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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління розвитком інфраструктурного забезпе�

чення регіону повинне грунтуватися на об'єктивній
інформації, котру можна отримати шляхом організації
моніторингу ситуації в галузі.
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У статті обгрунтовано необхідність та доцільність проведення моніторингу та оцінки управління роз3

витком інфраструктури регіону. Наведено типи моніторингу: моніторинг ситуації та моніторинг проце3

су. Наведено принципи, за якими має проводитися моніторинг. Підкреслено, що оцінювання є невід'ємною

специфічною складовою управління й перелічені його завдання. Зауважується, що моніторинг та оціню3

вання представляють собою інструменти механізму управління розвитком інфраструктурного забезпе3

чення регіону. Обгрунтовано застосування комплексного підходу до проведення оцінювання управлін3

ня розвитком інфраструктури, названо його критерії: комплексність, швидкість, точність, універсальність.

На підставі проведених досліджень розроблено спосіб комплексної оцінки управління інфраструктур3

ним забезпеченням регіону. Для найбільш повної і достовірної оцінки пропонується використовувати

системний підхід, що забезпечить максимальний облік елементів, що складають транспортний потен3

ціал регіону, виявить його потенційні можливості. Підкреслюється важливість та необхідність визначення

секторів оцінювання. На основі проведеного експертного оцінювання пропонуються відповідні сектори

та наводиться стисла їх характеристика. Дослідження існуючих методик оцінки управління інфраструк3

турою, дозволили виділити ряд індикаторів (показників), що характеризують результати управління

транспортною інфраструктурою регіону за визначеними секторами. Запропоновано визначення стану

управління розвитком інфраструктурного забезпечення регіону, котре грунтується на різниці площ пря3

мокутників: між площею ідеального стану і фактичними результатами оцінки. Прямокутник оцінки доз3

воляє наочно продемонструвати рівень стану управління розвитком інфраструктурного забезпечення

регіону для прийняття управлінських рішень.

The necessity of realisation monitoring of management is reasonable by development of an infrastructure of

region in the article. Monitoring types are resulted: monitoring of a situation and process monitoring. Principles

according to which monitoring should be carried out are resulted. It is underlined that estimation is the integral

specific component of management and its problems are transferred. It is noticed that monitoring and estimations

represent tools of a controlling mechanism development of infrastructural maintenance of region. Application

of the complex approach to realisation of estimation of management by infrastructure development is reasonable,

its criteria are named: integrated approach, speed, accuracy, universality. On the basis of the conducted researches

the image of a complex estimation of management is developed by infrastructural maintenance of region. For

the most complete and authentic estimation it is offered to use the system approach which will supply the

maximum account of elements which make transport potential of region, will reveal its potential possibilities.

Importance and necessity of definition of sectors of estimation is underlined. On the basis of the conducted

expert estimation corresponding sectors are offered and their short characteristic is resulted. Research of existing

techniques of an estimation of management by an infrastructure, have allowed to allocate a number of indicators

(indicators) that results of management of a transport infrastructure of region behind certain sectors characterise.

Statusing of management by development of infrastructural maintenance of region which is based on distinction

of the areas of rectangles is offered: between the area of an ideal condition and actual results of an estimation.

The estimation rectangle allows to demonstrate visually level of a condition of management of development of

infrastructural maintenance of region for acceptance of administrative decisions.

Ключові слова: моніторинг і оцінка, механізм керування, алгоритм оцінювання, сектори оцінки, комплек�
сний підхід.

Key words: monitoring and an estimation, a controlling mechanism, algorithm of estimation, sectors estimation,
the complex approach.

Оцінку управління розвитком інфраструктурного
забезпечення регіону слід проводити для виявлення
рівня його ефективності, удосконалювання окремих
елементів, поліпшення характеристик, зростання кон�
курентоспроможності регіону.
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Отже, досягнення цілей механізму управління роз�
витком інфраструктурного забезпечення регіону та
реалізації стратегічних програм розвитку його інфрас�
труктури, створення можливості своєчасно відслідко�
вувати та коригувати відхилення у ході виконання зав�
дань необхідно розробити ефективну систему зворот�
ного зв'язку шляхом запровадження моніторингу та оц�
інювання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розгляд процедур моніторингу та

оцінки управління розвитком інфраструктури регіону
як головних інструментів механізму управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Моніторинг та оцінка є невід'ємними складовими

теоретичних та практичних розробок багатох науковців:
Воронкової А., Родіонова О., Боврона Б., Вігода А., Бер�
данова О., Євтухова Т., Легенько Ю., Мамонової В. та
ін.

