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Запропоновано модель управління розвитком Полтавської області, в основі якої покладено систему 
індикативного планування. Для практичного застосування даної моделі створено комплекс цільових показників 
екологічної та соціально-економічної складової, що включає 28 кількісно-якісних індикаторів. На базі даного 
комплексу індикаторів проведено аналіз рівня екологічної безпеки та соціально-економічної захищеності 
населення області.  Розроблена модель орієнтує на вибір й запровадження управлінських регуляторів 
екологічно-орієнтованим безпечним розвитком регіону, побудову на її основі системи інтегрованого управління 
цим розвитком та створення необхідних передумов для переходу регіону на шлях збалансованого розвитку. 
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There is a model of administration for Poltava Region development proposed, with a system of indicative planning 

at the heart of. A complex of target indicators of ecological and social-economic meaning was created to apply the 
model. There are 28 of quantitative-qualitative indicators. On the grounds of these indicators the analysis of ecological 
and social-economic security of the regional population was done. The processed model directs to choose and 
implement administration regulators for ecologically oriented secure regional development; to build on its basis a 
system of integrated administration of such development and create necessary conditions our region could follow the 
way of balanced development. 
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Предложена модель управления развитием Полтавской области, в основание которой положена система 
индикативного планирования. Для практического применения данной модели создан комплекс целевых 
показателей экологической и социально-экономической составляющей, который включает 28 количественно-
качественных индикаторов. На базе данного комплекса индикаторов проведен анализ уровня экологической 
безопасности и социально-экономической защищенности населения области.  Разработанная модель 
ориентирует на выбор и использование управленческих регуляторов эколого-ориентированным безопасным 
развитием региона, построение на ее основе системы интегрированного управления этим развитием и создание 
необходимых предпосылок для перехода региона на путь сбалансированного развития. 

Ключевые слова: модель управления, индикаторное планирование, целевые показатели, управленческие 
регуляторы, интегрированное управление, экологическая и социально-экономическая безопасность, устойчивое 
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Актуальність роботи. Взаємозв’язок 

господарської діяльності людини з оточуючим 
середовищем та посилення її впливу на різні 
компоненти довкілля залишає безсумнівним 
необхідність активного реагування людини на ті 

зміни, що вже відбуваються у навколишньому 
середовищі, створенні відповідних попереджуючих 
умов та здійснення прогнозування подальших 
темпів й напрямів розвитку регіонів. На жаль, 
сьогодні в практиці регіонального управління 
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збалансування цих вимог із соціально-економічними 
та, навіть, екологічними параметрами розвитку 
регіонів не стали реальністю. 

Результати аналізу європейського досвіду та 
досвіду управління у різних регіонах України 
показали, що головною причиною існуючої ситуації 
є застаріла система управління у нашій країні, в якій 
фактично відсутні процедури аналізу, науково 
обґрунтованого прогнозування, стратегічного 
планування, системного моніторингу й оцінювання 
досягнутих результатів. 

З метою вдосконалення системи управління як 
еколого-економічними, так й соціальними 
параметрами на всіх рівнях необхідне 
запровадження у дію системи інтегрального 
управління, яка успішно застосовується у більшості 
країн ЄС, а також в США, Китаї, Японії. Основою ж 
інтегрального управління є система індикативного 
планування, що ґрунтується на цільових показниках 
й відповідному комплексу індикаторів, які 
відображають специфіку соціально-економічних й 
екологічних параметрів розвитку країн та окремих 
регіонів.  

Застосування показників, що відображають 
основні параметри соціально-економічного та 
екологічного розвитку суспільства, набуло свого 
поширення в світовій науці й практиці в останні 15-
20 років.  За цей час сформувались певні підходи та 
класифікація цих показників в залежності від їх 
цільової направленості: індикатори для сільського 
господарства, індикатори сталого управління 
лісовим господарством, індикатори кліматичних 
змін, індикатори стану біорізноманіття, комплекс 
екологічних показників тощо. 

Одними з найбільш актуальних на даний час є 
показники, що оцінюють існуючий стан та динаміку 
зміни такого складного процесу як збалансований 
розвиток. Для його аналізу необхідне формування 
відповідної комплексної системи кількісної та 
якісної оцінки (системи вимірів) на базі конкретних 
груп показників, індексів чи індикаторів. 

