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THE TERRITORIAL PECULIARITIES OF ROAD TRAFFIC INJURY IN UKRAINE 

The analysis of the number of road traffic accidents, injuries and deaths in road crashes was conducted at the regional level. This made it pos-
sible to draw conclusions about specific features of spatial distribution of these indicators and the non-accidental nature of their implications for 
different regions of Ukraine. Based on the methods of spatial statistics and we have demonstrated the existence of spatial patterns in the distribu-
tion of risks and consequences of accidents in different regions. 

Statistical analysis allowed us to identify different types of regions, related to certain categories of risks, injuries and deaths from road acci-
dents. By the analysis of these parameters we were calculated the comprehensive index of road safety for all regions of Ukraine. This allows you to 
evaluate the complex influence of consequences of accidents on the overall security level of the population of certain regions or groups of regions. 
The safest roads were in city of Kyiv, Transcarpathian region and city of Sevastopol', as well as in Ivano-Frankivs'k and Kharkiv regions. The worst 
state of roads and streets in terms of road accidents and their consequences was in Volyn', Vinnytsia, Chernihiv, Khmelnytsky and especially in 
Kherson region. 

Most of the road crashes were due to driver factors. The percentage of accidents with victims occurred due to fault of drivers in 2013 was 
ranged from 57.28% in Kyiv to 91.19% in Kharkiv region. The main causes are speeding, unsuccessful maneuvering, unsafe lane changes, violation 
of rules on intersection or marked crosswalk, driving a vehicle while intoxication through drink or drugs. As a result of these violations in Ukraine 
committed about 55% of accidents. Due to fault of pedestrians is done much less road accidents than because of due to drivers. The proportion of 
accidents that have occurred due to pedestrians varies from 6.49% in Transcarpathian region to 20.86% in Mykolaiv region. The main causes of 
accidents of this type in 2013 are hit by car outside pedestrian crossing (2183 accidents and 449 deaths) and an unexpected appear of pedestrians 
on the roadway (1495 accidents and 409 fatalities). 

The results of the study can be used to improve national and regional road and transport safety, and to develop strategies and actions to re-
duce the risks and consequences of accidents in some regions. It should be more detail to establish the reasons behind the emergence of these 
factors at the local, regional and national levels and, taking those reasons into account, to develop a set of targeted measures to reduce accidents 
on the roads and reduce the severity of their consequences. 
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СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ,  

ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 
За останнє десятиліття у світі все ширше починає розповсюджуватися "індикаторне мислення". Необхідність 

інструментальної оцінки процесів, що відбуваються, дати їм ретроспективний аналіз і спробувати зазирнути в 
майбутнє вимагають формування відповідних індикаторів і кількісних показників. Ці тенденції яскраво проявили себе 
в концепції сталого розвитку. Індикатори сталого розвитку повинні використовуватися для різних структур влади, 
осіб, що приймають рішення, широкої громадськості як своєрідний барометр екологічного стану світу, країн і регіо-
нів, процесів і тенденцій розвитку що відбуваються в них. В статі досліджено питання формування індикаторів, як 
обов'язкової складової сталого розвитку.  
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Постановка проблеми та актуальність дослі-
дження. Оскільки людство є частиною природи, то його 
інтереси і потреби можна вважати такими, що не супере-
чать інтересам і потребам розвитку природи, навпаки, 
розвиток людства, опанування ним нових знань, отри-
мання нових можливостей можна розглядати як етапи 
природної еволюції. Однак, зазначене може бути спра-
ведливим лише за умови дотримання людством певних 
правил поведінки в природі, які мають базуватися на 
знанні законів розвитку природи. Існуюча на сьогоднішній 
день теоретико-методологічна база не дає змоги чітко 
визначити науково обґрунтовані межі, масштаби і напря-
ми людського втручання в хід природних процесів на 
планеті в цілому та в межах її окремих регіонів.  

Аналіз попередніх досліджень. Сьогодні актуаль-
ним є вивчення взаємодії суспільства і природи, пізнан-
ня законів, закономірностей цієї взаємодії, механізмів їх 
дії, як основи для здійснення коеволюційних змін у при-
роді й суспільстві на шляху досягнення збалансованого 
розвитку на планеті. Цей напрям найменш дослідже-
ний. Від ступеня повноти й успішності його теоретико-
методологічного забезпечення залежать можливості 
успішного вирішення завдання переходу до збалансо-
ваного розвитку в цілому. На важливості вивчення і 
врахування законів взаємодії суспільства і природи ак-
центував увагу академік М. М. Паламарчук [11]. Він 
сформулював основні закони, закономірності: 

1. Обмеженість самовідновлення природи, саморе-
гулювання її змін під впливом суспільства. 

