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регіональні відмінності у нові можливості для успіш-
ності держави; забезпечити високий рівень якості жит-
тя людини, незалежно від місця її проживання, через за-
безпечення територіально цілісного та збалансованого 
розвитку України, інтеграції регіонів в єдиному політич-
ному, правовому, інформаційному та культурному про-
сторі, максимально повного використання їх потенціалу 
з урахуванням природних, економічних, історичних, 
культурних, соціальних та інших особливостей. 

Кроком у цьому напрямі було розроблення Міні-
стерством регіонального розвитку та будівництва 
Украї ни за дорученням Кабінету Міністрів України та 
схвалення Урядом 4 липня 2008 року Концепції держав-
ної регіональної політики, що є основою для ухвалення 
нормативно-правових актів України, необхідних для 
її реалізації. Особливістю цієї Концепції є новий алго-
ритм розроблення політики: аналіз викликів – ідентифі-
кація проблем – визначення пріоритетів – вироблення 
інструментів політики – розроблення стратегій, про-
грам, проектів, заходів – втілення їх на рівні держави 
та регіонів – моніторинг виконання заходів, одержання 
результатів та досягнення впливу – розроблення на цій 
основі державного реагування – впровадження заходів 
державного реагування [4]. 

ВИСНОВКИ
З огляду на це, невідкладними діями держави у 

цьому напрямку є прийняття Закону про засади держав-
ної регіональної політики в Україні. Важливими ланками 
здійснення нової ефективної державної регіональної по-
літики є визначення стратегічних пріоритетів розвитку 
регіону з урахуванням потенціалу внутрішнього ринку 
та максимізації використання переваг міжрегіонально-
го та міжнародного співробітництва регіонів; утворення 

регіональних «точок зростання» економіки та розробка 
дієвих інструментів їх розкриття й стимулювання.       
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Важливою проблемою на шляху втілення концеп-
ції сталого розвитку є формування системи ви-
мірів – індексів та індикаторів для кількісного і 

якісного оцінювання цього дуже складного процесу. 
Головні вимоги до зазначеної системи вимірів – її ін-
формаційна повнота та адекватність представлення 
взаємопов’язаної тріади складових сталого розвитку.

Аналіз вітчизняної та міжнародної практики обчис-
лення індексів та індикаторів сталого розвитку [1 – 4] по-
казав, що проблема розробки системи вимірів сталого 
розвитку ще далека від вирішення, хоча вже є запропо-
новані проекти індикаторів для систем різних масшта-
бів: глобального, регіонального, національного, локаль-
ного, галузевого, навіть для окремих населених пунктів 

і підприємств. Однак поки що ці розробки носять до-
слідницький характер.

Метою даної статті є обчислення індексів сталого 
розвитку та його складових – економічної, соціальної та 
екологічної на основі використання методу таксономії.

У наш час характерні два напрямки обчислення 
індексів та індикаторів сталого розвитку: з одного боку, 
пропонуються нові часткові і спеціальні індикатори, 
причому їх кількість безперервно зростає; а з іншого 
боку, робляться спроби пошуку інтегральних показни-
ків і навіть єдиного індикатора. Узагальнено класифіку-
вати підходи до інтегральної оцінки сталого розвитку 
регіону можна таким чином [1 – 5]:

1) математичними способами агрегування (се-
реднє арифметичне, сума, середнє геометричне (зваже-
не), метод відстаней, таксономічний метод);

2) на основі баз порівняння (еталони, максималь-
не (мінімальне) значення, середнє за вибіркою, поперед-
ній період порівняння, нормативне значення);
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3) способом агрегування (без врахування значень 
окремих показників, з урахуванням значень окремих 
показників, статистичні методи, експертні оцінки);

4) за значеннями показників (абсолютні (вартісні, 
натуральні), рейтинги, бали, відносні, коефіцієнти).