Найбільш відомими підходами, що 
використовуються для розробки та структуризації 
показників є:  

- концепція DPSIR («рушійні фактори (Driver) 
- навантаження (Pressure) - стан (State) - вплив 
(Impact) - реагування (Response)»), яка відображає 
принципи побудови причинно-наслідкових моделей 
для опису взаємодії суспільства (його господарської 
діяльності) й навколишнього середовища [1]; 

- система показників PSR (Pressure, State, 
Responce - «вплив, стан, соціальні відгуки»), яка 
розроблена Організацією економічного 
співробітництва і розвитку (ОЕСР), й 
використовується для оцінки соціальних, 
економічних, екологічних та демографічних 
аспектів розвитку [2]; 

- методологія, розроблена відділом Організації 
Об’єднаних Націй по сталому розвитку (ОУР ООН), 
що застосовується для встановлення показників 
сталого розвитку й оперування ними [1, 3]; 

- методологія оцінки рівня і якості життя 
населення у техногенного навантажених регіонах 
України, яка була розроблена Інститутом проблем 
природокористування та екології НАН України [4]; 

- підхід до виміру рівня сталого 
(збалансованого) розвитку, запропонований 
Інститутом прикладного системного аналізу НАН 
України та МОН України, зокрема академіком НАН 
України Згуровським М. [5]. 

Основою для розробки показників за будь-яким 
із цих підходів є достатньо потужна база вихідних 
інформаційних даних. Для їх збору та 
систематизації необхідне проведення постійного 
моніторингу стану навколишнього середовища та 
умов життєдіяльності людей в рамках певної 
територіальної (регіональної) системи. 

У Полтавській області в останні роки ведуться 
детальні дослідження соціально-економічної, 
демографічної, екологічної та епідеміологічної 
ситуації. На базі зібраної в цих дослідженнях 
інформаційної бази даних проведено аналіз 
головних чинників розвитку Полтавського регіону 
та динаміки їх зміни за останні роки,  а також 
розроблено комплекс оціночних індикаторів  
екологічної безпеки та якості життя населення 
Полтавщини. Результати даних досліджень 
представлялися у роботах [6–9, 10–13].  

В цілому ж дані дослідження проводились в 
рамках розробки та постійного моніторингу за 
реалізацією «Програми охорони довкілля, 
раціонального використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної політики з урахуванням 
регіональних пріоритетів Полтавської області на 
період до 2010 року у новій редакції», затвердженої 
Рішенням обласної ради народних депутатів від 
20.04.2007 р. [11]. 

Основною метою даної роботи є формування 
моделі екологічно-орієнтованого безпечного 
розвитку регіону, побудова на її основі системи 
інтегрованого управління та створення необхідним 
передумов для переходу регіону на шлях 
збалансованого розвитку. 

Матеріал і результати досліджень. Досвідом 
кращих аналогів світової практики управління, 
зокрема в екологічній сфері, доведена важливість 
розробки механізмів систематичного оцінювання 
управлінських процесів, відповідного корегування 
соціально-економічної та екологічної політики, що в 
кінцевому рахунку дає можливість більш 
ефективного досягнення кінцевих цілей і 
результатів. 

Однією з найбільш вагомих категорій оцінки на 
регіональному рівні є аналіз динаміки та поточного 
стану екологічної та соціально-економічної ситуації 
з визначенням індикаторів цільового впливу на 
розвиток регіону.  

Проведений у роботах [6–13] комплексний аналіз 
стану еколого-соціально-економічної системи 
Полтавської області дав можливість сформувати 
певний набір оціночних показників. Основним 
критерієм їх вибору став принцип, застосований у 
концептуальній моделі ОУР ООН [1, 3]. 
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При створенні бази інформаційних даних були 
задіяні дані моніторингових спостережень 
провідних природоохоронних служб області та 
профільних організацій, інформація, зібрана в ході 
наукових досліджень, що проводились за останні 
роки та статистична інформація. 

На основі сформованої бази даних було 
розроблено набір із 28 кількісно-якісних показників, 

що, на думку авторів, найбільш об’єктивно 
відображають рівень екологічної безпеки та 
соціально-економічної захищеності населення 
Полтавської області. Усі показники, згруповані за 
основними підсистемами відповідно до їх 
призначення, й представлені у вигляді комплексу 
цільових індикаторів (таблиця 1).  

