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Робота присвячена передумовам інституціоналізації сталого розвитку регіону на засадах цільового управління підприємствами Мета статті по-
лягає в узагальненні наявних досліджень стосовно інституціоналізації сталого розвитку регіону для утворення певного теоретичного базису ін-
ституційного забезпечення на засадах цільового управління підприємствами. Представлено аналіз основних досліджень вітчизняних і закордонних 
науковців, присвячених інституційному забезпеченню сталого розвитку. За результатами аналізу цих досліджень зроблено відповідне узагальнен-
ня та виділено основні контексти інституційного забезпечення сталого розвитку регіону: організаційний, безпековий, інноваційний, комунікацій-
ний, мотиваційний, поведінковий, освітній, природокористувальний, політологічний, правовий. У зв'язку з посиленням уваги до глобальних проблем 
людства, які безпосередньо впливають на сталий розвиток окремих регіонів, подальше дослідження створення теоретичного базису відповідного 
інституційного забезпечення сталого розвитку регіону на основі цільового управління підприємствами є актуальним і потребує уваги.
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Семененко И. М. Предпосылки институционализации устойчивого 
развития региона на основе целевого управления предприятиями

Работа посвящена предпосылкам институционализации устойчиво-
го развития региона на основе целевого управления предприятиями. 
Цель статьи состоит в обобщении имеющихся исследований по ин-
ституционализации устойчивого развития региона для образования 
определенного теоретического базиса институционального обе-
спечения на основе целевого управления предприятиями. Представ-
лен анализ основных исследований отечественных и зарубежных 
ученых, посвященных институциональному обеспечению устойчи-
вого развития. По результатам анализа этих исследований сделано 
соответствующее обобщение и выделены основные контексты ин-
ституционального обеспечения устойчивого развития региона: ор-
ганизационный, безопасности, инновационный, коммуникационный, 
мотивационный, поведенческий, образовательный, природопользова-
тельский, политологический, правовой. В связи с усилением внимания 
к глобальным проблемам человечества, которые непосредственно 
влияют на устойчивое развитие отдельных регионов, дальнейшее 
исследование создания теоретического базиса соответствующего 
институционального обеспечения устойчивого развития региона на 
основе целевого управления предприятиями является актуальным и 
требует внимания.
Ключевые слова: институциональное обеспечение, устойчивое разви-
тие, регион, контекст, целевое управление.
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Semenenko I. M. The Preconditions for Institutionalizing the Sustainable 
Development of Region through Targeted Management of Enterprise

The publication is concerned with the preconditions for institutionalization of 
the sustainable development of region on the basis of target management of 
enterprise. The article is aimed at generalizing the existing researches on in-
stitutionalizing the sustainable development of region for the formation of a 
certain theoretical basis of institutional provision based on the targeted man-
agement of enterprises. The analysis of the basic researches of both domestic 
and foreign scholars on the institutional provision of sustainable develop-
ment is presented. According to the results of analysis of these researches, 
the corresponding generalization is accomplished and the basic contexts of 
the institutional maintenance of sustainable development of region are al-
located: organizational, security-based, innovative, communicational, moti-
vational, behavioral, educational, nature-using, political, legal. In connection 
with increasing attention to the global problems of mankind, which directly 
affect the sustainable development of individual regions, further research of 
creation of the theoretical basis for an appropriate institutional support of 
the sustainable development of region using the targeted management of 
enterprises is topical and requires attention.
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Наявність інститутів, які сприяють сталому 
розвитку, та відповідного інституційного за-
безпечення є необхідною умовою трансфор-

мації економічних систем різного рівня відповідно до 
положень концепції сталого розвитку. Сьогодні еко-
номічна система в Україні все ще перебуває в стані 
трансформації до ринкового (ліберального) типу. Ця 
трансформація супроводжується докорінною зміною 
парадигми управління на рівні світової економічної 
системи в бік економіки сталого розвитку. Оскільки 
основою функціонування економічної системи є на-
явність дієвих організаційно оформлених інститутів, 
то саме наявність інституційного забезпечення по-
кликана сприяти ефективній організації двох пара-
лельних глобальних процесів – формуванню ринко-
вої економіки на принципах сталого розвитку і функ-
ціонуванню мікроекономічних систем (підприємств) 
на засадах цільового управління з урахуванням кон-
цепції сталого розвитку. 

