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Сучасні проблеми регулювання та формування регіональної політики в сфері природокористування 

залишаються в центрі уваги дослідження вітчизняної і зарубіжної науки та практики управління в умовах 

євроінтеграційних целей України, потреби досягнення сталого розвитку, підвищення ресурсно-екологічної 

безпеки та зростання економіки країни. Роль регіонів у вірешенні проблем природокористування як 

першеергових у забезпеченні національної і регіональної безпеці, стабілізації суспільного розвитку та 

формування відповідей на загрози та виклики сегодення постійно зростає. Тому безумовно актуальними є 

проблеми регіональної економічної політики в сфері природокористування в умовах обмеженності ресурсів, 

пошуку інноваційних засобів та інструментів розв′язання сучасних викликів.  

В наукових економічних дослідженях найбільш поширенного аналізу набув змістовне наповнення 

формування екологічної політики, дається її визначення, розгляд змісту та характеристика екологічної політики 

та нє отримано однозначного розкриття змісту регіональної економічної політики в сфері 

природокористування, її особливостей та відмінностей від екологічної політики на регіональному та 

національному рівнях. Водночас залишається актуальним обгрунтування доцільності розвитку досліджень 

регіональної економічної політики в сфері природокористування як частини регіональної економічної політики, 

її основних структурних складових, напрямов та сучасних викликів, які постають та потребують вирішення. 

Метою дослідження є розробка теоретичних засад та практичних положень регіональної економічної 

політики в сфері природокористування, її змістовного наповнення, основних структурних елементів, 

особливостей, аналіз змісту та узагальнення сучасних викликів, які необхіно розв′язати для сталого 

регіонального розвитку.  

Трансформація економіки та сфери регіонального природокористування постає перед викликом 

сучасного уявлення про розвиток суспільства, яке спирається на принципи гармонійного розвитку цивілізації, 

відносин «людина-природа», концепцію сталого розвитку, впровадження її принципів. Головними цілями 

функціонування сфери природокористування стає досягнення збалансованого та сталого розвитку, що 

розглядається з позиції поліпшення якості навколишнього природного середовища, цінності природних благ та 

послуг, їх відтворення, нарощування природного капіталу і національного багатства країни, обов'язкового 

обліку екологічних і соціальних факторів, економічних наслідків для ресурсно-екологічної безпеки суспільства.  

Формування дієвої регіональної політики в сфері природокористування потребують вивчення та 

поглибленного уточнення змісту понятійно-категоріального апарат. Поняття «природокористування» 

поширенно розповсюджено в наукової, науково-методичної літературі, дослідженнях, політичному та 

медійному просторі, практиці господарювання.  

Сучасна система регіонального природокористування є основою всебічного розвитку суспільства та від 

її сталого функціонування залежить стратегічні рішення глобальних, національних, регіональних викликів та 

загроз, збереження фундаментальних умов життєдіяльності населення. В сучасних умовах глобалізації, 

посткризової не стабільної економіки та обмеженності і нестачі природних ресурсів актуальність проблем 

природокористування та його вагоме значення зростає як в світі, так і в Україні. Природокористування э 

необхідною умовою існування людства, матеріального і духовного прогреса суспільства, якості життя 

населення, джерелом потрібних ресурсів.  

На Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) 

відзначалось, що модель розвитку індустріальних країн, які досягли прогресу за рахунок використання «чужих» 

природних ресурсів, ціною забруднення навколишнього середовища, буде втрачати свою життєздатність у міру 

вичерпування ресурсно-екологічного потенціалу планети. Модель «споживчого суспільства» безперспективна і 

веде до катастрофи [1, с. 33].  

Підвищує актуальність тематики досліджень прискіплива увагу у всьому світі науковців, громадян, 

суспільства к проблемам природокористування та наслідкам його функціонування та розвитку, негативним 

екологічним процесам, системою екологічних небезпек, які мають загрозливий характер, забруднення та 

деградація довкілля, виснаження природно-ресурсного потенціалу. Раціональне та збалансоване 

природокористування спрямоване на відтворення та збереження навколишнього природного середовища 

дозволяє уникнути масштабних втрат, економічних збитків і можливих катастрофічних явищ, витрати на які 

багатократно перевищують обсяги інвестування у охорону та відновлення природних ресурсів та якості 

довкілля.  

