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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОНІТОРИНГУ  
ТА ОЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МЕЗОСИСТЕМ

Стаття присвячена теоретико-методологічним аспектам моніторингу та оцінки реалізації стратегій розвитку соціально-еконо-
мічних систем мезорівня. Розглянуто теоретичні напрацювання відносно основних категорій, законодавче унормування основних 
положень моніторингу та оцінки реалізації стратегічних планів та вітчизняна практика планування цих процесів. Запропоновано 
удосконалення вітчизняного механізму моніторингу та оцінки реалізації стратегій розвитку мезосистем через систему результа-
тивних індикаторів оцінки рівня їх соціально-економічного розвитку.
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РАЗВИТИЯ МЕЗОСИСТЕМ

Статья посвящена теоретико-методологическим аспектам мониторинга и оценки реализации стратегий развития социально-
экономических систем мезоуровня. Рассмотрены теоретические наработки относительно основных категорий, законодательная 
регламентация основных положений мониторинга и оценки реализации стратегических планов, а также отечественная практика 
планирования этих процессов. Предложено совершенствование отечественного механизма мониторинга и оценки реализации 
стратегий развития мезосистем через систему результативных индикаторов оценки уровня их социально-экономического раз-
вития.
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The article examined the theoretical and methodological aspects of monitoring and evaluation of implementing the development 
strategies of regions. The author considers the main categories, legislative regulation the main provisions of monitoring and evaluation 
of the strategic plans implementation, as well as the domestic planning practice of these processes. Improvement of the domestic 
mechanism of monitoring and evaluation of the implementation the development strategies of mesosystems are proposed through the 
number of indicators for evaluating their level of socio-economic development.
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Постановка проблеми. Закономірним етапом 
розвитку стратегічного управління на рівні окремих 
адміністративно-територіальних одиниць є розбудо-
ва механізму моніторингу та оцінювання реаліза-
ції стратегій економічного та соціального розвитку 
територій мезорівня з огляду на необхідність не 
лише планувати майбутні зміни в соціально-еко-
номічних системах, але й здійснювати постійний 
контроль та оцінку результативності їх виконання. 
Саме поєднання стратегічного планування, моніто-
рингу реалізації стратегій та оцінювання цільових 
показників стратегічних планів, тобто ефективно 
функціонуюча система стратегічного управління 
здатна вплинути на конкурентоспроможність соці-
ально-економічних систем різних рівнів управління 
завдяки фокусуванню на успіхах та невдачах, що 
мали місце в минулому та врахуванню їх у майбут-

ній управлінській діяльності на шляху досягнення 
стратегічної мети.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
будова в Україні системи стратегічного планування 
розвитку соціально-економічних систем мезорівня 
тягне за собою підвищений інтерес і до методологіч-
ної складової процесів моніторингу та оцінювання 
результатів реалізації розроблених для мезосистем 
стратегічних планів. Вітчизняними та закордонни-
ми науковцями, практиками, експертами зроблено 
чимало на шляху збагачення теоретичних напрацю-
вань у цій сфері. Серед дослідників слід відмітити 
О. Берданову, Б. Боврон, В. Вакуленко, А. Вігоду, 
В. Момонову, І. Санжаровського та багатьох ін., 
що працювали над адаптацією закордонного досві-
ду моніторингу та оцінювання реалізації стратегій, 
програм, проектів та планів регіонального/місько-
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го розвитку до вітчизняних умов господарювання. 
Віддаючи належне напрацюванням науковців, слід 
відмітити, що проблема вимагає свого подальшо-
го дослідження, зокрема в напрямку конкретизації 
та розмежування основних понять та опрацювання 
єдиної бази моніторингу та оцінювання результатів 
реалізації стратегічних планів як основи оцінювання 
рівня соціально-економічного розвитку адміністра-
тивно-територіальних одиниць. 

