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На сьогоднішній день відсутні обґрунтовані кількісні критерії, що дозволяють вимірювати ступінь стійкості 

розвитку держав, окремих регіонів і територій. У світі використовують різні підходи до оцінки сталості розвитку, це 

можуть бути інтегральні індекси або системи індикаторів сталого розвитку. В Україні є поодинокі спроби розробити 

показник сталості розвитку, але далі теоретичних напрацювань справа не зрушила. Крім того, згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, 

утворених Кабінетом Міністрів України» від 13 березня 2013 р. № 180 ліквідовано Національну раду із сталого 

розвитку України, яка могла б координувати діяльність з розробки такого показника. У проекті Концепції переходу 

України до сталого розвитку, що був поданий НАН України до Кабінету Міністрів України у 2012 р. та в існуючій 

Національній стратегії сталого розвитку України "Україна - 2020", прийнятій у 2015 році запропоновано 9 

стратегічних цілей і 25 першочергових пріоритетних завдань переходу до сталого розвитку. Також запропоновано 152 

пріоритетні вектори переходу до сталого розвитку у спосіб структуризації секторальних політик. Проте взагалі не 

запропоновано жодних індикаторів (показників) сталого розвитку. 

Вчені виділяють два основних підходи до побудови індексів та індикаторів: побудова системи індикаторів, за 

допомогою яких можна судити про окремі аспекти розвитку: екологічних, соціальних, економічних та ін., та побудова 

інтегральних, агрегованих індексів, за допомогою яких можна комплексно судити про розвиток країни (або регіону). 

Основна трудність при агрегування інформації в індекси полягає у визначенні вагомих вихідних показників без втрати 

значущості і без зайвої суб'єктивності. Зазвичай агреговані показники поділяються на такі групи: соціально-

економічні; еколого-економічні; соціально-екологічні; еколого-соціо-економічні. 

Розробкою систем індикаторів сталого розвитку займаються такі міжнародні організації, як Організація 

Об’єднаних Націй та її різні структурні підрозділи, Всесвітній банк, Європейська Комісія, Комітет екологічного 

моделювання (ISEM), Організація економічного співробітництва та роз- витку (OECD), Науковий комітет з проблем 

навколишнього середовища (SCOPE) та інші. Зазвичай країни обирають один із розроблених міжнародними 

організаціями типів систем індикаторів, ґрунтуючись на національних пріоритетах і цілях розвитку, та доповнюють 

власними наборами індикаторів. Найбільш відомими системами індикаторів сталого розвитку є: 

1. Система індикаторів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Система індикаторів 

ОЕСР пояснює взаємозв'язки між економікою і захистом навколишнього природного середовища, виявляє економіко-

екологічні та соціально-екологічні взаємозв'язки. Групи та категорії індикаторів цієї системи вимагають спеціальних 

перетворень, пристосування до конкретних умов, а в деяких випадках — розширення для окремих країн.  

2. Система індикаторів для поліпшення керування природокористуванням у Центральній Америці. Дана система 

розроблена для поліпшення управління природокористуванням в Центральній Америці спільно з Світовим банком, 

Програмою ООН з навколишнього середовища і Міжнародним Центром тропічного сільського господарства. 

Застосування системи можливе на глобальному, регіональному та локальних рівнях. Відмінною рисою даної системи 

є наочність результатів, так як уявлення індикаторів велося у вигляді геоінформаційних систем.  

3. Система еколого-економічного обліку (СЕЕО) запропонована Статистичним відділом Секретаріату ООН у 

1993 році. Метою системи еколого-економічного обліку є врахування екологічного чинника в національних 

статистиках.  

• Система факторів (індексів і індикаторів) на основі метрики для вимірювання процесів сталого розвитку 

(МВСР) в Україні. Запропонована у 2009 році академіком НАН України Згуровським М.З. за підтримки і сприянням: 

Міжнародної ради з науки (ICSU), Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток», Інституту 

прикладного системного аналізу НАН України і МОН України. Згідно з метрикою для вимірювання процесів сталого 

розвитку (МВСР), сталий розвиток оцінюється за допомогою відповідного індексу (I sd) в просторі трьох вимірів: 

економічного (I ec), екологічного (I e ), соціального-інституціонального (I s ). Дана система включає суттєвий набір 

індикаторів, але недоліком такої сиcтеми є ігнорування розробки еколого-економічних показників розвитку економіки 

країни.  

Отже, розробка відповідних критеріїв і показників (індексів та індикаторів) дозволить встановити контроль за 

досягненням цілей сталого розвитку, керувати цим процесом, приймати ефективні управлінські рішення, оцінювати 

ефективність використовуваних засобів і рівень досягнення поставлених цілей як на національному так і на місцевому 

рівнях. 
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