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ВСТУП
Важливою складовою основних положень стратегії

стійкого розвитку є показники, які відображають його
основні соціо(еколого(економічні характеристики. Роз(
робка відповідних показників, які б надали можливість
оцінити міру збалансованості розвитку регіону та про(
аналізувати рівень досягнення цілей розвитку, є скла(
довими елементами процесу діагностики адміністратив(
ної одиниці.

При проведенні діагностики збалансованого розвит(
ку території необхідною умовою є отримання і аналіз
інформації про стан, можливості та перспективи залу(
чення природних ресурсів, що можливо при отриманні
кількісних показників соціо(еколого(економічного
спрямування.

Сьогодні існує безліч методів оцінки розвитку те(
риторій [1; 2; 3; 4; 5; 6], але на особливу увагу заслуго(
вують саме інструменти, на основі яких здійснюється
оцінювання. Індексний метод оцінювання є найбільш
прийнятним видом кількісного вимірювання в економі(
чних дослідженнях, оскільки для повноти оцінки еко(
номічних явищ у статистичних матеріалах приводиться
безліч показників, які вимірюються різними величина(
ми. Така статистика ускладнює процес аналізу даних і
саме тому запровадження індексних розрахунків доз(
воляє кількісно оцінити досліджуваний процес. Оскіль(
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ки дане дослідження пов'язане з діагностикою соціо(
еколого(економічного розвитку, саме використання
індексного інструментарію буде більш ефективним в
умовах дослідження соціо(еколого(економічних тен(
денцій в часі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка та застосування індексно(

го інструментарію в системі діагностики соціо(еколо(
го(економічного розвитку території на прикладі Сумсь(
кої області за 2001—2009 роки. За доцільне ми вважає(
мо визначення та встановлення взаємозв'язків між
соціо(еколого(економічними показниками при оцінці
збалансованості розвитку території.

РЕЗУЛЬТАТИ
У господарській практиці найбільш поширеним ви(

дом аналізу є детермінований факторний аналіз, тоб(
то аналіз залежностей між показниками за допомо(
гою жорстко детермінованих факторних систем. Ме(
тоди детермінованого факторного аналізу призначені
для виміру впливу факторів на результативний показ(
ник.

Одним із методів детермінованого факторного ана(
лізу, який ми розглянемо детальніше, є індексний ме(
тод.
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Дослівно індекс (index) перекладається з латинсь(
кої як "показник". Індекс — це відносна величина, за до(
помогою якої можна порівнювати окремі показники
однорідного об'єкта та складні економічні явища, утво(
рені з різнорідних елементів, що не підлягають безпо(
середньому підсумовуванню.

Індексний метод є одним із найбільш потужних,
інформативних і поширених інструментів економіч(
ного аналізу на всіх його рівнях, починаючи від ана(
лізу окремих суб'єктів господарювання до макроеко(
номічних досліджень національної економіки. Така
велика роль індексів пояснюється тим, що вони да(
ють змогу аналізувати зміну явища у часі, просторі,
оцінювати рівень виконання планового завдання, а
також дають змогу вивчати взаємозв'язки і виявля(
ти та вимірювати вплив факторів на зміну складних
явищ.

У свою чергу індекси за ступенем охоплення еле(
ментів класифікуються на індивідуальні та зведені [7].

До індивідуальних від(
носяться ланцюгові та
базисні. Зведені вклю(
чають у себе загальні та
групові. До загальних
відносять агрегатні та
середнього рівня, до
групових — середньо(
зважені.

Індивідуальний ін(
декс характеризує змі(
ну у динаміці величини
окремого елемента
складного явища (на(
приклад, зміну ціни на
один вид продукції за
певний період часу або
зміну випуску окремо(
го виду промислової
продукції).

Зведений індекс —
це відносний показник
динаміки та порівнян(
ня таких складних су(
купностей, окремі
елементи яких не
можна підсумовувати.
Він характеризує змі(
ну складного явища,
тобто є співвідношен(
ням рівнів показника,
до складу якого вхо(
дять різнорідні еле(
менти.