Постановка завдання. На основі викладеного у 
даній статті буде зроблена спроба дослідити теоре-
тико-методологічні аспекти моніторингу та оцінки 
реалізації стратегій економічного та соціального роз-
витку територій мезорівня, як дві взаємопов’язані 
складові процесу оцінювання рівня соціально-еко-
номічного розвитку мезосистем скрізь призму теоре-
тичних напрацювань, законодавчого унормування та 
вітчизняної практики їх запровадження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Науко-
ва література, особливо закордонна, оперує досить 
розгалуженим арсеналом теоретичних напрацювань 
відносно моніторингу та оцінювання у сфері страте-
гічного планування економічного та соціального роз-
витку територій. Проте вона не завжди доступна та 
зрозуміла для керівників владних структур, що за-
лучені до процесу стратегічного планування, через 
що у багатьох досі відсутнє загальне уявлення по 
зміст процесів моніторингу та оцінювання. 

Найкраще визначення категорій, на наш погляд, 
пропонує ООН, що керується наступними дефініці-
ями. Моніторинг – процес, що передбачає спостері-
гання за прогресом, який досягається в ході певної 
діяльності чи певних заходів, завдяки чому зацікав-
лені сторони отримують інформацію про досягнення 
цілей та завдань. Результати моніторингу надають 
відповідь на запитання «Чи здійснюється запланована 
діяльність?», «Чи спостерігається прогрес на шляху 
досягнення окреслених результатів?» [1, с. 16]. Вимі-
рювання ж діяльності, яка завершена чи досі триває, 
з метою визначення ступеню досягнення окреслених 
цілей, втілюється у категорії оцінка. Цілі моніторин-
гу та оцінки досить схожі – надання інформації, що 
допомагає підвищити якість управлінської діяльності 
на шляху досягнення запланованих результатів. Про-
те наголос робиться на тому, що це різні сутнісні ін-
струменти перевірки виконання програмно-планових 
документів та дещо різні процеси, які слідують один 
за одним: оцінка спирається на ту інформацію, що 
виявляється у процесі моніторингу; до того ж, вона 
забезпечує більш глибокий аналіз та надає об’єктивну 
інформацію саме про ступінь досягнення запланова-
них результатів. Відповідно, якщо у ході моніторингу 
порівнюються ті заходи та види діяльності, що вико-
нані, з тими, що були заплановані та відображені в 
стратегічних планах, то під час оцінки робиться ви-
сновок щодо результатів виконання плану з огляду на 
поставлені завдання чи запланований ефект [1, с. 18]. 

Становлення вітчизняної системи теоретичних 
напрацювань відносно моніторингу та оцінки в кон-
тексті стратегічного планування економічного та со-
ціального розвитку соціально-економічних систем 
відбувалося шляхом вивчення закордонного теоре-
тичного та практичного досвіду з подальшою його 
адаптацією до вітчизнах умов господарювання. Спо-
чатку свого адаптованого становлення процеси моні-
торингу та оцінки охоплювали лише регіональний 
рівень через посилений (саме в цей період розвитку 
процесів стратегічного планування) інтерес саме до 
регіональної політики в країні. Згодом увагу науков-
ців привернули ці ж процеси, проте вже на місцево-
му рівні, з огляду на пропагування децентралізації в 
країні. Теоретико-методологічні засади моніторингу 
та оцінювання, що були напрацьовані закордонни-
ми науковцями під впливом основних тенденцій у 
сфері стратегічного планування, які мали місце в 
Україні на різних етапах розвитку вітчизняної еко-
номіки, дозволили дослідникам узагальнити ключові 
теоретичні аспекти відносно моніторингу та оціню-
вання та адаптувати їх, відповідно до регіонального 
та міського рівнів управління соціально-економічни-
ми процесами, що відбуваються в Україні. Зокрема, 
мова йде про основні дефініції, види, форми, типи 
процесів моніторингу та оцінювання, основні цілі та 
завдання та загальні вимоги-рекомендації керівним 
владним структурам щодо організації та проведення 
моніторингу та оцінювання реалізації стратегій роз-
витку територій.

