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АНОТАЦІЯ: У статті розглядається проблема виміру моделі ста-
лого розвитку. Здійснено аналіз найвідоміших систем та методик
оцінки сталого розвитку. На основі проведеного дослідження, об-
ґрунтовано потребу у формуванні нових методів вимірювання
сталого розвитку та запропоновано нові індикатори, які автоматич-
но віддзеркалюватимуть багатогранний процес переходу економі-
чної системи до моделі сталого розвитку.
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается проблема измерения
модели устойчивого развития. Осуществлен анализ известных
систем и методик оценки устойчивого развития. На основе прове-
денного исследования обоснована необходимость в формирова-
нии новых методов измерения устойчивого развития и предложе-
ны новые индикаторы, которые автоматически будут отображать
многогранный процесс перехода экономической системы к моде-
ли устойчивого развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устойчивое развитие, устойчивое экономи-
ческое развитие, индикаторы, структурированные индикаторы
устойчивого развития.

SUMMARY: In the article the problem of measurement model for
sustainable development. The analysis of known systems and
methods for evaluation of sustainable development. Based on the
research, proved the need for making new methods of measuring
sustainable development and proposed new indicators that will
automatically reflect a multifaceted process of transition to an
economic system model for sustainable development

KEY WORDS: sustainable development, sustainable economic
development indicators, structured indicators of sustainable development.

Ідея сталого розвитку була породжена наукою ще у 70-х роках
і досі продовжує наполегливо та масштабно розвиватись. Різні
аспекти проблеми сталого розвитку стають предметом довготри-
валих та затяжних дискусій у науковому світі, результатом яких є
поява нових категорій та систем виміру сталого розвитку.

Із поширенням у світі концепції сталого розвитку у категоріаль-
ний апарат економічної науки впевнено увірвалась та міцно за-
кріпилась у ній така категорія, як «сталий економічний розви-
ток», яка не помітно, проте змістовно доповнила суть самого зна-
чення «сталий розвиток».

Сталий розвиток — це розвиток, який здатний утворити еко-
номічне зростання та тривалий час утримувати його на належно-
му рівні не порушуючи при цьому законів природи.

Сталий економічний розвиток — це якісно-новий етап розвит-
ку економічної системи, — це розвиток, який супроводжується
якісними та кількісними змінами у структурі народного госпо-
дарства, результати яких автоматично віддзеркалюються на соці-
ально-економічних та екологічних показниках країни. Інакше
кажучи, становлення моделі сталого розвитку відбувається у
процесі структурної трансформації економіки, яка полягає у пе-
реорієнтації матеріальних, трудових, фінансових ресурсів на ко-
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ристь енергоефективних, високотехнологічних, ресурсозберігаю-
чих, наукомістких та екологічно безпечних галузей.

Рух економічної системи до якісного-нового етапу розвитку є
довготривалим та складним, економічна система неминуче зі-
штовхнеться з низкою перешкод та цілим рядом помилок. На
жаль, цей шлях не можливо просто виміряти та оцінити, хоча це
можливо здійснити за допомогою спеціально сформованих інди-
каторів, що дадуть змогу реально оцінити зміну напрямку руху
економічної системи.

Завдання розробки індикаторів було поставлене ще у 1987 р.
Міжнародною комісією з довкілля та розвитку. Необхідність у
розробці індикаторів сталого розвитку була відзначена у «Поряд-
ку денному на ХХІ століття», прийнятому на Конференції ООН
по навколишньому середовищу та розвитку (Ріо-де-Жанейро,
1992 р.) У 40-му розділі «Порядку денного на ХХІ століття» за-
значено, що за для створення єдиної, надійної бази для прийняття
рішень на усіх рівнях життя суспільства, варто розробити систе-
му показників сталого розвитку [6 с. 47; 7, с.80].

На світовому рівні проблемою розробки індикаторів сталого
розвитку займається Департамент політичної координації та ста-
лого розвитку ООН, Комісія Об’єднаних націй із сталого розвит-
ку, Міжнародний інститут сталого розвитку, Науковий комітет з
проблем довкілля. Крім того, ця проблема розглядається на різ-
номанітних міжнародних конференціях і семінарах.

На національному рівні дослідженням та розробленням сис-
теми показників за якими можна оцінювати і порівнювати сту-
пінь наближення певної країни до якісно-нового етапу розвитку
проводиться фахівцями Інституту прикладного системного аналі-
зу НАН України та Міністерством освіти і науки України.

