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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Політика стимулювання сталого розвитку

регіонів через механізм стимулювання цього
розвитку регіонів реалізується за допомогою
певного набору інструментів. Правильний
підбір, відбір та успішне застосування методів
та інструментів механізму стимулювання ста�
лого розвитку регіонів на практиці дозволить
досягти високого рівня сталого розвитку регі�
онів України. Тобто раціональний підхід при
побудові стимулюючого інструментарію зумо�
вить отримання максимального соціо�еколого�
економічного ефекту, і наблизить стратегічну
мету кожної регіональної СЕЕ системи — ста�
лий розвиток регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання стимулювання сталого розвитку
регіону у теоретичному плані вивчалося зару�
біжними та вітчизняними науковцями. Зокре�
ма, проблемам сталого розвитку регіону при�
свячені роботи Багрова М.В., Бистрякова І.К.,
Божка С.М., Борщука Є.М., Буркинського Б.В.,
Вахович І.М., Галушкіної Т.П., Герасимчук З.В.,
Данилишина Б.М., Долішнього М.І., Дорогун�
цова С.І., Жарової Л.В., Карпінського Б.А.,
Кравціва В.С., Масловської О.Ц., Мельника
Л.Г., Семенова В.Ф., Степанова В.М., Харічко�
ва С.К., Хлобистова Є.В., Шевчука В.Я., Шос�
так Л.Б. та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
1) розробити механізм стимулювання ста�

лого розвитку регіонів з основними ключови�
ми елементами;

2) визначити безпеку сталого розвитку, яка
базується на використанні потенціалу регіо�
нальної соціо�еколого�економічної системи.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інтенсивність використання тих чи інших

інструментів стимулювання, що застосовуються в
рамках політики стимулювання сталого розвитку
регіону, залежить від того, наскільки розвинені
сфери життєдіяльності регіону та наскільки узгод�
жені їхні взаємовідносини. Так, для того, щоб до�
сягти високого рівня гармонійності збалансова�
ності сталого розвитку регіонів, тобто, підтриман�
ня взаємозв'язку, цілісності та динамічної рівно�
ваги соціальної, економічної та екологічної скла�
дових регіону, необхідно використовувати подат�
кові та трансфертні інструменти стимулювання
сталого розвитку регіону [5]. В першу чергу, це
зумовлено тим, що бюджетні та фіскальні інстру�
менти стимулюючого впливу тісно взаємопов'я�
зані і активно застосовуються у всіх сферах жит�
тєдіяльності регіону. Крім того, їх застосування
передбачає перерозподіляти кошти через бю�
джети різних рівнів, що дозволить досягти со�
ціальної справедливості, економічного зростання
та екологічної рівноваги, а тому сприятиме утвер�
дженню гармонійності, збалансованості та рівно�
важності сталого розвитку регіону.

Стабільність та конкурентоспроможність
сталого розвитку регіону вимагають підтриман�
ня протягом тривалого терміну позитивних па�
раметрів розвитку регіональної СЕЕ системи та
активізації потенційних можливостей регіону
нарощувати та ефективно використовувати кон�
курентні переваги у кожній сфері регіону, а та�
кож впроваджувати нові досягнення науково�
технічного  прогресу у економіку, суспільство
та екологію. Найприйнятнішими інструментами
стимулювання сталого розвитку, що забезпе�
чать високий рівень стабільності та конкурен�
тоспроможності сталого розвитку, є інвести�
ційно�інноваційні інструменти, оскільки вони
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направлені на забезпечення сталого розвитку у
соціальній, економічній та екологічній сфері
регіону через розвиток нових технологій та
втілення наукових пропозицій [1].

Безпека сталого розвитку повинна базува�
тись на використанні потенціалу регіональної
СЕЕ системи, здатності до самовідтворення та
недопущення дії дестабілізуючих факторів.
Виходячи з таких характеристик, можна ствер�
джувати, що для досягнення високого рівня
безпеки сталого розвитку необхідно застосо�
вувати переважно інституційні інструменти
стимулювання сталого розвитку регіону.

Інструменти механізму стимулювання ста�
лого розвитку регіонів повинні грунтуватись на
основі певних підстав відбору стимулюючих
заходів, тобто відповідати принципам відбору
інструментів стимулювання.

