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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Подолання соціально�економічних та пов'язаних із

ними екологічних проблем потребує розроблення нових
орієнтирів, що базуються на концепції екологічно сталого
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Ефективне функціонування соціо@еколого@економічної системи полягає в збалансованому поєднанні

її складових. У статті проаналізовано методичні підходи до оцінки сталого розвитку на різних рівнях

управління. Авторами запропоновано експрес@діагностику визначення рівня соціо@еколого@економічної

збалансованості адміністративної території на основі використання графічного методу. Доведено, що оп@

тимальний стан розвитку території забезпечує максимальний приріст валового регіонального продукту

(ВРП). Розроблений методичний підхід до моделювання динаміки зростання ВРП адміністративно@тери@

торіальної одиниці, в основу якого, на відміну від існуючих, покладено взаємообумовлені параметри со@

ціального, економічного та екологічного розвитку. Здійснено оцінку рівня збалансованості соціо@еколо@

го@економічного розвитку Сумської області на основі використання експрес@діагностики. Експрес@діаг@

ностика соціо@еколого@економічної збалансованості адміністративно@територіальної одиниці містить такі

методи, як індексний метод та метод кореляційно@регресійного аналізу.

The effective functioning of the socio@ecologo@economic system lies in the balanced combination of its

components. The methodical approaches to the assessment of sustainable development at different levels of

management are analyzed in this article. The authors propose an express diagnosis of determining the level of

socio@ecologo@economic balance of the administrative territory based on usage graphical method. It is proved

that the optimal state of development of the territory provides the maximum growth of the gross regional product

(GRP). The methodical approach to modeling the growth of the GRP of the administrative@territorial unit, which,

unlike the existing, is based on mutually determined parameters of social, economic and ecological development,

is developed. The estimation of the level of balance of socio@ecologo@economic development of the Sumy region

are made by using express@diagnostics. Express@diagnostics of the socio@ecological@economic balance of the

administrative@territorial unit contains such methods as the index method and the method of correlation@

regression analysis.
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розвитку, які знайшли своє відображення в таких докумен�
тах: Конференції ООН з навколишнього середовища в Ріо�
де�Жанейро, де підкреслюється необхідність перетворення
будь�якого виду господарської діяльності в екологічно без�
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печну, тобто сумісну з вимогами гармонійного розвитку
суспільства та природи (1992 р.); Декларації про соціаль�
ний розвиток, яка стверджує, що "основною причиною три�
валого погіршення стану довкілля в усьому світі є нераціо�
нальна структура споживання та виробництва, особливо в
промислово розвинених країнах, що загострює проблему
зубожіння й існуючі диспропорції і є предметом серйозно�
го занепокоєння" (1995 р.); Кіотському протоколі, головна
мета якого — стабілізувати концентрацію парникових газів
у атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного ан�
тропогенного впливу на клімат планети (1997 р.); Декларації
Тисячоліття, що вважає однією з фундаментальних ціннос�
тей міжнародних відносин у ХХІ столітті повагу до приро�
ди (2000 р.); Йоханнесбурзькій декларації зі сталого роз�
витку; в підсумковому документі Конференції ООН Ріо+20
"Майбутнє, якого ми прагнемо" підтверджується не�
обхідність подальшого просування ідеї збалансованого роз�
витку на всіх рівнях та інтеграції його економічної, соціаль�
ної та екологічної складових з урахуванням їх взаємозв'яз�
ку (2012 р).

Аналіз літературних, статистичних джерел та документів
з екологічно сталого розвитку дають змоги констатувати, що
усі елементи соціо�еколого�економічної системи взаємо�
зв'язані. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здо�
ров'я понад три чверті хвороб людини є наслідком антропо�
генного забруднення навколишнього середовища [1; 2]. Крім
того, на фоні зростаючого забруднення повітря зростають
рівень смертності населення, кількість імунодефіцитів, онко�
логічних захворювань тощо. Все це призводить до погіршен�
ня медико�демографічної ситуації в Україні: скорочується
природна кількість населення, падає народжуваність і зрос�
тає смертність, погіршується здоров'я дорослих та дітей.
Щорічно кількість населення зменшується в середньому на
350 тис. осіб. середня тривалість життя становить 75,8 року в
жінок та 65,9 року в чоловіків. Рейтинг України серед інших
країн світу із цього показника дуже низький: 102�ге місце
серед жінок та 126�те місце серед чоловіків. за останні три
роки показники смертності населення (на 1000 осіб) залиша�
ються на одному рівні. за масштабами дитячої смертності Ук�
раїна займає перше місце у Європі [3, с. 29].

