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АНОТАЦІЯ
У статті доведено, що механізм діагностики регіонального 

соціуму складається із взаємопов’язаних етапів, які визначають 
його зміст, послідовність здійснення та функціонування, ключо-
вим етапом якого слід вважати моніторинг. Він здійснюється за 
методикою та показниками, які є елементами механізму діагнос-
тики, забезпечує механізм діагностики необхідною інформаці-
єю, яка потрібна при прийнятті управлінських рішень. 
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вдання моніторингу, організація моніторингу.

АННОТАЦИЯ
В статье доказано, что механизм диагностики региональ-

ного социума состоит из взаимосвязанных этапов, которые 
определяют его содержание, последовательность осущест-
вления и функционирования, ключевым этапом которого сле-
дует считать мониторинг. Он осуществляется по методике и 
показателям, которые являются элементами механизма диа-
гностики, обеспечивает механизм диагностики информацией, 
необходимой при принятии управленческих решений.

Ключевые слова: диагностика, мониторинг, региональ-
ный социум, условия жизнедеятельности, механизм диагно-
стики, цели и задачи мониторинга, организация мониторинга.

ANNOTATION
In article it is proved that the mechanism diagnosis regional 

society consists of interconnected stages, which define the con-
tent, sequence of implementation and operation, a key step which 
should be considered as monitoring. Monitoring is carried out on 
the methodology and indicators that are the elements of the mech-
anism of diagnosis. Monitoring provides a mechanism diagnostic 
information necessary when making management decisions.

Keywords: diagnosis, monitoring, regional society, living con-
ditions, mechanism of diagnosing, goals and objectives of monitor-
ing, organise of monitoring.

Постановка проблеми. У сучасній науці 
існує потужній інструментарій методів дослі-
дження, які використовуються для розв’язання 
різних за своїм характером наукових завдань, 
у тому числі це стосується методичного забез-
печення досліджень регіонального соціуму. 
Вибір методів залежить від об’єкта та предмета 
дослідження, їхньої мети і завдань, інформа-
ційного забезпечення та ін. Механізм діагнос-
тики регіонального соціуму складається із 
взаємопов’язаних етапів, які визначають його 
зміст, послідовність здійснення та функціону-
вання, що являє собою особистий життєвий 
цикл діагностики, ключовим етапом якого слід 
вважати здійснення моніторингу. Отже, про-
ведення моніторингу як складової частини діа-

гностики регіонального соціуму виявляється 
необхідною процедурою, мета якої полягає у 
оцінці результативності, повноти та ефектив-
ності реалізації запропонованих заходів, що 
спрямовані на подолання, елімінування нега-
тивних тенденцій у відтворенні соціального 
життя населення та визначення відповідних 
організаційних заходів, які спрямовані на роз-
виток регіонального соціуму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням методології діагностики регіональ-
ного соціуму присвячено чимало досліджень про-
відних вчених, таких як Василенко В.Н. [1; 2],  
Гранбер А.Г. [3], Костирко Л.А. [4] та ін. Зна-
чний внесок у розробку науково-методичних 
засад проведення моніторингу та оцінювання 
стратегій і програм регіонального розвитку в 
Україні зробили вітчизняні вчені-економісти 
Винницький Б., Лендьел М., Ратейчак Ю., Сан-
жаровський І та ін. [5; 6]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. При дослідженні існуючих 
підходів до встановлення сутності діагностики 
було доведено, що існує, у загальному вигляді, 
три підходи до її визначення. По-перше, це 
здатність розпізнавати стан об’єкта, по-друге, 
визначення сутності поняття «діагностика» 
через складову управлінської діяльності, 
по-третє, визначення сутності через розуміння 
того, що вона є інструментарієм здійснення ана-
лізу стану об’єкту дослідження. Отже, у сучас-
ній науці не має чіткого підходу щодо визна-
чення поняття «діагностика» і, як наслідок 
цього, визначення науково-методичних засад 
механізму діагностики регіонального соціуму, 
складовою частиною якого є моніторинг умов 
життєдіяльності регіонального соціуму.

