільки немає синергетичного ефекту; сума статистичних показ-
ників також не характеризує особливості економічного порядку. Кінцевий 
стан або зміна стану регіональної економічної системи залежить не лише від 
зовнішніх умов (макроекономічних, інституціональних і інших чинників), 
але і від внутрішнього стану системи.  

Необхідно детальніше зупинитися на методичних підходах до виміру 
соціально-економічних і трансформаційних процесів в регіоні. 

Системний міждисциплінарний підхід до дослідження регіональної со-
ціально-економічної системи дозволяє вирішити завдання узгодження рів-
нів і припускає розгортання досліджень за трьома напрямками, що являють-
ся, по суті, основними векторами виміру соціально-економічних і трансфор-
маційних процесів в регіоні і що пред’являють вимоги до вибору самих вимі-
рників: 

- системний або просторово-часовий напрям (включає вимірники про-
цесів трансформації економічного простору і еволюції соціально-економічної 
системи у просторі та часі); 

- структурний напрям (включає вимірники процесів структурної тран-
сформації економіки і її якості); 

- поведінковий напрям (включає вимірники, націлені на виявлення і 
вивчення моделей поведінки агентів і трансформації інститутів). 

Відповідними кінцевими результатами моніторингу регіональної соці-
ально-економічної системи у рамках цих трьох напрямів є наступні: 

- нові моделі (форми) організації продуктивних сил, розміщення чин-
ників виробництва і наукові основи регіональної соціально-економічної по-
літики; 

- нові (структурні) моделі економіки (використовувані для прогнозу і 
такі, що мають критичні параметри розвитку економіки і соціуму); 

- нові моделі самоврядування і самоорганізації співтовариства. 
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На основі комбінування трьох розглянутих вище напрямів (векторів 
виміру соціально-економічних і трансформаційних процесів в регіоні) може 
бути запропонована наступна загальна схема використання системного між-
дисциплінарного підходу до моніторингу регіональної соціально-
економічної системи: 

1. Встановлення семантичної визначеності системи, її загальних і інди-
відуальних (специфічних) властивостей в контексті досягнення мети, що сто-
їть перед системою і виконуваних нею функцій. 

2. Дослідження структури системи, включаючи її декомпозицію (виді-
лення усіх рівнів) і структурних елементів, вивчення структури підсистем і 
особливостей елементів системи, характеру їх взаємозв’язків, дослідження 
функцій, які вони виконують в системі, розгляд підсистем в їх взаємозв’язку. 

3. Дослідження відтворювального процесу – аналіз «входу» в систему 
(ресурсне забезпечення, чинники і можливості) і «виходу» (кінцевий про-
дукт) з неї, а також функціональний аналіз підсистем в контексті їх участі у 
відтворювальному процесі; синтез результатів з метою формування виснов-
ків про рівень організованості системи. 

4. Типологія систем на основі оцінки рівня їх організованості і особли-
востей їх поведінки; визначення системних критеріїв ефективності системи. 

5. Дослідження блоку управління системою і формування рекомендацій 
в області вдосконалення блоку управління. 

При дослідженні проблем і можливостей розвитку регіонального моні-
торингу повинні піддаватися наступні групи чинників, що мають велике 
значення для реалізації функцій регіону: 

- загальні чинники (географічне і геополітичне положення території, 
демографічний потенціал, природно-кліматичні умови); 

- чинники просторового розвитку (особливості просторової організації 
системи розселення, інфраструктури, каркас розвитку території, її спеціалі-
зація в територіальному розподілі праці); 

- чинники ресурсної забезпеченості (природні умови і забезпеченість 
природними ресурсами, рекреаційний потенціал, екологічні умови і стан до-
вкілля); 

- чинники соціально-економічного розвитку (чинники виробництва, 
виробничий і фінансовий капітал, «ресурси розвитку») і соціальні активи 
(соціально-політична стабільність, рівень розвитку державно-приватного 
партнерства, трудові ресурси і їх кваліфікація, соціальна інфраструктура, 
якість соціального середовища). 

- чинники інституціонального розвитку (якість інституціонального се-
редовища, якість інститутів). 

В ході проведеного дослідження нами встановлені недоліки існуючої 
системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіону, запропоно-
ваний комплекс заходів щодо раціоналізації інформаційних потоків в регіоні 
і по вдосконаленню системи показників моніторингу соціально-
економічного розвитку регіону. 
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Були встановлені наступні недоліки існуючої системи моніторингу со-
ціально-економічного розвитку регіону : 

1. Інформація про результати діяльності структурних підрозділів адмі-
ністрацій регіонів поступає у вигляді окремих інформаційних даних, як пра-
вило, не оформлених в управлінські звіти, що робить неможливою розробку 
науково обґрунтованої стратегії розвитку регіону і обмежує функції керівни-
цтва поточним управлінням, плануванням і контролем. Крім того, це призво-
дить до того, що інформація містить багато зайвих даних, не має чіткої стру-
ктури викладу, відрізняється неповнотою змісту. На підставі такої інформації 
дуже проблематичне ухвалення ефективних управлінських рішень. 