Аналізуючи вищевикладене, можна констатувати на�
явність руйнівного процесу, притаманного сучасній соціо�
еколого�економічній системі, що робить актуальним завдан�
ня її оцінки та моніторингу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Оцінка екологічно сталого розвитку здійснюється на

основі певних індексів та індикаторів. На сьогодні універ�

сального алгоритму формування індикаторів результатив�
ності, ефективності та збалансованості розвитку адмініст�
ративно�територіальних одиниць не існує, проте існують
рекомендації, що допомагають сформувати набір індика�
торів для конкретного проекту (стратегії, плану, програми).
Термін "індикатор", або "показник", має багато значень, але
в загальному випадку це не що інше, як характеристика про�
цесу, об'єкта або системи, доступної для спостереження та
вимірювання, за допомоги якої можна оцінювати зміни, що
відбуваються під час цього процесу в цьому об'єкті або сис�
темі. Існують також так звані цільові показники. Це такі по�
казники, які заплановано досягти внаслідок реалізації стра�
тегії (проекту).

Зокрема під індикаторами сталого розвитку (ІСР) (еко�
логічної збалансованості) розуміють індикатори, що врахо�
вують вартість природного капіталу, витраченого на досяг�
нення суспільно корисного результату. Також під індика�
торами сталого розвитку вбачають інформацію, що висвіт�
лює зміни стану навколишнього середовища в часі, визна�
чає тенденції цих змін, допомагає людям у простій та дос�
тупній формі отримати інформацію з питань сталого роз�
витку міста, яка їх цікавить.

Під час оцінювання збалансованості розвитку адміні�
стративно�територіальних одиниць, як правило, використо�
вують соціальні, екологічні та економічні індикатори.

Соціальні індикатори стійкого розвитку визначають за
такими ключовими напрямами: зайнятість, бідність, забез�
печеність житлом, доходи місцевих бюджетів від місцевої
економіки, виробнича і транспортна інфраструктура, рівний
доступ до обслуговування, гендерна рівність, показники
освіти, злочинність, демографічні показники [5].

До екологічних індикаторів відносять показники, що
відображають стан довкілля, навантаження на нього та
ефективність проведення природоохоронних заходів [5].

Економічна складова соціо�еколого�економічної систе�
ми містить комплекс засобів виробництва. Вони характери�
зуються такими показниками, як: питома вага первинної
енергії, фондоємність, обіг коштів, трудомісткість, енер�
гоємність, матеріалоємність, собівартість продукції та ін.

Із часом індикатори та індекси сталого розвитку пост�
ійно регулюються, доповнюються, вдосконалюються та виз�
начаються залежно від цілей та особливостей досліджува�
ної території. Зокрема в праці [4] запропоновано індикато�
ри сталого розвитку, згруповані за параметрами економіч�
ного, екологічного та соціально�інституціонального вимірів
(табл. 1).

Дослідження в контексті оцінки екологічно сталого роз�
витку на основі використання індексного методу здійснене
у працях таких вчених, як Д. Медоуз, А.О. Корнус, М.З. Згу�

Джерело: [4].

Таблиця 1. Категорії політики та індикатори оцінювання сталого розвитку

Економічний вимір Екологічний вимір Соціально-інституціональний вимір
Індекс економічного виміру Іec Індекс екологічного виміру Іe Індекс соціального виміру Іs
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1. Інтелектуальні активи
суспільства. 2. Перспективність 
розвитку суспільства. 3. Якість 
розвитку суспільства 
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 5. Виробничі можливості. 
6. Міжнародне торгівельне 
співробітництво. 7. Малий 
бізнес. 
8. Споживчий ринок. 
9. Заборгованість ІІ
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 7. Викиди в
атмосферне повітря. 
8. Навантаження на 
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10. Водне навантаження 
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 4. Розвиток здоров’я та 
фізичного виховання. 5. Рівень 
освіти. 6. Демографічний 
розвиток. 7. Ринок праці. 
8. Економічна складова 
людського розвитку 