 
Таблиця 1 – Комплекс індикаторів рівня екологічної безпеки та соціально-економічної захищеності  

населення Полтавської області 

Основні підсистеми Одиничні показники (індикатори) 
1. Екологічна ситуація: 1.1 Атмосфера; 

1.2 Поверхневі води; 
1.3 Підземні води; 
1.4 Територія; 
1.5 Пестицидне навантаження; 
1.6 Ґрунти; 

2. Демографічний розвиток: 2.1 Рівень природного відновлення населення (природний рух); 
2.2 Рівень міграції (зовнішньої); 
2.3 Смертність немовлят (до 1 року); 
2.4. Мертвонароджуваність; 
2.5 Перинатальна смертність; 
2.6 Загальна смертність; 
2.7 Частка працездатного населення від його загальної кількості; 
2.5 Частка непрацездатного населення від його заг-ї кількості; 

3. Матеріальний добробут (доходи 
населення): 

3.1 Середня заробітна плата; 
3.2 ВВП на душу населення; 
3.3 Середня забезпеченість житловою площею; 
3.4 Купівельна спроможність; 

4. Здоров’я населення: 4.1 Захворюваність дитячого населення (загальна); 
4.2 Захворюваність дитячого населення (первинна); 
4.3 Захворюваність дорослого населення; 
4.4 Інвалідність; 
4.5 Виробничий травматизм; 

5. Рівень освіти населення: 5.1 Питома вага студентів у загальній чисельності населення; 
5.2 Питома вага дітей, охоплених дошкільними закладами; 
5.3 Питома вага учнів, охоплених середньою (повною) освітою; 

6. Видатки бюджету 7.1 Видатки регіонального бюджету на душу населення; 
7.2 Видатки місцевих бюджетів на: 

 – охорону здоров’я; 
 –освіту; 
 – культуру і мистецтво. 

 
Усі індикатори визначалися згідно із 

розрахунковими методиками, які зібрані,  
систематизовані й адаптовані для умов наявної на 
даний час інформаційної бази та поставленої у 
дослідженнях мети [3–5]. 

Підсистема екологічних показників представлена 
через індикатори антропогенного навантаження на 
повітряне середовище, поверхневі водні об’єкти, 
підземні горизонти, ґрунти, а також індикатори 
забруднення території й пестицидного 
навантаження. 

Величина антропогенного навантаження на 
повітряне середовище за районами і містами 
Полтавської області визначалась через індикатори 
навантаження на повітряне середовище оксидом 

вуглецю,  діоксидом сірки і оксидами азоту.   
Базовими даними для їх обраховування було 
прийнято величину кількості кожного із 
забруднювачів, що викидається усіма джерелами в 
межах певної території, віднесену на одиницю 
площі даної території та загальної площі області. 
При цьому враховувалась та частина обсягів 
забруднення, що приходиться на площу житлової 
зони досліджуваної території. Крім того, визначався 
ваговий коефіцієнт, який враховує відносну 
шкідливість певного забруднювача через його 
гранично допустиму концентрацію.  

Величини одержаних індикаторів безрозмірні і є 
середньозваженими значеннями меншими за 1.  
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Крім того, визначалася величина середнього по 
області значення за кожним з індикаторів: 
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де n – число районів області. 
За кожним індикатором встановлювалась зона 

довірчого інтервалу (рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 – Встановлення зон довірчих інтервалів 

 
Так як у застосовуваній методиці в явному або 

скритому вигляді враховувався фактор часу, то 
значення індикаторів були розраховані для періоду у 
декілька років. 

Такий підхід до визначення індикаторів (через 
розрахунок середнього по області значення і його 
середнього квадратичного відхилення та 
встановлення довірчого інтервалу) аналогічно 
здійснювався й для усіх інших індикаторів, що 
входять у підсистему екологічних показників. 

Загальна величина антропогенного 
навантаження на поверхневі водні об’єкти 
визначалася на основі інтегрального індексу ІЕ, який 
є результатом проведеної оцінки якості річкових вод 
досліджуваних басейнів Полтавської області, що 
здійснювався інститутом УНДІВЕП (м. Київ) по 
договірній науково-дослідній тематиці [12]. 
Інтегральний індекс ІЕ обчислювався за блоковими 
індексами: І1 – найгірші величини індексів 
сольового складу; І2 – найгірші величини індексів 
трофо-сапробностного складу; І3 – найгірші 
величини індексів блоку специфічних речовин 
токсичної дії у річкових водах. 

