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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із першочергових завдань щодо реалі�

зації дієвої державної регіональної політики,
спрямованої на забезпечення збалансованого,
комплексного соціально�економічного розвитку
регіонів, має бути запровадження методики об�
'єктивної оцінки в цілому результатів роботи ре�
гіональних органів державчої влади та управлін�
ня.

Дієвість державного впливу на регіони безпо�
середньо залежить від достовірної, належним чи�
ном систематизованої та своєчасної інформації про
стан того чи іншого регіону в його динаміці, об�
'єктивного аналізу такої інформації. З іншого боку,
недостатнє забезпечення органів державної влади
і управління інформацією про тенденції розвитку
регіонів сприяє суб'єктивізму при прийнятті відпо�
відних управлінських рішень, що в кінцевому ре�
зультаті може призвести до загострення ре�
гіональних диспропорцій чи конфліктів регіонів з
центром.

Найбільш ефективною інформаційно�анал�
ітичною базою державного регулювання регіо�
нального розвитку є система регіонального моні�
торингу. Вона має не лише важливе пізнавальне і
наукове, але й, насамперед, прикладне значення.
На жаль, відсутність такої ефективної системи в
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Україні значно звужує можливості органів держав�
ної влади і управління обирати адекватний інстру�
ментарій при здійсненні державного регулювання
розвитку регіонів, виокремленні проблемних ре�
гіонів та вирішенні питання про надання їм різно�
бічної державної підтримки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Створенню системи регіонального моніторин�
гу в масштабах держави має передувати наукова
розробка цього питання, з'ясування його суті,
структури, призначення. Дослідженням проблем
створення системи регіонального моніторингу
присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні
вчені такі, як: В. Артеменко, В. Бакуменко, З. Ге�
расимчук, О. Дацій, М. Долішний, Ю. Донченко,
М. Дацишин, Є. Захаров, М. Миколайчук, Т. Ума�
нець та інші.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — визначити напрями мо�

дернізації моніторингу результатів діяльності
місцевих органів виконавчої влади як "провай�
дерів" державної регіональної політики; оцінити
результативність діяльності органів державної
влади та управління.

DIRECTIONS OF EVALUATION EFFECTIVENESS OF ACTIVITY OF STATE AUTHORITIES AND
MANAGEMENT
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Регіональний моніторинг — це спеціально
організована і постійно діюча система необхідної
статистичної звітності, збору та аналізу статистич�
ної інформації, здійснення альтернативних інфор�
маційних заходів (проведення соціологічних дос�
ліджень, вивчення звітів вітчизняних і зарубіжних
аналітиків тощо) і діагностики стану та тенденцій
розвитку регіонів [4, с. 4]. Крім державних стати�
стичних органів, до такої діяльності можуть залу�
чатися науково�дослідні інститути, аналітичні цен�
три, окремі професійні об'єднання.

Існуючі методики проведення моніторингу
розвитку демонструють лише перший крок —
аналіз певного переліку соціально�економічного
показників, які більшою мірою є темповими і за
своїм значенням не можуть відображати дійсний
стан розвитку деяких регіонів виходячи із різних
"стартових" позицій цих регіонів. Уявімо, що по�
казники, за якими проводиться моніторинг соц�
іально�економічного розвитку регіонів  7  відпові�
дають поставленому завданню, і ми маємо змогу
бачити результати розвитку адміністративно�те�
риторіальних одиниць країни. Залишається
відкритим питання в даному урядовому рішенні:
отримали результати, а що робити далі? Тобто,
сьогоднішній моніторинг не передбачає організації
пошуку управлінських рішень із поліпшення ста�
ну справ у регіонах, де показники засвідчили не�
гативну динаміку розвитку.

Інше питання, на яке потрібно дати відповідь,
це визначення мети відповідного моніторингу:
відслідковуємо стан та тенденції соціально�еконо�
мічного розвитку регіонів, або впливу місцевих
органів виконавчої влади на забезпечення соціаль�
но�економічного розвитку регіонів. Безперечно,
потрібно проводити паралельно дві зазначених
вище оцінки. Тому зазначена тема заслуговує на
серйозні наукові розробки не лише в економічній
науці, але й у державному управлінні, результати
чого матимуть важливе прикладне значення для
реалізації ефективної регіональної політики.