Так, згідно з поглядами канадських експертів 
(які одними з перших почали адаптувати закордон-
ний досвід стратегічного планування в Україні на 
рівні регіонального управління в рамках реалізації 
проекту «Регіональне врядування та розвиток»), мо-
ніторинг – це «процес регулярного збору та фікса-
ції даних про ключові елементи реалізації стратегії 
протягом періоду її впровадження задля визначення 
проміжних та остаточних результатів, своєчасного 
виявлення проблем та відхилень від намічених ре-
зультатів і здійснення необхідних коригувань, за-
безпечення ефективного використання ресурсів, 
мінімізації ризиків та негативних наслідків»; інши-
ми словами, дослідники зводять моніторинг до від-
стеження або вимірювання того, що відбувається зі 
стратегією [2, с. 76]. Доволі схоже визначення, що 
запропоноване цією ж групою експертів, проте, як на 
наш погляд, більш чіткіше, можна зустріти в іншій 
їх праці: «Моніторинг стратегії чи програми регіо-
нального розвитку – це процес постійного збирання 
та порівнювання фактичних даних щодо досягнення 
операційних та стратегічних цілей з запланованими 
(або з базовими) та вироблення плану дій щодо кори-
гування ходу впровадження стратегії чи програми, 
у випадку виявлення відхилень» [3, с. 38-39]. При 
цьому збір даних, як відмічають дослідники, відбу-
вається за тими показниками (індикаторами) моні-

торингу, що були окреслені саме на 
етапі стратегічного планування. 

У складі моніторингу науковці 
пропонують виділяти три напрямки 
(його складові): моніторинг кінцевих 
показників, моніторинг програм та 
моніторинг проектів та громадської 
думки [4, с. 44]. На наш погляд, до-
речніше говорити про два напрямки 
моніторингу, а саме: адміністратив-
ний моніторинг, що поєднує такі дві 
складові як моніторинг результатив-
них показників (моніторинг індика-

Рис. 1. Базові складові моніторингу реалізації стратегій 
економічного та соціального розвитку територій

Відстеження соціально-економічних 
та екологічних процесів за низкою 

індикаторів

Встановлення зворотного зв’язку між населенням та владою щодо 
виконання Стратегії (через круглі столи, опитування громадської думки)

Адміністративний моніторинг

Моніторинг громадської думки

Відстеження результатів реалізації 
програм та проектів, що лягли в основу 

стратегічного плану
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торів, базові та планові значення яких містяться у 
стратегічних планах) та моніторинг реалізації про-
грам та проектів, які виступають базовою одиницею 
реалізації стратегій, та другий напрямок – моніто-
ринг громадської (див. рис. 1). Саме комплексне 
практичне застосування у вітчизняній практиці 
стратегічного панування двох напрямків моніторин-
гу дозволить всесторонньо оцінити результативність 
впровадження стратегії не лише з позиції керівних 
владних структур, а й з позиції інших стейкхолдерів 
територіального стратегічного планування. 

З огляду на наведені теоретичні напрацювання 
відносно системи моніторингу слід констатувати, що 
моніторинг реалізації стратегії економічного та соці-
ального розвитку територій слід розглядати як спе-
ціально організовану та постійно діючу систему зби-
рання та аналізу статистичної інформації відносно 
результатів реалізації стратегічних цілей та завдань 
на шляху досягнення стратегічної мети розвитку 
мезосистеми, задля своєчасного виявлення проблем 
та відхилень від намічених результатів і здійснення 
необхідних коригувань.

Якщо моніторинг стосується процесу виконання 
стратегічного плану, то оцінювання забезпечує пе-
регляд ефективності процесу реалізації стратегії та 
успішності результатів. При цьому залежно від ці-
льового призначення оцінки науковці оперують ка-
тегоріями: оцінювання впливу, оцінювання резуль-
тативності та оцінювання ефективності.