Загальна величина антропогенного 
навантаження на підземні води визначалась через 
індикатори навантаження (вмісту) таких основних 
забруднюючих речовин, як хлориди, сульфати, 
нітрити, нітрати, залізо, фтор, а також 
нафтопродукти, що містяться в загальних запасах 
підземних вод території області. 

Базовою інформацією для обрахунку даних 
індикаторів слугували дані моніторингових 
досліджень СЕС області та обласної 
гідрогеологічної служби, зокрема, дані концентрацій 
забруднюючих речовин в підземних водах 
досліджуваних районів, запас підземних вод у цих 
районах та визначався ваговий коефіцієнт, що 
враховує відносну шкідливість певного 
забруднювача для водного середовища й здоров’я 
людей. 

Індикатор забруднення території визначено з 
урахуванням впливу звалищ і полігонів твердих 

побутових відходів, які розташовуються на 
тертиоріях  міст і районів Полтавської області. 
Розрахунки індикатору забруднення території 
здійснено на основі зібраних й систематизованих 
даних моніторингу  контролю за екологічним й 
експлуатаційним станом даних об’єктів, що 
проводяться обласною СЕС, житлово-комунальними 
службами та громадськими і науковими 
організаціями області.  

Основними інформаційними характеристиками 
прийнято: обсяги накопичення відходів, площі 
окремих звалищ та загальна площа, відведена під 
звалища і полігони в рамках досліджуваної території 
й в цілому по області, та ступінь наповнення звалищ 
й полігонів відходів. 

Індикатори антропогенного навантаження на 
ґрунти визначалися за рівнем вмісту в ґрунтах таких 
забруднюючих речовин, як мідь, нікель, цинк, 
свинець, кадмій, хлориди, сульфати, водорозчинний 
фтор,  нафтопродукти і нітрати,  що зафіксовані в 
ході моніторингових досліджень [13]. Аналогічно 
при обрахуванні даних індикаторів визначався 
ваговий коефіцієнт, що враховує відносну 
шкідливість конкретного забруднювача. 

Індикатори пестицидного навантаження 
обчислювалися шляхом визначення сумарних 
обсягів внесення пестицидів до ґрунту (у кг) на 1 га 
ріллі та обсягів накопичення непридатних і 
заборонених для використання пестицидів, що 
зберігаються  у сховищах на територіях районів 
області. 

На основі виділених індикаторів було проведено 
визначення комплексних індикаторів екологічної 
ситуації та рівня екологічної безпеки i

ECІ  на 
території Полтавської області. Відповідно за цими 
індикаторами i

ECІ  проведено ранжування території 
області з виділенням  4 типів екологічної ситуації: 
погіршена, задовільна, помірно-сприятлива і 
сприятлива (табл. 2). 

+σ 
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Таблиця 2 – Характеристика стану екологічної ситуації в  районах Полтавської області  

Райони області Рейтинг районів Група районів за рейтингом 
Котелевський 1 

І група – сприятлива ситуація (до 6,25) 

Чорнухинський 2 
Семенівський 3 
Шишацький 4 
Новосанжарський 5 
Лубенський 6 
Козельщинський 7 
Гребінківський 8 
Чутівський 9 

ІІ група – помірно-сприятлива ситуація  (6,25– 12,5) 

Пирятинський 10 
Кременчуцький 11 
Оржицький 12 
Миргородський 13 
Кобеляцький 14 
Карлівський 15 
Зінківський 16 
Диканський 17 

ІІІ група – задовільна ситуація (12,5-18,75) Глобинський 18 
В.Багачанський 19 
Решетилівський 20 

ІV група – погіршена ситуація (більше 18,75) 

Полтавський 21 
Машівський 22 
Лохвицький 23 
Гадяцький 24 
Хорольський 25 

 
Визначення індикаторів соціально-економічного розвитку Полтавської області проводилась з виділенням  

конкретних підсистем, в рамках яких проведена оцінка рівня соціально-економічної захищеності життя 
населення Полтавської області (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Спектрограма рівня екологічної безпеки та соціально-економічної захищеності населення 

Полтавської області 



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 2/2011 (12) 
Забезпечення сталого розвитку, екологічний менеджмент і аудит 

51 

Визначення показників всередині кожної 
підсистеми здійснювалося за допомогою 
загальновідомої методики, розробленої 
Держкомстатом України, з використанням 
відповідних статистичних даних [14]. 