ІІ
І. 
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пр
ац
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10. Ефективність
ринку праці. 
11. Можливості ринку праці. 
12. Дохідно-витратний 
баланс 
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11. Участь в
екологічних 
проектах. 12. Викиди 
парникових газів. 
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транскордонний 
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 9. Політична свідомість.
10. Вплив релігійних 
Інституцій. 11. Ефективність 
державної влади 
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13. Наукова діяльність. 
14. Рівень інноваційності. 
15. Інвестиційні 
можливості 

V
I. 
Як

іс
ть

 
ж
ит
тя

 

12. Відпочинок і культура 
людей.  
13. Стан навколишнього 
середовища. 
14. Свобода людей. 15. Здоров'я 
людей.  
16. Стан інфраструктури.  
17. Ризики та безпека життя 
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ровський, В.В. Бушуєв, В.С. Голубєв, Г.В. Ридевский, Л.Г.
Руденко, С.А. Лісовський та ін. У таблиці 2 нами розгляну�
то деякі з найвідоміших та основних індексів сталого роз�
витку.

Існують різні підходи до оцінки сталості розвитку країн
та регіонів за соціальними, економічними та екологічними
характеристиками.

Так, індекс стійкості суспільства, розроблений за ініціа�
тиви нідерландських дослідників Герта ван де Керка та Ар�
тура Мануеля під егідою Фонду стійкого суспільства в 2006
році, вимірює досягнення країни з точки зору стійкості гро�
мадського розвитку. Індекс стійкості суспільства складаєть�
ся з індексів, що характеризують благополуччя людини, еко�
логічне благополуччя, економічне благополуччя [11]. Украї�
на за індексом стійкості суспільства в 2012 році займає 102�е
місце поміж 150 країн світу.

До методу кількісної оцінки та порівняльного аналізу
показників екологічної політики держав світу відноситься
Індекс екологічної ефективності (EPI від англ. Environmental
Performance Index). Список країн за індексом екологічної
ефективності був представлений на Всесвітньому еконо�
мічному форумі. Україна в 2016 році посіла 44�те місце в
рейтингу серед 180 країн світу, покращивши за 10 років
свої результати на 25% і опинилась між Аргентиною (43)

та Кубою (45). Ще в 2014 році Україна посідала 95�те місце
в рейтингу.

Отже, як висновок можна констатувати, що у світі існує
багато організацій, що вивчають проблематику сталого роз�
витку й напрацьовують наукові розробки в цій сфері. Ук�
раїна представлена в цьому процесі Світовим центром да�
них "Геоінформатика і стійкий розвиток", створеним у 2006
р. Міжнародною радою з науки (ICSU) при Інституті при�
кладного системного аналізу НАН України та МОН Украї�
ни. Центр бере на себе завдання кількісного виміру процесів
стійкого розвитку, їх моделювання та розроблення реко�
мендацій для людей, які приймають рішення і які могли б
використати ці дані у ході підготовки програм соціально�
економічного розвитку різних країн світу, зокрема нашої
країни, її регіонів та підприємств.

Проте в Україні на сьогодні не затверджений перелік
індикаторів стійкого розвитку, немає органів державного
управління, які були б зобов'язані щорічно розраховувати
ці індикатори з метою надання таких завдань, що реалізу�
валися б у планах соціально�економічного розвитку. В цьо�
му аспекті як приклад можна навести Великобританію, яка
використовує більше 30 індикаторів, які щорічно затверд�
жуються, вимірюються і фіксуються. Цим займається комі�
сія зі стійкого розвитку при прем'єр�міністрові. Уряд відпо�

∼

Таблиця 2. Характеристика індексів сталого розвитку

Джерело: сформовано на основі аналізу [6; 4; 7—10].