У найбільш загальному вигляді оцінювання 
впливу, на наш погляд, можна представити таким 
чином: це процес дослідження наслідків від страте-
гічних планів, коли такі наслідки виявляються на 
етапах розроблення, реалізації (впровадження) та 
по завершенні строку дії стратегії. Відштовхуючись 
від такого визначення, доцільно говорити про різні 
види оцінювання, які виділяють науковці, залежно 
від місця цього процесу в циклі стратегічного пла-
нування: попереднє оцінювання, що здійснюється 
на етапі розроблення стратегії; проміжне оцінюван-
ня, що здійснюється в процесі реалізації стратегії та 
підсумкове оцінювання, що здійснюється по завер-
шенні реалізації стратегії [2, с. 81-83; 4, с. 42]. На 
етапі попереднього оцінювання, розробники нама-
гаються знайти відповідь на запитання: якою буде 
користь від впровадження стратегії? Під час про-
міжного та підсумкового оцінювання доцільно вже 
говорити як про оцінювання результативності, що 
вимірюється за співвідношенням фактичних показ-
ників до планових, так і про оцінювання ефектив-
ності, що визначається співвідношенням ефекту до 
витрат. Про необхідність внесення змін у змістовні 
елементи стратегій та процес її реалізації з метою 
досягнення запланованих результатів економічно-
го та соціального розвитку територій свідчать ре-
зультати проміжного оцінювання. При цьому таке 
рішення має прийматися відштовхуючись від оці-
нювання досягнення цілей та пошуку можливих 
альтернатив. Оцінювання досягнення цілей пови-
нне визначити, чи було виконане заплановане, та 
як воно вплинуло на розвиток території. Метою оці-
нювання можливих альтернатив є пошук кращих 
шляхів досягнення цілей, що були заплановані, або 
запланованих наслідків, а саме: досягнення таких 
самих результатів, але з меншими витратами; отри-
мання більших або кращих результатів з такими са-
мими витратами; досягнення пропорційно більших 
чи кращих результатів за більших витрат.

Слід вказати на існування в науковій літера-
турі неточностей відносно розуміння системи оці-

нювання у сфері стратегічного планування, а саме 
ототожнення процесу оцінювання стратегій як про-
гнозно-планових документів та процесу оцінювання 
власне результатів реалізації стратегії. Так, напри-
клад, російська дослідниця С.А. Маковкіна [5] не 
вказує на відмінності цих процесів, коли розглядає 
та порівнює різні методичні підходи до оцінювання 
міського стратегічного планування, які опрацьова-
ні у закордонних країнах та розроблені науковцями 
нашого сусіда – Російської Федерації. На наш по-
гляд, в контексті стратегічного планування доціль-
но розрізняти оцінювання результатів стратегічного 
планування (альтернативно процес може мати такі 
назви: оцінювання результатів виконання стратегії 
чи оцінювання соціально-економічного розвитку 
території за результатами реалізації програмно-
планових документів) та оцінювання стратегій чи 
інших програмно-планових документів (тобто оці-
нювання ходу опрацювання програмно-планових 
документів на перспективу). Так, якщо оцінюванню 
підлягають: процес, зміст, оформлення та результат 
(за словами С.А. Маковкіної – складові методики, 
що розроблена МЦСЕД «Леонтієвський центр» [5]), 
то мова йде саме про процес оцінювання стратегій; у 
даному випадку оцінка – експертиза програм та про-
ектів, що спрямована на аналіз їх якості та загаль-
ного кінцевого ефекту від них. У такому випадку до 
завдань оцінювання слід віднести саме ті, про які 
дослідниця говорить в іншій своїй роботі, а саме: 
«Формування судження про програму відповідно 
до критеріїв, за якими оцінюються переваги, цін-
ності, якість, ефективність, значення програми та 
можливість її застосування на практиці»; оцінюван-
ню допомагатимуть методика, методологія процесу 
стратегічного планування, сукупність соціально-
економічних показників, які використовуються для 
формування стратегії, показники та індикатори, що 
будуть використовуватися для контролю економіч-
ного та соціального стану після її прийняття, та го-
ловне – власне стратегія як цілісний документ [6]. 
Якщо ж оцінюванню підлягають параметри, індика-
тори, критерії успіху програми (складові методики, 
що розроблена Фондом «Інститут економіки міста» 
[5]), то мова йде про процес оцінювання результатів 
реалізації стратегії. У цьому випадку оцінка – екс-
пертиза стратегій, що спрямована на аналіз їх дій, 
ефекту від їх впровадження та порівняння результа-
тів зі встановленими критеріями.

Таким чином, на підставі узагальнення теоретич-
них напрацювань стосовно моніторингу та оцінюван-
ня у сфері стратегічного планування, про які йшлося 
вище, коли йдеться про дует категорій моніторинг 
та оцінювання, вважаємо за доцільне говорити саме 
про результати стратегічного планування, тобто по-
рівняння, на підставі якого приймається рішення 
про результативність та ефективність стратегії соці-
ально-економічного розвитку територій мезорівня та 
надання рекомендацій на майбутнє. В даному кон-
тексті категорія «оцінка результатів стратегічного 
планування» може бути визначена як судження про 
ефект щодо соціально-економічного розвитку мезо-
системи, який має місце на підставі дії стратегічного 
плану та виявляється шляхом порівняння досягнуто-
го результату з окресленими критеріями на підставі 
показників моніторингу, що знаходять своє відобра-
ження у стратегіях.