Мета статті полягає у обґрунтуванні моніто-
рингу умов життєдіяльності як складової час-
тини діагностики регіонального соціуму.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
засаді попередніх досліджень встановлено, що 
регіональний соціум як соціально-економічна 
категорія відображає сукупність індивідуумів, 
які об’єднані у територіальну стійку соціальну 
спільність, що забезпечує соціально-економіч-
ний розвиток відповідної території, котру поєд-
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нують загальні умови життєдіяльності в єди-
ному природно-географічному, політичному, 
правовому, економічному, соціальному, інфор-
маційному, освітньому, культурному, релігій-
ному, етнічному та ін. просторі та які мають 
особисті розбіжності у межах національних, 
соціальних та політичних груп.

Встановлення закономірностей відтворення 
соціального життя регіонального соціуму, яке 
відбувається за умов певних соціальних відно-
син і національних традицій, соціально-еконо-
мічних і демографічних особливостей, обумов-
лює необхідність проведення діагностики цього 
процесу та отримання обґрунтованого висновку 
на засаді сукупності методів, засобів та принци-
пів, які забезпечують виявлення наявних тен-
денцій. 

Головною метою діагностики є встановлення 
діагнозу об’єкта дослідження на дату завершення 
цього дослідження і на перспективу. Діагноз, що 
був отриманий в результаті діагностики, є аналі-
тичним забезпеченням управлінських рішень як 
на рівні держави, регіонів, галузей, так і окре-
мих установ та підприємств. Реалізувавши мету 
на основі даних діагнозу, можна вибрати пра-
вильну і грамотну економічну і соціальну полі-
тику, стратегію і тактику [7, с. 152]. Доведено, 
що діагностика складається з таких послідовних 
та взаємопов’язаних етапів: по-перше, аналіз, 
по-друге, синтез, по-третє, оцінка досліджува-
ного явища.

Змістом аналізу регіонального соціуму є 
комплексне дослідження основних складових 
відтворення соціального життя населення, 
визначення причинно-наслідкових зв’язків і 
тенденцій їх розвитку з метою встановлення 
обґрунтованого, на засаді отриманих результа-
тів проведеного дослідження, діагнозу. Вико-
ристання синтетичного методу у діагностиці 
регіонального соціуму дозволяє об’єднати 
отримані в процесі аналізу результати та на їх 
засаді обґрунтувати силу (міру інтенсивності) 
та напрям (тенденції) впливу одних складо-
вих соціального життя населення відповідної 
території на інші. Так, наприклад, синтетич-
ний метод дозволяє визначити силу та напрям 
впливу такої складової, як відтворення насе-
лення на процеси формування трудових ресур-
сів та рівень суспільного здоров’я. Чи, навпаки, 
визначити силу та напрям впливу складових від-
творення суспільного здоров’я на формування, 
розподіл, перерозподіл та використання трудо-
вих ресурсів, чисельність та вікову структуру 
населення. Відтворення освітнього рівня регіо-
нального соціуму на стан суспільного здоров’я, 
а також на формування, розподіл, перерозподіл 
та використання трудових ресурсів, чисельність 
та вікову структуру населення тощо. Оцінка, 
як остання складова діагностики регіонального 
соціуму, дозволяє описати та охарактеризувати 
стан об’єкта дослідження як унікальне поєд-
нання ознак на засаді отриманих у результаті 
аналізу причинно-наслідкових зв’язків і тен-

денцій їх розвитку та синтезу складових проце-
сів відтворення соціального життя населення.

Механізм діагностики регіонального соціуму 
розглядається як система взаємодії економіч-
них та соціальних явищ і процесів, що відбу-
ваються у соціальному житті населення регіону 
на основі сукупності природно-географічних, 
екологічних та інституціональних передумов 
його відтворення, та як організацію процесу 
дослідження на засаді методологічних принци-
пів, підходів, методів. Це забезпечує суб’єктам 
діагностики, відповідно до встановленої мети, 
можливість виявити тенденції розвитку дослі-
джуваних процесів, отримати діагноз, спрогно-
зувати результати їх розвитку. 

Результатом функціонування цього меха-
нізму є отримання діагнозу на підставі вста-
новленого стану досліджуваних складових соці-
ального життя населення регіону, виявлення 
причин, що викликали, відхилення від норма-
тивних показників і прогнозування тенденцій 
розвитку регіонального соціуму. 