У загальному випадку конструювання інтеграль-
ної оцінки передбачає виконання таких етапів [4]:

 формування ознакової множини;
 вибір способу стандартизації показників;
 обґрунтування функції вагових коефіцієнтів;
 визначення процедури агрегування показників.

Пропонована в роботі методика інтегральної оцін-
ки сталого розвитку та його складових заснована на ме-
тоді таксономії [5], що включає такі кроки (рис. 1).

До класу стимуляторів включаються показники, 
зростання значень яких свідчить про поліпшення ста-
ну сталого розвитку. Показники-дестимулятори мають 
зворотну властивість.

Результатом цього кроку є набір матриць стандар-
тизованих значень показників кожної групи Z1, Z2,  ..., Zq. 
Така стандартизація дає змогу позбутись одиниць ви-
мірювання, але водночас відбувається вирівнювання се-
редніх і дисперсій: для кожної ознаки z = 0, а діапазон ва-
ріації zij згідно з правилом «трьох сигм» – від –3 до +3.

При розрахунку інтегральної оцінки використо-
вують стандартний діапазон варіації для всіх ознак на 
одному і тому самому рівні. Наприклад, на рівні двох 
стандартних відхилень (від –2 до +2). Відстань між верх-

Рис. 1. Схема взаємозв'язку кроків методики кількісної оцінки сталого розвитку та його складових

 Крок 1.  Формування матриць вихідних даних
(показників) за категоріями  

Крок 2.  Стандартизація значень ознак  

Крок 3.  Розрахунок елементів матриці відстаней 
 

Крок 4. Визначення індексів сталого розвитку
та його складових

 
 

Крок 5. Ранжування індексів сталого розвитку
та його складових

   
 

На першому кроці пропонованої методики фор-
муються матриці вихідних даних по кожній групі показ-
ників сталого розвитку Y1, Y2, ..., Yq, де q – число груп 
показників. Для k-тої групи показників структура цієї 
матриці може бути визначена в такий спосіб: Yk = (yij)k,  
i = [1; m], j = [1, n], де yij – значення i-го показника в j-му 
досліджуваному періоді; m – число показників, що вхо-
дять у k-ту групу; n – число досліджуваних періодів.

Оскільки показники виражені в абсолютних і від-
носних величинах, а також мають різні одиниці виміру, 
різну спрямованість, то на другому кроці їх поділяють 
на стимулятори і дестимулятори та здійснюєть проце-
дуру стандартизації за формулою [4]:

для стимуляторів
 

,ij i
ij

i

y y
z

S
−

=

для дестимуляторів
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y y
z

S
−

=

де     zij – стандартизоване значення i-го показника в j-му 
досліджуваному періоді;

yi – середнє арифметичне значення i-го показника;
Si  – стандартне відхилення i-го показника.

ньою (+2) та нижньою (–2) точками діапазону у багато-
вимірному просторі становить [4]:

02 ,С z m=
де    z0 – точка, взята за базу порівняння.

Описані обчислювальні процедури є основою для 
розрахунку матриць відстаней P10, P20, ..., Pq0, елементи 
яких відображають ступінь близькості показників до бази 
порівняння. Як міра відстані використовується Евклідова 
відстань, що визначається за такою формулою [5]:

2
0 0

1
( ) ,

m

j ij
i

Р z z
=

= −∑

де   Pj0 – відстань між j-им показником групи і базою 
порівняння z0;

zil, zjl – стандартизовані значення i-го та j-го по-
казників групи в періоді l.

На четвертому кроці отримані відстані викорис-
товуються для розрахунку таксономічного показника 
сталого розвитку та його складових:

0 .j
j

C
G

C
=
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Отриманий показник має нормований діапазон 
зміни [0; 1]. Ранжування його значень та якісна інтер-
претація отриманих діапазонів зміни цих значень здій-
снюється на заключному кроці методики. 