Трансформація економічної системи потребує 
організації відповідного інституційного забезпечення. 
На підтримку цієї тези Г. Г. Старостенко, С. В. Ониш-
ко, Т. В. Поснова [1] стверджують, що перетворення 
в інституційному забезпеченні представляють со-
бою зміну формальних і неформальних умов гос-
подарської діяльності. Такі зміни часто стосуються 
розробки нового законодавства, яке відповідає тій 
чи іншій економічній системі. Інституційні перетво-
рення передбачають також створення нових установ 
і організацій, які відповідають оновленій економічній 
системі. При цьому можуть змінюватися відносини 
власності (інститут власності), система управління, 
перетворення адміністративних важелів на економіч-
ні (податкові, бюджетні) тощо. 

Якщо проаналізувати дослідження зазначених 
авторів, то більшість питань щодо предметної облас-
ті їх наукових розвідок стосується саме організації 
інституційного забезпечення, оскільки до організації 
управлінської функції «організація» буде відноситись 
і «формальні та неформальні умови господарюван-
ня», і процеси «створення нових установ і органі-
зацій», і «відносини між економічними агентами»,  
і «взаємодія формальних і неформальних інститутів», 
і «організація відносин власності». Отже, питання 
організації інституційного забезпечення є достатньо 
фундаментальним, а дослідження його повинно пе-
редувати розробці дієвих механізмів, інструментів та 
цілісної системи інституційного забезпечення. Крім 
того, організація інституційного забезпечення стало-
го розвитку регіону на засадах цільового управління 
підприємствами буде певним чином компенсувати 
недосконалість ринкового типу організації економіч-
ної системи.

Дослідження питань інституційного забезпе-
чення сталого розвитку регіону вже розглядалося 
вітчизняними і закордонними вченими, такими як  
Н. В. Павліха [2], В. В. Кузьменко [3], О. В. Яценко [4], 

О. П. Славкова [5], З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук [6], 
Ю. С. Кулик, М. Ю. Крило [7], Є. О. Бойко, В. А. Мі- 
хенько [8], Б. Андрушків, Н. Кирич, Л. Мельник,  
О. Погайдак [9], Т. Ю. Туниця [10], К. О. Дергачова [11], 
Дж. Шпангенберг, С. Пфал, К. Деллер [12], О. В. Ша- 
повалова [13] та ін. Дослідження зазначених науков-
ців роблять суттєвий вклад у розвиток зазначеної 
предметної області, проте мають певну фрагментар-
ність, що потребує відповідного узагальнення.

Отже, метою статті є узагальнення наявних до-
сліджень стосовно інституціоналізації сталого роз-
витку регіону для утворення певного теоретичного 
базису інституційного забезпечення сталого розви-
тку регіону на засадах цільового управління підпри-
ємствами.

Інституційне забезпечення сталого розвитку роз-
глядалось у працях різних учених у різних кон-
текстах. В організаційному контексті питання 

інституційного забезпечення сталого розвитку до-
сліджувала Н. В. Павліха стосовно такого об’єкта, як 
«сталий просторовий розвиток регіону» [2]. Визна-
чаючи «організаційно-інституційні засади сталого 
просторового розвитку регіону», дослідник показала 
міждисциплінарність проблематики сталого про-
сторового розвитку регіону і визначила, що резуль-
тативність досягнення такого розвитку будь-якого 
ієрархічного рівня простору залежить від процесів 
взаємодії комплексу підсистем просторової системи 
[2], що свідчить про організаційний характер «стало-
го просторового розвитку регіону». Отже, Н. В. Пав- 
ліха ототожнює інституційне забезпечення з орга-
нізаційним забезпеченням, а у своєму дослідженні 
інституційно-організаційного забезпечення сталого 
розвитку зосереджує увагу саме на організаційних 
та управлінських аспектах забезпечення сталого 
розвитку та іноді навіть подає «сталий просторовий 
розвиток» як сукупність інституцій, при цьому пре-
тендуючи на розробку концептуальних засад управ-
ління «сталим просторовим розвитком регіону як 
сукупності інституцій та інструментів, спрямованих 
на одночасне досягнення підвищення рівня життя на-
селення, раціонального використання регіонального 
простору, регулювання природокористування та охо-
рони довкілля» [2].