Способи оцінки та організація моніторингу багато
в чому залежать від особливостей та специфічних рис
галузі, що підлягає дослідженню. Виникає необхідність
в пошуку комплексного підходу до проведення оцінки
стану управління розвитком інфраструктурного забез�
печення регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Моніторинг — це постійний процес збору даних про
процес і показники виконання заходів, що досягаються
у ході реалізації механізму управління, виконання про�
грам розвитку інфраструкутри, прийнятих в рамках цьо�
го механізму, реалізації інфраструктурних проектів.
Дані, отримані в процесі моніторингу, можуть бути ос�
новою для проведення оцінки ефективності таких про�
грам у рамках дії механізму

Виділяють два основні типи моніторингу [1; 2]:
1. Моніторинг ситуації, коли визначається факт

зміни умов чи незмінний стан справ. Це також передба�
чає збір інформації про загальні тенденції інфраструк�
турного розвитку, зміни державної інфраструктурної
політики, інституційні зміни тощо.

2. Моніторинг процесу передбачає відстежування
прогресу щодо впровадження тих чи інших елементів
програми та досягнення конкретних коротко� та серед�
ньострокових результатів.

Моніторинг має бути: об'єктивним і прозорим; дже�
релом забезпечення громадськості та установ, котрі
фінансують реалізацію інфраструктурних проектів, не�
обхідною інформацією; системним і постійним — тобто
забезпечувати постійний збір та аналіз інформації
упродовж періоду життєвого циклу інфраструктурних
проектів. Збір та аналіз інформації має бути організа�
ційно забезпеченим на основі затвердженої методології
й згідно з планом; таким, що забезпечує впровадження
механізму управління інфраструктурним забезпеченням
регіону згідно з наміченим планом, надаючи інформа�
цію щодо проблем, які необхідно усувати, та щодо своє�
часності реалізації механізму; корисним і таким, що ви�
користовується, інформація, зібрана за допомогою си�
стеми моніторингу, має давати змогу керівництву прий�
мати своєчасні й правильні рішення; таким, що допома�
гає встановлювати цілі й індикатори для всіх коротко�,
середньо� та довгострокових результатів [2—4].

Оцінювання є невід'ємною специфічною складовою
управління, що виконує такі завдання: з'ясовувати на
якомога ранішній стадії, що відбувається із реалізацією
стратегії розвитку інфраструктурного забезечення ре�
гіону, і вчасно запроваджувати коригуючі заходи; ви�
значати, якою мірою діяльність у рамках реалізації стра�
тегії плану досягає заздалегідь визначених цілей, особ�
ливо для ухвалення рішень про те, чи варто продовжу�
вати виконання того чи іншого заходу (проекту); ви�
пробовувати нові підходи до виконання програм у рам�
ках стратегії шляхом реалізації пілотних проектів із
подальшим оцінюванням їх результатів (перевірка но�
вих ідей); визначати, яка з версій оперативних програм

чи проектів забезпечує кращі результати, щоб згодом
її було прийнято як робочу (вибір найкращого варіанта
з кількох альтернатив); добиватися розуміння необхід�
ності подальшого фінансування проекту в рамках стра�
тегії розвитку регіону (ухвалення рішення про продов�
ження фінансування).

Оцінювання — це не одноразовий захід, проте здійс�
нюється в міру виникнення необхідності глибшого й мас�
штабнішого аналізу взаємозв'язку між проблемами та
запитами зацікавлених сторін, на задоволення яких
спрямовані заходи механізму управління розвитком
інфраструктурного забезпечення регіону.

Отже, моніторинг та оцінювання представляють
собою інструменти механізму управління розвитком
інфраструктурного забезпечення регіону.

Моніторинг стану управління інфраструктурним
забезпеченням регіону здійснюють з метою забезпе�
чення органів регіонального управління, а також всіх
зацікавлених сторін даними, що підтверджують чи
спростовують наявність результатів в досягненні цілей
та реалізації завдань механізму управління. Іншими
словами, це процес регулярного збору та фіксації да�
них про ключові елементи транспортного потенціалу
інфраструктури регіону протягом відповідного періо�
ду задля визначення проміжних та остаточних резуль�
татів, своєчасного виявлення проблем та відхилень від
намічених результатів і здійснення необхідних кори�
гувань, забезпечення ефективного використання ре�
сурсів, мінімізації ризиків та негативних наслідків тощо
[3—5].