2. Закономірність взаємозумовлених ланцюгових 
змін компонентів природи під впливом антропогенної 
діяльності. 

3. Закономірність поєднання суспільних і природ-
них елементів, утворення цілісності. 

У контексті реалізації завдань переходу до збалан-
сованого розвитку потрібне подальше ретельне дослі-
дження цих законів, закономірностей, відкриття нових 
та поглиблення уявлень про суть і механізми дії вже 
відомих, як того потребують завдання створення надій-
ного теоретико-методологічного фундаменту концепції 
збалансованого розвитку. 

Значна кількість вітчизняних вчених займалася ви-
вченням цих питань, зокрема: М. В. Багров, Б. В. Бур-
кінський, В. В. Волошин, 3. В. Герасимчук, А, П. Голіков. 
М. А. Голубець, І. О. Горленко, М. Д. Гродзинський,  
Б. М. Данилишин, М. І. Долішній, В. П. Кухар, С. А. Лісо-
вський, І. І. Лукінов, В, С. Мішенко, О. С. Новоторов,  
В. І. Нудельман, В. І. Олещенко, Я. Б. Олійник,  
О. Г.Осауленко, М. М. Паламарчук, В. М. Пащенко,  
С. І. Пірожков, О. М. Ральчук, Л. Г. Руденко, О. Г. Топчі-
єв, А. Г. Шапар, В. Я. Шевчук, Ю. Р. Шеляг-Сосонко,  
П. Г. Шищенко, Б. П.Яценко та інші. 

В указаних наукових працях вміщено широкий 
спектр розробок з різних аспектів збалансованого роз-
витку – як щодо проблематики сталого розвитку Украї-
ни, так і щодо загальнотеоретичних проблем переходу 
людства до збалансованого розвитку. 
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Формулювання цілей дослідження. Головною ме-
тою дослідження є визначення основних критеріїв та 
особливостей розробки індикаторів сталого розвитку. 

Основний матеріал досліджень. В силу існуючих 
диспропорцій у системі "людина – природа" впрова-
дження Концепції сталого розвитку повинна стати для 
держави першочерговим. Для переходу від аналізу 
принципів сталого розвитку до практичних дій, необхід-
на наявність системи конкретних якісних і кількісних 
взаємопов'язаних показників – індикаторів, що характе-
ризують зміну в часі стану економіки, навколишнього 
середовища та суспільства на всіх рівнях їх просторо-
во-часової і територіальної організації. Вперше, необ-
хідність розробки індикаторів сталого розвитку була 
відзначена в "Порядку денному на ХХІ століття", яка 
була прийнята на Конференції ООН по навколишньому 
середовищу і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992). 

Для реалізації сталого розвитку держав і світу в ціло-
му необхідні комплексні і узагальнені показники, що ха-
рактеризують стан і динаміку розвитку. Такими показни-
ками є індикатори та індекси сталого розвитку. Основною 
метою введення індексів є оцінка ситуації або події, для 
прогнозу розвитку ситуації і розробки її вирішення. 

Індекси та індикатори застосовуються для обґрунту-
вання прийнятого рішення допомогою кількісної оцінки і 
спрощення. Індекси можуть служити рекомендаційною 
базою при прийнятті важливих управлінських рішень. 
Індикатори дозволяють представляти інформацію про 
складні природні, соціальні, економічні процеси у доступ-
ній для розуміння формі. Можуть застосовуватися для 
інформування і залучення до проблеми громадськості [4]. 

Але зазначимо, що без розробки основ сталого роз-
витку на регіональному або місцевому рівні вона буде 
не досить ефективною, як це було зазначено в "Поряд-
ку денному на ХХІ століття". 

Для вирішення завдань управління регіональним 
розвитком з метою здійснення переходу до сталого 
розвитку велике значення мають всі індикатори сталого 
розвитку, але організувати моніторинг за всіма цими 
показниками в окремих країнах практично неможливе 
на даному етапі розвитку соціуму. Можна вести мову 
лише про деякі показники, які є інтегральними і підля-
гають контролю і коригування. До таких показників на-
лежить показник якості життя населення, який склада-
ється з набору індикаторів. Як зазначає В. Б. Артемен-
ко, сьогодні немає повністю відпрацьованої методики і 
критеріїв об'єктивної оцінки системи показників для ха-
рактеристики реальної якості життя населення [1]. 

