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Порядок денний на XXI століття

«З метою створення надійної основи для процесу прийняття
рішень на всіх рівнях і сприяння полегшенню
саморегульованої стійкості комплексних екологічних систем
і систем розвитку необхідно розробити індикатори сталого
розвитку»

§40.4 

Методи оцінки взаємозв'язків між різними секторальними параметрами,
пов'язаними з охороною навколишнього середовища, демографією,
соціальними умовами й розвитком, ще слабко розроблені й недостатньо
широко застосовуються.
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The Compass of Sustainability Pyramid of sustainable development



Індикатори та індекси сталого розвитку

Індикатор – це показник, найчастіше кількісний, який

відображає економічний, соціальний і/або екологічний

розвиток у певному регіоні.

Якщо індикатори деяким чином агреговані, результуючий

показник називають індексом.
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Характеристики індикатору

✓ Простота

✓ Є чутливим до змін

✓ Має широкий розмах

✓ Кількісно визначений

✓ Дозволяє робити прогнози і

своєчасно визначати негативні/ позитивні тенденції

Індикатори та індекси

сталого розвитку

Системи оцінювання сталого 
розвитку



Інформаційна піраміда
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Системи оцінювання сталого 
розвитку



Використання індикаторів дозволяє та 

допомагає:

❑ обґрунтуванню прийнятого рішення за допомогою кількісної

оцінки та спрощення;

❑ інтерпретувати зміни в соціо-еколого-економічних

системах;

❑ виявляти недоліки у природокористуванні;

❑ полегшити доступ до інформації для різних категорій

користувачів;

❑ полегшити обмін науково-технічною інформацією.
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Індекси сталого розвитку

Оцінювана сфера Приклади

Індекси інновацій, знань і технологій Інноваційний індекс / Innovation Index
Загальний індикатор науки і технології / General Indicator of Science and
Technology

Індекси розвитку Індекс розвитку людини / Human Development Index
Індекс сталого й економічного добробуту / Index of sustainable and 
economic welfare

Ринкові індекси Дійсні заощадження / Genuine Savings
Зелений чистий національний продукт / Green Net National Product

Зведені індекси сталості для 
промисловості

Метод G-рахунку / G score method
Зведений індекс ефективності сталості / Composite Sustainability 
Performance Index

Інвестиційні індекси
Рейтингові індекси
Індекси керування активами

Глобальні індекси сталості DJSGI та SAM / Dow Jones sustainability group 
indices
and Sustainable Asset management
Корпоративний індекс сталості / Bovespa Corporate Sustainability Index

Продуктові індекси Індекс життєвого циклу / Life Cycle Index
Індекс сталості продукту / Ford of Europe’s Product Sustainability Index

Індекси сталості міст Індекс розвитку міста / City Development Index
Індекс міської сталості / Urban Sustainability Index



Системи оцінювання сталого

розвитку
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Системи оцінювання сталого 
розвитку



Інтегроване оцінювання
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Системи оцінювання сталого 
розвитку



Продуктове оцінювання
Ексергія – міра придатності будь-якого виду енергії для одержання

енергії в оборотному процесі взаємодії з навколишнім середовищем.

Емергія - "міра реального багатства", корисна енергія одного виду, що 

прямо або побічно використовується для виробництва товарів і послуг.
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Системи оцінювання сталого 
розвитку



Індикатори та індекси
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Система індикаторів 

КСР ООН

(комісія ООН зі сталого розвитку)
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Система індикаторів 

КСР ООН
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Система 
індикаторів ОЕСР являє 
собою модель «тиск-стан-
реакція» (ТСР). 

Модель ТСР працює таким 
чином: 

людина своєю діяльністю 
завдає «тиск» на довкілля і 
змінює кількість і якість 
природних ресурсів 
(«стан»); суспільство реагує 
на ці зміни шляхом зміни 
державної політики, 
змінами громадської 
свідомості і поведінки 
(«реакція на тиск»).

Схема моделі «тиск-стан-реакція»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83


Система індикаторів КСР ООН

Теми
❑ Земля

❑ Океани, моря й узбережжя

❑ Питна вода

❑ Біорізноманіття

❑ Економічний розвиток

❑ Глобальне економічне співробітництво

❑ Споживання і виробництво

❑ Бідність

❑ Управління

❑ Здоров’я

❑ Освіта

❑ Демографія

❑ Природні небезпеки

❑ Атмосфера

14



Система індикаторів КСР ООН
Індикатори та зв'язки з темами
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Системи оцінювання 
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Система індикаторів КСР ООН



17

Система індикаторів КСР ООН
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Система індикаторів КСР ООН



Індекс розвитку людського 

потенціалу (ІРЛП)

Human Development Index

Індекс розвитку людського потенціалу -

інтегральний показник, що розраховується щорічно для

міждержавного порівняння і вимірювання рівня

життя, грамотності, освіченості і довголіття, як основних

характеристик людського потенціалу досліджуваної території.