Отже, моніторинг — це процес відстежування або
вимірювання того, що відбувається в інфраструктурно�
му секторі регіону, він є комбінацією внутрішнього мо�
ніторингу покликаного перевіряти ступінь просування
за обраними стратегічними напрямами до головної мети
механізму управління та досягнення окремих цілей, та
зовнішнього моніторингу, який передбачає збір інфор�
мації щодо ширшого контексту, як�от зміни в законо�
давстві країни, державної політики, ситуації в галузях
та довколишніх регіонах, що мають стратегічне значен�
ня для інфраструктури цього регіону, тенденції та ди�
наміка соціально�економічного розвитку регіону, інсти�
туційні зміни тощо, та забезпечує впровадження меха�
нізму управління розвитком інфраструктурного за�
безпечення відповідно до інтересів і можливостей заці�
кавлених сторін регіону.

Крім показників, моніторингом повинні охоплюва�
тись програми, розвитку інфраструктури, інфраструк�
турні проекти. Звичайно, така інформація повинна бути
чесною і відвертою.

Розглянуті методики не давали можливості для по�
вного і точного аналізу ситуації у регіоні і встановлен�
ню стану інфраструктурного забезпечення регіону.
Поряд з цим при проведенні оцінки одним з головних
факторів є обмеження часу, оскільки це має вплив на
швидкість прийняття управлінських рішень. У резуль�
таті виникає необхідність у комплексному підході до
проведення оцінювання управління інфраструктурним
забезпеченням регіону, критеріями якого є комп�
лексність, швидкість, точність, універсальність.

Оцінка управління розвитком інфраструктурного
забезпечення регіону базується на якісному зборі
інформації для раціонального регулювання взаємозв'�
язків у регіоні. Така оцінка обумовлена необхідністю
запобігання відставання інфраструктури від вимог часу
та потреб регіону, дотримання екологічних норм, стан�
дартів; задоволення потреб різних зацікавлених сторін,
як то бізнесу та населення в продукції транспортної
інфраструктури; регулювання економічних процесів в
регіоні та іншими факторами.

Сьогодні як на рівні Міністерства інфраструктури
України, так і на рівні регіонів відсутня комплексна оцін�
ка управління інфраструктуним забезпеченням регіону.
У практиці використовується багато кількісних, техні�
ко�економічних показників, які характеризують проце�
си, що відбуваються в транспортній інфраструктурі.
Однак для оцінювання управління регіональною транс�
портною інфраструктурою існуючі методики не можуть
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бути використані у повному обсязі через відсутність їх
комплексності й галузевої спрямованості. Аналіз різних
методик оцінок управління транспортною інфраструк�
турою показав, що не існує комплексної методики оці�
нки всіх його складових. Тому виникає необхідність у
розробці комплексної оцінки управління розвитком
інфраструктурного забезпечення регіону.

На підставі проведених досліджень розроблено
спосіб комплексної оцінки управління інфраструкту�
ним забезпеченням регіону. Інформаційною базою
розробленого способу оцінки є законодавчі, норма�
тивні та методичні матеріали законодавчої та виконав�
чої влади; наукові літературні джерела, матеріали опи�
тування експертів в галузі транспортної інфраструк�
тури регіонів.

Для найбільш повної і достовірної оцінки доцільно
використовувати системний підхід до оцінки управлін�
ня інфраструктуним забезпеченням регіону, що забез�
печить максимальний облік елементів, що складають
транспортний потенціал регіону, виявить його потен�
ційні можливості. Системний підхід і комбіноване ви�
користання кількісних і якісних оцінок при вивченні
транспортної інфраструктури регіону дозволяє комп�
лексно оцінити рівень управління інфраструктуним за�
безпеченням регіону і реалізувати її можливості. Тому
оцінка кожного цільового сектору, повинна вестися за
низкою вхідних і вихідних параметрів, а зіставлення цих
показників дозволить одержати необхідну оцінку. Якщо
загальні принципи, регламенти або стандарти оцінки
управління інфраструктурою не задовольняють потре�
би регіону або взагалі не існують через індивідуальність
складових транспортного потенціалу, то регіону варто
встановити і впровадити власні пріоритети і критерії
оцінки управління транспортною інфраструктурою.
Застосування внутрішніх критеріїв ефективності фун�
кціонування транспортної інфраструктури, поряд з ана�
лізом та оцінками інших регіонів, допомагає у встанов�
ленні власних цілей і завдань. Оцінку управління роз�
витком інфраструктурним забезпеченням регіону вар�
то проводити з урахуванням передумов та факторів, що
впливають на її діяльність, і визначених у дослідженні
показників.