При обчисленні
базисних індексів база
є постійною, а при виз(
наченні ланцюгових —
змінною. На практиці
використовують обид(
ва індекси одночасно.
Це дає можливість
визначити відразу дві
характеристики дослі(
джуваного явища. Ба(
зисні індекси показу(
ють зміну показників
наступних періодів
часу щодо рівня показ(
ника базисного періо(
ду, а ланцюгові харак(
теризують відхилення
кожного наступного
періоду від попереднь(
ого.

Індексний метод дає можливість вивчати динаміку
різних показників, вимірювати вплив окремих факторів
на динаміку складного показника, абстрагуватися від
певних факторів у разі необхідності або розглядати їх
у взаємозв'язку [16].

Дослідження в контексті оцінки екологічно ста(
лого розвитку на основі використання індексного ме(
тоду здійснено в працях таких вчених, як Д. Медоуз,
А.О. Корнус, М.З. Згуровський, В.В. Бушуев, В.С. Го(
лубєв, Г.В. Ридевский, Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський
та ін.

В таблиці 1 нами розглянуто деякі з основних
індексів сталого розвитку.

Індекси, що приведені в таблиці 1, надають мож(
ливість оцінити екологічно сталий розвиток або його ок(
ремі складові. При цьому вони мають свої особливості
(переваги та недоліки), які нами розглянуто нижче більш
детально.

Індекс URESI. Український регіональний індекс

Таблиця 1. Характеристика індексів збалансованого розвитку

№ 
п/п 

Назва індексів, що 
характеризують 
збалансований 

розвиток 

Формула розрахунку Фактори та складові індексів, що характеризують 
збалансований розвиток 

1 Український 
регіональний індекс 
сталого розвитку 
навколишнього 
середовища URESI 
[12] 
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де wi – вагомості, які присвоєні xi, який, в свою чергу, 
відповідає z рахунку j-го індикатора; 
n – загальна кількість досліджуваних регіонів; 
р – кількість індикаторів 

2 Індекс сталого 
розвитку Іср [11] 

Іср = 0,43*Іекв + 
0,37*Іев+0,33*Ісв 

Індекс економічного виміру (Іекв); індекс екологічного 
виміру (Іев); індекс соціального виміру (Ісв) 

 
3 

Індекс 
соціогуманітарного 
розвитку (ІСГР) [6] 

ІСГР=⅓(I1+I2+I3) = 
= ⅓[ВФК/ ВФКmax + 
ВСК/ВСКmax + 
+ ВЛК/ ВЛКmax]  

Індекс виробництва фізичного капіталу (ВФК, (І1)); 
індекс виробництва соціального капіталу (ВСК (І2)); 
індекс виробництва людського капіталу (ВЛК (І3)) 

4 Індекс глобального 
розвитку Д. Медоуза 
[8] 

 
І = Р*Т*А 

Населення (Р), технологія (Т), добробут (А) 
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Індекс розвитку 
людського 
потенціалу (ІРЛП) 
[9] 
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∗∗=  
Індекс тривалості життя (ІЖ ); 
індекс освіти (ІО); 
індекс внутрішнього національного доходу (ІД) 
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Індекс 
соціоприродного 
розвитку 
(синтетичний індекс 
розвитку) СІР [10] 

 
СІР = ВНП+ВЛК+ВЕК 
= 
ВНП+β(СР)+λ(ПДК)+η(
БП) 

Валовий національний продукт (ВНП), виробництво 
людського капіталу (ВЛК), виробництво екологічного 
капіталу (ВЕК), питомі соціальні витрати (СР), питомий 
духовний капітал (ПДК), питома продуктивність біоти 
(ПБ), коефіцієнти розвитку (β, λ, η) 

 
 
7 

Індекс сталого 
розвитку за МВСР Іsd 
[5] 
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Визначає рівень сталого розвитку за трьома вимірами: 
економічний (Іс), екологічний (Іе) та соціально-
інституціональний (Іs), а його просторове положення в 
системі координат (Іс, Іе,Іs) характеризує міру 
«гармонійності» 
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Індекс соціально-
економічної 
збалансованості  
ІСЕЗ [4,13] 