Індекс публікується ООН в щорічному звіті про розвиток

людського потенціалу з 1990 року.

В деяких перекладах оригінального терміну Human Development

Index (HDI) його також називають Індекс гуманітарного

розвитку (ІГР).
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Індекс розвитку людського 

потенціалу (ІРЛП) Human Development Index

Структура і склад ІРЛП
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http://infolight.o

rg.ua/content/in

deks-rozvitku-

lyudskogo-

potencialu-

2013-reyting-

ukrayini

http://infolight.org.ua/content/indeks-rozvitku-lyudskogo-potencialu-2013-reyting-ukrayini
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Джерело: Звіт 
ООН з розвитку 
людського 
потенціалу

http://hdr.undp.org/en/
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Індекс розвитку людського потенціалу 

(ІРЛП) Human Development Index

188 країн



25

За 2017 рік Україна 

отримала значення ІЛР 

0,751, що є нижчим за 

середнє значення для 

країн у групі з високим 

Індексом людського 

розвитку, який становить 

0,757.

У період з 1990 по 2017 рр. очікувана 
тривалість життя при народженні в Україні 
збільшилась на 2,3 роки, 

середня кількість років навчання збільшилася 
на 2,2 роки.

Рівень життя в Україні, що визначається 
валовим національним доходом (ВНД) на душу 
населення, дещо зріс: приблизно на 9% у 2015-
2017 рр.
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https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscen

ter/pressreleases/2019/ukraine-ranks-mid-table-in-undps-

2019-human-development-report.html

Збільшилася середня очікувана тривалість життя при народженні та 

середня кількість років навчання в школі, проте рівень життя в 

Україні досі низький

Київ, 9 грудня 2019 р. – Україна посіла 88 позицію зі 189 країн і територій, які 

представлені в Доповіді про стан людського розвитку за 2019 рік. Це 

відносить Україну до високої категорії людського розвитку зі значенням 

Індексу людського розвитку (ІЛР) 0,750.

Результати дослідження свідчать, що скорочення середнього класу, високий 

рівень неофіційної та нестабільної зайнятості, проблеми соціального 

захисту, еміграція кваліфікованих і молодих працівників і відчуття нерівності 

перед законом посилюють проблему в Україні та регіоні.

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2019/ukraine-ranks-mid-table-in-undps-2019-human-development-report.html
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Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП)

Тенденції складових ІРЛП України

за 1990–2017 роки
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Тенденції ІЛР для України, Сербії та Казахстану, 1990–2017 роки

https://www.ua.undp.org/c

ontent/dam/ukraine/docs/

Annual%20Reports/HDR-

2018_Ukraine-UA.pdf

https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/Annual%20Reports/HDR-2018_Ukraine-UA.pdf
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з 2012 року публікується з 

ініціативи ООН
«Рейтинг щастя» 

World Happiness Report 2017

серед факторів, які впливають на щастя, враховували: купівельну спроможність, 

тривалість життя, впевненість у “завтрашньому дні”, свободу вибору і 

поширеність корупції.

155 країн

https://worldhappiness.report/ed/2017/



30

«Рейтинг щастя»
World Happiness Report 2018 Україна у 2018 році отримала 138-ме

місце зі 156-ти.

На індекс впливає:

➢ рівень ВВП на душу 

населення, 

➢ соціальна 

підтримка,

➢ тривалість здорового 

життя, 

➢ свобода життєвого 

вибору, 

➢ щедрість 

(благодійність), 

➢ сприйняття корупції, 

➢ рівень негативізації

майбутнього та 

➢ стан екології.
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156 країн

https://theworld

only.org/wp-

content/uploads

/2019/03/rejting

-schastya-

2019.png

https://theworldonly.org/wp-content/uploads/2019/03/rejting-schastya-2019.png
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за версією видання Bloomberg в 2017 році Україна потрапила в десятку 

«лідерів» рейтингу країн з найбільшою динамікою спаду економіки.

Індекс бідності

Misery Index (індекс бідності чи знедоленості), який ґрунтується на прогнозах інфляції та 

безробіття у 2017 році, Україна займає сьому позицію з прогнозованим індексом 19. 

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ukrajina-zalishajetsya-u-top-10-naybidnishih-
krajin-svitu-bloomberg-401377.html

https://www.businessz.com.ua/news/27/2060
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Індекс бідності
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Індекс бідності
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Індекс використовує чотири ключові економічні змінні для ранжування та 

оцінки країн: 

❑Інфляція

❑Ставка позики

❑Рівень безробіття

❑Зростання ВВП на душу населення

Індекс бідності (2019)
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Глобальний індекс інновацій
(The Global Innovation Index)

Україна за рік піднялась на 6 сходинок, посівши 43 місце серед 

126 країн світу і 30 місце серед європейських країн. З 

постсоціалістичних країн вищий рейтинг мають лише Естонія, 

Польща, Латвія та Литва.

Найсильнішими є позиції України в освіті, створенні знань, програм 

та нових комп’ютерних технологій, участі бізнесу в інноваціях.