Природокористування як сукупність всіх видів діяльності суспільства по використанню, освоєнню, 

перетворенню, відтворенню, збагаченню, охороні природних ресурсів, територій, екологічних благ та послуг 

навколишнього природного середовища, забезпечення ресурсно-екологічної безпеки створює умови для 

життєдіяльності суспільства, а також в результаті процесів використання формується система впливів на 
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природу, довкілля та, таким чином, природокористування, суспільство знаходиться в непрестанної взаємодії, 

взаємовпливу суспільства та природи. 

На сучасному етапі розвитку формування дієвої та ефективної регіональної політики в сфері 

природокористування не втрачає актуальності та значимості для соціально-економічного розвитку країни та її 

регіонів, збереження інтегрального природно-ресурсного потенціалу територій та їх унікальних природних 

ресурсів, впровадження та реалізація принципів сталого розвитку України. Особливо значення набуває 

цілеспрямована політика в сфері природокористування як сукупність організаційних, економічних, 

інституціональних, правових заходів держави в умовах децентралізації влади, підвищення ролі регіонів та 

трансформації системи управління. 

Головною метою регіональної політики в сфері природокористування є збереження якості та охорони 

довкілля, їх використанням, охороною і відтворення, забезпечення екологічної безпеки і підтримання 

екологічної рівноваги на території України, збереження генофонду українського народу, що узгоджується з 

статтею 16 Конституції України. Проблеми організації та управління природокористуванням в умовах 

економічної кризи вимагають проведення удосконалення системи управління з дотриманням принципів сталого 

розвитку та адаптації і використання європейського досвіду управління природокористуванням і охороною 

довкілля [2].  

Регіональна економічна політика в сфері природокористування складається із двох основних напрямів: 

– державна політика щодо функціонування та сучасного розвитку сфери природокористування, яка 

реалізується центральними органами влади; 

– регіональна економічна політика природокористуваннящодо досягнення збалансованного та сталого 

природокористування в регіоні згідно сучасним вимогам та адекватним відповідям на виклики сегодення, яка 

здійснюється місцевими органами влади та самоврядуванням. 

Основний методологічний підхід до формування регіональної економічної політики в сфері 

природокористування базується на її регіоналізації, що можливо пояснити не тільки значною екологічною 

диверсифікацією території України, а й передусім особливостями соціально-економічних процесів у регіонах, 

які в історичному, природному, соціальному та економічному аспектах є неоднорідними. Саме під дією цих 

факторів відбувалося господарське освоєння територій, сформувалися різні типи виробничих систем. Кожна з 

них характеризується специфічними видами та масштабами впливу на навколишнє природне середовище.У 

результаті цього екологічна ситуація в Україні має свої територіальні відмінності [3, с.205] як за характером і 

гостротою проблем, так і можливостями їх практичного вирішення. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що здійснюється процес формування тісно 

взаємозв’язаних та взаємозалежних підсистем регіональної економічної політики природокористування: 

охорони довкілля, ресурсокористування; забезпечення ресурсно-екологічної безпеки як відображення 

реального процесу функціонування і розвитку функціонально структурних складових системи 

природокористування. Сучасна регіональна економічна політика в сфері природокористування має наступні 

основні найбільш загальні структурні складові: ресурсокористування, відтворення та відновлення природно-

ресурсного потенціалу, охорона довкілля, забезпечення ресурсно-екологічної безпеки.  

Поняття ресурсокористування визначає систему економічних відносин, що формується в процесі 

взаємодії суспільства і природи та діяльність, направлена на видобуток та використання природного ресурсу (у 

тому числі виявлення, вивчення, підготовка, безпосереднє вилучення), використання природних ресурсів без 

безпосереднє вилучення із природного середовища, використання елементів навколишнього середовища 

(ландшафтів, екосистем, територій та інше) як буфера розміщення відходів виробництва і споживання, 

антропогенне перетворення навколишнього природного середовища та насичення його новими елементами, 

поліпшення окремих властивостей ресурсів довкілля (збагачення, меліорація). 

Охорона довкілля – це система організаційних, економічних, правових, науково-технічних, 

технологічних, організаційно-управлінських заходів щодо збереження, поліпшення, відтворення стану 

екосистем, природних ресурсів, навколишнього природного середовища та його, захист від шкідливого 

антропогенно-техногенного впливу. 

