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Узгодження соціальних, екологічних та економічних інтересів «зеленого зростання»
об'єктів природно-заповідного фонду України
Статтю присвячено питанням формування інституційного базису «зеленого зростання» територій
природно-заповідного фонду України в контексті узгодження соціо-еколого-економічних інтересів
суспільства. Сформовано методологічні підходи до створення інституційного базису «зеленого
зростання» територій природно-заповідного фонду України в умовах необхідності трансформацій
підходів щодо взаємодії з суб’єктами малого та середнього бізнесу. Особливу увагу приділено
питанням дослідження наявних інституційних ризиків, інституційних «пасток», а також
забезпечення функціональної взаємодії стейкхолдерів. Запропонована схема управління та
планування просторового розвитку територій природно-заповідного фонду ґрунтується на бізнесплануванні, методі «мікро-К моделювання» та методі стратегічного моніторингу. На підґрунті
комплексного поєднання екосистемного та поліфункціонального підходів визначено типологію
функцій управління територіями природно-заповідного фонду та систему індикаторів «зеленого
зростання». Сформовано інституційні засади, що дозволяють забезпечити узгодження соціоеколого-економічних інтересів суспільства.
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Согласование социальных, экологических и экономических интересов «зеленого
роста» объектов природно-заповедного фонда Украины
В статье рассмотрены вопросы формирования институционального базиса «зеленого роста»
территорий природно-заповедного фонда Украины в контексте согласования социо-экологоэкономических интересов общества. Сформированы методологические подходы к созданию
институционального базиса «зеленого роста" территорий природно-заповедного фонда Украины в
условиях необходимости трансформаций подходов относительно взаимодействия с субъектами
малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделено вопросам исследования существующих
институциональных рисков, институциональных ловушек, а также обеспечения функционального
взаимодействия стейкхолдеров. Предложенная схема управления и
планирования
пространственного развития территорий природно-заповедного фонда основывается на бизнеспланировании, методе «микро-К моделирования» и методе стратегического мониторинга. На
основании комплексного объединения экосистемного и полифункционального подходов
определены типология функций управления территориями природно-заповедного фонда и система
индикаторов «зеленого роста». Сформированы институциональные предпосылки, позволяющие
обеспечить согласование социо-эколого-экономических интересов общества.
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