 2. Затверджені форми (формуляри, бланки) для надання інформації і 
інструкції по їх заповненню має, як правило, тільки бухгалтерська і статис-
тична звітність. Інші види інформації в більшій частині готуються у вибраній 
виконавцями формі. При цьому якість підготовки і представлення інформації 
багато в чому залежить від професійної компетенції і психологічних особли-
востей працівника. Підготовлена таким чином інформація може бути 
суб’єктивною, упередженою, не вільною від помилок і фальсифікації даних. 

3. В управлінні регіону, як правило, відсутня координація інформацій-
них потоків в просторі і в часі. Інформація, що характеризує ту або іншу сфе-
ру діяльності регіону, частенько буває непорівнянною за часом і змістом з 
даними департаментів, управлінь, відділів, підрозділів. 

4. Низька оперативність надходження управлінської інформації, що по-
збавляє керівництво регіону можливості приймати своєчасні рішення по ко-
ригуванню соціально-економічної політики. 

5. Зосередження усієї інформації, що стосується фінансово-
господарської діяльності регіону, в руках керівника. За родом своєї функціо-
нальної діяльності він вимушений відстежувати показники розвитку регіону, 
приймаючи на цій основі конкретні управлінські рішення. Така ситуація не-
безпечна тим, що в період вимушеної відсутності керівника (відрядження, 
хвороба, відпустка) інформаційна система регіону починає функціонувати в 
іншому режимі, оскільки втрачає свого основного споживача, координатора, 
контролера, особи, що приймає рішення. 

6. Низька ефективність інформаційних систем регіону багато в чому 
визначається недостатньо високою старанною дисципліною, оскільки в по-
ложеннях про структурні підрозділи адміністрацій регіонів чітко не визна-
чена їх роль у формуванні інформаційних потоків, а в посадових інструкціях 
виконавців відсутня персональна відповідальність за якість і своєчасність 
надання інформації для єдиної інформаційної системи регіону. 

Відмічені недоліки знижують не лише ефективність процесу управлін-
ня, але і якість праці як керівних працівників, так і виконавців. Для їх усунен-
ня потрібна реалізація наступного комплексу заходів щодо раціоналізації ін-
формаційних потоків в регіоні: 

- ретельне опрацювання функціональної структури управління з ура-
хуванням головного завдання адміністрації регіону і кожного його управлін-
ня; 
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- визначення функцій для кожної управлінської структури; 
- визначення етапів роботи з документами з урахуванням руху матері-

альних і інших потоків і взаємодії між собою структурних підрозділів адміні-
страції регіону; 

- розробка необхідного документообігу для виконання етапів роботи з 
документами; 

- підготовка положень про підрозділи управління регіоном і складання 
посадових інструкцій; 

- розробка (уточнення) штатно-посадового розкладу з урахуванням 
трудомісткості виконання завдань; 

- навчання персоналу методам роботи, що наказуються цією моделлю. 
Важливим чинником, що визначає якість моніторингу соціально-

економічного розвитку регіонів, виступає формування адекватної системи 
аналітичних показників. Система показників моніторингу соціально-
економічного розвитку регіонів відповідно до системного підходу і проведе-
ного нами аналізу інформаційного забезпечення моніторингу повинна від-
повідати основним загальносистемним принципам побудови системи аналі-
тичних показників, цілям і завданням регіональної політики і відбивати хід 
реалізації соціально-економічних перетворень в регіонах України. 

Нами сформульовані наступні пропозиції щодо вдосконалення системи 
показників моніторингу соціально-економічного розвитку регіону: 

1. Для характеристики фінансового положення регіону пропонується 
включити показник рівня забезпеченості регіону власними прибутками по 
бюджету, який визначає фінансову самостійність регіонів, а отже, економічну 
стабільність регіону України (1): 

 

ПВБ

ВБ
РЗ  ,            (1) 

де ВБ  – бюджетні витрати; 
РЗ  – рівень забезпеченості регіону власними прибутками по бюджету; 
ПВБ  – власні прибутки регіону по бюджету. 
 
2. Доцільно включити в систему показників моніторингу індикатори, 

що характеризують міжрегіональні і зовнішньоекономічні зв’язки, які потрі-
бні для аналізу рівня взаємодії регіону з іншими регіонами, зарубіжними кра-
їнами. Такими показниками є показники експортної орієнтації регіону і спів-
відношення ввезення і вивезення товарів і послуг (зовнішньоторговий обіг, 
експорт, імпорт). 

