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Аналіз зв’язку між соціальним та економічним благополуччям країн за допомогою Індексу
екологічної ефективності
Метою статті є аналіз методології, в основі якої лежить Індекс екологічної ефективності. Авторами
проаналізовано та систематизовано основні існуючі інтегровані показники для оцінки екологічної, соціальної та
економічної ситуації в Україні. Автори виділяють Індекс екологічної ефективності як основу для аналізу
екологічної політики країни. У цьому напрямку авторами проаналізовано основні особливості, структуру та
показники Індексу екологічної ефективності. Виділено країни-лідери з високим рівнем викидів вуглекислого
газу. Результати дослідження підтверджують, що ці країни повинні вдосконалити свою екологічну політику.
Відповідно, вони займають більш низьку позицію у рейтингу за Індексом екологічної ефективності. З метою
аналізу зв’язку між екологічним, соціальним та економічним благополуччям, авторами проаналізовано
значення цільового показника стійкого розвитку, показника соціального прогресу та валового внутрішнього
продукту на душу населення. Порівняльний аналіз результатів показав, що країни з високою позицією у
рейтингу за Індексом екологічної ефективності займають високу позицію за показниками стійкого розвитку та
соціального прогресу. Автори вказують на те, що для вдосконалення екологічної політики Україна має
орієнтуватися на країни ЄС.
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Анализ связи между социальным и экономическим благополучием стран при помощи
Индекса экологической эффективности
Целью статьи является анализ методологии, в основе которой лежит Индекс экологической эффективности.
Авторами проанализированы и систематизированы основные существующие интегрированные показатели для
оценки экологической, социальной и экономической ситуации в Украине. Авторы выделяют Индекс
экологической эффективности как основу для анализа экологической политики страны. В данном направлении
авторами проанализированы основные особенности, структура и показатели Индекса экологической
эффективности. Выделены страны-лидеры с высоким уровнем выбросов углекислого газа. Результаты
исследования подтверждают, что данные страны должны усовершенствовать свою экологическую политику.
Соответственно, они занимают более низку позицию в рейтинге по Индексу экологической эффективности. С
целью анализа связи между экологическим, социальным и экономическим благополучием, авторами
проанализировано значение целевого показателя устойчивого развития, показателя социального прогресса и
валового внутреннего продукта на душу населения. Сравнительный анализ результатов показал, что страны с
высокой позицией в рейтинге по Индексу экологической эффективности занимают высокую позицию по
показателям устойчивого развития и социального прогресса. Авторы указывают на то, что для
усовершенствования экологической политики Украина должна ориентироваться на страны ЕС.
Ключевые слова: вред, индекс, экология, окружающая среда, здоровье, политика, загрязнение, социальный, устойчивое
развитие.
Классификация JEL: Q01, Q05, R11.

Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение,
запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует наличия соответственной ссылки на оригинальную
версию статьи.