 
ІСЕЗ = ЕП/ДП 

Економічний потенціал (ЕП), демографічний потенціал 
(ДП). Індикатором ЕП для нашої території є частка 
зайнятого населення в загальній чисельності зайнятого 
населення регіону, що вивчається. 
Індикатором ДП території виступає чисельність її 
населення у відсотках від загальної чисельності населення 
території, що досліджується 
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Індекс екологічної 
збалансованості 
ІЕЗ [4,14] 

 
ІЕЗ = СЕП/ПРП 

Соціально-економічний потенціал (СЕП), природно-
ресурсний потенціал (ПРП). Як індикатор природно-
ресурсного потенціалу використаний показник його 
частки у загальному ПРП території, що досліджується 
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Інтегральний 
економіко-
географічний індекс 
збалансованості 
розвитку Ізр [25] 
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Індекс побудовано на основі розрахунків восьми окремих 
індексів, кожен з яких розраховано на базі декількох 
змінних, де Ізр – інтегральний індекс збалансованості 
розвитку; Іжн – індекс життєстійкості населення; Ів – 
індекс виробництва ВВП (для регіонів України – ВДВ, де 
ВВП – валовий внутрішній продукт, ВДВ – валова додана 
вартість) в розрахунку на одного жителя; Ізнт – індекс 
забезпеченості населення ресурсами території; Ізпр – 
індекс забезпеченості ресурсами навколишнього 
природного середовища; Ікв – індекс капіталовкладень 
(інвестицій в основний капітал); Іін – індекс інвестицій; 
Ідн – індекс демографічного навантаження; Іпрв – індекс 
природоємності ВВП (для регіонів України – ВДВ). 
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сталого розвитку навколишнього сере(
довища URESI [12], що заснований на
кількісному і системному підході до
прийняття рішень у сфері захисту на(
вколишнього середовища, базується на
агрегуванні 44 показників у 13 індек(
сах.

Індекс сталого розвитку Іср. Індекс
розраховується як сума індексів для
трьох вимірів: економічного (І

екв
), еколо(

гічного (І
ев

), соціального (І
св

). У свою
чергу, кожен з цих індексів обчислюєть(
ся з використанням таких індексів та
індикаторів: індекс конкурентоспро(
можного розвитку та індекс економіч(
ної свободи (формують І

екв
); індекс ESI

(Environmental Sustainability Index)
сформований з 21 екологічного індика(
тора, які, у свою чергу, розраховуються
на основі використання 76 наборів еко(
логічних даних (формує І

ев
); індекс

якості і безпеки життя, індекс людсько(
го розвитку, індекс суспільства (форму(
ють І

св
).

Перевагою індексу економічної сво(
боди є те, що він характеризує важливі
фактори розвитку економіки.

До переваг індексу (ESI) можна
віднести наступне: дає змогу оцінити
здатність країни охороняти довкілля,
ідентифікує наявність національної
екологічної політики, можливість про(
тидії екологічним впливам, зниження уразливості
людей від екологічних впливів, соціальні та інституц(
іональні можливості країни, участь у міжнародних
зусиллях для покращення стану довкілля. До не(
доліків даного індексу відносять існування похибки
та неточності при розрахунку (нестача інформації про
всі складники) та те, що він оцінює лише рівень еко(
логічного прогресу [26].

Недоліком індексу якості та безпеки життя можна
вважати те, що він не є показником реального суспіль(
ного прогресу.

Індекс людського розвитку (ІЛР) має наступні не(
доліки: система числових показників вимірювання рівня
людського розвитку, яка використовується ПРООН для
більшості країн, далека від досконалості, у зв'язку з чим
вона не лише постійно вдосконалюється, а й постійно
критикується; ІЛР не враховує багато параметрів, що
забезпечують можливості вибору, які є цінними для лю(
дей; триває постійна робота з удосконалення методики
розрахунку ІЛР та доповнення його іншими синтетич(
ними показниками [24].

Індекс соціогуманітарного розвитку (ІСГР). Розра(
ховується на базі трьох індексів виробництва фізично(
го, соціального та людського капіталу. Даний індекс
характеризує рівень розвитку лише соціальної складо(
вої [6].