Найслабшими сторонами є політичне та регулятивне середовище, 

висока енергоємність та несприятливе бізнес-середовище.

https://investory.news/ukraina-u-

svitovix-rejtingax-2018-roku/

https://investory.news/ukraina-u-svitovix-rejtingax-2018-roku/
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Індекс легкості ведення бізнесу
Ease of Doing Business Index

Загальний індекс базується на десяти внутрішніх 

індикаторах:

❖ Розпочинання бізнесу — процедури, час, витрати та мінімальний капітал для заснування 
підприємства.

❖ Робота з дозволами на будівництво — процедури, час та витрати на будівництво складу.
❖ Отримання електропостачання - процедури, час, витрати на отримання 

електропостачання.
❖ Реєстрація майна — процедури, час та витрати на реєстрацію комерційної нерухомості.
❖ Отримання кредиту — міць юридичних прав, глибина кредитної інформації.
❖ Захист прав інвесторів — відкритість фінансових показників, відповідальність керівництва 

та легкість судових позовів від інвесторів.
❖ Сплата податків — кількість податків, час на підготовку податкових звітів, загальний 

податок як частка прибутку.
❖ Міжнародна торгівля — кількість документів, витрати та час необхідний для експорту та 

імпорту.
❖ Забезпечення контрактів — процедури, час та витрати на примушення сплати боргу.
❖ Закриття підприємства — відсоток відшкодувань, час та додаткові витрати на закриття 

неплатоспроможної фірми.
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Індекс легкості ведення бізнесу
Ease of Doing Business Index-2015

Системи оцінювання 
сталого розвитку

Україна
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Індекс легкості ведення бізнесу
Ease of Doing Business Index-2017

Рейтинг охоплює 190 країн

Найбільш несприятливими для ведення бізнесу стали
Лівія (188), Еритрея (189) та Сомалі (190).

Лідером стала Нова Зеландія,  друге місце Сінгапур, який очолював рейтинг 10 років 
поспіль.
Також, в першу десятку країн із найбільш сприятливими умовами для ведення 
бізнесу увійшли: Данія, Гонконг (Особливий адміністративний район Китаю), 
Південна Корея, Норвегія, Великобританія, США, Швеція та Македонія.
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DOING BUSINESS-2018. 

УКРАЇНА В РЕЙТИНГУ СВІТОВОГО БАНКУ ЛЕГКОСТІ ВЕДЕННЯ 
БІЗНЕСУ
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УКРАЇНА В РЕЙТИНГУ СВІТОВОГО БАНКУ ЛЕГКОСТІ ВЕДЕННЯ 

БІЗНЕСУ https://investory.news/ukraina-u-

svitovix-rejtingax-2018-roku/

https://investory.news/ukraina-u-svitovix-rejtingax-2018-roku/
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Індекс економічної свободи 
(Index of Economy Freedom)

Розраховується The Heritage Foundation, в 2018 році Україна 

посіла 150 місце серед 180 країн, піднявшись на 16 позицій 

порівняно з минулим роком. Україна набрала 51,9 пункти зі 

100 можливих

Вперше за останнє десятиріччя Україна вибралась із категорії «репресивних» економік у 

категорію «переважно невільних». 

Україна займає останнє місце серед 44 країн Європи.

З пострадянських країн нижчий бал має лише Узбекистан, що знаходиться на 2 сходинки 

нижче за Україну.

https://investory.news/ukraina-

u-svitovix-rejtingax-2018-roku/

https://investory.news/ukraina-u-svitovix-rejtingax-2018-roku/
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Індекс конкурентоспроможності
Global Competitiveness - 2018
Оцінює інституції, практики та фактори що 

визначають рівень продуктивності країни.

1.Якість інститутів.

2.Інфраструктура.

3.Макроекономічна стабільність.

4.Здоров'я і початкова освіта.

5.Вища освіта і професійна підготовка.

6.Ефективність ринку товарів і послуг.

7. Ефективність ринку праці.

8. Розвиненість фінансового ринку.

9. Рівень технологічного розвитку.

10. Розмір внутрішнього ринку.

11. КС компаній.

12. Інноваційний потенціал.
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Індекс процвітання
The Legatum Institute: The Legatum Prosperity Index 2015

Є оцінкою світового багатства і благополуччя.

Країни оцінюють на основі результатів опитувань громадян цих країн у 

восьми категоріях: економіка, підприємництво, управління, освіта, 

охорона здоров'я, безпека, особиста свобода, соціальний капітал.

Статистичні дані, що використовуються в рейтингу, отримані з Організації 

Об'єднаних Націй, Світового банку, Організації економічного співробітництва і 

розвитку, Світової Організації Торгівлі організації, Gallup, Economist Intelligence 

Unit, IDC, Pyramid Research і інших інститутів.