Описане вище стосувалося наукових узагальнень, 
проте слід поглянути на процеси і з позиції вітчизня-
ного законодавства, а також дослідити, яким чином 
враховуються напрацювання науковців та вимоги 
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нормативно-парових актів у стратегіях економічного 
та соціального розвитку територій, що розробляють-
ся в країні на мезорівні. 

Зазначимо, що чинна нормативно-правова база 
стратегічного планування в Україні є недосконалою 
щодо моніторингу та оцінювання процесу реалізації 
стратегій економічного та соціального розвитку те-
риторій мезорівня. І, в першу чергу, це стосується 
«Методичних рекомендацій щодо формування регіо-
нальних стратегій розвитку» та «Порядку розроблен-
ня, проведення моніторингу та оцінки реалізації ре-
гіональних стратегій розвитку». А це, у свою чергу, 
є однією з причин наявності неякісно розроблених 
стратегічних планів та стимулом розробки нових 
стратегій, замість корегування існуючих з ураху-
ванням впливу різноманітних факторів. Так, напри-
клад, в «Методичних рекомендаціях щодо формуван-
ня регіональних стратегій розвитку» наголошується 
лише на тому, що «місцеві органи виконавчої влади 
та органи місцевого самоврядування повинні визна-
чати критерії та запроваджувати моніторинг реалі-
зації стратегій, програм та угод регіонального роз-
витку та періодично корегувати програмно-прогнозні 
документи з урахуванням першочергових завдань 
регіонального розвитку» [7]. Така небагатослівність 
законодавства наклала свій відбиток і на стратегії 
розвитку регіонів, що були розроблені з урахуван-
ням положень зазначених Методичних рекоменда-
цій, як вихідного нормативно-правого акту з питань 
стратегічного планування на мезорівні. В стратегіях 
більшості регіонів взагалі відсутній розділ, що тор-
кався б питань моніторингу та оцінки реалізації пла-
нів. Навіть після внесення відповідних корегувань у 
стратегічні плани частка таких регіонів, за підрахун-
ками автора, становить 50% від їх загальної кількос-
ті у країні; представлено також програмні докумен-
ти, в яких інформація, хоч і виділяється як складова 
стратегічного плану, проте вона є занадто обмеженою 
(наприклад, стратегії розвитку Запорізької, Хмель-
ницької областей та м. Севастополь).

Зовсім інший вигляд мають стратегії економічно-
го та соціального розвитку регіонів, що керувалися 
при розробці регіональних стратегій розвитку поло-
женнями Державної стратегії регіонального розви-
тку на період до 2015 року, яка робить акцент на 
збір, узагальнення, періодичний аналіз показників 
соціально-економічного розвитку регіонів та визна-
чення ефективності реалізації стратегічного плану. 
В Державній стратегії регіонального розвитку про-
понується базовий перелік показників оцінки реалі-
зації стратегії, які можуть доповнюватися тими, що 
визначаються угодами щодо регіонального розвитку 
та програмами подолання депресивності окремих 
територій, через те, що саме виконання угод щодо 
регіонального розвитку та програм подолання депре-
сивності окремих територій визнаються основними 
результатами її реалізації [8]. 

Постанова КМУ «Про затвердження порядку 
розроблення, проведення моніторингу та оцінки 
реалізації регіональних стратегій розвитку» 2011 
року розширила законодавче унормування питань 
моніторингу регіональних стратегій розвитку. В 
ній йдеться про основне завдання моніторингу та 
оцінки реалізації регіональної стратегії (визначен-
ня стану виконання заходів регіональної стратегії 
та аналіз соціально-економічного розвитку), про-
цедуру призначення відповідального за проведення 
моніторингу та оцінки, вимоги до показників та ін-
формації, на підставі якої проводиться моніторинг 
та оцінка, а також складові щорічного підсумко-

вого звіту про результати реалізації регіональної 
стратегії, особливості його заслуховування та опри-
люднення [9].

