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На рис. 2 можна бачити динаміку валового регіонального продукту області при різних 
стратегіях - при нинішній політиці ВРП в середньому буде зростати. При чому періоди 
збільшення будуть змінюватись періодами зменшення продукту. Дана ситуація пов’язана з 
поступовим виснаженням ресурсів.  

 
Рис. 2 Динаміка валового регіонального продукту за різних стратегій 

Дослідивши поведінку розвитку ряду областей України із використанням розробленої 
моделі динаміки регіонів для обраних чотирьох сценаріїв було показано, що промислова 
стратегія призводить до катастрофічних наслідків, незважаючи на те, що для перших десяти 
років моделювання дає оптимістичні результати. Аналогічний результат розвитку областей 
маємо при застосуванні демографічної стратегії, що полягає у спробах максимально 
збільшити кількість населення, в основному за рахунок міграції. А от інноваційна і науково-
соціальна стратегії показали можливість їх застосування для стійкого розвитку області. 

Проведення таких досліжень надасть можливість прийняти ефективні рішення на 
рівні регіонів, що мають забезпечити задовільний рівень їх сталого розвитку. 

Таким чином, авторами було розглянуто можливість використання системної 
динаміки для моделювання розвитку областей України. Для цього використовувалась 
спрощена модель регіону-області, за допомогою якої проводилось оцінювання різних 
стратегій сталого розвитку та вибор найефективніших з них. 
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Індикатори є основою для прийняття рішень у багатьох напрямках та сприяють 
перенесенню знань фізичних і соціальних наук у керовані інформаційні системи, які 
забезпечують процес прийняття рішень. За допомогою індикаторів можна вимірювати, 
оцінювати й аналізувати прогрес у досягненні цілей сталого розвитку. Серед існуючих 
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систем індикаторів сталого розвитку варто виділити індекс екологічної керованості 
(EPI 2008) [1], що зосереджений не лише на оцінюванні екологічної сталості, але й дозволяє 
проаналізувати ефективність екологічної політики оцінюваних об’єктів (країн), а саме  
– визначати пріоритетні екологічні проблеми; 
– відслідковувати контролювання забруднень й ефективність керування природними ресурсами; 
– висвітлити, які рішення й дії призвели до позитивних зрушень;  
– виявити неефективне керування; 
– забезпечити порівняльний аналіз, визначення лідерів й аутсайдерів;  
– виявити найкращі практики й успішні моделі екологічного керування. 
EPI 2008 та його складові визначають здатність тієї або іншої країни захищати своє 
навколишнє середовище як у теперішній період часу, так і в довгостроковій перспективі, 
виходячи з наявної національної екологічної системи; можливості протидії екологічним 
впливам і зниження залежності людей від екологічних впливів; соціальних і 
інституціональних можливостей країни відповідати на екологічні виклики; можливості 
глобального контролю над екологічним станом країни й т.п. Крім того, вони можуть 
використовуватися як потужний інструмент для прийняття рішень на аналітичній основі з 
врахуванням соціального й економічного вимірів сталого розвитку країни [2]. 

Запропоновано регіональний індекс екологічної керованості (УкрРІЕК), який 
концептуально спирається на систему оцінювання EPI 2008, але враховує національні 
пріоритети в екологічній політиці, призначений для оцінювання об’єктів нижчого рівня 
(регіони України) та використовує наявну мережу моніторингу як джерело вихідних даних 
[3]. Індекс оцінювання регіональної екологічної керованості, як і базовий EPI 2008, містить 
дві категорії «Екологічне здоров’я» (санітарний стан навколишнього середовища) і 
«Продуктивні природні ресурси» (життєздатність екосистем), які у свою чергу включають 
набір індикаторів сталого розвитку. Для оцінювання екологічної керованості 
використовується принцип «близькість до мети»: призначаючи цілі й вимірюючи близькість 
відповідного показника для оцінюваного регіону України до мети, УкрРІЕК забезпечує 
реальний фундамент для політичного аналізу й рамки для оцінювання ефективності 
керування природоохоронною діяльністю.  

Адаптація індексу екологічної керованості для оцінювання регіонів України вимагає 
не тільки модифікації набору індикаторів, їх узгодження та обґрунтування з метою 
використання на регіональному рівні, але й отримання абсолютних зафіксованих цілей, до 
яких необхідно прагнути. У визначенні значень цілей для індикаторів зокрема керувались 
діючими нормативами гранично допустимої концентрації хімічних речовин у ґрунтах, для 
водних об’єктів та повітря. Необхідно також відзначити, що значення деяких цілей були 
отримані на основі Цілей Розвитку Тисячоліття для України, адаптованих з урахуванням 
особливостей стану і розвитку нашої країни. 

Після адаптування системи оцінювання було проведено розрахунок значень УкрРІЕК 
для областей України та сформовано їх рейтинг на основі даних 2008 р. Першу п’ятірку 
представлено в табл. 1. Виконано аналіз чутливості системи оцінювання та порівнювання 
отриманого рейтингу з раніше розрахованими рейтингами екологічної керованості для 
регіонів України. 

Таблиця 1 – Рейтинг областей Україна згідно значень УкрРІЕК 2008 

Область Позиція 
Херсонська 1 
Чернігівська 2 
Волинська 3 
Миколаївська 4 
Харківська 5 
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Розроблено програмний комплекс розрахунку УкрРІЕК за даними звітних років 
(рис. 1). Програмний продукт дозволяє змінювати вплив різних складових (клімат, якість 
атмосферного повітря, охорона здоров’я населення тощо) на загальний рейтинг об’єкту 
згідно УкрРІЕК.  

 
Рис. 1. Виведення результатів розрахунку у вікні програмного продукту (мовою оригіналу) 

Незважаючи на гостру необхідність в індикаторах, зокрема й агрегованих, які 
дозволяють відслідковувати стан навколишнього середовища на національній базі, 
оцінювати керування навколишнім середовищем і природними ресурсами, розробки у цьому 
напрямку потребують вдосконалення. Запропонований УкрРІЕК може бути використано як 
самостійний інструмент оцінювання сталого розвитку, так і як одну зі складових 
комплексного соціо-еколого-економічного оцінювання розвитку регіонів, наприклад у якості 
індексу екологічного виміру в дослідженні [2]. 
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«Комплексне керування прибережною зоною (інтегрована система керування 
прибережними територіями) є адаптивний процес керування ресурсами для сталого 
розвитку прибережних територій. Сталий розвиток вимагає забезпечення 
гарантованої кількості і якості прибережних ресурсів не лише для задоволення 
потреб теперішнього покоління, але й для забезпечення майбутніх поколінь стійкими 
доходами від економічних та екологічних послуг» [1]. 

Нині в Євросоюзі прийнята і функціонує програма комплексного керування 
прибережними зонами (ККПЗ). Індикатори сталості цієї програми відображають різні сфери 
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