45

Індекс процвітання
(The Legatum Prosperity Index - 2016)
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Індекс процвітання 2018

https://www.prosperity.com/rankings?pinned=NOR&filter=

https://www.prosperity.com/rankings?pinned=NOR&filter=
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Індекс процвітання 2019
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https://www.prosperity.com/globe/ukraine

https://www.prosperity.com/globe/ukraine
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Індекс «Свобода слова у світі»
(Freedom in the world - 2016)

«Свобода у світі» - публікується щорічно з 1972 року в США «Фрідом Хаус», оцінює країни 
за політичними правами і громадянськими свободами, які в значній мірі ґрунтуються 
на Загальній декларації прав людини. 

Країни оцінюються як вільні, частково вільні чи невільні.
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https://freedomhouse.org/re

port/freedom-

world/freedom-world-2018

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
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https://freedomhouse.org/repor

t/freedom-world/2019/ukraine-

translation

Political Rights and 

Civil Liberties:

ПОЛІТИЧНІ ПРАВА: 26 / 40

А. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС: 9 / 12

А1. Чи був чинний голова уряду або

іншого головного національного органу 

обраний шляхом вільних та чесних виборів? 

4 / 4
A2. Чи були чинні представники

національного законодавчого органу обрані

шляхом вільних та чесних виборів? 3 / 4

A3. Чи є виборче законодавство та виборчий процес справедливими, 

і чи забезпечується їх неупереджена реалізація компетентними

органами з організації та проведення виборів? 2 / 4

B. ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ ТА УЧАСТЬ: 11 / 16

B1. Чи мають право громадяни об’єднуватися в різні 

політичні партії або інші конкурентні політичні групи за 

власним вибором, і чи є система вільною від незаконних 

перепон для утворення і припинення діяльності таких 

конкурентних партій та груп? 3 / 4

B2. Чи має опозиція реальну можливість збільшити рівень 

своєї підтримки або отримати владу шляхом виборів? 3 / 4

ГРОМАДЯНСЬКІ СВОБОДИ: 34 / 60 (–2) D. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ І ПЕРЕКОНАНЬ: 11 / 16

D1. Чи існують вільні та незалежні ЗМІ? 2 / 4

D2. Чи мають особи право вільно сповідувати свою релігію або не 

сповідувати ніякої релігії у суспільному і приватному житті? 3 / 4

D3. Чи існують академічні свободи і чи не зазнає освітня система впливу

широкої політичної пропаганди? 3 / 4

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ukraine-translation
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Індекс соціального розвитку
The 2015 Social Progress Index

Оцінює основні людські потреби, рівень благополуччя, 

доступу до освіти, рівня інтеграції і толерантності.
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Індекс соціального розвитку
The 2015 Social Progress Index
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Організація Social Progress Imperative щороку 

оцінює країни за основними факторами 

добробуту населення. 

Серед категорій оцінювання — доступ до гігієни, 

житла, харчування, охорони здоров’я, 

інформації та освіти, дотримання прав і свобод 

людини, а також ступінь толерантності.

Індекс соціального розвитку
The 2017 Social Progress Index

Україна посіла 

64-те місце за 

рівнем життя 

серед 128 країн 

світу.
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Індекс соціального розвитку
The 2017 Social Progress Index

file:///C:/Users/angel/Downloads/2018-Social-Progress-Index-brief.pdf
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Індекс соціального розвитку
The 2017 Social Progress Index
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Індекс соціального розвитку
The 2017 Social Progress Index



Біоємність та екологічний слід

Біоємність – здатність екосистем

виробляти корисні біологічні речовини

та поглинати відходи.

Екологічний слід – вимоги

людства до біосфери в

одиницях площі

біологічно продуктивних

земель і вод необхідних

для забезпечення

ресурсами, якими ми

користуємось, і

поглинання відходів, які

ми виробляємо.

Визначається Всесвітнім фондом дикої
природи.

58

Системи оцінювання 
сталого розвитку



Біоємність та екологічний слід

Складові «екологічного сліду»
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Системи оцінювання 
сталого розвитку



Біоємність та екологічний слід
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Системи оцінювання 
сталого розвитку
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Значення світового показника «екологічний слід»
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Екологічний слід та біоємність України



Біоємність та екологічний слід

❑ Необхідно 1¼ планет Земля для задоволення потреб

усього людства.

❑ Іншими словами Землі необхідно1 рік і 3 місяці для

виробництва ресурсів, які людство споживає за 1 рік.
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Системи оцінювання 
сталого розвитку
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Біоємність та екологічний слід

https://life.pravda.com.ua/society/2017/08/2/225633/



Біоємність та екологічний слід

Шляхи зниження та запобігання підвищення показника

екологічного сліду згідно з «Принципами однієї планети»

сформульованої Всесвітнім фондом дикої природи.
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Біоємність та екологічний слід

Недоліки індексу «Екологічний слід»

❑ Розрахунки площ для ЕС мають низьку точність.

❑ Відомо, що унітарні показники 
(гроші, площі) мають обмежену сферу 
оцінки. Потрібні багатовимірні підходи.