В основі регіонального моніторингу має лежа�
ти, насамперед, інформація, надана офіційною ста�
тистикою. Однак самі статистичні дані, навіть
найбільш повні, не зможуть забезпечити систем�
ності регіонального моніторингу, тобто характери�
зувати не лише соціально�економічні, але й правові,
політичні, конфесійні, екологічні та інші парамет�
ри розвитку регіону в їх динаміці та взаємозв'язку.

Першочерговими критеріями для показників,
на базі яких може здійснюватися діагностика соц�
іально�економічного розвитку території, мають
вважатися: прозорість методики та доступність
даних [5, с. 7].

Для потреб регіонального аналізу, крім офі�
ційних даних Державної служби статистики Украї�
ни, обласних та районних управлінь статистики,
доцільно використовувати інформаційні матеріа�
ли анкетувань та соціологічних опитувань, картог�
рафічні, ілюстраційні, історичні та інші матеріали.

Першим дієвим кроком до оцінки саме резуль�
татів діяльності місцевих органів виконавчої вла�
ди як "провайдерів" політики держави, а не потен�
ціалу регіонів, було запровадження Урядом відпо�
відного моніторингу у 2005 році.

Фундаментом до побудови ефективнішого ме�
ханізму здійснення моніторингу результатів діяль�
ності регіональних органів виконавчої влади у за�
безпеченні соціально�економічного розвитку те�
риторій доцільно використати окремі елементи
наведеного вище моніторингу як такого, що дея�
кою мірою відповідає сучасним потребам держав�
ного управління. А саме: здійснювати оцінку доц�
ільно в певній послідовності, розподіливши його
на чотири етапи:

— на першому етапі оцінюється досягнутий
рівень, позитивні і негативні тенденції розвитку
регіону;

— на другому — детально вивчаються причи�
ни, що спричинили негативну тенденцію розвитку
відповідних сфер господарювання;

— на третьому — обгрунтовується концепція
регулювання регіонального розвитку;

— на четвертому — реалізація розробленої
системи заходів із розв'язання проблем соціально�
економічного розвитку регіону.

Недоліком наведеного вище моніторингу є не�
завершеність його як механізму державної регіо�
нальної політики. Він був спрямований лише на
реалізацію заходів, визначених на першій стадії
оцінки динаміки розвитку регіону. У ньому не було
передбачено подальших кроків із вирішення про�
блем, що виявилися в процесі здійснення моніто�
рингу.

Зміст і методи аналізу динаміки розвитку регі�
ону безпосередньо пов'язані із завданнями і мето�
дами державного регулювання регіонального роз�
витку. У процесі здійснення аналізу доцільно оці�
нювати позитивні та негативні сторони розвитку
регіону, що дасть можливість намітити основні шля�
хи його подальшого розвитку та вибрати адекватні
методи регулювання. Основний акцент в аналі�
тичній роботі слід робити на вивченні соціальних
процесів та дослідженні стану економіки в регіоні.

Аналіз динаміки розвитку регіону має виявля�
ти тенденції та результати економічних і соціаль�
них процесів, які безпосередньо впливають на різні
сторони регіонального розвитку, регіональні кри�
зові явища і причини, сутність конфліктів регіо�
нальних та загальнодержавних інтересів, резуль�
тативність чинної регіональної політики тощо.
Загальна оцінка динаміки розвитку регіону
здійснюється у порівнянні з регіонами, взятими як
своєрідний еталон, чи з середньодержавними по�
казниками. У результаті здійснення аналізу виз�
начаються основні причини виявлених диспро�
порцій і незбалансованості, соціальної напруги, а
також недоліки в територіальній організації ви�
робництва і розселення. З іншого боку, визнача�
ються сильні сторони регіону, джерела стабіль�
ності та внутрішньорегіональні "точки росту".
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ливе значення має застосування системи індика�
торів, для побудови якої відбирають ті показники
та характеристики, що відображатимуть ступінь
впливу місцевих органів виконавчої влади на сфе�
ри соціально�економічного розвитку регіонів.