До основних принципів відбору інстру�
ментів механізму стимулювання сталого роз�
витку регіонів варто віднести наступні [2]:

1) ефективність — здатність досягнути со�
ціальних, економічних та екологічних цілей
найраціональнішим шляхом при мінімальних
витратах у межах реалізації політики стимулю�
вання сталого розвитку регіону;

2) гнучкість — реакція, постійні соціальні,
економічні та екологічні внутрішні та зовнішні
зміни, що стосуються конкретного регіону;

3) справедливість — відповідність віднесен�
ня стимулюючих заходів до певного типу по�
літики стимулювання сталого розвитку регіо�
ну з метою об'єктивності у розподілі наслідків
від застосованих інструментів стимулювання;

4) пріоритетність — застосування інстру�
ментів стимулювання, здатних стати переваж�
ними при реалізації певного типу політики сти�
мулювання сталого розвитку регіону;

5) довгостроковість — вибір і застосування в
межах політики стимулювання сталого розвит�
ку регіону таких довгострокових стимулів, що
націлені на сприяння досягнення все більш висо�
ких соціальних, економічних та екологічних па�
раметрів розвитку регіональної СЕЕ системи [3];

6) інформативність — наявність об'єктивної
інформації про стимулюючі заходи для обгрун�
тування застосування тих чи інших інстру�
ментів стимулювання в межах політики стиму�
лювання сталого розвитку регіонів;

7) відповідність ознакам сталості — інстру�
менти стимулювання певного типу політики
стимулювання сталого розвитку повинні відпо�
відати ознакам сталості, значення котрих не�
обхідно покращити.

Проведений аналіз досліджень зарубіжних
та вітчизняних дослідників сталого розвитку

регіону [4] дає підстави виокремити такі ін�
струменти стимулювання розвитку регіонів Ук�
раїни у соціальній, економічній та екологічній
сферах: створення інноваційних підприємств;
власні та залучені інвестиції в у соціальну, еко�
номічну та екологічну сферу регіону (приватні,
державні, зовнішні, внутрішні); власні та залу�
чені інвестиції у науку та технології; дотації та
субсидії місцевим органам влади з державного
бюджету; платежі за використання природних
ресурсів; регіональні програми екологічного
стимулювання, угоди щодо стимулювання роз�
витку регіонів та інші. Зрозуміло, що застосу�
вання таких інструментів є недостатнім для того,
щоб досягти сталого розвитку регіонів, адже
дані інструменти акцентують увагу на вирішенні
лише частини проблем, що існують у регіоні.
Натомість вирішення соціо�еколого�економіч�
них питань за допомогою стимулюючих та мо�
тиваційних заходів активізуючого впливу прак�
тично не враховуються. Тому існуючі інструмен�
ти стимулювання соціального, екологічного та
екологічного розвитку регіонів варто удоскона�
лити для того, щоб вони стали більш дієвими і
сприяли досягненню сталого розвитку регіонів,
тобто сформувати інструменти механізму сти�
мулювання сталого розвитку регіонів.

Інструменти механізму стимулювання ста�
лого розвитку регіону — інструменти активі�
зуючого впливу на регіональну соціо�еколого�
економічну систему, спрямовані на забезпечен�
ня досягнення сталого розвитку регіону через
активну діяльність державних та регіональних
органів влади.

Інструменти механізму стимулювання ха�
рактеризуються використанням широкого на�
бору заходів стимулювання сталого розвитку і
класифікуються наступним чином:

1) за суб'єктом застосування:
— інструменти стимулювання сталого роз�

витку регіону — інструменти стимулюючого ха�
рактеру, направлені на діяльність суб'єктів гос�
подарювання та регіональних органів влади у всіх
регіонах для досягнення сталого розвитку, що
використовуються державними органами влади;

— інструменти мотивації сталого розвитку
регіону — заходи внутрішньої активізації
діяльності господарюючих суб'єктів у соціаль�
ній, економічній та екологічній сферах регіо�
ну, направлені на досягнення сталого розвит�
ку через застосування мотиваційного підходу
до нарощення внутрішніх потенційних резервів
конкретного регіону, що використовуються
регіональними органами влади;

2) за напрямом стимулювання:
— інвестиційно�інноваційні — заходи активі�
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заційного впливу, що грунтуються на вкладенні
коштів у розробку та впровадження нових тех�
нологій, процесів та інноваційних пропозицій з
метою досягнення сталого розвитку регіону;

