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Cтимулювання ефективних еколого-економічних взаємодій в процесі створення бізнес-середовища
У статті обґрунтовано необхідність запровадження нового національного рамкового документу, який би
окреслював стратегічні напрями довгостроково розвитку України та сприяв би інтегруванню концепції сталого
розвитку у національні плани розвитку, стратегії та програми. Надано рекомендації щодо проектування бізнессередовища з урахуванням еколого-економічних обмежень та «зелених» технологій в Україні шляхом
застосування методів економіко-математичного моделювання. Запропоновано запровадження екологоекономічних проектів для посилення контролю та відповідальності щодо імплементації запланованих заходів на
всіх рівнях, постійного моніторингу чинного законодавства щодо його відповідності принципам сталого розвитку;
активне використання громадської експертизи та незалежного аудиту; забезпечення постійного діалогу між
представниками бізнесу та суспільства.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження
та відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного
посилання на оригінальну версію статті.
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Стимулирование эффективных эколого-экономических взаимодействий в процессе создания бизнессреды
В статье обоснована необходимость внедрения нового национального рамочного документа, который определял
бы стратегические направления долгосрочного развития Украины и сопутствовал интегрировании целей
устойчивого развития в национальные планы развития, стратегии и программы. Даны рекомендации касательно
проектирования бизнес-среды с учетом эколого-экономических ограничений и «зеленых» технологий в Украине
путем применения методов экономико-математического моделирования. Предложено введение экологоэкономических проектов усиления контроля и ответственности за выполнение запланированных мер на всех
уровнях, постоянного проведения экспертизы действующего законодательства касательно его соответствия
принципам, сбалансированного развития; активное использования возможной общественной экспертизы и
независимого аудита; обеспечение постоянного диалога между представителями бизнеса и общества.
Ключевые слова: эколого-экономические взаимодействия, «зелёная» экономика, устойчивое развитие,
проектирование бизнес-среды.
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Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование,
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требует наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