Індекс, що характеризує 
сталий розвиток Формула розрахунку Фактори та складові індексів, що 

характеризують сталий розвиток 
1. Український 
регіональний індекс 
сталого розвитку 
навколишнього 
середовища URESI  

niXwURESI j

p

j ji
,...,1~

1
== ∑ =  

Тут wj – вагомості, присвоєні xi що, у свою чергу, 
відповідає z-рахунку j-го індикатора; n – 
загальна кількість досліджуваних регіонів; р – 
кількість індикаторів 

2. Індекс сталого 
розвитку Іср  

Іср = 0,43*Іекв + 
+0,37·Іев+0,33·Ісв 

Іекв – індекс економічного виміру; Іев – індекс 
екологічного виміру; Ісв – індекс соціального 
виміру  

3. Індекс 
соціогуманітарного 
розвитку (ІСГР)  

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

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

4. Індекс глобального 
розвитку Д. Медоуза  І = Р·Т·А Р – населення; Т – технологія; А –добробут 

5. Індекс розвитку 
людського потенціалу 
(ІРЛП)  

ІІІ ДОЖІРЛП 3
1

3
1

3
1

⋅⋅=  
ІЖ – індекс тривалості життя; 
ІО – індекс освіти; ІД – індекс внутрішнього 
національного доходу 

6. Індекс 
соціоприродного 
розвитку (синтетичний 
індекс розвитку) СІР  

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

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

7. Індекс сталого 
розвитку за МВСР Іsd  ( )ІI ес

2

s

2

с

2 ІIsd ++=  

Визначає рівень сталого розвитку за трьома 
вимірами: економічним (Іс), екологічним (Іе) та 
соціально-інституціональним (Іs), а його 
просторове розміщення в системі координат 
(Іс, Іе,Іs) характеризує міру гармонійності 

8. Індекс соціально-
економічної 
збалансованості  
ІСЕЗ  

ІСЕЗ = ЕП/ДП 

ЕП – економічний потенціал; ДП 
демографічний потенціал. Індикатором ЕП для 
нашої території є частка зайнятого населення в 
загальній кількості зайнятого населення 
регіону, що вивчається. Індикатором ДП 
території є кількість її населення у відсотках 
щодо загальної кількості населення території, 
що досліджується 

9. Індекс екологічної 
збалансованості 
ІЕЗ  

ІЕЗ = СЕП/ПРП СЕП – соціально-економічний потенціал; ПРП 
–природно-ресурсний потенціал  

10. Інтегральний 
економіко-
географічний індекс 
збалансованості 
розвитку Ізр [109] 

 

( ) ( )
( )ІІ

ІІІІІІІ
првдн

інквзпрзнтвжн
зр +

+⋅++++
=

5,0  

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), ВВП – валовий внутрішній 
продукт, ВДВ – валова додана вартість у 
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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відно до закону в обов'язковому порядку враховує значен�
ня індикаторів, коригуючи план соціально�економічного
розвитку країни. Загалом же подібні механізми впровади�
ли у себе більше 40 країн у рамках відповідних рекомендацій
ООН.

Таким чином, актуальними питаннями сьогодення за�
лишаються проблеми оптимізації взаємодії суспільства, еко�
номіки і природного середовища.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є формування науково�методичного

підходу щодо визначення рівня збалансованості соціо�еко�
лого�економічної системи адміністративно�територіальної
одиниці, що дозволяє встановити оптимальні співвідношен�
ня між темпами розвитку соціальної, економічної та еко�
логічної підсистем адміністративно�територіальної одиниці.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для визначення рівня соціо�еколого�економічної зба�

лансованості може бути використаний графічний метод,
який будується на основі точок в просторі. Місце розташу�
вання цих точок визначають інтегральні індекси соціо�еко�
лого�економічного розвитку.

У роботах [12—14] нами була представлена комплекс�
на методика розрахунку інтегральних індексів соціального,
економічного та екологічного розвитку. На основі їх вико�
ристання нами запропоновано визначення рівня соціо�еко�
лого�економічної збалансованості графічним методом,
згідно з яким рівень збалансованості розраховується
співвідношенням площини трикутників, що характеризують
існуючий та оптимальний стани соціо�еколого�економічної
системи адміністративної території. При цьому індекс зба�
лансованості адміністративної території визначається за
формулою:

 ( ) ( )ІІІІІІ опт
екон

опт
екол

опт
соц

баз
екон

баз
екол

баз
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баз
соцS ,,  — відпо�

відно площини трикутників, що визначають існуючий та
оптимальний стани соціо�еколого�економічного розвитку
території, за якого забезпечується максимальний приріст
ВРП (рис. 1).

