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І. Вступ 
В умовах стрімких суспільних змін, пов’я-

заних із глобалізаційними та інтеграційними 
процесами, загостренням конкуренції на 
мікро-, мезо- й макрорівнях, розвиток будь-
якої держави залежить від рівня соціально-
економічних показників і конкурентоспромо-
жності її регіонів. 

За останні десятиріччя “регіональна про-
блема” перетворилась в одну із найголов-
ніших на шляху розвитку України. На відміну 
від інших, ця проблема не локалізована в 
економічній, соціальній, політичній чи куль-
турній сферах, вона пронизує всі аспекти 
суспільного життя: стримує економічні ре-
форми, загострює національні питання, 
ускладнює існуючі політичні протиріччя то-
що. 

Разом із загальними принципами вибору 
шляхів стабілізації регіонального розвитку 

великого значення набуває обґрунтування 
напрямів підвищення ефективності реаліза-
ціі потенціалу конкретного регіону і постійне 
підвищення якості життя населення. В кон-
тексті зазначеного, для розвитку територій 
держави необхідно розробити нові підходи й 
технології управління регіональним розвит-
ком. До таких технологій належить моніто-
ринг, який покликаний формувати всебічне 
бачення комплексного використання потен-
ціалу регіону. 

Питання методики впровадження та ви-
користання моніторингу в різних сферах 
діяльності висвітлювали у своїх працях такі 
вчені, як: В. Артеменко [1], З. Гбур [2], 
З. Варналій [3], Д. Стеченко [5] та ін. Проте 
необхідно зазначити, що комплексні дослі-
дження питань класифікації моніторингу ре-
гіонального розвитку з позицій системного 
підходу досі не проводилися. 

Водночас потребують ґрунтовного ви-
вчення такі аспекти, як: дослідження науко-
вих підходів до проведення класифікації 
моніторингу та виявлення критеріїв класи-
фікації моніторингу розвитку територій. 

ІІ. Постановка завдання 

Метою статті є дослідження теоретичних 
та методичних підходів до формування кла-
сифікації моніторингу розвитку регіону. 

Для досягнення поставленої мети необ-
хідно вирішити такі завдання: 
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– вивчити та узагальнити наукові підходи 
до формування класифікації моніторин-
гу регіонального розвитку; 

– проаналізувати теоретичні та методичні 
аспекти визначення критеріїв класифі-
кації моніторингу регіонального розвит-
ку. 

ІІІ. Результати 
На сучасному етапі розвитку вітчизняної 

та зарубіжної науки поняття “моніторинг” не 
має єдиного тлумачення, оскільки моніто-
ринг вивчається і використовується в межах 
різних сфер, галузей, видів суспільної дія-
льності. Моніторинг може розглядатися і як 
спосіб дослідження реальності, і як спосіб 
забезпечення сфери управління своєчас-
ною та якісною інформацією. 

У найбільш загальному вигляді моніто-
ринг визначають як постійне спостереження 
за будь-яким процесом з метою виявлення 
його відповідності бажаному або заплано-
ваному результату [1, с. 62–64]. 

Межі застосування моніторингу за остан-
ні десятиліття надзвичайно розширилися 
(вперше моніторинг використовувався в 
екології). Сьогодні він вивчається та вико-
ристовується як технічними, соціальними, 
політичних, економічними науками, так і різ-
ними сферами прикладної діяльності. До 
сфер, які виявляють інтерес до моніторингу 
як способу наукового дослідження нале-
жать: екологія, біологія, соціологія, педагогі-
ка, економіка, психологія та, безумовно, 
управління, оскільки основною сферою 
практичного застосування моніторингу є 
інформаційне обслуговування управління 
різних галузей та видів діяльності. 

Велика кількість систем моніторингу по-
роджує необхідність їх упорядкування та 
класифікації. 