Варто зазначити, що на процес розроблення індикаторів ста-
лого розвитку впливають цілі та завдання які ставить перед со-
бою певна країна світу. За останні роки, саме індикатори визнан-
ні, як найкращі показники, що відображають зміни у економічній
системі під час переходу її до моделі сталого розвитку. Саме то-
му завданням даної статті є аналіз загальновизнаних світових ме-
тодик оцінки та систем вимірювання сталого розвитку й створен-
ня на цій базі нових індикаторів, котрі віддзеркалюватимуть
увесь багатогранний процес переходу економічної системи до
моделі сталого розвитку.

З того часу, як перед науковим світом було поставлено за-
вдання розробити систему вимірювання сталого розвитку, у світі
з’явилось безліч методик та систем по його розрахунку, в основі
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яких лежать різноманітні набори індикаторів. Варто зазначити,
що «індикатори» — це показники зміни економічної величини,
які застосовується для вимірювання дій економічної, структур-
ної, екологічної, соціальної політики, тобто індикатори дають
можливість графічно, або ж у цифровому вимірі побачити зміни,
які відбуваються в економічній системі. Крім того індикатори доз-
воляють зосередитись на найболючіших проблемах економіки,
вчасно на них реагувати та коригувати. Взагалі, розробка індика-
торів характеризуються високою складністю, через складність
самих економічних систем, наявні пропозиції вельми різноманіт-
ні й подекуди суперечливі. Найпоширеніші методики оцінки та
загальновизнані системи індикаторів сталого розвитку представ-
лено у табл. 1.

Таблиця 1
СВІТОВІ МЕТОДИКИ ТА СИСТЕМИ

РОЗРАХУНКУ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Назва системи
чи методики роз-
рахунку сталого

розвитку

Характеристика методик та систем
розрахунку сталого розвитку

1 2

Методика розра-
хунку формули
всесвітнього
розвитку Денні-
са Медоуза

Формулу всесвітнього розвитку, яка дає можливість по-
бачити процес взаємодії суспільства і природи.

І=Р·А·Т,
де І — антропогенне навантаження на довкілля планети;
Р — кількість населення;
А — економічний добробут населення;
Т — техніка та технологія [2, с. 11]

Методика розра-
хунку показника
«чистих заоща-
джень», розроб-
лена Всесвітнім
банком

Під час розрахунку використовуються показник чистих
національних заощаджень, до якого плюсується величи-
на витрат на отримання освіти та віднімається величина
витрат ресурсів природи, лісів, водойм та величина зби-
тків нанесених від викидів оксиду вуглецю у атмосфер-
не повітря планети (у 1995 р. 1 тонна викиду СО2 дорів-
нювала 20 дол. США). Валовий національний дохід
країни приймається у розрахунку даного показника, як
базова одиниця [4, с. 38—39]

Методика розра-
хунку «Індексу
стійкого еконо-
мічного добро-
буту», Х. Дейлі,
Дж. Кобб

Індекс стійкого економічного розвитку розраховується
шляхом коригування ВВП на душу населення на суму
витрат, які викликають економічні, екологічні та соці-
альні потреби суспільства, інакше кажучи, це вартість
забрудненого атмосферного повітря, водних, земельних
ресурсів тощо [5, с. 29]
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Продовження табл. 1

Назва системи
чи методики роз-
рахунку сталого

розвитку

Характеристика методик та систем
розрахунку сталого розвитку

1 2

Методика розра-
хунку інтеграль-
ного показника
«Екологічний
слід»

Інтегральний показник дає змогу оцінити здатність при-
родної екосистеми витримувати антропогенні натиски з
боку суспільства під час споживання ресурсів природи.
Екологічний слід включає в себе: рослинницький слід
(площа землі, необхідна для вирощення продукції рос-
линного походження); тваринницький слід (площа землі,
необхідна для випасу сільськогосподарської худоби); ліс-
ний слід (площа землі, необхідна для вирощення дере-
вини); рибний слід (площа водойм, необхідна для виро-
щення морських продуктів та достатніх рибних ресур-
сів); енергетичний слід (площа землі, необхідна для
виробництва ядерної та гідроенергетичної енергії, а та-
кож розрахунок земельної ділянки необхідної для по-
глинання викидів СО2, що виникають під час споживан-
ня цієї енергії у розрахунку на одного жителя планети);
будівельний слід (площа землі, необхідна для будівниц-
тва житла, розміщення транспорту та інфраструктури)
[8, с. 257—271]

Методика розра-
хунку показника
«Щасливої пла-
нети»