Окреслення базового переліку показників моні-
торингу та оцінювання реалізації стратегій у загаль-
норегіональній стратегії 2006 року («17 показників 
соціально-економічного розвитку регіонів» [8]) та у 
нормативно-правовому акті зі стратегічного плану-
вання 2011 року («15 показниками моніторингу та 
оцінювання соціально-економічного розвитку» [9]), 
на наш погляд, є позитивним моментом на шляху 
до опрацювання цілісного підходу щодо оцінювання 
рівня соціально-економічного розвитку територій 
мезорівня за результатами реалізації стратегічних 
планів.

У більшості регіональних стратегій розвитку, що 
містять розділ моніторингу та оцінки, представлені 
ті положення, що містяться саме у Державній стра-
тегії регіонального розвитку. Це, наприклад, стра-
тегії Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської та 
Черкаської областей. Лише окремі регіони підійшли 
до процесу планування моніторингу та оцінювання 
реалізації власних стратегій економічного та соці-
ального розвитку більш індивідуально: розробника-
ми враховано теоретико-методологічні напрацюван-
ня закордонної теорії та практики в даному питанні. 
Наприклад, у стратегії Закарпатської області виділя-
ються окремі складові (напрямки) моніторингу: мо-
ніторинг кінцевих показників, моніторинг програм 
та проектів та моніторинг громадської думки. У стра-
тегії розвитку Запорізької області втілено схематич-
ну модель моніторингу, що запропонована в межах 
проекту партнерства України та Канади «Регіональ-
не врядування та розвиток». Основу системи моніто-
рингу складають індикатори, які можна розподілити 
за рівнями стратегічного процесу на: індикатори про-
дуктів, які дозволяють відстежувати прямі (так звані 
«матеріальні») результати; індикатори операційних 
цілей – наслідки реалізації стратегії для цільових 
груп; індикатори стратегічних пріоритетів – відпо-
відно вплив стратегії на громаду, якість життя, ста-
лий розвиток регіону [10].

За тієї ситуації, коли відсутній єдиний підхід та 
регіони керуються власними міркуваннями щодо 
планування системи моніторингу та оцінки реаліза-
ції стратегій розвитку, досить важко говорити про 
оцінювання рівня соціально-економічного розви-
тку соціально-економічних систем за результатами 
реалізації стратегій (особливо про комплексне, ін-
тегральне оцінювання на базі індикаторів успіху), 
оскільки в стратегіях більшості регіонів (не гово-
рячи вже про інші адміністративно-територіальні 
утворення) не находить навіть відображення базовий 
перелік показників моніторингу та оцінки. Така си-
туація обумовлена, в першу чергу, недосконалістю 
нормативно-правового регулювання процесу страте-
гічного планування в країні: стратегії опрацьовані з 
урахуванням небагатослівних щодо моніторингу та 
оцінювання Методичних рекомендацій, частина з 
них були оновлені з урахуванням положень Держав-
ної стратегії регіонального розвитку, а з появою у 
2011 році Постанови КМУ не всі регіони розробили 
нові стратегії або навіть відкоригували чинні. Вели-
кі сумніви – з приводу того, що ситуація зміниться 
із затвердженням Державної стратегії регіонального 
розвитку до 2020 року, проект якої вже пройшов об-
говорення у листопаді 2013 року. Попри чинність 
Постанови КМУ «Про затвердження порядку розро-
блення, проведення моніторингу та оцінки реалізації 
регіональних стратегій розвитку», проект нової за-
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гальнорегіональної стратегії пропонує новий підхід 
щодо моніторингу та оцінки реалізації регіональних 
стратегій розвитку, який базується на концепції 
«вхід, процес, випуск, результат/підсумок». На базі 
цієї концепції визначається певна сукупність індика-
торів процесу реалізації стратегічних планів. Порів-
няння фактичних значень індикаторів зі значенням 
запланованих, яке має здійснюватися що півроку і 
являє собою процес моніторингу та оцінки реалізації 
стратегій [13]. У розрізі трьох стратегічних пріорите-
тів виділяються 16 індикаторів результату, 14 інди-
каторів випуску та низка індикаторів процесу; при 
цьому вказується на уніфікацію системи індикаторів 
для регіональних стратегій розвитку. З огляду на це 
слід припустити, що регіони, знову ж таки за прин-
ципом централізації, мають опрацювати регіональ-
ні стратегії розвитку до 2020 року. Питання лише 
в тому, чим керуватися: положеннями Державної 
стратегії регіонального розвитку до 2020 року при 
ще чинній Державній стратегії регіонального розви-
тку до 2015 року, чи положеннями Постанови КМУ 
2011 року, адже вони містять різний підхід щодо ви-
дів моніторингу та переліку індикаторів моніторингу 
та оцінювання реалізації регіональних стратегій роз-
витку.