3. Зважаючи на проблему екологічної обстановки в регіонах, що швид-
ко змінюється, необхідно доповнити систему показників індикаторами для 
порівняння екологічної обстановки в регіонах України, які зазвичай застосо-
вуються при проведенні екологічної експертизи: загальний об’єм викидів 
шкідливих речовин в атмосферу, міра очищення цих викидів, загальний 
об’єм шкідливих і токсичних відходів господарської діяльності по регіонах 
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України і в різних видах економічної діяльності, витрати на охорону довкіл-
ля. Перерахований склад показників відбиває до певної міри техногенне на-
вантаження на довкілля при повсякденному (звичайному) режимі функціо-
нування економіки регіону. 

4. У зв’язку із збільшеною важливістю демографічних і міграційних 
проблем при проведенні моніторингу необхідно вести спостереження за 
природним і механічним рухом населення за допомогою демографічних по-
казників: зовнішньої міграції і природного руху населення. Для освітлення 
демографічних і міграційних процесів доцільно використовувати такі харак-
теристики балансу населення, як коефіцієнти народжуваності, коефіцієнти 
смертності, число прибулих, число вибулих, сальдо природного руху насе-
лення і сальдо міграції. 

Функціональна і організаційна база моніторингу соціально-
економічного стану території зазнає постійне зростання і розвиток, тому її 
вдосконалення, дійсно, актуально. Враховуючи реально існуючі можливості 
поліпшення системи соціально-економічного моніторингу, процес її перет-
ворення повинен мати декілька напрямів. 

Одне з них – підвищення рівня відповідності інформаційної бази прин-
ципам ефективної організації моніторингу (системності, адекватності, дос-
товірності і так далі). Пропонується базу даних моніторингу соціально-
економічного розвитку регіонів формувати на основі застосування стандар-
тних засобів Microsoft Excel, в результаті інформація групується у вигляді 
стандартних звітних форм (табл. 3). 

 
Таблиця 3 – Показники соціально-економічного розвитку регіону 

Найменування показника Звітний період Прогнозне значення Одиниця виміру 

- - - - 

 
Потім інформація акумулюється і представляється в зведеній формі 

(табл. 4). 
 
Таблиця 4 – Інформаційна база моніторингу за показниками за рік 

Регіони 
Показники 

Показник №1 Одиниця виміру % до попереднього періоду і так далі 
Харківська область - - - - 
Полтавська область - - - - 
Сумська область - - - - 
і т. д. - - - - 

 
Іншим напрямом перетворення системи моніторингу є механізм його 

проведення, який повинен формуватися з чотирьох взаємозв’язаних етапів: 
збору інформації; наступної її обробки і аналізу; оцінки поточного соціально-
економічного положення і ефективності здійснюваної регіональної політи-
ки; розробки пропозицій про вживання відповідних заходів (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Механізм проведення моніторингу соціально-економічного 
розвитку регіонів 
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Крім того, якісний аналіз інформації на місцевому, регіональному рі-
внях управління забезпечує:  

– отримання якісної аналітичної інформації про поточне положення і 
хід реформування в регіонах і їх муніципальних утвореннях; 

– рішення на кожному рівні управління відповідних завдань і про-
блем соціально-економічного розвитку; 

– спрощення процесу аналізу і оцінки, оскільки на регіональному рі-
вні узагальнюються результати аналізу соціально-економічного розвитку 
муніципальних утворень, на національному рівні дається узагальнююча 
оцінка розвитку України в регіональному розрізі.  

Для практичної реалізації запропонованого механізму здійснення 
моніторингу потрібні: 

– чіткий розподіл функцій і повноважень суб’єктів моніторингу;  
– строга регламентація, узгодженість основних етапів, термінів і тех-

нології формування, збору і передачі інформації. 
 
Висновки  
 
Реалізація сформульованих пропозицій і заходів щодо організації си-

стеми моніторингу соціально-економічного розвитку регіону дозволить 
забезпечити органи управління повною, своєчасною і достовірною інфор-
мацією про процеси соціально-економічних змін в регіоні і їх реакції на ре-
гіональну економічну політику, що проводиться.  

Потрібний чіткий регламент проведення моніторингу соціально-
економічного розвитку регіонів. Терміном, що обмежує час проведення 
усіх етапів моніторингу, є 20 число місяця, який йде за звітним.  

Крім того, пропонується створити інформаційно-аналітичні центри, в 
обов’язок яких входитиме проведення усіх інформаційно-технологічних 
робіт по отриманню, обробці і аналізу даних моніторингу, що дозволить 
звільнити працівників апарату управління від технічної роботи і створить 
умови для підготовки і прийняття ними необхідних заходів по 
розв’язанню виявлених в процесі моніторингу проблем соціально-
економічного розвитку регіонів і їх реформуванню. 

Сформульовані рекомендації по вдосконаленню організації процесу 
моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів дозволять опера-
тивно здійснювати усі технологічні процедури системи моніторингу, за-
безпечать підвищення ефективності організаційних основ моніторингу. 

У подальших дослідженнях в цьому напрямі доцільно акцентувати 
увагу на визначенні і обґрунтуванні використання у моніторингу порів-
нянних показників оцінки ефективності соціально-економічного розвитку 
регіонів. 
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