Надзвичайно важливим є підхід до вибору по�
казників, від яких буде залежати кінцевий резуль�
тат регіонального моніторингу. Для цього слід ви�
користовувати індикатори, які визначають дина�
міку розвитку сфер господарювання, на які місцеві
органи виконавчої влади мають прямий чи опосе�
редкований вплив. Окрім цього, при виборі показ�
ників, слід враховувати неоднорідність концент�
рації природного, економічного та людського по�
тенціалу регіонів країни, а також їх історико�куль�
турні відмінності.

В основу моніторингу може бути покладено
показники по восьми сферах діяльності: реальний
сектор; фінансовий сектор; інвестиційна та зовні�
шньоекономічна діяльність; розвиток малого
бізнесу; соціальний сектор; споживчий ринок; без�
пека життя; аудит адміністративної діяльності (ра�
зом із опитуванням).

Для вироблення якісного моніторингу до�
цільно апробувати протягом 2—3 років показни�
ки з метою їх аналізу в практичному застосуванні.

Основоположним етапом у здійсненні моніто�
рингу має стати розрахунок рейтингової оцінки
результатів діяльності Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, який доцільно
проводити за Методикою, яка була затверджена
постановою Кабінету Міністрів України, де на пер�
шому етапі: рейтингова оцінка здійснюється на
основі підрахунку відносних відхилень показників
соціально�економічного розвитку регіону від їх
найвищих значень в інших регіонах за формулою.
Другий етап: визначається середнє арифметичне
значення суми рейтингових оцінок конкретного
регіону за всіма показниками.

За результатами розрахунку визначається
місце кожного регіону в загальному рейтингу.
Найкращим вважається регіон, у якого середнє
арифметичне значення суми рейтингових оцінок
має найнижчу номінальну величину.

Одночасно з розрахунками в розрізі регіонів
доцільно проводити відповідні розрахунки по Ук�
раїні в цілому. Отримані результати будуть харак�
теристикою середнього рівня соціально�економі�
чного розвитку регіонів.

Запропонована Методика визначення рейтин�
гової оцінки результатів діяльності місцевих
органів виконавчої влади є максимально об'єктив�
ною, оскільки визначає коефіцієнт за кожним по�
казником відповідного регіону із значенням від 0
до 1, що не дає можливості за допомогою одного,
або декількох показників, що значно відрізняють�
ся від значення відповідних показників інших ре�
гіонів, досить суттєво перемістити регіон у загаль�
ному рейтингу.

Моніторинг доцільно проводити за результа�
тами діяльності місцевих органів виконавчої вла�
ди кожного місяця, однак рейтингову оцінку вар�
то визначати щоквартально.

Визначення рейтингової оцінки регіонів — не
останній етап проведення моніторингу результатів
діяльності регіональних органів виконавчої влади.
Рейтингова оцінка в даному випадку слугує пев�
ним вектором, що вказує центральним органам
виконавчої влади на що варто звернути увагу під
час проведення аналізу внеску місцевих органів
виконавчої влади у забезпечення соціально�еко�
номічного розвитку відповідних регіонів.

Наступним етапом доцільно проводити аудит
діяльності місцевих державних адміністрацій
(Аудит), що передбачатиме системний аналіз ком�
плексу заходів, здійснених місцевими державни�
ми адміністраціями з виконання актів законодав�
ства щодо соціально�економічного розвитку
відповідних адміністративно�територіальних оди�
ниць та реалізації державної політики у сфері га�
лузевого та регіонального розвитку. Аудит доц�
ільно здійснювати раз у півріччя, щоб дати змогу
втілити життя заплановані заходи для вирішення
назрілих проблем відповідних територій.