— податкові — інструменти стимулювання
сталого розвитку регіону, що за основу вико�
ристовують важелі податкової системи (подат�
ки, платежі, збори, штрафи, податкові каніку�
ли та кредити) та направлені на досягнення ста�
лого розвитку регіону;

— трансфертні — заходи стимулювання,
спрямовані на покращення соціо�еколого�еконо�
мічної ситуації у регіоні та досягнення сталого
розвитку через використання системи бюджет�
них асигнувань (дотацій, субсидій, субвенцій);

— інституційні — заходи стимулюючого
впливу, що здійснюються органами державної
та регіональної влади з метою покращення со�
ціо�еколого�економічної ситуації у регіоні
(дозволи, обмеження, угоди, програми);

3) за тривалістю дії стимулюючого заходу:
— довгострокові — інструменти стимулю�

вання сталого розвитку регіону, що викорис�
товуються понад 5 років;

— середньострокові — заходи стимулюючо�
го впливу, що націлені на досягнення сталого
розвитку і тривають протягом від 3 до 5 років;

— короткострокові — інструменти стиму�
лювання сталого розвитку регіону, тривалість
яких обмежена терміном від 1 до 3 років;

4) за джерелом фінансування:
— державні — інструменти стимулювання

сталого розвитку, що фінансуються з держав�
ного або місцевих бюджетів, державних фон�
дів, а також державними підприємствами;

— приватні — заходи стимулюючого впли�
ву, що направлені на досягнення сталого роз�
витку регіону, і фінансуються приватними су�
б'єктами господарювання різних організацій�
них форм та видів;

— внутрішні — інструменти стимулювання
сталого розвитку регіону, що фінансуються за
рахунок внутрішньорегіональних джерел;

— зовнішні — заходи стимулювання, що
спрямовані на досягнення сталого розвитку
регіону і фінансуються через загальнонаціо�
нальні чи міжрегіональні програми та угоди, а
також міжнародні організації.

Розглянемо детально інструменти механіз�
му стимулювання сталого розвитку регіону.
Виділяти інструменти механізму стимулюван�
ня варто за двома ключовими характеристика�
ми: за суб'єктом стимулювання та напрямом
стимулювання. При цьому кожен інструмент
стимулювання враховуватиме інші характери�
стики. Так, до інструментів стимулювання ста�

лого розвитку регіону віднесемо наступні:
1)  податкові інструменти стимулювання

сталого розвитку:
— податковий науковий кредит — вираху�

вання з оподатковуваної суми місячного дохо�
ду юридичних осіб, що здійснюють НДДКР,
витрат на науково�дослідну діяльність. Мета
інструменту — розвиток нових технологій та
втілення наукових досягнень задля досягнен�
ня сталого розвитку регіону;

— податковий інвестиційний кредит — ви�
рахування з оподатковуваної податком суми
місячного доходу юридичних осіб, що здійсню�
ють інноваційне інвестування. Інструмент на�
цілений на розвиток інновацій в соціальній, еко�
логічній та економічній сферах діяльності зад�
ля досягнення сталого розвитку регіону;

— податкові преференції для наукоємних та
екологоорієнтованих підприємств регіону —
сприяння розвитку пріоритетних напрямів гос�
подарської діяльності на території регіону шля�
хом часткового звільнення від оподаткування
юридичних осіб, що здійснюють таку діяльність.
Інструмент дозволить розширити екологічну
продукцію та послуги, забезпечити екологічну
рівновагу, досягнення сталого розвитку регіону.

Податкові інструменти стимулювання стало�
го розвитку регіону передбачають поступове
зменшення оподаткування доходів фізичних
осіб і переорієнтацію оподаткування на еколог�
ічно орієнтоване, тобто планується запровади�
ти податкову реформу, що змінить якісний бік
податкового стимулювання регіонів України. В
цілому податкові інструменти комплексно сти�
мулюватимуть соціальну, економічну та еколо�
гічну сферу, забезпечуючи  ро самим досягнен�
ня високого рівня сталого розвитку регіонів;

2) трансфертні інструменти стимулювання
сталого розвитку регіону:

— пряма дотація місцевим бюджетам на
природоохоронні заходи і регіональну політи�
ку ресурсоспоживання — бюджетне асигну�
вання з Державного бюджету України для ре�
гіонів,що мають значні екологічні проблеми в
межах необхідності. Ціль  рограм інструменту
— подолання екологічних проблем у регіонах
України та сприяння утвердженню сталого
розвитку регіонів.