Для обґрунтування діапазонів зміни інтегрально-
го показника сталого розвитку та його складових запро-
поновано використовувати шкалу Харрінгтона, що ба-
зується на припущенні про нерівномірний закон розпо-
ділу критерію і формуванні діапазонів його зміни таким 
чином, щоб ймовірність попадання критерію в кожен з 
них була однаковою. Шкала Харрінгтона має такий ви-
гляд (табл. 1).

Таблиця 1

Шкала Харрінгтона [2]

Якісна 
оцінка інте-
грального 
показника

Висока Середня Низька

Кількісні 
значення ін-
тегрального 
показника

[0,64; 1] [0,36; 0,64] [0,00; 0,36]

Як видно з табл. 1, «низькій» і «високій» оцінкам 
відповідає інтервал довжиною 0,36, «середній» – інтер-
вал довжиною 0,28. З метою усунення невизначеності 
щодо належності критерію до того чи іншого інтервалу 
значення інтегрального показника повинні бути окру-
глені до третього десяткового знака.

Відповідно до методики, наведеної на рис. 1, на 
першому кроці сформована система показників, що ха-
рактеризують основні складові сталого розвитку: еко-
номічний розвиток, соціальний розвиток та екологічну 
безпеку (табл. 2). При цьому для розрахунку інтеграль-
ної оцінки, як було вказано в описі методики, визначено 
характер впливу кожного показника сталого розвитку.

Кроки 2 – 4 запропонованої методики реалізовано 
за допомогою табличного процесора Excel. У результаті 
отримано інтегральну оцінку кожної із складових стало-
го розвитку (рис. 2).

Як видно з даного рисунку, позитивну динаміку за 
розглянутий період мали економічна та соціальна скла-

дові, які й мають пріоритетну вагу в розроблених Стра-
тегіях розвитку кожної з областей Карпатського регіо-
ну. Щодо екологічної складової, то, декларуючи області 
Карпатського регіону як найбезпечніші для проживання 
[6 – 9], влада забуває про їх екологічну вразливість.

Незважаючи на те, що екологічна ситуація в об-
ластях характеризується відносною стабілізацією по-
казників техногенного навантаження на навколишнє 
природне середовище, протягом останніх років зросла 
тенденція до збільшення викидів шкідливих речовин в 
атмосферне повітря як стаціонарними джерелами за-
бруднення, так і пересувними. 

Поводження з побутовими відходами на терито-
рії області набирає ознак загрозливого характеру. Це 
результат цілого комплексу проблем, пов’язаного з без-
відповідальним й безгосподарним поводженням з твер-
дими побутовими відходами та, насамперед, недостат-
ньою екологічною культурою. Вирішенням проблеми 
поводження з побутовими відходами є організація цен-
тралізованого збору сміття у всіх населених пунктах об-
ластей, поступове зменшення кількості сміттєзвалищ та 
їх модернізація. Кардинальним шляхом вирішення цієї 
проблеми повинна бути рециклізація, тобто вторинна 
переробка відходів. З цією метою необхідно створити 
відповідні умови для залучення інвесторів з метою бу-
дівництва сміттєпереробних підприємств.

Для обґрунтування діапазонів зміни інтегрально-
го показника сталого розвитку та його складо-
вих у відповідності із наведеною методикою за-

пропоновано використовувати таку шкалу значень, що 
дозволяє дати якісну інтерпретацію рівня сталого роз-
витку РС (табл. 3).

Як видно з табл. 3, стабільна ситуація нестійко-
го стану характерна для Закарпатської та Івано-Фран-
ківської областей у зв’язку з порушеннями на стадіях 
реалізації стратегій сталого розвитку, задекларова-
них в [6 – 9]. Це частково пояснюється відсутністю в 
даних Стратегіях детальної характеристики заходів, 
пов’язаних з реалізацією даних документів та відпові-
дальних виконавців. Крім того, у Стратегії [6] відсутні 
механізми реалізації стратегічного планування.