З метою виконання своїх повноважень, визна�
чених частиною п'ятою статті 118 Конституції Ук�
раїни [3], частиною другою статті 30 Закону Ук�
раїни "Про місцеві державні адміністрації" [2],
частиною 1 статті 24 та частиною 1 статті 25 Зако�
ну України "Про Кабінет Міністрів України" [1],
параграфу 80 постанови Кабінету Міністрів Украї�
ни "Про затвердження Регламенту Кабінету
Міністрів України" [6], попередніми та діючим
Урядом вже проводилася робота із заслуховуван�
ня керівників регіональних органів виконавчої вла�
ди щодо виконання Конституції та законів Украї�
ни, актів Президента України, постанов Верхов�
ної Ради України, актів Кабінету Міністрів Украї�
ни, органів виконавчої влади вищого рівня,
здійснення на відповідній території інших наданих
місцевим державним адміністраціям повноважень.

Для об'єктивного підходу до реалізації Ауди�
ту було б доцільно здійснювати його шляхом про�
ведення робочою групою аналізу діяльності місце�
вих органів виконавчої влади, які посіли останні
три місця у піврічному та річному рейтингу для
забезпечення якісних матеріалів під час розгляду
відповідних питань на засіданні Уряду.

Під час здійснення Аудиту (перебуваючи в ре�
гіоні), члени робочої групи, відповідно до компе�
тенції, мають вивчати стан справ щодо роботи
відповідних місцевих органів виконавчої влади,
спрямованої на забезпечення розвитку про�
фільних галузей у регіоні, зокрема:

— вивчення загальної характеристики ситу�
ації, що склалася в регіоні;

— узагальнення та аналіз роботи місцевих
органів виконавчої влади даного регіону, спрямо�
ваного на забезпечення проведення ефективної
політики у відповідній сфері діяльності;
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— визначення переліку проблемних питань, що

стримують динамічний розвиток відповідної га�
лузі;

— вивчення якісної складової заходів, які були
вжиті та планується вжити відповідними органа�
ми виконавчої влади на розв'язання даних питань,
разом з орієнтовним часом виконання даних зав�
дань;

— розроблення, при необхідності за участю
місцевих органів виконавчої влади, пропозицій
щодо поліпшення якості діяльності органів вико�
навчої влади у відповідній сфері.

Узагальнена інформація про проведення ана�
лізу роботи місцевих органів виконавчої влади
разом із проектом урядового рішення подавати�
меться Кабінетові Міністрів України з метою роз�
гляду її на засіданні Уряду та прийняття відповід�
них рішень. Прийняте рішення має забезпечити
вирішення нагальних проблем, що спричинили па�
діння темпів (а подекуди і спад) економічного та
соціального розвитку. Воно може бути також
спрямоване на вдосконалення кадрової політики
регіону, тобто, заміну керівного складу органів
виконавчої влади на місцях, або їх частини.

Здійснення запропонованої моделі надасть
можливість поліпшити ефективність прийняття
управлінських рішень місцевих органів виконавчої
влади, зокрема, у тих сферах діяльності, за якими
здійснюється моніторинг, оскільки місцеві органи
виконавчої влади для поліпшення результатів мо�
ніторингу будуть вживати заходи для покращен�
ня значень відповідних показників.

ВИСНОВКИ
Таким чином, запровадження загальнодержав�

ної системи запропонованого регіонального мон�
іторингу дозволить розв'язувати такі основні зав�
дання: визначити негативні тенденції соціально�
економічного розвитку територій; оцінити резуль�
тативність діяльності органів державної влади та
управління, органів місцевого самоврядування з
реалізації регіональної політики.

Це дасть можливість на рівні регіонів: оцінити
вплив економічної, соціальної, фінансової, еколо�
гічної складових на стан розвитку території; виз�
начити місце кожного регіону у загальнодержав�
ному просторі, його реальний вплив на стан цього
простору; міжгалузеву і територіальну збалансо�
ваність; обгрунтовано виробляти пріоритети роз�
витку, напрями структурної перебудови госпо�
дарського комплексу, шляхи соціальних перетво�
рень, поліпшити міжрегіональну взаємодію та ко�
операцію; розробляти середньо� та довгострокові
стратегічні програми соціально�економічного роз�
витку; ранжувати та типізувати регіони за рівнем
соціально�економічного розвитку; здійснювати
аудит адміністративної діяльності органів держав�
ного управління регіонів щодо ефективності та
результативності реалізації завдань, програм;
впроваджувати ефективну державну регуляторну
політику.
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