Тому він пропонує розглядати в якості таких наступ-
ні показники: 

 якість життя як показник, інтегруючий в собі при-
родний рух населення, очікувану тривалість життя, рі-
вень освіти, кваліфікацію, шлюби і розлучення, питома 
вага непрацездатного населення і т. д.; 

 рівень життя населення, який інтегрує в собі пока-
зники забезпеченості населення, задоволення його ма-
теріальних і духовних потреб через реальні доходи, їх 
використання та диференціацію, рівень споживання то-
варів і послуг, рівень охорони здоров'я, культури і т. д.; 

 якість соціальної сфери, або соціальної безпеки 
– показник, який інтегрально відображає умови праці, 
соціального захисту, фізичної та майнової безпеки, рі-
вень корумпованості владних структур і т. д.; 

 якість навколишнього природного середовища 
або якість екологічної ніші, оточення – показник, що 
інтегрує дані про шкідливі викиди в атмосферу стаціо-
нарними джерелами забруднення, капітальні вкладення 
в охорону і раціональне природокористування і т. д.; 

 якість природно-кліматичних умов – показник, 
який характеризує склад і обсяг природно-ресурсного 
потенціалу, клімат, частоту і специфіку форс-мажорних 
ситуацій і т. д. 

Концепція сталого розвитку безперервно еволюціо-
нує, розширюючи своє відокремлення від власне еколо-
гічного імперативу до комплексного розуміння світу як 
ієрархічного соціально-економічного територіального 
об'єкта. Згідно концепції, саме на нинішньому поколінні 
лежить величезна відповідальність в сучасних умовах, 
на сучасному етапі зберегти і забезпечити умови для 
існування наступних поколінь і існування життя на пла-
неті в цілому [13]. 

Контроль досягнення цілей сталого розвитку, 
управління цим процесом, оцінка ефективності викори-
стовуваних засобів і рівня досягнення поставлених ці-
лей вимагають розробки відповідних критеріїв та показ-
ників – індикаторів сталого розвитку. Комплекс таких 
індикаторів відіграє ключову роль у діагностиці стану 
системи "природа – господарство – населення" і від-
криває можливості корекції цього стану на основі роз-
робки програм [8]. 

Збалансований розвиток окремих територій, регіонів 
різних рангів – основа забезпечення збалансованого 
розвитку в масштабах усієї планети. Одним з важливих 
аспектів забезпечення збалансованого розвитку є тери-
торіальний. Питання збалансованого розвитку території 
розроблялися в Інституті географії НАН України ще на 
початку 90-х років минулого століття [14]. У територіа-
льному контексті забезпечення збалансованого розвит-
ку є важливим на всіх рівнях – від локального до глоба-
льного. На думку багатьох дослідників проблематики 
збалансованого розвитку, зокрема М. Ф. Глазовського, 
різні просторові масштаби, особливості природних та 
соціальних процесів, набір і співвідношення природних 
діючих сил зумовлюють відмінність цілей, завдань і 
механізмів забезпечення збалансованого розвитку на 
різних рівнях організації природно-соціальних систем. У 
зв'язку з цим збалансований розвиток можливий на 
рівні біосфери в цілому, окремої держави і, за сприят-
ливої дії ряду факторів, на рівні окремих держав [10]. 

Вести мову про можливість досягнення збалансова-
ного розвитку на рівні окремих регіонів чи країн світу 
можна лише за умови внесення певних часових обме-
жень щодо терміну їх розвитку. Збалансований розви-
ток окремого регіону чи країни (без забезпечення пере-
ходу до нього всього людства) можливий тільки у від-
носно короткострокових часових термінах. При цьому 
чим меншими будуть даний регіон чи країна, тим менші 
можливі періоди їхнього відносно збалансованого роз-
витку. Реальний, довготривалий в історичному вимірі 
перехід до збалансованого розвитку можливий лише за 
умови його здійснення на глобальному рівні. Ось чому 
так важливо досліджувати природні передумови, які 
мають визначити певні параметри, за межі яких не по-
винно виходити людство, для того щоб забезпечити 
реальний перехід до сталого розвитку. 