Індекс глобального розвитку Д. Медоуза. Індекс
відображає сутність найбільш принципових аспектів
розвитку та взаємодії природи і суспільства, опе(
рування якими і зміна параметрів яких може зміни(
ти формат життєдіяльності суспільства в природі,
окреслює простір для вибору пріоритетів його роз(
витку в межах, обумовленими можливостями при(
роди.

Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) —
інтегральний показник, що розраховується щорічно для
міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя,
грамотності, освіченості і довголіття як основних харак(
теристик людського потенціалу досліджуваної тери(
торії. ІРЛП часто підлягає критиці авторами [28], а саме
з наступних позицій: не беруться до уваги екологічні
чинники, не розглядається духовний і етичний розви(

ток людини, неможливо по(різному оцінювати розви(
ток в різних групах країн.

Індекс соціоприродного розвитку (синтетичний
індекс розвитку) СІР, результуючий синтетичний індекс
розвитку, є сумою виробництва фізичного, соціально(
го, духовного та екологічного капіталу. Містить показ(
ники, які відображають моральність і культуру люди(
ни. Недоліком даного індексу є те, що показники, які
використовуються, не відображають у повному обсязі
економічну та екологічну компоненту; відсутні показ(
ники природоємності продукції [30].

Індекс сталого розвитку за МВСР І
sd

. Згідно з ме(
тодологією вимірювання сталого розвитку (МВСР),
сталий розвиток оцінюється за допомогою відповід(
ного індексу (І

sd
) у просторі трьох вимірів: економіч(

ного (І
ес

), екологічного (I
e
) та соціального (І

s
). Цей

індекс є вектором, норма якого визначає рівень ста(
лого розвитку, а його просторове положення в сис(
темі координат (І

ес
, І

е
, І

s
) характеризує міру "гармон(

ійності" цього розвитку (ступінь гармонізації стало(
го розвитку — G). Рівновіддаленість вектора І

sd
 від

кожної з координат (І
ес

, І
е
, І

s
) буде відповідати

найбільшій гармонійності сталого розвитку. Набли(
ження цього вектора до однієї з координат буде вка(
зувати на пріоритетний розвиток за відповідним вим(
іром і нехтування двома іншими.

Індекс соціально(економічної збалансованості
ІСЕЗ та Індекс екологічної збалансованості ІЕЗ [4,
13, 14]. Оцінку збалансованості соціо(еколого(еко(
номічного розвитку пропонується певними автора(
ми [4, 13, 14] здійснити на підставі розрахунку
індексів соціально(економічної збалансованості
(ІСЕЗ) і екологічної збалансованості (ІЕЗ), що доз(
воляє виявити найбільш проблемні райони та області
за станом соціально(економічного та екологічного
розвитку.

Інтегральний економіко(географічний індекс зба(
лансованості розвитку (І

зр
) розроблений в Інституті гео(

графії НАН України. Застосування інтегрального по(
казника ЗР дає змогу визначити і порівняти рівні зба(
лансованості розвитку країни, території та світу зага(
лом.

Таблиця 2. Розрахунок індексів соціального, екологічного та економічного
розвитку

Формування 
індексу соціо-

еколого-
економічного 
розвитку 

 

Складові 
індексу 
соціо-
еколого-

економічного 
розвитку 

Формула 
розрахунку Складові 

 
 
 
 
 
 
 
 
Індекс соціо-
еколого-
економічного 
розвитку 
Іінт = f(ІЕ, ІЕК, ІС) 
Іінт = І1: І2:І3 
 

 
 
Індекс 
соціального 
розвитку (ІС) 

 
 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ∗= Ік21II кc  

Індекс навантаження на 1 
вивільнене робоче місце I ê1 ; 
Індекс середньомісячної 
номінальної заробітної плати 
найманих працівників I ê 2 ;. 