❑ Не всі соціальні витрати включаються в ЕС 
(наприклад, культурні цінності).
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Екологічний слід



70

Енергетичні індикатори сталого розвитку
Міжнародна агенція з атомної енергетики (МАГАТЕ)

Членами МАГАТЕ є 150 держави, в тому числі й Україна. 

Керівництво Агенції міститься у Відні.



Енергетичні індикатори сталого розвитку
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Енергетичні індикатори сталого розвитку
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Енергетичні індикатори сталого розвитку
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У рамках сесії відбувається науковий форум МАГАТЕ 

2016 р. «Застосування ядерних технологій для 

забезпечення сталого розвитку».

Енергетичні індикатори сталого розвитку
Міжнародна агенція з атомної енергетики (МАГАТЕ)

IAEA 60th General Conference

26-30 September 2016, Vienna International Centre, Vienna

Участь у роботі сесії брали делегації зі 171 країни, близько 

35-ти країн представлені на рівні міністрів.

Відзначено, що Україна належним чином продовжує виконувати свої 

зобов’язання, що випливають з Угоди між Україною та МАГАТЕ про 

застосування гарантій та Додаткового протоколу у відповідності до норм 

міжнародного права по відношенню до усіх ядерних об’єктів і матеріалів, 

розміщених на всій території України в межах її міжнародно-визнаних кордонів, 

включаючи АР Крим та м. Севастополь.
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Індекс сталого економічного добробуту
Index of Sustainable Economic Welfare

ІСЕД базується на відкоректованому споживанні. 

Системи оцінювання сталого 
розвитку

Часові ряді значень споживання відкоректовані за п'ятьма 

категоріями:

❑ розподілення прибутків

❑ економічна діяльність не врахована у ВНД 

❑ часові корекції 

❑ збитки від економічної діяльності 

❑ чисті дотації зарубіжних інвесторів 
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Індекс сталого економічного добробуту
Index of Sustainable Economic Welfare

Системи оцінювання сталого 
розвитку
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Індекс сталого економічного добробуту
Index of Sustainable Economic Welfare

Системи оцінювання сталого 
розвитку
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Індикатори зеленого зростання
Green growth and sustainable development

За чотирма основними розділами

були визначені 30 показників:

Системи оцінювання сталого 
розвитку

➢ Навколишнє середовище і продуктивність ресурсів

➢ Основні природні активи

➢ Екологічний аспект якості життя

➢ Економічні можливості та політичні заходи
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Індикатори зеленого зростання
Green growth and sustainable development

Системи оцінювання сталого 
розвитку

➢ Навколишнє середовище і продуктивність 

ресурсів

Продуктивність СО2

Продуктивність неенергетичних матеріалів

(біотичні матеріали, будівельні мінерали, міські відходи…)

Екологічно скоригована продуктивність економіки 
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Системи оцінювання сталого 
розвитку

Індикатори зеленого зростання
Green growth and sustainable development

Індекс природних ресурсів

➢ Основні природні активи

Ґрунтово-рослинний покрив і використання

➢ Екологічний аспект якості життя

Доступ до очищених вод



83

Системи оцінювання сталого 
розвитку

Індикатори зеленого зростання
Green growth and sustainable development

➢ Економічні можливості та політичні заходи

Пошук і розвиток нових можливостей і ідей.

Розробка патентів в області екологічного сектору.

Допомога в цілях сталого розвитку.

Розробка податків задля зеленого 

зростання.
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Індикатори зеленого зростання
Green growth and sustainable development

Системи оцінювання сталого 
розвитку

* Показники, що характеризують соціально-економічний контекст і характеристики зростання
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Індекс сталості міст
Sustainable Cities Index - 2016

Індикатори та індекси 
сталого розвитку
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Індикатори та індекси 
сталого розвитку

Індекс сталості міст
Sustainable Cities Index - 2016



Система комплексного екологічного й економічного обліку

А System for Integrated Environmental and Economic Accounting (SEEA)

87

СЕЕО була запропонована у 1993 р., перероблена і доповнена у 1999 р. та 2003 р.

СЕЕО – це інформаційна система для застосування на національному і 

міжнародному рівнях, яка поєднує елементи інформації про економічну 

діяльність і навколишнє природне середовище в натуральних і 

грошових одиницях.

Мета формування СЕЕО – забезпечення інформаційної підтримки 

прийняття рішень на національному і глобальному рівнях для реалізації 

політики сталого розвитку.

Це узгодження на міжнародному рівні, яке є основою для визначення 

показників прогресу в реалізації низки міжнародних ініціатив, таких як 

досягнення цілей сталого розвитку, Цілей розвитку тисячоліття, 

вимірювання економічного прогресу, стратегії «зеленої економіки», 

«зеленого зростання» тощо.