Однак не слід переоцінювати можливості чи перспе-
ктиви розрахунку за допомогою формул та математич-
них методів характеристики ємності природи нашої 
планети та її окремих регіонів. Виконати це завдання, 
враховуючи унікальну складність даного об'єкта, прак-
тично неможливо. Тому мову можна вести про обраху-
вання певних параметрів індикативного порядку, однак 
вони мають постійно конкретизуватися в міру накопи-
чення знань про природу Землі. 

Важливою проблемою на шляху втілення концепції 
сталого розвитку є формування системи індикаторів 
для кількісного та якісного оцінювання цього складного 
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процесу. Головні вимоги до вказаної системи вимірів – 
її інформаційна ємність і адекватність представлення 
екологічної, економічної та соціальної складової стало-
го розвитку. Розробка індексів і індикаторів сталого 
розвитку проводиться на всіх ієрархічних рівнях від ло-
кальних до глобальних. У цьому напрямку зараз пра-
цюють як відомі міжнародні організації, так і численні 
наукові колективи, але однозначного узгодження цієї 
системи вимірювань поки що досягти не вдалося. 

Сьогодні вже є спроби розробки індикаторів сталого 
розвитку, проекти були розроблені на різних рівнях просто-
рово-часової організації соціально-економічних територіа-
льних систем, а тим саме відрізняються один від одного.  

Індикатори сталого розвитку це відповідні показники 
та критерії що виконують своєрідний контроль за досяг-
ненням цілей сталого розвитку, управління цим проце-
сом, здійснюють оцінку ефективності використаних за-
собів і рівень досягнення поставлених цілей [15].  
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Схема послідовності дій при розробці індикаторів сталого розвитку.  
 

При розробці системи індикаторів, як і в будь якому 
іншому процесі, повинна бути чітка система послідов-
них дій. Запропонуємо наступну схему [10]:  

1. Початок – оформлення ідеї, підбір команди, підго-
товка необхідних ресурсів, визначення необхідної під-
тримки, аналіз досягнутого, розробка вдосконалень. 

2. Визначення проблем – вибір шляху, розробка ан-
кети для визначення проблем, визначення цільової ау-
диторії і стилю проведення дослідження, аналіз досяг-
нутого, розробка вдосконалень. 

3. Розробка індикаторів – схема для розробки, кри-
терії для розробки, визначення методів консультування, 
аналіз досягнутого, розробка вдосконалень. 

4. Збір інформації – визначення джерел інформації, 
систематизація результатів, аналіз досягнутого, розро-
бка вдосконалень. 

5. Комунікація – двосторонній процес, планування 
дій, особливості взаємин з владою і бізнесом, аналіз 
досягнутого, розробка вдосконалень. 

6. Дії – індикатори та дії, призначення розроблених 
індикаторів, визначення планів на майбутнє. 

Відповідно до цілей сталого розвитку індикатори по-
винні відображати екологічний, економічний та соціаль-
ний аспекти, саме тому індикатори будуть відображати 
економічні, екологічні і соціальні проблеми регіону до-
слідження. Список індикаторів має відповідати наступ-
ним критеріям [10]: 

 Надійність (отриманих даних). 
 Значущість (для жителів). 
 Вимірність (можливість отримати кількісні оцінки). 
 Повторюваність (можливість регулярно оновлю-

вати дані). 
 Доступність (інформації про індикатор). 
 Регулярна доступність (кожен рік або кожні 2 роки). 
 Легкість здійснення і фінансова доступність. 
 Швидка вживаність. 
 Ефективність при використанні. 
 Доступність для розуміння широкого загалу. 
Будь-яка система індикаторів сталого розвитку регі-

ону повинна враховувати світовий досвід щодо ство-
рення індикаторів і використовувати наявний досвід і 

обов'язкові до використання індикатори своєї держави. 
Однак, поряд з цим, повинні враховуватися особливості 
і потреби самого регіону, його соціально-економічну 
спрямованість і спеціалізацію, найбільш гострі екологі-
чні проблеми. При цьому краще використовувати про-
блемний підхід та відбір ключових факторів [15]. Вони 
більш орієнтовані на вирішення регіональних проблем і 
зручні для побудови місцевих систем індикаторів. У 
зв'язку з цим потребують додаткового вивчення можли-
ві загрози збалансованому розвитку людства та боро-
тьба з ними. З цих позицій до найактуальніших слід 
віднести такі, що пов'язані з екологічною безпекою як 
умовою і вимогою забезпечення збалансованого розви-
тку, вивченням суті даного поняття та обґрунтуванням 
теоретичних і практичних аспектів його забезпечення 
на глобальному, регіональних та локальних рівнях, 
розробленням та реалізацією механізму міжнародної 
взаємодії щодо забезпечення екологічної безпеки та 
збалансованого розвитку. 