 
Індекс 
екологічного 
розвитку 
(ІЕк) 

 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ∗= ІзахII АНc  

Індекс антропогенного 
навантаження на територію I ÀÍ ; 
Індекс захисту I çàõ  

 
 
 
 
 
Індекс 
економічного 
розвитку (ІЕ1) 
 
 
 

 
 
 
 
 
IЕ = 1+Кє або Iu* 
λПС1+ If* λСК+ Iпт* 
λЧВП 

Індекс віддачі обігових коштів 
(Iu); 
Індекс віддачі основних засобів 
(If);  
Індекс продуктивність живої праці 
(Iпт); 
Питома вага обсягу оборотних 
коштів (λПС1); 
Питома вага обсягу основних 
фондів у вартості продукції (λСК); 
частка чистої продукції у вартості 
продукції першого періоду (λЧВП); 
коефіцієнт економічної 
ефективності виробництва (КЕ) 
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Таким чином,  до недоліків
існуючих підходів можна віднести,
те що більшість з них включають
у себе критерії  та індикатори
стійкого розвитку, які складають(
ся з досить складної системи по(
казників.

Вище наведений аналіз основ(
них індикаторів збалансованості
розвитку визначає наявність ряду
як позитивних, так і негативних
аспектів застосування на практиці
цих індексів. Більшість з них по(
ступово доповнюються та вдосконалюються або ж
потребують вдосконалення.

Більшість індексів, наведених в таблиці 1, є резуль(
татом суми або додатку диференційних (окремих)
індексів. Проте запропонована нами гіпотеза полягає
в тому, що існує взаємопов'язаність між досліджува(
ними індексами, яку можна виразити математично у
вигляді формул та графіків. Знаючи точки перетину
для кожного окремого диференційного графіку, ми
можемо використовувати індексний метод в якості ре(
гулятора, який дозволить на практиці змінювати одну
економічну величину шляхом впливу на іншу. Наприк(
лад, виявивши взаємозалежність соціальних, еконо(
мічних, екологічних індексів, ми можемо розрахува(
ти, яким чином зміняться економічні показники при
зміні екологічних. Наприклад, як зміниться розмір
екологічного податку в випадку здійснення капіталь(
них інвестицій в природоохоронну діяльність, або ж
яким чином зміняться екологічні показники при зміні
соціальних параметрів, а саме на скільки зміниться
збиток від складування побутових відходів, якщо буде
проведена соціальна мотивація в сфері сортування
таких відходів.

Саме тому показники, наведені в таблиці 1, опису(
ють лише статистичну картину, при цьому поза увагою
залишається урахування фактору часу та динамічних
змін у процесі розвитку регіону. У контексті даного дос(
лідження ми намагаємося провести оцінку в динаміці за(
лежностей одних показників від інших.

Тож на основі аналізу існуючих підходів нами вва(
жається за доцільне запропонувати підхід щодо діаг(
ностики соціо(еколого(економічного розвитку тери(
торії, який полягає не лише в розрахунку індексів соц(
іального (І

С
), екологічного (І

Ек
) та економічного (І

Е1
)

розвитку, а також у встановленні взаємозалежностей
цих індексів та визначенні оптимального їх співвідно(
шення в динаміці розвитку території, що досліджуєть(
ся.

Визначення індексів соціального, економічного та
екологічного розвитку, а також встановлення взаємо(
залежностей між цими показниками нами проаналізо(
вано на прикладі Сумської області.

Діагностику соціо(еколого(економічного розвитку
території Сумської області ми здійснили на підставі роз(
рахунку індексу соціального розвитку (І

С
), індексу еко(

логічного розвитку (І
Ек

) та індексу економічного роз(
витку (І

Е1
) за період з 2001—2009 роки.

Для розрахунку індексу економічного розвитку те(
риторії (І

Е1
) нами використано методику визначення

узагальнюючого показника економічної ефективності
виробництва [17; 18; 19]. У контексті даної методики
нами розраховані індекс соціального розвитку (І

С
) та

індекс екологічного розвитку (І
Ек

). Порядок розра(
хунків індексів (І

Е
, І

ЕК
, І

С
) наведено в табл. 2.

У процесі дослідження був проведений розрахунок
індексів соціального, екологічного та економічного роз(
витку Сумської області за 2001—2009 роки, який наве(
дено в табл. 3.

На підставі проведеного розрахунку були обчислені
значення досліджуваних індексів. Результати розра(
хунків індексів наведені в табл. 4.