Класифікація є системою супідрядних 
понять будь-якої галузі науки чи діяльності 
людини, і використовується як засіб для 
встановлення зв’язків між цими поняттями, 
а також для точного орієнтування в різно-
манітті понять та об’єктів. Класифікація має 
фіксувати закономірності, зв’язки між 
об’єктами з метою визначення місця об’єкта 
в системі, яке вказує на його властивості. У 
цьому аспекті класифікація є засобом пошу-
ку та збереження інформації, що міститься в 
ній самій. Наукова класифікація має відо-
бражати систему законів, властивих відо-
браженому в ній фрагменту дійсності, які 
зумовлюють зафіксовані в класифікації вла-
стивості і відносини об’єктів. Їх системати-
зація покликана враховувати той факт, що в 
природі немає чітких розмежувань, і пере-
ходи від одного виду (класу) до іншого є не-
від’ємною властивістю дійсності. Принагідно 
зазначити, що класифікація, яка базується 
на глибоких наукових засадах дає змогу ро-

бити обґрунтовані прогнози щодо невідомих 
ще фактів або закономірностей [3]. 

З цією метою нами здійснена спроба 
вдосконалення класифікації існуючих сис-
тем моніторингу за визначеними критерія-
ми. Як один з таких критеріїв ми розглядає-
мо сферу застосування моніторингу. Це дає 
змогу виділити такі його види: 
– в екології і біології: моніторинг повітря, 

води, лісів, клімату, навколишнього се-
редовища, токсичних речовин, випромі-
нювання, ґрунтово-хімічний моніторинг 
тощо; 

– в медицині: санітарно-гігієнічний, епіде-
міологічний тощо; 

– в економіці: сільськогосподарської про-
дукції, цін, податків, обладнання, дохо-
дів, ринку праці, ринку продуктів харчу-
вання, будівельних товарів тощо; 

– в політології та соціології: засобів масо-
вої інформації, регіональних ЗМІ, вибо-
рів, соціально-політичний моніторинг ре-
гіонів, законодавства тощо; 

– в промисловості: корозії металів, каталі-
тичних процесів тощо; 

– в освіті: якості знань, освітніх систем, 
програм тощо [4]. 

Другим критерієм для класифікації сис-
тем моніторингу є засоби, які використову-
ються для його проведення. За цим критері-
єм можна виділити радіолокаційний, авіа-
ційний, космічний, дистанційний, супутнико-
вий, інструментальний, педагогічний, психо-
логічний, соціологічний, медичний, статис-
тичний види моніторингу. 

Третім критерієм класифікації систем 
моніторингу є способи збору інформації, які 
використовуються під час проведення моні-
торингу. 

Відповідно до цього, наявні системи мо-
ніторингу можна поділити на чотири групи. 
До першої групи належать ті види монітори-
нгу, в процесі здійснення яких можливий 
безпосередній опис об’єкта моніторингу, ви-
користовуючи технології структуризації ре-
зультатів, побудови схеми і технології збору 
інформації (наприклад, моніторинг засобів 
масової інформації, чинного законодавства 
тощо). Другу групу формують види моніто-
рингу, в процесі якого здійснюється безпо-
середнє фізичне вимірювання параметрів 
об’єкта (наприклад, моніторинг шуму, рівня 
моря, податків, корозії металів, комп’ю-
терних мереж). Третя група включає види 
моніторингу, в ході якого вимірювання па-
раметрів об’єкта проводиться з використан-
ням системи розроблених і загальноприйня-
тих критеріїв або індикаторів (наприклад, 
моніторинг повітря, доходів населення, гру-
нтово-хімічний моніторинг). Четверту групу 
становлять ті види моніторингу, в процесі 
яких вимірювання проводиться опосередко-
вано, із залученням технологій наукового 
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дослідження, з використанням системи кри-
теріїв та показників (наприклад, моніторинг 
санітарно-гігієнічний, соціально-політичний, 
соціально-економічної ситуації) [3]. 