Деякі автори розглядають інституційне забез-
печення сталого розвитку регіону в контексті еконо-
мічної безпеки, для чого мають функціонувати відпо-
відні інститути. Зокрема, В. В. Кузьменко зазначала 
про брак таких інститутів у вітчизняній системі та 
необхідність здійснення відповідних інституційних 
трансформацій для підвищення рівня економічної 
безпеки регіону, що, своєю чергою, сприятиме стало-
му розвитку регіону [3]. Слід погодитися з тим, що 
сьогодні в Україні необхідне створення відповідного 
інституційного забезпечення сталого розвитку регіо-
ну. Проте приділення уваги лише економічній безпеці 
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регіону зачіпає лише одну зі складових сталого роз-
витку. Зважаючи на те, що сталий розвиток поєднує 
в собі декілька складових, мають бути створені від-
повідні інститути, які забезпечуватимуть досягнення 
всіх цілей сталого розвитку регіону.

В інноваційному аспекті питання інституцій-
ного забезпечення сталого розвитку регіону подає 
О. В. Яценко, який приділяв увагу саме інститутам 
інноваційної діяльності, які мають бути створені для 
забезпечення сталого розвитку регіону. Сталий роз-
виток регіону, на думку О. В. Яценка, слід розгляда-
ти як складну інноваційну систему, до якої входять 
і підприємства [4]. Дійсно, сталий розвиток регіону 
можливий за умови сталого розвитку підприємств як 
суб’єктів регіонального розвитку. Для забезпечення 
сталого розвитку регіону підприємства мають вста-
новлювати цілі з урахуванням цілей груп інтересів, 
які також є суб’єктами регіонального розвитку. Для 
забезпечення такого цілепокладання на підприєм-
ствах має бути створено відповідне інституційне за-
безпечення. 

У комунікаційному аспекті інституційне забезпе-
чення сталого розвитку регіону розглядала О. П. Слав- 
кова, яка відзначала, що ефективний інституціональ-
ний розвиток територій грає значну роль у забезпечен-
ні сталого розвитку, оскільки створює адекватні умови 
для взаємодії між економічними агентами. Будь-якому 
підприємству вигідно дотримуватися встановлених 
норм та правил, оскільки вони полегшують його вза-
ємодію з іншими економічними агентами та сприяють 
реалізації економічних інтересів. Інституціональне 
забезпечення сталого розвитку представляє собою 
«процес забезпечення єдності інституцій, які перед-
бачають одночасне застосування державних, фінан-
сових, економічних, правових заходів, правил, норм 
та рішень, що розробляються та спрямовуються адмі-
ністративними інститутами на регулювання питань, 
пов’язаних з розвитком територій» [5, с. 88]. 

Погоджуємось з автором щодо актуальності 
питання формування інституційного забез-
печення сталого розвитку регіону. Важливим 

для такого забезпечення є створення інститутів, які 
сприятимуть цільовому управлінню підприємством 
і забезпечуватимуть відповідне цілепокладання на 
підприємстві з урахуванням цілей підприємства та 
цілей сталого розвитку регіону. 

Мотиваційний контекст інституційного за-
безпечення сталого розвитку регіону досліджувався  
З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщуком, Ю. С. Кулик,  
М. Ю. Крило та ін. [6; 7]. Зокрема, на думку З. В. Ге-
расимчук і В. Г. Поліщука, стимулювання сталого 
розвитку регіону можливе за умови визначення по-
треб, які відповідають певній складовій сталого роз-
витку регіону (економічній, екологічній, соціальній), 
формування відповідних інтересів у підприємства як 
суб’єкта регіонального розвитку, пошуку відповідних 

шляхів та інструментів задоволення цієї потреби все-
редині регіону як системи. Ключовим у задоволенні 
потреб регіону є внутрішня мотивація підприємств 
та зовнішні стимули, які спонукають підприємства 
ставити відповідні цілі і досягати їх. Послідовне ви-
никнення таких потреб та їх задоволення утворюють 
відповідний механізм стимулювання сталого розви-
тку регіону [6]. Ю. С. Кулик та М. Ю. Крило визначали, 
що існуюча економічна культура бізнесу і населення 
не сприяє сталому розвитку регіону та бачили шлях 
виходу також у формуванні відповідного мотивацій-
ного механізму, який може сприяти зміні моделей по-
ведінки суб’єкта та його базових уявлень про сталий 
розвиток [7]. Існування такого механізму можливе 
лише на основі формування відповідного інституцій-
ного забезпечення, яке включатиме як формальні, так 
і неформальні інститути, що мотивуватимуть і стиму-
люватимуть підприємства як суб’єктів регіонального 
розвитку ставити відповідні цілі, досягнення яких 
сприятиме сталому розвитку регіону. 