Одним із принципових питань проведення будь�яких
оцінювань є визначення секторів оцінювання. На під�
ставі вивчення закордонного досвіду, досягнень дослі�
дників України, проведених досліджень і опитувань у
даній сфері було виявлено, що оцінку управління інфра�
структуним забезпеченням регіону доцільно проводи�
ти за наступними секторами, представленими на рисун�
ку 1.

Оскільки для повноти оцінки управління інфра�
структуним забезпеченням регіону враховано критерій
комплексності, тому увагу сфокусовано на головних
складових управління інфраструктурою.

Оцінка управління розвитком інфраструктурним
забезпеченням регіону повинна охоплювати декілька
секторів, котрі характеризують управління та є цільо�
вими установами його здійснення. Саме ці сектори й
визначають можливості регіону здобути стійкі конку�
рентні позиції. Відсутність розвинутої транспортної
інфраструктури перешкоджає широкому залученню
сучасного новітнього виробництва, його технічного та
технологічного оновлення, широкого залучення до про�
цесу виробництва ресурсної бази окремих регіонів, по�
силення зв'язків між виробничими та обслуговуючими

галузями, укріплення господарських зв'язків між відда�
леними та проблемними територіями та районами краї�
ни.

Дослідження існуючих методик оцінки управління
інфраструктурою, дозволили виділити ряд індикаторів
чи показників, що характеризують результати управлі�
ння транспортною інфраструктурою регіону за визна�
ченими вище секторами.

В основі будь�якого моніторингу та оцінювання ле�
жать показники. Це показники, за допомогою яких ви�
значається рівень прогресу щодо виконання окремих
завдань плану, досягнення очікуваних результатів. Для
потреб моніторингу застосовують різні типи індика�
торів.

Прямі індикатори застосовують у випадках, коли
зміни в об'єкті спостереження може помітити безпосе�
редньо суб'єкт. Зазвичай це стосується короткотермі�
нових результатів. Прямий індикатор точніший, по�
вніший та зручніший для безпосереднього застосуван�
ня.

Непрямі індикатори використовуються замість пря�
мих або як доповнення до них. Їх застосовують у ви�
падках, коли досягнення (чи недосягнення) результатів
(тобто змін в об'єкті спостереження): не може бути за�
фіксованим і виміряним безпосередньо, а лише опосе�
редковано, наприклад, якість обслуговування, органі�
заційний розвиток тощо; може бути безпосередньо ви�
міряним, але вартість такого вимірювання буде невип�
равдано високою; може бути виміряним лише з плином
значної кількості часу по завершенні заходу/програми
[1; 5].

Таким чином, враховуючи вищевказані методичні
вказівки, охарактеризуємо кожний сектор оцінки уп�
равління інфраструктурним забезпеченням регіону з
різним ступенем деталізації за відповідними індикато�
рами та показниками.

Транспортний потенціал. Транспортний потенціал
характеризується системою показників, котра відзер�
калює його унікальність та неповторність, враховує тех�
ніко�економічні та інші особливості. Багато показників
є загальними для всіх складових елементів транспорт�
ного потенціалу: обсяги перевезення вантажів, т; ван�
тажооборот, т км; обсяг перевезення пасажирів, пас.;
пасажирооборот, пас. км. В оцінці транспортного по�
тенціалу також використовують показники транспорт�
ної забезпеченості та доступності, що відображають
рівень транспортного обслуговування господарських
об'єктів і населення й залежать від довжини мережі
шляхів сполучення, їх пропускної й провізної спромож�
ності, конфігурації розміщення транспортних ліній і
інших факторів. Очевидно, що показники тим вище, чим
більш розвинена мережа шляхів сполучення. Україна
має найбільш низькі показники транспортної забезпе�
ченості, порівняні тільки з показниками країн Африки
й Азії. Це, безумовно, свідчить про низький рівень
транспортного обслуговування споживачів у нашій
країні й необхідності подальшого розвитку шляхів спо�
лучення України. Отже, оцінювання транспортної за�
безпеченості та доступності представляє собою визна�
чення рівня задоволення в повному обсязі зростаючих
потреб населення в перевезеннях, а також спеціальних
вимог. Так, наприклад, з боку громадян з обмеженими
можливостями, забезпечення стійкого зв'язку населе�
них пунктів з магістральною мережею транспортних
комунікацій, а також забезпечення цінової доступності