Даний показник дає змогу побачити, на скільки ефектив-
но використовуються ресурси природи за для забезпе-
чення щасливого та довготривалого життя людини та
розраховується як сума трьох складових: екологічного
сліду, тривалості життя та задоволеності самого існу-
вання людини у світі. Країни в яких показник «щасливої
планети» є надто високим, не являються найщасливі-
шими країнами світу, проте ті країни в яких величина
даного показника є достатньою вважаються щасливими,
котрі досягли цього рівня без додаткового споживання
природних ресурсів [8, с. 273]

Методика розра-
хунку «Індексу
стійкості довкіл-
ля», запропоно-
ваного праців-
никами Колум-
бійського та
Єльського уні-
верситетів

Розрахунок індексу відбувається за такими розділами:
1) стан довкілля — атмосферне повітря, водні, земельні,
лісові ресурси; 2) ступінь забруднення оточуючого сере-
довища; 3) кількість хворих, зіпсованих товарів та по-
слуг від шкідливих «забрудників» довкілля; 4) економіч-
ні, інституційні, соціальні заходи із вирішення проблем
екологічного характеру; 5) вирішення світових екологіч-
них проблем шляхом об’єднання зусиль усього суспіль-
ства за для збереження природних екосистем [4, с. 38—
40]
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Закінчення табл. 1

Назва системи
чи методики роз-
рахунку сталого

розвитку

Характеристика методик та систем
розрахунку сталого розвитку

1 2

Методика розра-
хунку «Індексу
людського роз-
витку»

Індекс людського розвитку (ІЛР) віддзеркалює якість
життя, розвиток людини та умови її існування. Даний
показник включає три важливі компоненти: ВВП на ду-
шу населення, тривалість життя населення та рівень
освіти, які в кінцевому результаті і складають середній
показник країни. ІЛР коливається від 0 до 1. Максималь-
но приближені значення до 1 означають, що країна во-
лодіє найкращими економічними та соціальними умо-
вами за для розвитку людини, якщо ж навпаки показник
наближається до 0, ці умови є найгіршими [1]

Методика розра-
хунку показника
«Природоємнос-
ті»

Даний показник вказує на ефективність функціонування
економіки та її вплив на навколишнє середовище, а та-
кож відображає витрати природних ресурсів та обсяги
забруднень на одиницю кінцевого результату. Окреми-
ми показника природоємності на макрорівні є показники
енергоємності, водоємкості, матеріалоємності, питомих
викидів [3, с. 47]

Система еколо-
гічних індикато-
рів сталого роз-
витку розроб-
лена (ОЕСР)

Система екологічних індикаторів ОЕСР розроблена на
основі структури «вплив — стан — реакція». Дана сис-
тема охоплює питання прогнозування і планування по-
літики в області стійкого розвитку, наукові розробки,
інформаційне забезпечення, а також параметри участі в
цьому процесі основних груп населення [3, с. 47]

Система індика-
торів сталого
розвитку, розро-
блена Комісією
із сталого розви-
тку ООН

Систему індикаторів стійкого розвитку було розроблено
ООН у 1996 р. та відкориговану у 2001 та 2006 рр. У си-
стемі індикаторів сталого розвитку 1996 р. ООН було
виділено чотири підсистеми індикаторів: економічну,
соціальну, екологічну, інституційну. Взагалі, ООН був
створений список із 134 індикаторів. У 2001 р. кількість
індикаторів відчутно зменшилась до 58, а також з міни-
лась сама структура побудови системи індикаторів. У
кожній підсистемі індикаторів визначалися найважли-
віші теми, котрі ділилися на підтеми. Останнє коригу-
вання ООН системи індикаторів відбулося у 2006 р. та
дещо змінило ключовий набір індикаторів, зменшивши
його кількість до 50 од. Індикатори сталого розвитку
ООН відображають проблеми: економічного розвитку та
його управління; світового партнерства, торгівлі, освіти,
медицини тощо [6 с. 48; 7, с. 80—82]
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Коротко розглянувши міжнародні системи та методики розра-
хунку сталого розвитку, варто зазначити, що не одна із них не дає
чіткої відповіді на питання: на якому історичному етапі розвитку
знаходиться економічна система світу? Відповідь на це питання
дає змогу відразу оцінити готовність переходу економічної систе-
ми до моделі сталого розвитку. Важливість цієї оцінки є надзви-
чайною, вона є своєрідним процесом обстеження результатів еко-
номічних систем у досягненні сталого розвитку. Взагалі,
індикатори сталого розвитку мають бути доступним та достовір-
ним засобом отримання інформації про стан економічної системи.
Враховуючи вище сказане, основними критеріями переходу еко-
номічної системи до сталого розвитку повинні стати показники,
що відображають структурні зрушення у системі народного госпо-
дарства. До таких показників варто віднести питому вагу агропро-
мислового сектору економіки, частку промислового сектору та пи-
тому вагу сектора послуг у структурі народного господарства.