СЕЕО–1993 СЕЕО–2003 СЕЕО–2013 
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Система комплексного екологічного й економічного обліку

А System for Integrated Environmental and Economic Accounting (SEEA)

СЕЕО–1993 СЕЕО–2003 СЕЕО–2013 

Центральна структура охоплює три сфери: 

❑ фізичні потоки матеріалів та енергії всередині 
економіки і між економікою і довкіллям; 

❑ запаси природних активів та їх зміни;

❑ економічну діяльність та її вплив на довкілля. 
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СЕЕО – 2003
Система комплексного екологічного й економічного обліку

А System for Integrated Environmental and Economic Accounting 

Категорії рахунків

❑ Рахунки потоків: забруднення, енергія і речовини. 
Ці рахунки забезпечують інформацією на промисловому рівні щодо 

використання енергії і речовин для виробництва та утворення забруднювачів і 

твердих відходів. 

❑ Рахунки охорони довкілля і витрат на управління ресурсами.
Ці рахунки визначають витрати, які несе промисловість, уряд і господарства 

на охорону довкілля або управління природними ресурсами.

❑ Рахунки активів природних ресурсів. 
Ці рахунки записують запаси і зміни запасів природних ресурсів таких як 

земля, ліси, вода, мінеральні ресурси. 

❑ Зведені показники оцінки неринкових потоків і екологічно 

відкоректованих потоків. 
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СЕЕО – 2003
Система комплексного екологічного й економічного обліку

А System for Integrated Environmental and Economic Accounting 

У 2012 р. вперше було затверджено структуру СЕЕО.



Індекс екологічної сталості 
Environmental Sustainability Index (ESI)

ESI виходить з можливості націй захищати 
довкілля на наступні кілька десятиліть.

Yale University, Columbia University, World Economic 
Forum, European Joint Research Center 

Індикатори та індекси 
сталого розвитку
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Індекс екологічної сталості 

Індикатори та індекси 
сталого розвитку

Структура індексу екологічної сталості ESI – 2005
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Environmental Sustainability Index (ESI)



Індикатори дають можливість порівняння сталості розвитку 

суспільства за допомогою наступних п’яти фундаментальних 

компонентів: 

❑ Системи навколишнього середовища 

❑ Тиску на навколишнє середовище 

❑ Вразливості людини 

❑ Соціальної здатності відповісти на виклики навколишнього 

середовища 

❑ Глобального управління.

Особливо важливо в новому контексті світових зусиль просувати 

вперед аспекти, що відносяться до навколишнього середовища.

Індекс екологічної сталості 

Індикатори та індекси 
сталого розвитку
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Environmental Sustainability Index (ESI)
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Індекс екологічної сталості 

Індикатори та індекси 
сталого розвитку

Environmental Sustainability Index (ESI)

Із 146 країн світу Україна станом на 2005 рік займала 108 

позицію, з показником – 44,7 бали (після 2005 року, даний 

показник для України не обраховувався).



Індекс екологічної ефективності
Environmental Performance Index (EPI)

Індикатори та індекси 
сталого розвитку

Оцінка EPI зосереджена на двох великих природоохоронних 

цілях: 

1) життєздатність екосистеми та

2) екологічне здоров‘я.

EPI - це метод кількісної оцінки та порівняльного аналізу 

показників екологічної політики держав світу. 
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Індекс екологічної ефективності
Environmental Performance Index (EPI)

Індикатори та індекси 
сталого розвитку
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Environmental Performance Index (EPI)
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Environmental Performance Index (EPI - 2016)



Індикатори та індекси 
сталого розвиткуІндекс уразливості навколишнього

середовища щодо загроз антропогенного й природного 

походження

Південно-Тихоокеанська комісія із прикладної геофізики

(SOPAC) розробила індекс уразливості навколишнього

середовища щодо загроз антропогенного й природного

походження – EVI 2004.

EVI – 2004 (Environmental Vulnerability Index)

Уразливість екосистем розглядається у трьох аспектах, 

❑Перший – це уразливість навколишнього середовища, 

❑ другий – стійкість до зовнішніх впливів (внутрішня уразливість 

екосистеми),

❑третій – ступінь деградації (зовнішня стійкість екосистеми). 
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Індикатори та індекси 
сталого розвиткуІндекс уразливості навколишнього

середовища
щодо загроз антропогенного й природного походження

Перший аспект відображає ймовірність настання негативних

наслідків, а

два інших – можливості навколишнього середовища витримати

вплив небезпек.

Для розрахунків використовуються 50 індикаторів:

▪ 32 індикатори небезпек, 

▪ 8 індикаторів опірності та 

▪ 10 індикаторів пошкодження (деградації екосистем). 

У кожній із цих груп присутні показники метеорологічних,

геологічних і біологічних умов, антропогенної діяльності й

внутрішніх особливостей країни.

EVI – 2004 (Environmental Vulnerability Index)
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Індикатори небезпеки пов’язані з частотою та інтенсивністю

небезпечних подій.

Індикатори опірності пов’язані з природними особливостями

оцінюваної країни, які дають змогу краще або гірше

справлятись з природними і техногенними небезпеками.

Індикатори пошкодження пов’язані з уразливістю набутою

через втрату екологічної цілісності або зростаючу

деградацію екосистем.