Діагностика регіонального соціуму склада-
ється із взаємопов’язаних етапів, які визна-
чають її зміст, послідовність здійснення та 
функціонування, що являє собою особистий 
життєвий цикл діагностики, який починається 
із формування загальної мети та закінчується 
виконанням управлінської функції, такої як 
контроль, ключовим етапом якого слід вважати 
здійснення моніторингу.

Загальну схему механізму діагностики регіо-
нального соціуму надано на рис. 1.

Отже, за своїм змістом механізм діагностики 
регіонального соціуму є комплексом організа-
ційних, інформаційних, методичних та управ-
лінських взаємопов’язаних послідовних дій, 
призначених для виявлення тенденцій розви-
тку відтворення соціального життя населення з 
метою розробки дієвих стабілізаційних стратегій 
економічного та соціального розвитку регіону.

Більш детально науково-методичні засади 
забезпечення механізму діагностики регіональ-
ного соціуму розглянуті у наступних працях [8; 9].

Моніторинг покликаний виконувати функ-
цію контролю за економічними та соціальними 
явищами і процесами, що пов’язані із зміною 
умов відтворення соціального життя населення 
регіону та є важливою складовою частиною діа-
гностики регіонального соціуму.

Взагалі під моніторингом (від лат. monitor – 
той, що наглядає, нагадує) у сучасній науці 
розуміється комплекс спостереження, збору, 
обробки та надання інформації за кількісними 
та якісними змінами у розвитку природних, 
технічних та суспільних процесів або явищ, 
що дозволяє здійснювати безперервний контр-
оль за станом об’єкта дослідження, результатом 
якого є отримання оцінки стану та визначення 
негативних тенденцій розвитку досліджуваного 
процесу або явища. 

На засаді отриманих у результаті моніто-
рингу діагнозів здійснюється прогнозування 
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можливих змін в умовах життєдіяльності регі-
онального соціуму та розроблюються науково-
обґрунтовані рекомендації або корегуються вже 
прийняті заходи щодо соціально-економічного 
розвитку території, які є підставою для обґрун-
тування відповідних управлінських рішень на 
ранніх стадіях виникнення проблемних проце-
сів або явищ з метою їх попередження, подо-
лання або нейтралізації впливу. 

Важливим з точки зору визначення сутності 
моніторингу є те, що його проведення не є без-
посередньо управлінською діяльністю, але є 
її складовою. Отже, виконання моніторингом 
контрольної функції дає можливість отримати 
потрібну інформацію, яка є необхідною для 
прийняття відповідних управлінських рішень 
з поліпшення умов відтворення соціального 
життя регіонального соціуму.

Організацію моніторингу доречно розгля-
дати як побудову структурно-функціональної 
організованої системи, основними елементами 
якої є комунікаційна та інфор-
маційно-аналітична струк-
тури. Комунікаційна струк-
тура покликана забезпечити 
регулярний збір, накопичення 
та зберігання інформації, що 
стосується стану та розвитку 
об’єкту дослідження. Побудова 
інформаційно-аналітичних сис-
тем зумовлена збором і акуму-
ляцією статистичної інформації 
та тієї, що отримана із звітів 
у разі спостережень, соціоло-
гічних досліджень, методом 
експертних оцінок, неявних 
множин, модельних прогно-
зів тощо. Функціонування цих 
систем направлено на подання 
постійно оновленої, порівня-
ної у часі інформації, викорис-
тання якої дозволяє діагносту-
вати існуючі негативні явища 
та процеси, що відбуваються у 
відтворенні соціального життя 
населення регіону, ідентифіку-
вати їх та запропонувати оздо-
ровчі заходи. 

При організації моніторингу 
умов життя регіонального соці-
уму важливо враховувати те, 
що він є результуючою скла-
довою механізму діагностики 
регіонального соціуму. Отже, 
при проведенні моніторингу 
доцільним є використання 
запропонованого науково-мето-
дичного інструментарію діа-
гностики регіонального соці-
уму. На засаді зазначеного 
можна стверджувати, що в 
систему моніторингу повинні 
входити елементи механізму 

діагностики регіонального соціуму. Так, об’єкт 
спостереження визначається у залежності від 
запропонованих об’єктів діагностики регіональ-
ного соціуму, а саме це відтворення населення, 
трудових ресурсів, суспільного здоров’я, освіт-
нього рівня та культурного розвитку.