Площина трикутника існуючого стану соціо�еколого�
економічної системи формується на основі розрахованих
(динамічних/статичних) індексів соціального, екологічного
та економічного розвитку. Розраховані індекси є вершина�
ми трикутника. Площина трикутників, що характеризує
існуючий стан розвитку адміністративної території та оп�

тимальний стан, визначається за допомогою геометричної
властивості векторного добутку (рис. 2).

Площу трикутника ΔLNS визначаємо з геометричної
властивості векторного добутку:

LSLNS LNS
⋅=

Δ 2
1

(2).

Вектори:  LN  позначимо як LS ,  n  позначимо як S .
Координати: m. L(L;0;0), m. S(0;S;0), m. N(0;0;N), тоді
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kLSjLNiSNiNSjkkSL −⋅−⋅−=⋅⋅−⋅−⋅−⋅⋅−+ 00)( (3)

( ) SLNLNSLSLNSNSn 222222222 )()( ++=++=⋅ −−− (4).

Таким чином, площу трикутника обчислюємо за фор�
мулою

SLNLNSS 222222

2
1

++=
Δ (5).

Визначити оптимальні значення соціального, економі�
чного та екологічного розвитку пропонується на основі оп�
тимізаційної моделі, яка передбачає, що індекс валового ре�
гіонального продукту (V) є функцією від аргументів S (індек�
су соціального розвитку), N (індексу економічного розвит�
ку), L (соціального індексу). Наступним пунктом задачі є
оптимізація отриманої залежності, тобто пошук такого на�
бору значень змінних S, N, L, за якого значення цільової
функції V( S, N, L) є максимальним. Розв'язання цієї задачі
може бути здійснений за допомогою обчислювального ком�
плексу MAPLE 11. У результаті цього можна отримати роз�
в'язок, що містить оптимальні значення соціального, еко�
номічного та екологічного індексів розвитку, за яких може
бути досягнутий максимальний приріст ВРП.

На основі використання графічного методу було виз�
начено рівень соціо�еколого�економічної збалансованості
Сумської області.

Площина трикутника існуючого стану соціо�еколого�
економічної системи Сумської області формується на ос�
нові динамічних індексів соціального, екологічного та еко�
номічного розвитку. Розраховані індекси є вершинами три�
кутника. Площину трикутника оптимального стану соціо�

Рис. 1. Графічний метод визначення рівня соціо>еколого>економічної збалансованості адміністративної території

Джерело: авторська розробка.
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еколого�економічної системи Сумської області можна виз�
начити на основі виявлення оптимальних значень соціаль�
ного, економічного та екологічного розвитку території. Для
формування оптимізаційної моделі було використано такі
вихідні дані (табл. 3).

За вихідними даними таблиці 3 статистичним методом
множинної нелінійної регресії була отримана емпірична
апроксимуюча залежність V( S, N, L):
V = 48,65 – 17,52·S + 8,07 S2 – 38,17 N + 41,32·ln(N) + 1,16·ln(L)(6).

Отримана залежність є нелінійною, оскільки до неї вхо�
дять аргументи S, N, L не лише першого, а й другого ступе�
ня та логарифми. Якість побудованої аналітичної залеж�
ності характеризує параметр R (коефіцієнт детермінації),
значення якого достатньо високе, R = 0,8969. Розрахунки
цієї частини проводилися з використанням програмного
забезпечення для статистичної обробки даних Statistica 10.

Наступним пунктом задачі є оптимізація отриманої за�
лежності, тобто пошук такого набору значень змінних S, N,
L при якому значення цільової функції V( S, N, L) є макси�
мальним. Постановку задачі відображено формулою:

V( S, N, L) →max (7).
Обмеженнями за змінними S, N, L є середнє мінімальне

та середнє максимальне значення показників:
                         

  

∈L  [0,9; 1,2] 

∈N [0,9; 1,2] 

∈S [0,9; 1,2] 

(8).

Розв'язання цієї задачі здійснюється за допомогою об�
числювального комплексу MAPLE 11. В результаті цього
отриманий розв'язок, що містить оптимальні значення соц�
іального, економічного та екологічного індексів розвитку,
за яких може бути досягнутий максимальний приріст ВРП:

Lопт = 1,09 
       Nопт = 1,01 

Sопт = 1,2 
(9).