Індикатори та індекси 
сталого розвиткуІндекс уразливості навколишнього

середовища
щодо загроз антропогенного й природного походження

EVI – 2004 (Environmental Vulnerability Index)
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EVI 2004 розроблено для оцінювання екологічної уразливості країн

світу.

Це один з інструментів нового покоління створений спеціально з метою

вирішення складних задач оцінювання і підтримування прийняття

рішень та призначений доповнити подібні метрики економічної та

соціальної уразливості.

Дослідники здійснили спробу адаптувати цей індекс, а саме систему

індикаторів екологічної уразливості та методику розрахунку, задля

уможливлення його застосування для оцінювання екологічної

уразливості приморських регіонів України (BREVI).

Україна зайняла – 92 місце серед 212 країн світу, набравши

317 загальних бали. 

За оцінкою екологічної вразливості Україна має статус

високо вразливої країни.

Індикатори та індекси 
сталого розвиткуІндекс уразливості навколишнього

середовища
щодо загроз антропогенного й природного походження

EVI – 2004 (Environmental Vulnerability Index)
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Індикатори та індекси 
сталого розвиткуІндекс уразливості навколишнього

середовища
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Індекс включення в навколишнє середовище
EEI 2013 Enabling Environment Index

Охоплює 109 країн та ділить їх на 4

категорії.

Станом на 2013 рік Україна займає 46 місце

зі 109 можливих, набравши 0,56 балів

з 1 можливих.

Це приблизно середній світовий показник.

При оцінці даного індексу враховуються

наступні складові:

❑ соціально-економічні

❑ соціально-культурні та

❑ керування навколишнім середовищем

Індикатори та індекси 
сталого розвитку
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EEI 2013 

Enabling 

Environment Index
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Глобальний індекс AgeWatch був розроблений і побудований Help

Age International з міжнародних наборів даних, взятих з

Департаменту ООН, з економічних і соціальних питань, Всесвітнього

банку, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародної

організації праці, ЮНЕСКО і Gallup World Poll.

Індикатори та індекси 
сталого розвитку

Глобальний індекс старіння
Global AgeWatch Index

Вибрали 13 різних 
показників для чотирьох 

ключових областей

матеріальна 
забезпеченість

стану здоров'я 
особистий 
потенціал 

створення 
сприятливих 

умов
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Індикатори та індекси 
сталого розвитку

Глобальний індекс старіння
Global AgeWatch Index
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Індикатори та індекси 
сталого розвитку

Глобальний індекс старіння
Global AgeWatch Index

Складова 1: Матеріальна забезпеченість

Захист доходів оцінює доступ населення до достатньою кількістю доходу, і здатність 
використовувати його незалежно один від одного, для того, щоб задовольнити основні 
потреби в більш старшому віці.

Складова 2: Стан здоров'я

Три індикатора, що використовуються для домену охорони здоров'я надають інформацію 
про фізичний і психологічний благополуччя.

Складова 3: Особистий потенціал

В області зайнятості і освіти показники в цій області розглядають різні аспекти розширення 
прав і можливостей літніх людей.

Складова 4: Сприятливе середовище

Щоб оцінити сприйняття літніх людей соціальною зайнятістю, безпекою, громадянською 
свободою і доступу до громадського транспорту - питання, літні люди виділили в якості 
особливо важливе значення.
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Індикатори та індекси 
сталого розвитку

Глобальний індекс старіння
Global AgeWatch Index
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Індикатори та індекси 
сталого розвитку

Глобальний індекс старіння
Global AgeWatch Index
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Індикатори та індекси 
сталого розвитку

Глобальний індекс старіння
Global AgeWatch Index
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Глобальний індекс зеленої економіки
The Global Green Economy Index GGEI 2016

Перехід на «зелену економіку» передбачає комплексні 

зміни у всіх секторах економіки. 

Первинний сектор, охоплює сільське 

господарство, рибальство, лісову та 

добувну промисловість, вимагає 

найбільш радикальних змін, оскільки 

саме тут створюються продукти для 

задоволення первинних потреб людства. 

Вторинний сектор економіки, 

охоплює промисловість та 

будівництво, найбільше потребує 

раціонального використання 

енергоресурсів. 

Третинний сектор є тією з’єднувальною 

ланкою між первинним і вторинним 

секторами, яка забезпечує реалізацію 

концепції «зеленої економіки». 
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Глобальний індекс зеленої економіки
The Global Green Economy Index GGEI 2016

Найбільш комплексним документом, який покликаний збалансувати систему 

природо- користування та інтегрувати положення окремих нормативно-

правових актів і цільових програм, є «Основні засади (стратегія) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року».

Всеукраїнська громадська організація 

«Жива планета» системно 

упроваджує заходи, спрямовані на 

пропагування моделі та 

упровадження інструментів «зеленої» 

економіки до системи управління на 

державному рівні.