Проведення моніторингу повинно здійсню-
ватись за розробленою програмою, що склада-
ється з комплексу взаємопов’язаних елементів, 
які спрямовані на формування дієвої системи 
довгострокового, неперервного, систематичного 
спостереження за динамікою показників осно-
вних складових відтворення соціального життя 
регіонального соціуму та умов його життєдіяль-
ності в межах адміністративно-територіального 
утворення. 

Моніторинг умов життя регіонального 
соціуму здійснюється відповідно до основних 
складових відтворення соціального життя 
регіонального соціуму, а саме за такими 
напрямами:
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Рис. 1. Механізм діагностики регіонального соціуму
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- відтворення населення. Моніторинг складу 
та розміщення населення, його природного, 
механічного та соціального рухів;

- відтворення трудових ресурсів. Моніторинг 
формування, розподілу, перерозподілу та вико-
ристання трудових ресурсів;

- відтворення суспільного здоров’я насе-
лення. Моніторинг функціонування системи 
охорони здоров’я, діяльності закладів охорони 
здоров’я, стану суспільного здоров’я населення;

- відтворення освітнього рівня населення. 
Моніторинг функціонування системи освіти 
та науки, діяльності установ освіти та науки, 
освітнього рівня населення;

- відтворення культурного розвитку насе-
лення. Моніторинг функціонування закладів 
культури, діяльності установ культури;

- екологічно-безпечний розвиток території. 
Моніторинг техногенного навантаження території;

- соціально-економічний розвиток території. 
Моніторинг рівня доходів та якості життя регі-
онального соціуму.

По кожному із зазначених об’єктів здійсню-
ється спостереження, збір даних, проводиться 
діагностика, визначається напрям розвитку 
процесу або явища, визначаються симптоми 
змін та встановлюється діагноз, здійснюється 
контроль за змінами у розвитку. За результа-
тами моніторингу складаються карти діагнос-
тики по кожному об’єкту діагностики.

Перелік видів завдань моніторингу склада-
ється на засаді запропонованої послідовності 
етапів проведення діагностики, що покликані 
забезпечити отримання обґрунтованого висно-
вку на підставі встановленого стану дослі-
джуваних складових відтворення соціального 
життя регіонального соціуму. Для кожної 
складової соціального життя населення регі-

ону складається окремий 
план моніторингу з ураху-
ванням особливостей умов 
формування та існування. 

Накопичення значної 
кількості інформації зде-
більшого дозволяє встано-
вити зміни, що відбува-
ються у соціальному житті 
регіонального соціуму. 
Однак слід зауважити, 
що наявна інформація не 
дозволяє у повній мірі оці-
нити кількісні та якісні 
характеристики окремих 
складових життєдіяльності 
регіонального соціуму, 
дослідити у повній мірі про-
цеси та явища, що відбува-
ються у відтворенні соці-
ального життя населення, 
встановити та оцінити 
взаємозв’язок і взаємодію 
між основними його скла-
довими. Причинами цього 
є об’єктивні обставини, які 
можна пояснити трудно-
щами в офіційній реєстра-
ції та обліку цих процесів. 

Таким чином, виникає 
необхідність узгодженості, 
взаємодії та співробітни-
цтва між суб’єктами моні-
торингу з метою надання 
інформації, створення 
єдиного банку даних та 
мережі обміну інформа-
цією, розробки загального 
інструментарію здійснення 
моніторингу, системи пла-
нування дослідження, 
контрольних заходів, про-
гнозування змін умов жит-
тєдіяльності населення, а 
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Таблиця 1
Карта моніторингу відтворення соціального життя регіонального соціуму  

(на прикладі Харківської області)

Показники Трендові моделі
Напрями тренду

Симптоми Діагнози
скорочення стагнація зростання

Діагностика відтворення населення
Чисельність всього 
населення

у = 2935,9 – 25,68х, 
R2 = 0,883 + Реальна 

небезпека

З
ат

я
ж

н
а 

д
ем

ог
р
аф

іч
н
а 

к
р
и
за

Чисельність 
сільського населення

у = 633,97 – 12,318х, 
R2 = 0,921 + Реальна 

небезпека
Чисельність міського 
населення

у = 2301,9 – 13,36х, 
R2 = 0,837 + Реальна 

небезпека
Коефіцієнт 
народжуваності

у = 6,8 + 0,49х, 
R2 = 0,901 + Ремісія

Коефіцієнт 
смертності

у = 17,16 – 0,38х, 
R2 = 0,879 + Реальна 

небезпека
Вікова структура 
населення: 
навантаження 
за рахунок осіб 
похилого віку  
(65 років і старших)