Кабінетом міністрів від 17 вересня 1996 року №1147 відповідно до статті 17 Закону України "Про 

охорону навколишнього природного середовища" прийнято постанову «Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів»,в якій виділено перелік природоохоронних заходів 

сфері охорони і раціонального використання водних, земельних, мінеральних ресурсів, охорони атмосферного 

повітря. Постанова не охоплює весь перелік природоохоронних заходів, що проводяться та можливо 

реалізувати у сфери природокористування, для забезпечення відновлення екологічної рівноваги.  

Поняття забезпечення ресурсно-екологічної безпеки. Екологічна безпека розглядається згідно схваленої 

«Концепції національної безпеки України» як невід’ємна частина її національної безпеки. Ресурсно-екологічна 

безпека - це здатність еколого - економічної системи перебувати у стані стійкості при певному рівні 

саморегулювання і зберігати відновлювальний, відтворювальний та асиміляційний потенціали в умовах 

господарського використання її ресурсної бази. Головною метою забезпечення ресурсно-екологічної безпеки є 

оптимізація використання природних ресурсів. 



І Міжнародна науково-практична конференція  

«Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку» 

6 

Дослідження формування системи регіональної політики в сфері природокористування, яка спрямована 

на управління реcурсокористуванням, охороною довкілля, забезпечення ресурсно-екологічної безпеки та 

знаходиться настадії становлення, дозволили здійснити наступні висновки: формується загальна взаємозв’язана 

та взаємозалежна складна система економічної політики природокористування при наявності відносно 

самостійних систем управління реcурсокористуванням, охороною довкілля, забезпечення ресурсно-екологічної 

безпеки з особливими цілями і завданнями. Характерними рисами цієї системи та її підсистем є значна 

ієрархічна складність, не досконалість, не відповідність в повній мірі сучасним вимогам, не достатня взаємодія, 

стратегічна та оперативна спрямованість заходів згідно визначеним чітко цілям та врахування прогресивно 

зарубіжного досвіду управління у сфері природокористування. 

В сфері регіональної політики природокористування існує широкий спектр викликів, які потребують 

особливої уваги, пошука шляхів надання відповідей теоретико-методологічного, інституціонального, 

практичного змісту та характеру.  

Провідні вчені світу вказують на те, що екологічні виклики є складними і взаємопов'язаними не лише 

між собою, але й соціальними та економічними питаннями. Так, незалежна консультативна група фахівців з 

екологічних питань при ООН (The Scientific and Technical Advisory Panel (STAP) у звіті (червень 38 2018 р.) 

зазначає, що людське благополуччя, зменшення бідності, поліпшення здоров'я людей, доступ до енергоресурсів 

та економічне зростання, безпосередньо пов'язані з екологічними чинниками. Позитивні рішення однієї 

проблеми можуть призвести до ненавмисних негативних наслідків або створення нових екологічних або 

соціально-економічних проблем. Зокрема, збільшення виробництва продуктів харчування може виснажувати 

ґрунти, забруднювати стічні води, збільшувати опустелювання, вирубку лісів, в кінцевому підсумку виявиться 

самообмежувачем [5].  

Всесвітньовідомий Єльський університет оприлюднив свій річний Індекс екологічної ефективності 

(англ. Environmental Performance Index), згідно якого Україна опинилася в 2019 р. на 109 місці зі 180 країн, 

посередині між Туреччиною та Гватемалою. Як свідчить розрахункова база індексу України, у нас дуже погані 

показники стосовно: якості і забруднення повітря (105 та 122 місце відповідно); проблеми з захистом 

біорізноманіття (140 місце); кліматичної політики і енергетики (143 місце). 

Високі викиди від спалювання викопного палива. - саме цей компонент, який при розрахунку рейтингу 

став для України найгіршим [6]. Причини - енергоємність української економіки та недостатня увага, яка 

приділяється розвитку відновлювальної енергетики. 

Проблеми повязані з природокористванням мають прояв на різних іерархічних рівнях. Особа увага 

приділяється глобальним екологічним проблемам ООН, які потребують скоординованих дій усій світової 

спільноти та міжнародного співробітництва щодо їх вирішення. В той час джерелом глобальних проблем є 

наявність гострих та складних проблем на локальному та регіональному рівнях, тому сконценторовані заході та 

системна регіональна політика в сфері природокористування необхідно спрямувати на пріоритетні напрями їх 

подаланя.  