Система моніторингу розвитку регіону 
належить до групи систем спостереження 
складних багаторівневих об’єктів і поєднує в 
собі багато існуючих моніторингових сис-
тем. Слід зазначити, що для тих видів моні-
торингу, в процесі яких здійснюється пряме 
вимірювання або накопичення інформації, 
істотними проблемами можуть бути струк-
турування і зберігання отриманої інформа-
ції, забезпечення вільного доступу до інфо-
рмаційних ресурсів. Для тих видів монітори-
нгу, в процесі яких здійснюється опосеред-
коване вимірювання, значною проблемою є 
забезпечення високої якості інструментарію, 
розробка критеріїв оцінювання, індикаторів і 
показників, сам процес вимірювання, стати-
стична обробка результатів. 

Крім цього, наявні системи моніторингу 
можна розділити на групи відповідно до їх 
орієнтації на конкретного користувача. У 
межах кожної з груп вирішуються проблеми 
надання і розповсюдження інформації, що 
одержується в процесі моніторингу, а також 
проблеми організації та фінансування його 
проведення. 

Виділяють три групи, відмінні за кількістю 
користувачів та інтенсивністю використання 
результатів моніторингу відповідним корис-
тувачем. Першу групу формують види моні-
торингу, орієнтовані на суспільство в ціло-
му. Метою такого моніторингу може бути, 
наприклад, формування громадської думки. 
Види моніторингу, результати яких призна-
чені для такого роду аудиторії, нечисленні. 
Ознайомлення користувача з результатами 
моніторингу в цьому випадку здійснюється 
через засоби масової інформації, в тому 
числі й електронні. 

Друга група включає види моніторингу, 
орієнтовані на фахівців відповідних галузей. 
До неї належать більшість існуючих систем 
моніторингу. Основними способами розпо-
всюдження одержуваної в ході такого виду 
моніторингу інформації є спеціалізовані ви-
дання, у тому числі періодичні, Інтернет то-
що. 

Третя група включає види моніторингу, 
користувачами яких є конкретні органи дер-
жавного управління, керівники, окремі струк-
тури. В науковій літературі недостатньо 
представлені види моніторингу, що форму-
ють цю групу. Засобами поширення інфор-
мації, що отримується в ході такого роду 
моніторингу є аналітичні звіти, рекомендації, 
проекти, які, як правило, не мають широкого 
розповсюдження [4]. 

Слід зазначити також, що існує два типи 
моніторингу, перший з яких спрямований на 
реалізацію завдань функціонування, а дру-

гий – завдань розвитку. Інакше кажучи, одні 
системи моніторингу, виконавши своє конк-
ретне завдання, припиняють своє існування, 
інші можуть існувати необмежено в часі. 

Моніторинг класифікують за багатьма 
іншими критеріями, зокрема, відповідно до 
підстав, які можуть бути використані для 
порівняння, виділяють такі види: 
– динамічний: основою для експертизи є 

дані про динаміку розвитку того чи іншо-
го об’єкта, явища або показника. В цьо-
му випадку, завданням моніторингу є 
попередження про можливі відхилення 
від запланованого, а виявлення причин 
відхилень має вторинний характер, 
оскільки причини достатньо зрозумілі та 
прозорі; 

– конкурентний: підставою для експертизи 
є результати ідентичного обстеження 
розвитку двох та більше об’єктів, явищ 
або показників. Вивчення двох або декі-
лькох підсистем більшої системи прово-
диться паралельно, за допомогою одно-
го інструментарію одночасно, що дає пі-
дставу робити висновок про величину 
ефекту тієї чи іншої підсистеми. Крім 
цього, такий підхід дає можливість оці-
нити величину відхилень від запланова-
ного та її критичність; 

– порівняльний: підставою для експертизи 
обираються результати ідентичного об-
стеження однієї або двох систем вищого 
рівня. Він полягає в тому, що дані по сис-
темі порівнюються з результатами, 
отриманими для системи більш високого 
рівня. Такий підхід дає можливість вра-
хувати причини виникнення відхилень; 

– комплексний: використовується декілька 
критеріїв для проведення експертизи. У 
цьому випадку моніторинг перетворю-
ється у фундаментальне багатовектор-
не дослідження [1, с. 62–64]. 