У поведінковому контексті інституційне забезпе-
чення розглядали Є. О. Бойко і В. А. Міхенько, 
які вважали, що інститути сталого розвитку 

покликані координувати поведінку усіх суб’єктів згід-
но із завданнями та принципами забезпечення стало-
го соціо-еколого-економічного розвитку. Під інсти-
тутами сталого розвитку дослідники розуміли «су-
купність неформальних правил та норм громадської 
поведінки і формально закріплених у нормах права 
механізмів, що забезпечують їх дотримання і струк-
турують взаємодії у суспільстві згідно з принципами 
сталого розвитку» [8, с. 148]. Дійсно, оскільки сталий 
розвиток є новою парадигмою управління, то інститу-
ти, які покликані забезпечувати сталий розвиток, мо-
жуть і деяким чином мотивувати керівників підпри-
ємства при цілепокладанні враховувати цілі різних 
груп інтересів підприємства та цілі сталого розвитку.

Освітній контекст інституційного забезпечен-
ня сталого розвитку регіону розглядався у праці та-
ких вчених, як Б. Андрушків, Н. Кирич, Л. Мельник, 
О. Погайдак. Зокрема, дослідники вважали, що про-
відну роль у забезпеченні сталого розвитку еконо-
міки займають заклади освіти [9]. Освітні інститути 
є дійсно важливими для сталого розвитку регіону. 
Саме шляхом надання освіти (протягом всього жит-
тя) можуть формуватися принципи цілепокладання 
на підприємствах задля сталого розвитку регіонів. 
У деяких країнах (Швеція, Угорщина, США, Японія, 
Данія, Швейцарія та ін.) усвідомлення необхідності 
переходу до сталого розвитку закладене ще у про-
цесі навчання спеціалістів у різних сферах, про що 
свідчить вступ спеціальних курсів з питань сталого 
розвитку до навчального плану вищих навчальних за-
кладів; нові спеціальності, пов’язані зі стратегічною 
сталістю складних систем у вузах і коледжах; збіль-
шення кількості наукових досліджень, присвячених 
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проблемам і напрямам сталого розвитку соціально-
економічних систем. Незважаючи на популярність 
концепції сталого соціально-еколого-економічного 
розвитку в Україні, практичних заходів щодо впро-
вадження дисциплін, що стосуються цієї проблеми, 
мало. Впровадження принципів сталого розвитку 
вимагає підготовки нової категорії менеджерів, які 
мають знання в різних сферах та можуть створювати 
гармонію між учасниками на різних рівнях. До того 
ж, упровадження принципів сталого розвитку вима-
гає цільового управління підприємствами, що забез-
печить узгодженість регіонального розвитку і діяль-
ності підприємств.

У природокористувальному аспекті інститу-
ційне забезпечення сталого розвитку регіону розгля-
далося у праці Т. Ю. Туниці, який у межах досліджен-
ня економічної політики збалансованого природоко-
ристування виявив вплив інституційного середовища 
на розроблення і схвалення «Екологічної Конституції 
Землі» як глобального економіко-правового акту 
екологічної безпеки і сталого розвитку. На думку ав-
тора, чим досконалішим є інституційне середовище 
країни, тим більш позитивний вплив це середовище 
матиме на сприйняття ідеї сталого розвитку. Водно-
час існують суб’єктивні чинники могутніх держав, які 
можуть негативно вплинути на популяризацію стало-
го розвитку [10]. Це підтверджує той факт, що нефор-
мальні інститути є також важливими в забезпеченні 
сталого розвитку країни та її регіонів. 

Деякі автори розглядають питання інституційно-
го забезпечення сталого розвитку регіону в по-
літологічному контексті. Зокрема, К. О. Дер- 

гачова, досліджуючи сталий розвиток як предмет 
міжнародної співпраці, визначила основні перешко-
ди політичного характеру. Серед них, зокрема, є не-
розвиненість інститутів та їх невідповідність вимо-
гам сталого розвитку, на що, своєю чергою, впливає 
відсутність політичної волі, координації діяльності 
держав щодо вирішення проблематики сталого роз-
витку, відсутність змін у політичній владі. На думку 
автора, державні та політичні інститути грають сут-
тєву роль у забезпеченні сталого розвитку, оскільки 
саме вони створюють передумови для такого роз-
витку та організовують відповідне управління. Тому 
дослідниця запропонувала закладати «сталий роз-
виток» до концепцій розвитку та інших стратегічних 
політичних документів, ставити цю проблематику  
в центрі уваги державних установ та громадськості, 
розширювати співробітництво міжнародних, націо-
нальних, регіональних і місцевих інституцій задля 
сталого розвитку та змінювати рамкові умови відпо-
відно до такого співробітництва. 