Таблиця 2

Класифікація показників

Категорія Показник Класифікація

Економічний розвиток

Обсяг науково дослідних та науково-технічних робіт Стимулятор

Обсяг прямих іноземних інвестицій Стимулятор

Частка обробної галузі в обсягах реалізації промислової продукції Стимулятор

Соціальний розвиток

Доходи в розрахунку на одну особу Стимулятор

Рівень зайнятості населення Стимулятор

Середня очікувана при народжені тривалість життя Стимулятор

Охорона навколишнього природно-
го середовища та раціонального  
використання природних ресурсів

Площа сільськогосподарських угідь Стимулятор

Обсяги викидів нестаціонарними джерелами в атмосферу Дестимулятор

Наявність промислових відходів в сховищах організованого скла-
дування та на території підприємств Дестимулятор
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Схожа динаміка притаманна й іншим двом облас-
тям (Львівській та Чернівецькій) у 2000 – 2008 рр. Проте 
відповідне коригування даних регіональних Стратегій у 
процесі їх реалізації дозволило даним регіонам вийти на 
стійкий рівень розвитку у 2009 році (Львівська обл.) та у 
2009 – 2010 рр. (Чернівецька обл.).

Аналіз рис. 3 дає підстави для висновку про подо-
лання нестійких тенденцій і можливості часткової лока-
лізації загроз нестійкого розвитку даних областей.

Це дозволяє зробити висновок про те, що для 
ґрунтовного аналізу сталого розвитку РС необхідно 
досліджувати не тільки його складові, але й інституціо-
нальні характеристики втілення Стратегій сталого роз-
витку в життя з метою оцінювання їх потенціалу щодо 
підтримування сформованих позитивних тенденцій 
процесів сталого функціонування.

 
ВИСНОВКИ
Таким чином, результатом запропонованої ме-

тодики є інтегральна оцінка сталого розвитку та його 
складових, яка дозволяє оперативно оцінити динаміку 
розвитку РС без втрати значимої для прийняття управ-
лінських рішень інформації.                   
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Рис. 2. Інтегральна оцінка кожної зі складових сталого розвитку
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Таблиця 3

Шкала значень інтегрального показника розвитку РС

Назва класу Характеристика класу

Роки ситуацій, що ввійшли в клас

Діапазон зміни 
інтегрального 
показника ста-
лого розвитку

За
ка

рп
ат

-
сь

ка
 о

бл
ас

ть

Ів
ан

о-
Ф

ра
нк

ів
сь

ка
 

об
ла

ст
ь

Ль
ві

вс
ьк

а 
об

ла
ст

ь

Че
рн

ів
ец

ьк
а 

об
ла

ст
ь

Стійкий стан РС 

Для цього класу ситуацій характерні 
високі значення економічного роз-
витку, соціального розвитку та охо-
рони навколишнього природного 
середовища та раціонального ви-
користання природних ресурсів, що 
відображають високий рівень ефек-
тивності інституційних перетворень, 
здійснюваних в регіоні

– – 2009 2009 – 
2010 [0,64; 1,00]

Нестійкий 
стан РС

Цей клас характеризується не-
сприятливими змінами в співвід-
ношеннях економічного розвитку, 
соціального розвитку та охорони на-
вколишнього природного середови-
ща та раціонального використання 
природних ресурсів. Тобто спосте-
рігаються порушення на стадіях ре-
алізації стратегій сталого розвитку, 
задекларованих в [10 – 13]

2000 – 
2010

2000 – 
2010

2000 – 
2008, 2010

2000 – 
2008 [0,36; 0,64]

Кризовий 
стан РС

Для цього класу характерна не-
збалансована за термінами сталого 
функціонування структура економіч-
ного розвитку, соціального розвитку 
та охорони навколишнього природ-
ного середовища та раціонального 
використання природних ресурсів. 
Тобто спостерігаються порушення 
пропорцій на всіх стадіях стратегіч-
ного планування в регіоні 

– – – – [0,00; 0,36]

Рис. 3. Інтегральна оцінка сталого розвитку
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