Слід відзначати відсутність в Україні дієвої регіональної політики в сфері природокористування, 

недостатньо використувується структурно-функціональний та системний підхід регулювання 

реcурсокористуванням, охороною довкілля, забезпечення ресурсно-екологічної безпеки як единого цілосного 

явища сфери природокористування. Згідно оцінок наукових експертів, динамика розвитку екологічних проблем 

назвічайно висока та компесаційні дії та зусилля щодо збереження, охорони і відтворення якості довкілля, 

відстають від можливості їх вирішення. Регіональний підхід щодо вирішення проблем природокористування є 

базовим та пріоритетним, оскільки основні проблеми віришуються на рівні регіонів. 
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Промисловість є найважливішою галуззю народного господарства, вона вносить істотний внесок у 

формування валового внутрішнього продукту і валового регіонального продукту, забезпечує економіку країни 

засобами виробництва, надає робочі місця. Для стійкого розвитку у сучасних умовах промисловість сьогодні 

повинна спиратися на інноваційні технології та методи управління, на модернізацію та використання 

високотехнологічних ресурсів, на залучення у господарський оборот розробок, які дозволяють отримувати 

конкурентні переваги. 

Але розвиток промисловості у регіонах України та впровадження нових прогресивних технологій 

негативно позначається на навколишньому середовищі: збільшуються викиди в атмосферу та скиди у водневі 

об’єкти, утворюється велика кількість токсичних відходів, змінюється температурний фон, виснажується 

озоновий шар, порушується ґрунтовий шар, послаблюється асиміляційний потенціал природи. Тому беручи до 

уваги стан навколишнього середовища у старопромислових регіонах (Дніпропетровської, Донецької, 

Запорізької, Луганської, Полтавської, Одеської, Харківської областей), для підтримки інноваційного 

направлення розвитку промисловості необхідний новий підхід, що враховує екологічний аспект у системі 

соціально-економічного планування, а також необхідність забезпечення еколого-економічної безпеки в регіонах 

держави. 

Існуючі програми та стратегії соціально-економічного та еколого-економічного розвитку регіонів 

України зокрема не носять системний характер та не ув’язані с метою та завданнями промислового розвитку у 

межах господарського та інфраструктурного комплексів регіону. При цьому найбільш важливе значення має 

стратегічна складова розвитку промисловості та рівні старопромислових регіонів, так як саме там формується 

ресурсний потенціал економіки держави та її регіонів. 

Перехід на інноваційний шлях розвитку економіки, який веде до стійкого розвитку, пов’язаний зі 

зміною екстенсивного ресурсного типу економічного розвитку промисловості. Тому промисловий розвиток у 

рамках промислових регіонів України може бути визнано ефективним, якщо він направлений на підвищення 

якості життя населення, збереження екологічної рівноваги (як важливого фактора еколого-економічної безпеки) 

та при цьому забезпечується інноваційною складовою. 

Все зазначене вище дозволяє стверджувати, що в умовах інноваційної економіки еколого-економічна 

стратегія розвитку промисловості регіону має актуальне значення. Звісно ж, що найбільш раціональним 

шляхом досягнення необхідних умов для забезпечення еколого-економічної безпеки регіонів є екологізація 

суспільного виробництва в цілому і екологізація промисловості зокрема. Екологізація промисловості – це 

комплекс правових, управлінських, техніко-технологічних та інших заходів, які сприяють стійкому розвитку 

еколого-соціально-економічної системи (промисловості). 

Під стійким розвитком розуміють процес змін, в якому експлуатація природних ресурсів, направлення 

інвестицій, орієнтація науково-технічного розвитку, розвиток особистості та інституціальні зміни узгоджені 

між собою та зміцнюють нинішній і майбутній потенціал для задоволення людських потреб. Інтеграція 

екологічної складової у стратегію розвитку промисловості на рівні регіонів є важливим кроком на шляху 

створення екологічно безпечного виробництва. 

Екологічна стратегія розвитку промисловості регіону (ЕСРПР) – це направлення інноваційного 

розвитку промисловості, основане на екологізації всередині- та міжрегіональних промислових трансферів, які 

передбачають раціональний розподіл ресурсів та призводить до реалізації поставленої мети [1, с. 9]. Трансферт 

– це взаємозв’язок підприємств промисловості з навколишнім середовищем (природно-ресурсний трансферт) та 

взаємозв’язок (внктрішньо- та міжрегіональний) між підприємствами промисловості регіону (логістичний 

трансфер). 