На національному рівні К. О. Дергачова пропо-
нує використовувати такий цикл управління сталим 
розвитком: окреслення мети (перехід на принципи 
сталого розвитку); формування показників досягнен-

ня цілей (індикатори сталого розвитку); вибір засо-
бів управління (бажано демократичних); організація 
управління, зіставлення отриманого результату з ме-
тою; коригування або повторення дій (за необхідніс-
тю) [11]. Останніми роками міжнародна співпраця в 
галузі сталого розвитку поширилася: проведено Сві-
товий Саміт зі Сталого розвитку, Конференцію ООН з 
навколишнього середовища та розвитку, ухвалено цілі 
сталого розвитку. В Україні ухвалено Стратегію стало-
го розвитку до 2020 р., функціонують відповідні дер-
жавні установи. Так, закладені основи переходу країни 
на шлях до сталого розвитку іноді є дещо декларатив-
ними, і дійсно бракує дієвих механізмів досягнення ці-
лей сталого розвитку. Натомість, бракує інституційно-
го забезпечення на мікрорівні, яке здатне забезпечити 
цільове управління підприємством як мікросистемою 
з урахуванням концепції сталого розвитку.

Дж. Шпангенберг, С. Пфал, К. Деллер також 
приділяли увагу політологічному аспекту інститу-
ційного забезпечення сталого розвитку регіону. Вони 
зазначали, що оскільки сталий розвиток стосується 
навмисного прийняття рішень з метою спрямування 
глобального розвитку та еволюції системи до більш 
сталого шляху, то методологія такого переходу має 
спиратися на політологію. Політологічний аспект зо-
середжується на політично значимих аспектах ролі 
суб’єктів у сталому розвитку, процесів прийняття рі-
шень, орієнтації суб’єктів, вплив, який вони мають на 
сталий розвиток, та наслідки стосовно сталого роз-
витку, які викликає орієнтація та відповідна діяль-
ність суб’єктів. У такому випадку в дуже широкому 
визначенні під інститутами можна розуміти як пра-
вила, за якими приймаються і реалізовуються полі-
тичні рішення. На думку авторів, інститутами можуть 
бути як соціальні організації (суб’єкти), як актори, так 
і системи правил, які визначають поведінку суб’єктів. 

Згадані автори під інститутами взагалі розуміли 
систему правил для авторитетного вирішення 
конфліктів і виконання норм. Розглядаючи ін-

ституційне забезпечення сталого розвитку регіону 
в політологічному аспекті, автори представляли по-
літичний інститут як систему правил розробки та 
впровадження обов’язкових рішень, важливих для 
суспільства, та органи влади, які сприяють суспільній 
орієнтації. Політичні організації відповідають обом 
критеріям: вони є соціальними утвореннями, що ви-
ступають як актори в політичних процесах, а також 
системами правил, які визначають політичну пове-
дінку [12]. Політичні інститути грають значну роль  
в інституційному забезпеченні сталого розвитку ре-
гіону, оскільки саме міжнародні документи, підпи-
сані всіма країнами – членами ООН, є визначальни-
ми стосовно сталого розвитку будь-якої країни та її 
регіо нів. Проте існує значна кількість суб’єктів регіо-
нального розвитку, які сприяють або перешкоджають 
сталому розвитку «знизу», реалізуючи поставлені пе-
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ред ними цілі. Тому інституційне забезпечення стало-
го розвитку має бути таким, що визначає «правила» 
постановки цілей суб’єктами регіонального розвитку 
з урахуванням цілей сталого розвитку та інтересів ін-
ших суб’єктів. 