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
  

   
 

 

  
  

     

Рис. 1. Сектори оцінки управління розвитком інфраструктурного забезпечення конкурентоспроможності регіону
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послуг транспорту, що мають соціальну значимість й т.
ін.

Персонал. Особливе значення для управління роз�
витком транспортної інфраструктури регіону має вдос�
коналювання системи забезпечення транспортної галузі
трудовими ресурсами, які повинні забезпечити проек�
тування й реалізацію проектів розвитку транспортних
систем, експлуатації транспортної інфраструктури й
транспортних засобів, надання транспортно�логістич�
них послуг і ін. Управління неможливе без якісних, у
достатній кількості високопрофесіональних спеціа�
лістів. У зв'язку з чим слід забезпечити підготовку спе�
ціалістів та трудових ресурсів.

Інновації. Наукове забезпечення розвитку інфрас�
труктурного забезпечення регіону передбачає прове�
дення науково�дослідних і дослідно�конструкторських
робіт з розвитку транспортної інфраструктури, вико�
нання експериментальних пілотних проектів, що забез�
печують відпрацьовування методик, механізмів, норма�
тивно�правового, технічного, технологічного, інформа�
ційного забезпечення й інших результатів наукових
праць, а також виконання робіт з наукового супроводу
впроваджених результатів.

Інтеграція до світового транспортного про�
стору. Галузь рівня інтеграції до світового
транспортного простору та реалізації транзит�
ного потенціалу регіону оцінюється за такими
показниками як рівень забезпечення доступу
регіональних постачальників транспортних по�
слуг на закордонні ринки, посилення ролі Ук�
раїни у формуванні міжнародної транспортної
політики й перетворення експорту транспорт�
них послуг в один з найбільших джерел доходів
регіонів країни.

Безпека та екологічність. Оцінка рівня без�
пеки та екологічності транспортної інфраст�
руктури проводиться за наступними показни�
ками: ступінь безпеки руху, польотів і судноп�
лавства, ступінь забезпеченості ефективної ро�
боту аварійно�рятувальних служб, підрозділів
цивільної оборони, спеціальних служб, досяг�
нення безпечного рівня функціонування
інфраструктурних об'єктів транспорту, рівень
зниження забруднення навколишнього сере�
довища від роботи транспортної інфраструк�
тури.

Інформаційне забезпечення. Розвиток
інформаційного забезпечення механізму управ�
ління регіональною інфраструктурою для до�
сягнення його конкурентоспроможності у буде
здійснюватися за рахунок створення єдиного
інформаційного середовища транспортного
комплексу й аналітичних інформаційних систем
для підтримки управління розвитком і регулю�
вання процесів функціонування транспортного
комплексу.

Фінансування. Фінансування в управлінні
розвитком інфраструктурного забезпечення
конкурентоспроможності регіону є части�
ною загальної системи фінансування на дер�
жавному рівні. На цю сферу виділяють кош�
ти з державного бюджету, бюджетів регіо�
нальних структур, приватні інвестори, але
головне фінансування здійснюється за раху�
нок власних коштів підприємств транспорт�
ної інфраструктури. Отже, в оцінці цього на�
прямку повинні бути використані показники
фінансової діяльності інфраструктурних
підприємств регіону, інвестиційна політика
та клімат в державі, інвестиційна приваб�
ливість регіону й та ін.