у = 136,34 + 10,54х, 
R2 = 0,701 +

Реальна 
небезпека

навантаження  
за рахунок дітей 
(до 14 років)

у = 189,99 – 19,76х, 
R2 = 0,811 + Реальна 

небезпека

Вихідні умови для встановлення діагнозу відтворення трудових ресурсів за 2013 р.
Рівень економічної активності населення, % 65,7
Рівень безробіття населення за методологією МОП, % до ЕАН у віці 15–70 років 6,4
Рівень зареєстрованого безробіття, % до середньорічної чисельності населення працездатного 
віку 2,1

Середня тривалість пошуку роботи безробітними, місяців 5
Попит на робочу силу, тис. осіб 3,7
Навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію (осіб) 7

також удосконалення системи прийняття ефек-
тивних управлінських рішень. Вирішення цих 
проблем полягає у розробці комплексної про-
грами моніторингу умов життя регіонального 
соціуму. 

Науково-методичне забезпечення проведення 
моніторингу базується на відповідному інстру-
ментарії, який розроблений для здійснення 
діагностики регіонального соціуму. Виходячи 
з основних науково-методичних положень фор-
мування механізму діагностики регіонального 
соціуму, можна виділити наступні підходи до 
концепції інструментарію моніторингу умов 
життя населення регіону:

- проведення моніторингу з використанням 
еталонних (критеріально- оціночних або норма-
тивних показників прийнятних для даної тери-
торії); 

- розробка системи оціночних показників, 
що дозволяють надати кількісну та якісну 
оцінку процесам та явищам, що відбуваються;

- застосування комплексних та інтегральних 
показників з метою визначення тенденцій роз-
витку основних складових соціального життя 
населення регіону;

- обґрунтування методів аналізу, синтезу та 
оцінки основних складових соціального життя 
населення регіону.

У процесі діагностики умов життя населення 

регіону відбувається порівняння розрахованих 
показників з еталонними значеннями.

Послідовність здійснення моніторингу умов 
життя регіонального соціуму наведена на рис. 2.

Моніторинг умов життя регіонального соці-
уму здійснюється за методикою та показни-
ками, які є елементами механізму діагностики, 
що представляє собою комплекс організацій-
них, інформаційних, методичних та управлін-
ських взаємопов’язаних послідовних дій, при-
значених для виявлення тенденцій розвитку 
відтворення соціального життя населення з 
метою розробки дієвих стабілізаційних страте-
гій економічного та соціального розвитку регі-
ону (табл. 1).

Обсяги фінансування робіт із проведення 
та функціонування моніторингу визнача-
ються органами місцевого самоврядування на 
підставі Програми моніторингу умов життя 
регіонального соціуму. Також можуть бути 
залучені кошти національних та міжнарод-
них організацій, гранти на проведення дослі-
дження, спонсорська допомога юридичних та 
фізичних осіб. 

Результативність моніторингу умов життя 
регіонального соціуму полягає у виконанні 
управлінських функцій суб’єктами моніто-
рингу, а саме досягнення намічених цілей та 
виконання визначених завдань, що дає підставу 
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Чисельність 
населення:
у працездатному 
віці, тис. осіб

у=2937,7-27,038х
R2=0,868 + Реальна 

небезпека
молодше 
працездатного 
віку, тис. осіб

у=935,2-27,675х
R2=0,821

+ Реальна 
небезпека

Чисельність 
працюючих 
пенсіонерів, тис. осіб

у=249,65-7,194х
R2=0,906

+ Відсутність 
небезпеки

Чисельність учнів 
професійно-технічних 
навчальних закладів, 
тис. осіб

у = 25,78 – 1,022х, 
R2 = 0,731

+ Реальна 
небезпека

Чисельність студентів 
ВНЗ І–ІІ рівнів 
акредитації, тис. осіб

у = 33,38 – 2,68х,  
R2 = 0,860

+ Реальна 
небезпека

Чисельність студентів 
ВНЗ ІІІ–ІV рівнів 
акредитації, тис. осіб

у = 221,18 – 3,42х, 
R2 = 0,027

+ Відсутність 
небезпеки

Чисельність 
працівників, 
які підвищили 
кваліфікацію, 
тис. осіб

у=152,87 + 0,101х
R2=0,011

+ Реальна 
небезпека

Фаза розподілу та перерозподілу
Економічно активне 
населення у віці 
15–70 років