— пряма дотація регіонам, змушеним при�
тримувати промисловий розвиток — бюджет�
не асигнування з Державного бюджету Украї�
ни конкретному регіону, де цілеспрямовано
притримується промисловий розвиток заради
збереження соціальної та екологічної сфери
регіону. Основне завдання інструменту — ком�
пенсація конкретному регіону за сповільнення
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темпів промислового розвитку заради віднов�
лення рівноваги між сферами регіональної СЕЕ
системи.

Зважаючи на залежність місцевих бюджетів
від прямої допомоги з державного бюджету,
необхідно поступово зменшити вплив транс�
фертних стимулів на розвиток регіону. В пер�
шу чергу, це зменшить прив'язаність розвитку
регіону від державних дотацій та субсидій.
Найголовнішим у випадку є те, що зменшення
державних асигнувань на реалізацію соціаль�
но�економічних заходів сприятиме мотивації
регіональної СЕЕ системи досягти високого
рівня рівноважності, гармонійності, стабіль�
ності, збалансованості, конкурентоспромож�
ності та безпеки регіону, а отже, і сталого роз�
витку регіону. Крім того, варто змінити надан�
ня прямої державної допомоги у напрямі за�
доволення соціо�еколого�економічних потреб
конкретного регіону;

3) інвестиційно�інноваційні інструменти
стимулювання сталого розвитку регіону:

— інноваційне інвестування регіональної на�
уки та технологій — приватне та державне кап�
італовкладення наукоємних технологій, орі�
єнтоване на досягнення сталого розвитку ре�
гіональної СЕЕ системи. Інструмент спрямова�
ний на відновлення екологічної рівноваги, дося�
гання соціальної справедливості та забезпечен�
ня економічного росту регіонів за рахунок впро�
вадження наукоємних інвестиційних проектів;

— інновації на відновлення первісних якос�
тей використаних ресурсів регіону — реалізація
високотехнологічних проектів, що реалізують�
ся юридичними особами на території регіону і
пов'язані із природними ресурсами регіону. Ціль
інструменту стимулювання — відновлення при�
родно�ресурсного потенціалу регіону, забезпе�
чення придатності використаних ресурсів з ме�
тою досягнення сталого розвитку регіону.

Інвестиційно�інноваційні інструменти стиму�
лювання сталого розвитку регіону акцентують
увагу на вкладенні коштів у ліквідні високотех�
нологічні проекти, здатні максимально швидко
принести очікуваний ефект у соціальній, еко�
логічній сферах регіонів України. Разом з тим,
надійним залишається інвестування в основні за�
соби регіонів, що дозволить розвивати економі�
чну сферу регіональних СЕЕ систем. Тобто інве�
стиційно�інноваційні інструменти стимулювання
сталого розвитку регіону дозволять пришвидши�
ти досягнення сталого розвитку регіонів;

4) інституційні інструменти стимулювання
сталого розвитку регіону:

— державне замовлення на високоефек�
тивні в екологічному та соціальному плані ре�

гіональні проекти і технології — визначення пе�
реліку пріоритетних соціально�екологічних
проектів, їх фінансування і реалізація заради
досягнення сталого розвитку регіону. Основ�
на мета інструменту стимулювання — розвиток
високотехнологічного, енергоощадного, еко�
логічно безпечного та соціально орієнтовано�
го виробництва;

— регіональне прикордонне співробітництво
у галузі сталого розвитку — транскордонна рег�
іональна співпраця у соціальній, економічній та
екологічній сферах заради досягнення сталого
розвитку регіонів. Даний інструмент забезпечить
розширення співробітництва регіонів України з
регіонами сусідніх країн у соціальній, еко�
номічній та екологічній сферах регіону, сприяю�
чи досягненню сталого розвитку регіону.

ВИСНОВКИ
У цілому інституційні інструменти стимулю�

вання сталого розвитку регіону направлені на
залучення додаткових коштів до регіону для
реалізації різноманітних програм та проектів
у контексті досягнення сталого розвитку регі�
ону, забезпечуючи при цьому потужну проти�
дію внутрішнім і зовнішнім загрозам регіону у
соціальній, економічній та екологічній сферах.
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