Одним із критеріїв класифікації моніто-
рингу регіонального розвитку є цілі спосте-
реження. Залежно від вказаного критерію 
розрізняють: 
– інформаційний: структуризація, накопи-

чення та розповсюдження інформації; 
– базовий: виявлення нових проблем до 

того моменту, коли вони стануть усвідо-
мленими на рівні управління. За об’єк-
том моніторингу проводиться постійне 
спостереження шляхом періодичного 
вимірювання показників (індикаторів), 
які досить повно його визначають. 

Також виділяють тотальний (загальний) 
та проблемно орієнтований моніторинг регі-
онального розвитку. Завданнями тотального 
моніторингу є постійний аналіз і діагностика 
ситуації, яка склалась на конкретній терито-
рії. При цьому предметом тотального моні-
торингу стає регіональна ситуація із всіма її 
складовими. 
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Метою проблемно орієнтованого моніто-
рингу є відстеження тенденцій розвитку тієї 
чи іншої регіональної проблеми, яка відіб-
рана за певними критеріями, визнана суспі-
льно значущою й вимагає особливого втру-
чання органів державної та місцевої влади. 
На відміну від тотального, предметом про-
блемно орієнтованого моніторингу є не діа-
гностика загальної регіональної ситуації, а 
спостереження за конкретними явищами й 
процесами, що виникають на території [4, 
с. 184–186]. 

Тотальний моніторинг може включати в 
себе проблемно орієнтований як самостій-
ний фрагмент загального спостереження. 

Проаналізовані підходи до класифікації 
моніторингу регіонального розвитку не є 
вичерпаними. Це зумовлює подальше ви-
світлення зазначеної проблематики в май-
бутніх дослідженнях. 

IV. Висновки 
Існуючі системи та види моніторингу роз-

витку регіону спрямовані на формування 
реальної та об’єктивної оцінки різних видів 
безпеки регіонів: соціальної, екологічної, 
економічної, політичної, культурної, духов-
ної. Доцільність проведення моніторингу ро-
звитку регіонів України не викликає сумнів, 
оскільки він дає змогу визначити ключові цілі 
та завдання розвитку території, отримувати 
інформацію щодо діяльності галузей та підп-
риємств регіону, створювати реальне уяв-
лення про стан виконання регіональних про-
грам, визначити перспективні напрями роз-
витку регіону та дієві способи їх реалізації. 

Для ефективного використання існуючих 
видів моніторингу на регіональному рівні 

необхідно розробити алгоритм процесу мо-
ніторингу регіонального управління. Тому в 
подальшому доцільними є дослідження те-
оретичних і прикладних аспектів законодав-
чого врегулювання питань запровадження 
регіонального моніторингу за діяльністю 
місцевих органів влади та органів місцевого 
самоврядування. 
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Annotation 
In the article the level of trust in local gov-

ernment in modern Ukraine is revealed, it is 
shown that metrics credibility of local govern-
ment is noticeably higher than the central gov-
ernment, the influence on the level of trust in 
government social and economic factors is 
analyzed, it is proved that no adjustment effec-
tive dialogue with the authorities the level of 
support from the population, especially youth, 
will steadily decrease. 

Анотація 
У статті розглянуто рівень довіри до міс-

цевої влади в сучасній Україні, показано, що 

за більшістю показників довіра до органів 
місцевого самоврядування є помітно ви-
щою, ніж до центральних органів влади, 
проаналізовано вплив на рівень довіри до 
влади соціально-економічних чинників, до-
ведено, що без налагодження ефективного 
діалогу рівень підтримки дій влади з боку 
населення, особливо молоді, буде неухиль-
но зменшуватися. 
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