у = 1425 – 7,658х, 
R2 = 0,491

+ Реальна 
небезпека

Економічно 
неактивне населення 
у віці 15–70 років

у = 834,17 – 12,13х, 
R2 = 0,548

+ Відсутність 
небезпеки

Зайняті у = 1295,4 – 1,98х, 
R2 = 0,093 + Реальна 

небезпека

Безробітні у = 129,6 – 5,678х, 
R2 = 0,194 + Відсутність 

небезпеки
Середньорічна 
кількість найманих 
працівників

у = 974,6 – 26,18х, 
R2 = 0,901

+ Реальна 
небезпека

Діагностика відтворення культурно розвитку населення
Кількість закладів 
культури:
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театри у=7 + Ремісія 

музеї у = 22,73 + 1,25х, 
R2 = 0,782 + Відсутність 

небезпеки

бібліотеки у = 1372,8 – 56,7х, 
R2 = 0,509 + Реальна 

небезпека
книжковий 
фонд бібліотек, 
примірників, млн. 

у = 28,083 – 1,6х,  
R2 = 0,482

+ Реальна 
небезпека

бібліотеки у сільській 
місцевості

у = 676,0 – 13,6х,  
R2 = 0,828 + Реальна 

небезпека
книжковий 
фонд бібліотек у 
сільській місцевості, 
примірників, млн. 

у = 7,56 – 0,338х,  
R2 = 0,964

+ Реальна 
небезпека

демонстратори
фільмів

у = 97,47 + 2,897х, 
R2 = 0,254 + Відсутність 

небезпеки
заклади культури 
клубного типу

у = 777,87 – 9,76х, 
R2 = 0,716 + Реальна 

небезпека
заклади культури 
клубного типу у 
сільській місцевості

у = 693,9 – 19,5х, 
R2 = 0,797

+ Реальна 
небезпека

Продовження таблиці 1
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для оперативного реагування на зміни в умовах 
життя регіонального соціуму. 

Висновки. Механізм діагностики регіональ-
ного соціуму варто розглядати як систему вза-
ємодії економічних та соціальних явищ і про-
цесів, що відбуваються у соціальному житті 
населення на основі сукупності природно-гео-
графічних, екологічних та інституціональних 
передумов його відтворення та як організацію 
процесу дослідження на засаді методологічних 
принципів, підходів, методів. Це забезпечує 
суб’єктам діагностики, відповідно до встановле-
ної мети, можливість виявити тенденції розви-
тку досліджуваних процесів, отримати діагноз, 
спрогнозувати результати їх розвитку. 

Формування механізму діагностики регіо-
нального соціуму передбачає необхідність вра-
хування чинників та реальних умов, за яких 
відбувається відтворення соціального життя 
населення та які впливають на об’єкт дослі-
дження. Механізм діагностики складається із 
взаємопов’язаних етапів, які визначають його 
зміст, послідовність здійснення та функціону-
вання, що являє собою особистий життєвий 
цикл діагностики, ключовим етапом якого слід 
вважати здійснення моніторингу.

Результатами моніторингу умов життєді-
яльності регіонального соціуму є інформаційне 
забезпечення аналітичного та науково-методич-
ного обґрунтування стратегій, програм, що сто-
суються розвитку соціальної сфери території, а 
саме інформаційна підтримка реформ соціальної 
сфери, метою яких є підвищення рівня та якості 
життя; питань щодо забезпечення сталої ситуації 
на ринку праці; подолання кризової демографіч-
ної та екологічної ситуацій; збереження здоров’я 
населення, доступності та якості медичного 
обслуговування; розвиток житлово-комунального 
господарства та сфери побутових послуг тощо.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у розробці заходів, які ґрунтуються на 
висновках, отриманих у результаті моніторингу 
умов життя регіонального соціуму, що дозво-
лять надавати рекомендації державним орга-
нам виконавчої влади для прийняття відповід-
них управлінських рішень та корегувати вже 
діючі програми розвитку території в залежності 
від визначених змін.
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