Таким чином, оцінка управління розвитком
інфраструктурного забезпечення регіону про�
водиться й аналізується в декількох секторах за
низкою показників, що характеризують кожний
з секторів оцінки. Оцінку управління розвитком
інфраструктурного забезпечення регіону мож�
ливо проводити за допомогою кількісних і які�

сних параметрів. Кількісні характеристики визначають
повноту використання ресурсів, що залучені до інфрас�
труктурної галузі, за всіма складовими: водний, повітря�
ний, залізничний та автомобільний транспорт. Якісні ха�
рактеристики визначають активність використання та
якість інфраструктурного забезпечення регіону. У ре�
зультаті анкетування підприємств транспортної інфра�
структури Азовсько�Чорноморського регіону були ви�
явлені показники для оцінки управління інфраструкту�
ним забезпеченням регіону. Частина показників була
запропонована учасникам опитування з літературних
джерел, частина — з авторських розробок, частина по�
казників для оцінки була запропонована керівниками
підприємств. Критерієм відбору показників була широ�
та їх охоплення, комплексність і галузева приналеж�
ність.

Процедура проведення оцінки стану управління
розвитком інфраструктурного забезпечення регіону
представлена на рисунку 2.

Практичне застосування даного способу дозволить
керівництву регіональних органів влади оцінити стан
управління розвитком інфраструктурного забезпечен�
ня регіону. Перевага даного способу оцінки полягає в
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Рис. 2. Алгоритм оцінки стану управління розвитком
інфраструктурного забезпечення конкурентоспроможності

регіону
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тому, що він поєднує оцінку якісних і кількісних показ�
ників різних секторів оцінки. Показники даного спосо�
бу поєднують відомі наукові, державні й авторські ме�
тоди.

Досліджуванню підлягали Херсонська, Одеська й
Донецька області. Кожна з них відноситься до групи з
різним рівнем розвитку інфраструктур (IPIP): від�
сутність розвитку (IPIP = 1), розвиток (IPIP>1) та спад
(IPIP <1).

 Стан управління розвитком інфраструктурного за�
безпечення регіону визначається розрахунком узагаль�
нюючого показника, котрий грунтується на визначенні
різниці площ прямокутників. Різниця площь — це вели�
чина, що обчислюється між площею ідеального стану і
фактичними результатами оцінки. Чим менше різниця
площь, тим кращий стан управління розвитком інфра�
структурного забезпечення конкурентоспроможності
регіону (рис. 3).

Бажаний стан є математичною площею прямокут�
ника оцінки. Площа кожної групи показників обчис�
люється як результат отриманої експертної оцінки за
сектором і вагового коефіцієнта значущості групи. Роз�
рахунки показників за секторами оцінки дають мож�
ливість порівняти сумарні площі прямокутників за сек�
торами і загальну площу ідеального прямокутника.
Після проведення оцінки за секторами, можливе одер�
жання наступних результатів оцінки стану управління
розвитком інфраструктурного забезпечення регіону:
високий, добрий, середній, задовільний, критичний, не�
задовільний.

ВИСНОВОК
Отже, порівнюючи отримані дані, можемо зроби�

ти висновок, що Одеська область має середній рівень
стану управління розвитком інфраструктурного забез�
печення регіону, Херсонська й Донецька області — за�
довільний стан. Тому кожна з досліджуваних облас�
тей потребує корегуючих заходів, спрямованих на
вдосконалення дій щодо управління розвитком інфра�
структурного забезпечення конкурентоспроможності
регіону.

Прямокутник оцінки дозволяє наочно продемонст�
рувати рівень стану управління розвитком інфраструк�
турного забезпечення регіону для прийняття управлі�
нських рішень, що дозволяють визначити пріоритети
розвитку інфраструктурного забезпечення конкурен�
тоспроможності регіону.

Взагалі, на рівні Міністерства інфраструктури
України слід прийняти рішення про організацію пост�
ійного моніторингу управління інфраструктурою й вар�
то розробити і підтримувати в робочому стані докумен�
тально оформлені методики моніторингу, виміру, оцін�
ки й аналізу основних параметрів управління інфра�
структурним забезпеченням, що беруть безпосередню
участь в формуванні конкурентоспроможності регіонів

й держави. Методику оцінки і внутрішнього моніторин�
гу управління інфраструктурним забезпеченням повинні
обирати і складати самостійно регіони в залежності від
свої специфіки й з урахуванням особливостей своїх сек�
торів економіки й розташування теориторії.
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Рис. 3. Ілюстрація площ прямокутників, що використано для оцінки стану управління розвитком інфраструктурного
забезпечення Одеської, Херсонської й Донецької областей