Остаточним результатом індикативної оцінки 
рівня екологічної безпеки та соціально-економічної 
захищеності населення Полтавської області (або 
скорочено РЯЖ – рівня і якості життя) стала 
побудова комплексної спектрограми (рис. 2). 

Запропонований комплекс кількісно-якісних 
параметрів екологічної та соціально-економічної  
складових розвитку регіону дозволяє вести більш 
чітких поточних моніторинг та надавати своєчасну 
характеристику стану конкретного об'єкта 
управління через так звані опорні точки 
(індикатори). Система ж управління, яка базується 

на індикаторах,  дає змогу розробляти і 
впроваджувати адекватні й ефективні 
адміністративні регулятори, що надають 
управлінським заходам більшої прогнозованості, 
прозорості, відкритості. Таким чином, основою 
практики регіонального управління стає система 
індикативного планування, що дає змогу певною 
мірою передбачити, в якому напрямі доцільно 
очікувати розвиток соціально-економічних та 
екологічних процесів, а тим самим,  забезпечує 
більшу ефективність та інтеграцію зусиль в рамках 
усієї системи регіонального управління. 

Нами запропонована модель системи 
управління розвитком Полтавського регіону, яка має 
еколого-орієнтований характер, а процеси 
управління мають інтегрований характер (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Модель інтегрованого управління розвитком регіону 
 

Метою управління інтегрованого типу є 
системна оцінка практики регіонального управління 
та розробка управлінських рішень на базі комплексу 
кількісних і якісних параметрів. Схема роботи такої 
моделі має циклічний механізм дії, який полягає у 
виконанні наступних етапів: 

1) Аналіз ситуації – задача цього етапу полягає у 
проведенні постійного моніторингу та 
прогнозування соціально-економічних та 
екологічних процесів на базі запропонованого 
комплексу індикаторів. 

2) Розробка соціально-економічної та екологічної 
політики – цей етап передбачає розробку 
відповідного комплексу регуляторів (заходів 
організаційно-правового, техніко-технологічного, 
економічно-фінансового, інформаційно-
просвітницького і освітнього спрямування), які 
приймаються з урахуванням існуючих нормативно-
правових, адміністративних, контрольних, 
економічно-соціальних вимог регіону. 

3) Прогнозування розвитку ситуації –
дослідження науково обґрунтованих варіантів й 
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тенденцій розвитку показників екологічного, 
економічного та соціального розвитку регіону. 

4) Стратегічне планування – полягає у розробці 
регіональних, місцевих програм, які б мали реально 
кількісно виражені цілі щодо забезпечення 
екологічної безпеки, встановлення економічної 
стабільності та підвищення соціального добробуту. 

5) Комплексний (системний) моніторинг – 
здійснюється за рахунок ефективної взаємодії 
державного, громадського секторів, усіх суб'єктів 
господарювання в системі інтегрованого 
управління. 

6)  Оцінювання досягнутих результатів –  а саме,  
визначення рівня реалізації регіональної екологічної 
та соціально-економічної політики. 

Формування системи управління регіоном на 
засадах інтегрованого управління, на нашу думку, 
дає можливість створення більш ефективної, 
прозорої і демократичної системи співпраці 
державного, господарського та громадського 
секторів в сфері регіонального управління, з більш 

чітким баченням досягнутих в кінці кожного року 
конкретних результатів роботи, які знову на новому 
етапі будуть покладені в основу оціночних 
індикаторів. 

Висновки. Запропонована модель управління 
розвитком Полтавського регіону, в основу якої 
покладено систему індикативного планування,  дає 
можливість не тільки мати вичерпну інформацію 
про кількісні та якісні характеристики розвитку 
регіону, відстежувати та прогнозувати на їх основі 
тенденції змін екологічних та соціально-
економічних процесів, закладати потенційні 
можливості формування ефективної регіональної 
політики,  а й,  головне,   орієнтує на вибір й 
запровадження управлінських регуляторів 
екологічно-орієнтованим безпечним розвитком 
регіону, побудову на її основі системи інтегрованого 
управління цим розвитком та створення необхідним 
передумов для переходу регіону на шлях 
збалансованого розвитку.   
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