«зелена» енергетика «зелена» продукція

«зелений» транспорт
«зелене» будівництво

«зелені» закупівлі «зелені» технології
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Глобальний індекс зеленої економіки
The Global Green Economy Index GGEI 2016

http://www.niss.gov.ua/articles/1237/
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Створено план глобального переходу на поновлювані джерела енергії 

(ПДЕ) для 139 країн світу до 2050



КОНТРОЛЬНІ 
ПИТАННЯ

● 117

Поняття індикатор сталого розвитку.

Поняття індекс сталого розвитку.

Основне призначення індикаторів сталого розвитку.

В якому документі вперше було озвучено важливість 
індикаторів сталого розвитку?
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СЛІД - КАЛЬКУЛЯТОР РЕСУРСІВ ДЛЯ 

ВАШИХ ПОТРЕБ.

Якщо ви хочете дізнатися, який екологічний слід особисто у вас, дайте 

відповіді на запитання тесту.

Для того щоб обчислити екологічний слід, необхідно вибрати відповідне 

вашому способу життя твердження і провести додавання/віднімання кількості 

балів, зазначених справа. Підсумовуючи бали, ви отримаєте величину 

екологічного сліду.

1. Житло
1. Площа вашого житла дозволяє тримати кішку, а собаці нормальних розмірів

було б затісно +7

2. Велика, простора квартира +12

3. Котедж на дві сім'ї +23

Отримані бали за перше питання розділіть на ту кількість людей, яка живе у

вашій квартирі або в вашому домі.
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2. Використання енергії

1. Для опалення вашого будинку використовується нафта, природний газ

або вугілля +45

2. Для опалення вашого будинку використовується енергія води, сонця або

вітру +2

3. Більшість з нас отримує електроенергію з горючих копалин, тому додайте

собі +75

4 Опалення вашого будинку влаштоване так, що ви можете його регулювати

залежно від погоди -10

5. Вдома ви тепло одягнені, а вночі ховаєтеся під двома ковдрами -5

6. Виходячи з кімнати, ви завжди вимикаєте в ній світло -10

7. Ви завжди вимикаєте свої побутові прилади, не залишаючи їх в режимі

очікування -10

3. Транспорт

1. На роботу виїздити міським транспортом +25

2. На роботу ви йдете пішки або їдете на велосипеді +3

3. Ви їздите на звичайному легковому автомобілі +45

4. Ви використовуєте великий і потужний автомобіль з повним приводом +75

5. Минулої відпусти ви літали літаком +85

6. У відпустку ви їхали на поїзді, причому шлях зайняв до 12 годин +10

7. У відпустку ви їхали на поїзді, причому шлях зайняв більше 12 годин +20
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4. Харчування

1. У продуктовому магазині чи на ринку ви купуєте в основному свіжі продукти (хліб,

фрукти, овочі, рибу, м'ясо) місцевого виробництва, з яких самі готуєте обід +2

2. Ви віддаєте перевагу вже обробленим продуктам, напівфабрикатам,

свіжомороженим готовим стравам, які потребують тільки розігрівання, а також

консерви, причому не дивитеся, де вони зроблені +14

3. В основному, ви купуєте готові або майже готові до вживання продукти, але

намагаєтеся, щоб вони були зроблені ближче до дому +5

4. Ви їсте м'ясо 2-3 рази на тиждень +50

5. Ви їсте м'ясо три рази в день +85

6. Віддаєте перевагу вегетаріанській їжі +30

5. Використання води і паперу

1. Ви приймаєте ванну щоденно +14

2. Ви приймаєте ванну один-два рази а тиждень +2

3. Замість ванни ви щодня приймаєте душ +4

4.Час від часу ви поливаєте присадибну ділянку або миєте свій автомобіль

зі шланга +4

5. Якщо ви хочете прочитати книгу, то завжди купуєте її +2

6. Іноді ви берете книжки в бібліотеці або позичаєте у знайомих -1

7. Прочитавши газету, ви її викидаєте +10

8 Після вас куплені газети читає ще хтось +5
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6. Побутові відходи.

1. Всі ми створюємо масу відходів і сміття, тому додайте собі +100

2. За останній місяць ви хоч раз здавали пляшки -15

3. Викидаючи сміття, ви відкладаєте в окремий контейнер макулатуру -17

4. Ви здаєте порожні банки з-під напоїв і консервів -10

5. Ви викидаєте в окремий контейнер пластикові упаковки -8

6. Ви намагаєтеся купувати в основному не фасовані, а вагові товари; отриману

в магазині упаковку використовуєте в господарстві -15

7. З домашніх відходів ви робите компост для удобрення своєї ділянки -5

Якщо ви живете в місті з населенням в півмільйона і більше, помножте ваш

загальний результат на 2.

Підводимо підсумки:

Розділіть отриманий результат на 100 і Ви дізнаєтеся, скільки гектарів земної

поверхні потрібно, щоб задовольнити всі ваші потреби, і скільки буде

потрібно планет, якби всі люди жили так само, як ви!

Щоб усім нам вистачило однієї планети, на 1 
людину має припадати не більше 1,8 

га продуктивної землі.