Відсутність єдиного підходу щодо окреслення ін-
дикаторів виконання заходів та запланованих цілей, 
тобто показників, за допомогою яких буде здійсню-
ватися моніторинг та на етапі оцінки визначатиметь-
ся рівень прогресу щодо виконання стратегічних за-
вдань, вказує на недосконалість системи планування 
моніторингу та оцінювання в країні. З одного буку, 
це надає самостійності адміністративно-територі-
альним одиницям у виборі індикаторів з огляду на 
специфіку соціально-економічних проблем територій 
мезорівня та використання різних підходів щодо їх 
розв’язання; з іншого, вказує саме на неузгодженість 
нормативно-правового регулювання та неможливість 
проведення загальнорегіональної оцінки результатів 
впровадження стратегічних заходів соціально-еконо-
мічними системами.

Ми дотримуємося позиції, згідно якої стратегії 
економічного та соціального розвитку територій ме-
зорівня в розділі «Моніторинг та оцінювання реалі-
зації стратегічного плану» мають обов’язково місти-
ти однаковий перелік індикаторів – результативних 
показників економічного та соціального розвитку, 
що представляють таку базову складову адміністра-
тивного моніторингу, як моніторинг соціально-еко-
номічних та екологічних показників. Саме за цими 
індикаторами має відбуватися оцінювання результа-
тивності та ефективності реалізації стратегій, на під-
ставі чого можна робити висновок про ефективність 
діяльності органів місцевого самоврядування у на-
прямку сприяння досягненню стратегічної мети еко-
номічного та соціального розвитку адміністративно-
територіальних одиниць та, відповідно, результати 
їх просування у напрямку досягнення стратегічної 
мети макрорівня. Індикатори, за складовою моні-
торингу реалізації програм та проектів, – це лише 
допоміжні показники, досягнення яких у кінцевому 
підсумку впливатиме на результати соціально-еконо-
мічного розвитку територій, тобто на результативні 
показники, і, відповідно, підбираються вони на роз-
суд органів місцевого самоврядування та для контр-
олю їх поточної управлінської діяльності з урахуван-
ням специфіки проблем та проектного забезпечення 
стратегій.

Лише у тому випадку, коли стратегічні плани 
економічного та соціального розвитку територій ма-

тимуть однаковий перелік співставних результатив-
них індикаторів, можна говорити про інтегральне 
оцінювання рівня соціально-економічного розвитку 
територій за результатами реалізації стратегій. 

Висновки. Підсумовуючи проведене дослідження, 
можна зробити такі висновки. Моніторинг та оці-
нювання реалізації стратегій економічного та соці-
ального розвитку територій слід розглядати як різні 
сутнісні інструменти перевірки виконання стратегіч-
них планів, що слідують один за одним. Вихідним 
інструментом є моніторинг – як спеціально організо-
вана та постійно діюча система збирання та аналізу 
статистичної інформації відносно результатів реалі-
зації стратегічних цілей та завдань на шляху досяг-
нення стратегічної мети розвитку мезосистеми, за-
для своєчасного виявлення проблем та відхилень від 
намічених результатів і здійснення необхідних кори-
гувань. На підставі показників моніторингу прово-
диться оцінка результатів стратегічного планування 
– судження про ефект щодо соціально-економічного 
розвитку мезосистеми, який виявляється шляхом 
порівняння досягнутого результату з окресленими 
критеріями. На етапі планування соціально-еконо-
мічного розвитку територій мезорівня важливо ви-
значити перелік показників, за допомогою яких буде 
здійснюватися моніторинг та на етапі оцінки визна-
чатиметься рівень прогресу щодо виконання страте-
гічних завдань. Серед великого їх різноманіття, що 
обумовлено специфікою проблем територій мезорівня 
та різними підходами щодо їх розв’язання, у стра-
тегіях має міститися блок результативних показни-
ків економічного та соціального розвитку, що пред-
ставляють таку базову складову адміністративного 
моніторингу, як моніторинг соціально-економічних 
та екологічних показників. Саме за цими індикато-
рами має відбуватися оцінювання результативності 
та ефективності реалізації стратегій та оцінювання 
рівня соціально-економічного розвитку територій, на 
підставі чого можна робити висновок про ефектив-
ність діяльності органів місцевого самоврядування 
у напрямку сприяння досягненню стратегічної мети 
економічного та соціального розвитку адміністратив-
но-територіальних одиниць.
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Стаття присвячена дослідженню основ відтворення аграрного ресурсного потенціалу в сучасних умовах виробництва. Ви-
значено групи факторів, що впливають на цей процес та основні напрями державної підтримки щодо забезпечення процесу від-
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ГО РОСТА