Правовий аспект інституційного забезпечен-
ня сталого розвитку регіону розглядався у праці  
О. В. Шаповалової, яка виділила невідповідності по-
ложень деяких законодавчих актів вимогам сталого 
розвитку та надала пропозиції щодо вдосконалення 
господарського законодавства згідно з положеннями 
сталого розвитку. Зокрема, дослідник запропонува-
ла ввести до складу господарських прав, обов’язків 
і зобов’язань мотиви, необхідні для втілення у гос-
подарське законодавство країни вимог сталого роз-
витку, та створити відповідну систему контролю за 
дотриманням цих вимог [13]. Запропоновані реко-
мендації створюють правові інститути забезпечен-

ня сталого розвитку регіону, що є дійсно важливим. 
Проте інституційне забезпечення має враховувати 
всі аспекти сталого розвитку та забезпечувати відпо-
відне цілепокладання на підприємствах.

Узагальнено контексти інституційного забез-
печення сталого розвитку регіону можна навести  
в табл. 1.

Усі зазначені контексти інституційного забез-
печення сталого розвитку регіону, представлені за-
значеними дослідниками, можуть бути покладені  
в основу теоретичного базису інституційного забез-
печення сталого розвитку регіону на засадах цільово-
го управління підприємствами.

ВИСНОВКИ
Таким чином, за результатами аналізу наукових 

праць можна зробити певні узагальнення та навести 
різні контексти інституційного забезпечення сталого 

Таблиця 1

Контексти інституційного забезпечення сталого розвитку регіону

Аспект Автор Зміст

Організаційний Н. В. Павліха [2]

Ототожнення інституційного забезпечення із ор-
ганізаційним, надання йому функцій управління, 
визначення організаційних заходів, що вплива-
ють на результативність сталого розвитку

Безпековий В. В. Кузьменко [3]
Сталий розвиток є наслідком підвищення рівня 
економічної безпеки регіону, для чого необхідні 
відповідні інституційні трансформації

Інноваційний О. В. Яценко [4]

Ототожнення сталого розвитку регіону зі склад-
ною інноваційною системою, для якої мають 
бути створені відповідні інститути інноваційної 
діяльності

Комунікаційний О. П. Славкова [5]

Інституційне забезпечення сталого розвитку 
регіону визначається як процес забезпечення 
єдності інституцій, можливий на основі створен-
ня адекватних умов для взаємодії між економіч-
ними агентами

Мотиваційний З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук [6],  
Ю. С. Кулик, М. Ю. Крило [7]

Встановлення інститутів, які забезпечують 
внутрішню мотивацію підприємств та зовнішні 
спонукальні стимули для стимулювання сталого 
розвитку регіону

Поведінковий Є. О. Бойко, В. А. Міхенько [8]
Координація поведінки всіх суб’єктів регіональ-
ного розвитку згідно із завданнями та принципа-
ми сталого розвитку

Освітній Б. Андрушків, Н. Кирич, Л. Мельник,  
О. Погайдак [9]

Визначення ролі освітніх інститутів у забезпечен-
ні сталого розвитку регіону

Природо-користувальний Т. Ю. Туниця [10]
Реалізація політики збалансованого природо-
користування та відповідної регулятивної діяль-
ності державних установ

Політологічний К. О. Дергачова [11], Дж. Шпангенберг, 
С. Пфал, К. Деллер [12]

Визначення необхідності політичної волі, змін  
у політичній владі, координації діяльності дер-
жав та міжнародної співпраці для досягнення 
сталого розвитку

Правовий О. В. Шаповалова [13] Удосконалення нормативно-правової бази від-
повідно до положень концепції сталого розвитку
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розвитку: організаційний, безпековий, інноваційний, 
комунікаційний, мотиваційний, поведінковий, освіт-
ній, природокористувальний, політологічний, пра-
вовий. Дослідження вчених у галузі інституційного 
забезпечення сталого розвитку є ґрунтовними, але 
носять фрагментарний характер та не оформилися 
в єдину методологію або навіть методику організа-
ції інституційного забезпечення. Нині відсутні дієві 
інститути, які сприяють урахуванню концепції стало-
го розвитку в цільовому управлінні підприємством, 
що потребує більш детального аналізу сутності та 
структури інституційного забезпечення сталого роз-
витку, а також аналізу концептуальних міжнародних 
документів та національних правових актів на пред-
мет наявності засад організації інституційного забез-
печення. Зазначені напрями є перспективними на-
прямами дослідження у зв’язку з поширенням уваги 
до глобальних проблем людства, які безпосередньо 
впливають на сталий розвиток окремих регіонів, та 
необхідністю розробки відповідного інституційного 
забезпечення сталого розвитку регіону на основі ці-
льового управління підприємствами як одними з най-
впливовіших суб’єктів регіонального розвитку.          
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