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 Складові сталого розвитку 
економічна         соціальна          екологічна

Принципи
- поєднання розвитку суспільства зі 
збереженням довкілля;
- інтеграція економічної, соціальної та 
екологічної складових розвитку;
- забезпечення соціальної 
справедливості;
- збалансоване виробництво і 
споживання;
- збереження біологічного та 
ландшафтного різноманіття;
- забезпечення прозорості та 
підзвітності державного управління;
- участь громадськості у формуванні та 
реалізації політики сталого розвитку;
- збереження культурного різноманіття 
і традицій;
- захист і збереження культурної та 
історичної спадщини

Функції
- цільова –- визначення цілей, пріоритетів та 
основних  напрямів сталого розвитку регіону;
- стимулівна – формування регуляторів, здатних 
ефективно впливати на діяльність суб’єктів 
господарювання і спрямовувати економічні 
процеси у бажаному напрямі;
- нормативна – встановлення певних правил за 
допомогою законодавчих актів для суб’єктів 
господарювання; 
- коригувальна – коригування розподілу ресурсів з 
метою розвитку прогресивних процесів, усунення 
негативних зовнішніх ефектів тощо;
- соціальна – регулювання соціально-економічних 
відносин, перерозподіл доходів, забезпечення 
соціального захисту та соціальних гарантій;
- контролююча – контроль за виконанням 
встановлених правил, економічних, екологічних, 
соціальних стандартів

Інструментарій
- економічний – вартість ресурсів, економічні 
вигоди, перерозподільні платежі;
- правовий – законодавчо-правовий (закони та 
підзаконні нормативно-правові акти, укази, 
постанови), нормативно-правовий (накази та 
розпорядження);
- адміністративно-контрольний – екологічне 
законодавство, екологічний моніторинг, 
екологічні стандарти і нормативи, екологічна 
сертифікація, екострахування та ін.;
- стимулівного впливу на сталий розвиток –
податки та платежі; інновації та технології; 
інвестиції; кредити, позики, гранти; бюджетні 
інструменти (субсидії, дотації);
- еколого-економічний – адміністративний 
перерозподіл засобів, фінансові трансферти, 
вільні ринкові механізми перерозподілу 
засобів, сприяння на ринку;
- фінансовий – податкові кредити, прямі 
дотації на природоохоронні заходи, 
інноваційне інвестування технологій;
- організаційний – державні та регіональні 
стратегії розвитку, природоохоронні програми, 
прогнозні показники, бюджетні запити;
- морально-етичного впливу та переконання -
освіта й виховання, навчання, переговорні 
процеси 

Напрями забезпечення
- інституціонально-правовий; організаційний; фінансовий;
- економіко-інноваційний; екологічний; соціальний;  інформаційний.

Важелі
- економічні – стимулювання, тарифи, ціни, 
дотації, пільги, процентні ставки, субсидії, 
кредити, позики;
- фінансові – створення та використання 
фондів грошових коштів на основі розподілу 
та перерозподілу ВВП; санкції (штрафи, пеня);
екологічний аудит та екологічне страхування;
- податкові – податок на землю, збори за 
забруднення навколишнього середовища, 
збори за використання природних ресурсів;
- організаційні – митні, інвестиційні, 
інформаційні;
- адміністративні – екологічний менеджмент, 
екологічна експертиза, екоаудит, екологічна 
освіта;
- бюджетні – видатки (інвестиції, 
економічний розвиток, соціальне 
забезпечення), дефіцит;
- мотиваційні – достойна заробітна плата, 
пакет медичного забезпечення, 
диференційована пенсія.

Система моніторингу
- спостереження за соціо-еколого-
економічним станом регіону;
- оцінка реального стану регіону;
- прогнозування майбутнього стану регіону;
- керування процесами в регіоні

Механізм сталого розвитку
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Formuvannya rynkovyh vidnosyn

Udoskonalennya mexanizmu stalogo rozvytku regionu

Regiony Ukrayiny: problemy ta priorytety socialno-ekonomichnogo rozvytku

Organizacijno-ekonomichny`j mexanizm formuvannya ta realizaciyi 
strategiyi rozvy`tku regionu

 

Zbirnyk naukovyh pracz: Kyiv, Uman, Varshava

Visny`k UADU

Zbirny`k naukovyh pracz: 
Kyiv

Na shlyahu do stalogo rozvytku ekonomiky: gospodarsky`j mehanizm vzayemodiyi

Teoretychni ta prykladni 
pytannya ekonomiky 

Naukovyj visnyk NLTU Ukrayiny

Naukovyj visnyk NLTU Ukrayiny 

Teoriya ta praktyka derzhavnogo 
upravlinnya