Статья посвящена исследованию основ воспроизводства аграрного ресурсного потенциала в современных условиях про-
изводства. Определены группы факторов, влияющих на этот процесс, основные направления государственной поддержки по 
обеспечению процесса воспроизводства аграрного ресурсного потенциала. 
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The paper deals with the investigating the basics of agricultural resource potential reproduction in modern production conditions. 

Groups of factors influencing this process are grounded, the main directions of state support ensuring the agricultural resource potential 
reproduction process are defined. 
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Постановка проблеми. Формування ефективного 
агропромислового виробництва, що забезпечує потре-
би населення в продуктах харчування, задовольняє 
попит підприємств переробних галузей, а також по-
треби експорту в сільськогосподарській продукції та 
стабільність продовольчих ринків, є сьогодні страте-
гічною метою аграрної політики нашої держави. В 
досягненні цієї мети важливе місце займають питан-
ня формування, оптимального використання та від-
творення ресурсного потенціалу. 

В умовах деградації природних систем життєза-
безпечення, незавершеності ринкових реформ, неста-
більності політичної і соціально-екномічної ситуації 
в державі проблема відтворення аграрного ресурсного 
потенціалу України набуває особливої актуальності. 
Складність її вирішення зумовлена недосконалістю 
національного законодавства, що регулює економіч-
ні процеси, некомплексним підходом до здійснення 
ринкових реформ і непослідовністю економічної по-
літики. Тому на сучасному етапі розвитку ринкової 
економіки необхідно удосконалювати підходи до ви-
значення механізму та обґрунтування шляхів його 
забезпечення відтворення аграрного ресурсного по-
тенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій пока-
зав, що питанням ефективного використання та від-
творення ресурсів у цілому та аграрного ресурсного 
потенціалу зокрема присвячені праці відомих ві-
тчизняних та зарубіжних вчених-економістів, таких 

як П. Дуглас, Дж. Б. Кларк, К. Кобб, А. Маршалл,  
К. Макс, Д. Рикардо, Б. Пасхавер, В. Месель-Весе-
ляк Г. Підлісецький, В. Трегобчук, А. Юзефович,  
В. Шиян, В. Юрчишин та ін.

Цими науковцями дослідженні окремі питання, 
пов’язані з проблемою відтворення ресурсного потен-
ціалу, проте це не знижує її актуальності та необхід-
ності розробки нових, адаптованих до сучасних умов 
підходів, до питання ресурсного потенціалу як одно-
го із чинників забезпечення економічного зростання 
агросфери.

Постановка завдання. На основі вищевикладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розробці та обґрунтуванні шляхів забезпе-
чення відтворення ресурсного потенціалу агросфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. За ви-
значенням Н. Дешевової, ресурсний потенціал аграр-
ного виробництва являє собою складну, безперервно 
відтворювальну систему, елементами якої є всі його 
компоненти (природний, трудовий, фінансовий, під-
приємницький, інформаційний, матеріально-тех-
нічний, технологічний, інституційний ресурси), а 
зв’язки між ними визначаються соціальними, еко-
номічними, політичними, інфраструктурними та ін-
шими чинниками, що зумовлюють функціонування і 
розвиток аграрної економіки [1]. 

Провідними складовими аграрного потенціалу є 
земля, матеріально-технічні засоби, трудові, фінан-
сові і різноманітні нематеріальні ресурси. Украї-