Характеризуючи отриманий розв'язок, можна зробити
висновок, що при отриманих значеннях S, N, L формули 9
функція V( S, N, L) досягає найбільшого значення при зада�
них обмеженнях формули 8.

Отже, максимальний приріст ВРП досягається при мак�
симальному S (індексі соціального розвитку). Індекс N (еко�

номічний) в оптимальному розв'язку близький до одиниці,
що свідчить про стійкий та стабільний стан розвитку. Індекс
L (екологічний), більший за одиницю, повинен бути в пози�
тивній тенденції.

Виходячи з вищезазначеного, маючи оптимальні значен�
ня соціального, економічного та екологічного індексів, на
основі використання формули визначення площі трикутни�

ка  SLNLNSS SLN

222222

2
1

++=
Δ  виявлене оптимальне значення

соціо�еколого�економічного стану Сумської області, що до�
рівнює 1,099.

Таким чином, на основі співвідношення площі існуючо�
го соціо�еколого�економічного стану Сумської області та
площі оптимального значення соціо�еколого�економічного
стану Сумської області визначено рівень соціо�еколого�еко�
номічної збалансованості Сумської області (табл. 4).

Відхилення існуючого від оптимального рівня соціо�еко�
лого�економічної збалансованості в Сумській області в 2001
році становить 7 %, у 2005 році відхилення є найменшим і
дорівнює 2 %. Отримане значення рівня соціо�еколого�еко�
номічної збалансованості в 2005 році близьке до оптималь�
ного. Зокрема в 2011 році рівень відхилення також є незнач�
ним і становить 5 %. Найвище відхилення існуючого від оп�
тимального рівня соціо�еколого�економічної збалансова�
ності отримане в 2009 році, воно становить 23 % та в 2012
році, що дорівнює 32 %. Аналізуючи результати, отримані
аналітичним та графічним методами, можна зробити вис�
новок про нестабільний, незбалансований соціо�еколого�
економічний розвиток Сумської області.

ВИСНОВКИ
За сучасних умов стратегічною метою формування та

реалізації державної політики України має стати поліпшен�
ня стану навколишнього природного середовища та змен�
шення антропогенного навантаження шляхом інтеграції
еколого�орієнтованої політики до соціально� економічно�
го розвитку України. Збалансований розвиток соціо�еколо�
го�економічної системи адміністративної території повинен
забезпечувати сталий її розвиток та сприяти збереженню
природних екологічних систем.

Запропонована в статті експрес діагностика рівня соціо�
еколого�економічної збалансованості адміністративної те�
риторії на основі використання графічного методу та за
допомогою оптимізаційної моделі дозволяють визначити
відхилення існуючого від оптимального рівня соціо�еколо�
го�економічної збалансованості адміністративно�територ�
іальної одиниці. Результати діагностики можуть бути ви�
користані при розподілі фінансових ресурсів для нівелюван�
ня диспропорцій у розвитку соціальної, екологічної та еко�
номічної сфер діяльності та спрямування фінансових ре�
сурсів першочергово у ті сфери, що забезпечують підтри�
мання траєкторії збалансованого соціо�еколого�економіч�
ного розвитку адміністративно�територіальних одиниць.
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Рис. 2. Визначення площі трикутника

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Інтегральні динамічні індекси  соціо-еколого-економічного розвитку Сумської області та їх складові (індекси соціального, економічного 
та екологічного розвитку) 

Ісоц(дин) (S) 0,96 1,027 0,97 1,003 0,97 0,97 0,99 1,188 0,838
Іекол(дин)(L) 0,751 1,172 0,944 1,072 1,087 0,921 1,04 1,013 0,987 

Іекон(дин)(N) 1,113 1,154 1,124 1,13 1,018 1,003 1,059 1,111 0,93 

ВРП*(V) 6275 8025 9566 12341 16210 16060 18333 22907 24933 

ІВРП(V)* 1 1,27 1,19 1,29 1,31 0,99 1,14 1,24 1,08 

Таблиця 3. Вихідні дані по Сумській області за 2004—2012 рр. для побудови оптимізаційної моделі

 Джерело: розраховано автором статистичних даних Сумської області [15].
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