Рис. 1. Динаміка напрямку соціо4еколого4економічного
розвитку Сумської області за 2001—2009 роки на основі

використання індексного інструментарію
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Рис. 2. Залежність С(А,В) Сумської області
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Рис. 3. Лінії рівня залежності С(А,В)

Таблиця 4. Індекси соціального, екологічного та економічного розвитку
Сумської області за період з 2001—2009 рр.

Рік 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Індекс 
економічного 
розвитку 

1,129 0,987 1,045 1.113 1.154 1,124 1,130 1,018 1,0033 

Індекси 
екологічного 
розвитку 

1,1145 1,059 0,916 0,751 1,172 0,9440 1,0722 1,087 0,921 

Індекси 
соціального 
розвитку 

1,033 1,026 0,99 0,96 1,027 0,97 1,003 0,97 0,97 
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Для наочності динаміку цих індексів зображено гра(
фічно (рис. 1).

Аналізуючи графік, ми бачимо одночасне зростан(
ня трьох досліджуваних індексів у 2001 та 2005 роках
та одночасне їх падіння у 2002 та наприкінці 2008
років. Вже цей факт одночасного зростання (падін(
ня) всіх трьох індексів можна розглядати як підтвер(
дження нашої гіпотези про наявність взаємозв'язків
цих індексів. Тобто зростання (падіння) одного з них
обумовлює одночасне зростання (падіння) двох
інших. Поясненням такої динаміки може бути полі(
тична ситуація в країні, яка пов'язана з організацій(
но(економічними, адміністративними та законодавчи(
ми змінами.

Зокрема, отримана динаміка напрямку соціо(еколо(
го(економічного розвитку Сумської області обумов(
люється наступними чинниками, що сприяли формуван(
ню показників соціального, економічного та економіч(
ного розвитку: чисельність безробітного населення пра(
цездатного віку, що зареєстроване у державній службі
зайнятості, поступово зменшувалась, починаючи з 2000
року по 2008 рік включно, у 2009 році вона почала зрос(
тати, при цьому потреба в робочій силі збільшувалась
починаючи з 2001—2003 рік, а з 2004—2009 рік вона по(
стійно зменшувалась.

Підвищення рівня показників соціо(еколого(
економічного розвитку Сумської області в 2001,
2005, 2008 роках можна пояснити наступними фак(
торами: підвищенням рівня середньомісячної реаль(
ної заробітної плати (у % до попереднього року)
[21]; підвищенням рівня реального наявного дохо(
ду населення (у % до попереднього року) в 2005 році

[21]; збільшенням відносної частини основних за(
собів; збільшенням рівня зовнішньої торгівлі това(
рами [22, с. 258];

Зниження рівня показників соціо(еколого(еконо(
мічного розвитку Сумської в 2003, 2004, 2006, 2007,
2009 можна охарактеризувати зменшенням рівня се(
редньомісячної реальної заробітної плати (у % до по(
переднього року) [21]. У 2009 році значне зменшення
показників соціального, екологічного та економічно(
го розвитку обумовлюється суттєвим зменшенням
рівня реального наявного доходу населення (у % до
попереднього року) [21]; суттєвим зменшенням індек(
су фізичного обсягу валового регіонального продук(
ту, валової доданої вартості та випуску [22, с. 40];
зменшенням капітальних інвестицій [22, с. 209]; змен(
шенням рівня зовнішньої торгівлі товарами [22, с. 258];
зменшенням капітальних інвестицій та поточних вит(
рат на охорону навколишнього природного середо(
вища [22, с. 621]; збільшенням екологічних платежів
[22, с. 622].

Таким чином, нами розраховано індекси соціаль(
ного, економічного та екологічного розвитку території
та визначено деякі чинники, що сприяли утворенню ди(
наміки соціо(еколого(економічного розвитку Сумсь(
кої області за 2001—2009 роки. Але для формування
механізму прийняття еколого(орієнтованих рішень на
основі використання індексного інструментарію в си(
стемі оцінки соціо(еколого(економічного розвитку
території необхідно не тільки розрахувати значення
цих індексів, а ще й визначити зони допустимих зна(
чень, в межах яких ці індекси мають прогресивне, рег(
ресивне та депресивне значення. Для цього викорис(
товуючи математичну регресійну модель, що побудо(
вана по методу найменших квадратів, а саме апрокси(
мації та згладжуванні, проаналізуємо зони допустимих
значень індексів, що досліджуються, та визначимо межі
їх корегування в напрямку збалансованого розвитку
території.