Водночас, запропоновані індикатори являють собою не тільки
вихідну базу для оцінки адекватності переходу економічної сис-
теми до сталого розвитку, а й дозволяють провести порівняння
між досягненнями економічних систем у становленні моделі ста-
лого розвитку. Отримані результати порівнянь дають змогу сфор-
мувати світовий рейтинг країн, де кожній із них буде присвоєне
своє особливе місце у системі міжнародного розвитку. Крім того,
«структуровані» індикатори сталого розвитку є своєрідним інфор-
матором, щодо історично сформованої структури народного гос-
подарства та відповідно цій структурі стану навколишнього при-
родного середовища. Варто зазначити, що ці індикатори можна
використовувати не тільки для оцінки, аналізу чи порівняння
економічних систем у процесі переходу їх до моделі сталого роз-
витку, а і з метою прийняття адекватних рішень, відповідних дій,
направлених на становлення сталих економічних систем у світі.

Структуровані індикатори відрізняють один від одного своїм
внутрішнім наповненням. Перший індикатор — це показник ве-
личини агропромислового сектора у структурі народного госпо-
дарства. Якщо ж величина первинного сектору економіки є пере-
важаючою у структурі народного господарства, це говорить про
знаходження економічної системи на доіндустріальному етапі
розвитку та вказує на домінуючу сферу сільського господарства у
економічній діяльності людини, нерозвиненість виробничого
процесу; низький рівень розвитку техніки та технології, науки,
освіти та медицини; високий рівень антропогенного навантажен-
ня на навколишній світ природи. Даний показник складається із
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таких компонентів, як сільське господарство, лісове господарст-
во, рибальство, добувна промисловість.

Другий індикатор — це показник величини промислового секто-
ра у структурі народного господарства. Домінуюча частка вторин-
ного сектору економіки у структурі народного господарства гово-
рить про становлення індустріального типу розвитку економічної
системи, про машинно-промисловий принцип виробництва, про
широке використання у економічній діяльності суспільства машин-
ної технології, про розвиток освіти, про стрімке бажання людства до
науки, до отримання нових знань. Цей показник включає такі еле-
менти, як обробна промисловість, будівництво та транспорт.

Третій індикатор — це показник величини інформаційного сек-
тора у структурі народного господарства, складовими якого є:
торгівля, громадське харчування, фінанси, страхування, операції
із нерухомістю, освіта, охорона здоров’я, науково-дослідна діяль-
ність, організація відпочинку, управління. Переважаюча частка
третинного сектора у структурі народного господарств з одного
боку вказує на постіндустріальну епоху розвитку економічної си-
стеми, а з другого на її готовність переходу до сталої епохи роз-
витку світу. Даний показник демонструє: високий розвиток сек-
тора послуг; стрімкий злет науки, освіти, які в свою чергу
скорочують потребу суспільства у природних ресурсах планети;
прискорену науково-інформаційну та науково-технічну револю-
цію, які одночасно є революціями у процесі економії мінераль-
них та енергетичних ресурсів природи; широке застосування ін-
телектуальної техніки та технології у економічній діяльності
людини, котрі не потребують залучення у виробничий процес
обмежених ресурсів природи. Зважаючи на ці сприятливі харак-
терні риси постіндустріального етапу розвитку, можна сміливо
стверджувати, що країни, які перебувають на даній стадії розвит-
ку знаходяться та розвиваються в дещо іншому світі, ніж країни
індустріальної та доіндустріальної епохи, у світі, де ресурси при-
роди є необмеженими.

Структурні зрушення, що відбуваються в епоху постіндустрі-
алізму у структурі народного господарства економічної системи,
а саме відчутне зменшення традиційного сектору економіки до
тієї позначки поки питома вага його не досягне максимально мі-
німального значення та одночасний спад частки промислового
сектора економіки за максимального підйому величини інформа-
ційного сектора економіки до найвищої поділки у структурі на-
родного господарства, дають змогу усвідомити, що економічна
система плавно увійшла в епоху сталого розвитку.
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