Висновки. Важливість індикаторів сталого розвитку 
полягає в тому, що вони забезпечують інтеграцію нау-
кових розробок і обґрунтувань з конкретними типами 
управлінських рішень, запланованих органами влади 
для цілей територіального управління. Від вибору нау-
ково обґрунтованих та точних індикаторів багато в чому 
залежить і ефективність досягнення поставлених цілей. 
При обробці концептуальних положень стратегії стало-
го розвитку можуть, і застосовуються різноманітні інди-
катори. Очевидною вимогою сьогодення є удоскона-
лення та узгодження між державами світу основних 
методичних підходів до розробки програми дій щодо 
концепції сталого розвитку. Зрозуміло, що сталий за-
лишається лише політичним лозунгом до того часу, 
поки не будуть розробленні та не почнуть реалізовува-
тися науково обґрунтовані програми щодо збалансова-
ного, екологічно врівноваженого виробництва, гармо-
нійного вирішення екологічних та економічних завдань. 
З цією метою потрібно вдосконалювати й ширше засто-
совувати економічні інструменти та механізми стиму-
лювання щодо збереження і відтворення навколишньо-
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го середовища, запровадження екологічно чистих тех-
нологій, а також принципів сталого розвитку.  

Конче необхідно теоретично обґрунтувати й реалі-
зувати механізм співпраці всіх країн у досягненні зба-
лансованого розвитку й балансу не лише між економіч-
ним, соціальним та екологічним компонентами розвитку 
в загальному сенсі, а й забезпечити такий баланс у 
міжнародних відносинах, організувати спільні дії щодо 
досягнення цього балансу. 
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СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ,  

КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
За последнее десятилетие в мире все шире начинает распространяться "индикаторное мышление". Необходимость инструмента-

льной оценки происходящих процессов, дать им ретроспективный анализ и попытаться заглянуть в будущее требуют формирования 
соответствующих индикаторов и количественных показателей. Эти тенденции ярко проявили себя в концепции устойчивого разви-
тия. Индикаторы устойчивого развития должны служить для различных структур власти, лиц, принимающих решения, широкой обще-
ственности, как своеобразный барометр экологического состояния мира, стран и регионов, процессов и тенденций развития происхо-
дящих в них. В статье исследованы вопросы формирования индикаторов, как обязательной составляющей устойчивого развития. 
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FORMATION OF THE INDICATORS SYSTEM AS AN IMPORTANT COMPONENT  
OF THE CONCEPT OF LONG-LIFE DEVELOPMENT OF THE REGION 

The concept of stability appears when the system (natural, man-made) from one state to another, characterized by the ability to retain their spe-
cific properties over time and withstand external shocks without changing these properties, or to adjust to them. Sustainable development is not a 
change of state, and the creation and planning of such conditions (taking into account the impact of external factors), under which the system to 
reach the state of stability, is not passed to other states. It is therefore important to develop criteria indicate steady state of the system or not, 
whether the thresholds are met. 

Note that the processing of the strategy concept of sustainable development can and apply a variety of indicators. To move from the analysis of 
sustainable development principles to action, there must be a system of specific qualitative and quantitative inter indicators – indicators that char-
acterize the time variation of the economy, the environment and society at all levels of spatial-temporal and territorial organization. 

For the last decade, "indicator thinking" has begun to widespread in the world. The necessity of tool evaluation of the on-going processes; giv-
ing their retrospective analysis and trying of future introspection help to form the corresponding indicators and quantity features. These tendencies 
are clearly reflected in the concept of long-life development. The indicators of long-life development should be used for different levels of govern-
ment, authorities, wide public community as the so-called barometer of ecologic state of the world, countries and regions, processes and tenden-
cies of their development. The article deals with the question of indications formation as a mandatory component of the long-life development. 

Keywords: change, sustainable development, the interaction of nature and society, the region. 

 
 