Нами розглядається три варіанта апроксимізуючих
залежностей: 1) визначення залежності індексів соціаль(
ного розвитку (С) від індексів економічного розвитку
(А) та екологічного (В) розвитку; 2) визначення залеж(
ності індексів екологічного розвитку (В) від індексів со(
ціального розвитку (С) та економічного розвитку (А);
3) визначення залежності індексів економічного розвит(
ку (А) від індексів соціального розвитку (С) та екологі(
чного розвитку (В). Дані моделі відображено на рис. 2,
3, 4, 5.

Графіки залежностей відображають розподіл роз(
рахованих нами індексів у просторі, межі якого зада(
ються від існуючого мінімального значення до існуючо(
го максимального значення.

Одним із головних завдань даної моделі є не лише
визначення оптимальних значень досліджуваних показ(
ників, а також визначення, при яких допустимих зна(
ченнях одних показників ми можемо досягти бажаних
значень інших показників. Адже ми розглядаємо мож(
ливість досягнення збалансованого розвитку лише з по(
зицій урахування соціального, екологічного та еконо(
мічного факторів у взаємозв'язку, а не як окремо взяту
складову.

На рис. 2 відображено залежність індексів соці(
ального розвитку (С) від індексів економічного роз(
витку (А) та екологічного розвитку (В) Сумської об(
ласті.

Залежність С (А,В) на рис. 2 відображає наступне.
У зоні оптимальності знаходяться показники, що були
сформовані в 2001, 2002, 2005 роках. У зоні мінімальної
активності знаходяться показники, що були сформовані
в 2003, 2004, 2006, 2009 роках. При цьому, на основі
визначених допустимих областей максимальних,
мінімальних та посередніх значень, ми можемо виявити
бажані можливі значення (С) при допустимих (А,В). У
цьому аспекті наочно визначити межі вище зазначених
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Рис. 4. Залежність В(С, А) Сумської області
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Рис. 5. Залежність А (С, В) Сумської області
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нами зон можливо за допомогою ліній рівня. Як при(
клад, залежність С (А,В) у вигляді ліній рівня наведено
на рис. 3.

На рис. 3 графічно відображено залежність індексів
екологічного розвитку (В) від індексів соціального роз(
витку (С) та індексів економічного (А) розвитку Сумсь(
кої області.

Залежність В (С, А) відображає наступне: у зоні оп(
тимальності знаходяться показники, що були сформо(
вані в 2001, 2005, 2008, 2007 роках. У зоні мінімальної
активності знаходяться показники, що були сформо(
вані в 2003, 2004, 2006, 2009 роках. При цьому, на ос(
нові визначених допустимих областей максимальних
значень, мінімальних значень та посередніх ми може(
мо виявити бажані можливі значення (В) при допусти(
мих (С, А).

Залежність А (С, В) має наступний вигляд (рис. 5).
Із графічного зображення рис. 5 можна зробити

висновок, що економічні показники у взаємозв'язку з
соціальними та екологічними за досліджуваний пері(
од розподіляються в оптимальній зоні.

ВИСНОВКИ
Досягнення збалансованого розвитку території

можливо за умови урахування соціальних, економіч(
них та екологічних складових, достовірність яких у
процесі аналізу досягається шляхом проведення діаг(
ностики досліджуваної території. При цьому, процес
діагностики пропонується проводити на основі індек(
сних розрахунків за досліджуваними показниками
соціо(еколого(економічного розвитку території як ок(
ремо взятих величин, так і у взаємозв'язку. Для вста(
новлення таких взаємозв'язків нами використано рег(
ресійну модель, на основі якої ми визначили області
оптимальних, посередніх та мінімальних значень. Виз(
начення таких допустимих областей та аналіз чинників,
що їх сформували надають передумови для прийняття
управлінських рішень в напрямку створення сприятли(
вих умов соціо(еколого(економічного розвитку тери(
торії.
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