Природно-ресурсний трансфер проявляється у вилученні природних ресурсів для промислових потреб, 

а також у забрудненні навколишнього середовища відходами. Логістичний трансферт полягає в передачі 

природної сировини або продукції, яка для одних підприємств є кінцевим продуктом. Облік трансферу при 

формуванні ЕСРПР є дуже важливим. При концентрації промислових підприємств на території промислового 

регіону (наприклад, у Дніпропетровському регіоні – Криворізький агломерат; у Донецькому регіоні – м. 

Маріуполь) вплив трансферу на навколишнє середовище спостерігається у різних напрямках. З одного боку, 

чим вище концентрація виробництва, тим менший коефіцієнт викиду шкідливих речовин у розрахунку на 

одиницю продукції. З іншої сторони, чим вище концентрація виробництва, тим більше споживання природних 

ресурсів, більша прихильність до відповідних природних об’єктів і сильніше зосереджений вплив на 

навколишнє середовище. 
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У контексті еколого-економічної безпеки промислового регіону, важливим фактором є наявність 

конкурентних переваг у підприємств, як у виробничо-технологічному відтворенні так і у інноваційності та 

екологічності отримання кінцевої продукції. При цьому джерела конкурентних переваг полягають не стільки у 

вдалій інвестиції в основі виробництва, скільки у здатності керівників промислового підприємства грамотно 

використовувати наявні в розпорядженні ресурси. Головний сенс ресурсної концепції полягає у тому, що 

стійкий успіх промислового підприємства (як суб’єкта господарського комплексу регіону) залежить від 

наявності в нього унікальних ресурсів ( в т.ч. технологічних та екологічних) та організаційних здатностей 

(компетенцій), які і визначають його конкурентну перевагу та сприяють формуванню конкурентного статусу у 

бізнес-середовищі регіону [1, с. 184]. 

Під ресурсами ми розуміємо джерела, засоби, які використовуються керівництвом підприємства для 

створення певних благ. Існує безліч різних класифікацій ресурсів. На наш погляд, для цілей ресурсної концепції 

найбільш точним є поділ ресурсів на природні, матеріальні (в тому числі енергетичні) й інформаційні. 

Якщо припустити, що всі три види ресурсів в промисловості (матеріальні, природні і інформаційні) 

грають рівновелику роль (рис. 1 а), то збільшення одного ресурсу спричинить за собою скорочення двох інших 

(рис. 1 б). 

 
а – рівновелике значення ресурсів б – зрушення у бік інформаційного ресурсу 

 

 

Рисунок 1. - Взаємодія ресурсного потенціалу  

(ПР – природний ресурс, МР – матеріальний ресурс, ІР – інформаційний ресурс) 

 

Завдяки такій закономірності, збільшення інформаційного ресурсу, тобто підвищення інноваційності 

промисловості, дозволить заощадити природні, матеріальні та енергетичні ресурси. 

На рівні підприємства конкурентна перевага, яку одержують за рахунок інновацій, є похідною від 

унікальних ресурсів і можливостей, властивих компанії, які не можуть бути з легкістю скопійовані або 

придбані конкурентами. Такими властивостями є компетенції, які ми визначаємо як здібності, досвід, знання, 

що дозволяють витягати з наявних у розпорядженні підприємства ресурсів певні блага. 

Для вирішення екологічних проблем у першу чергу необхідно визначити, що екологічна мета є 

невід’ємною частиною загальної стратегічної мети промисловості, яка націлена до гармонійного, стійкого 

розвитку. Аналіз показав, що велику економічну направленість мають цілі розвитку промисловості регіону з 

позиції власників промислових підприємств, велику екологічну направленість мають цілі з позиції населення 

регіону, велику соціальну направленість мають цілі з позиції персоналу підприємств та регіональної влади. 

На основі проведеного дослідження нами пропонується класифікація груп показників розвитку 

промисловості у регіоні (рис. 2).  

Група показників за сферою може бути конкретизована та поглиблена до другого та третього рівня.  

Розроблені групи показників (першого, другого та третього рівнів) дозволяють, по-перше, при 

формуванні стратегії розвитку промисловості врахувати інтереси власників промислових підприємств, 

регіональної влади та населення, а, по-друге, вони є основою для вироблення критеріїв оцінки ефективності 

розвитку промисловості регіону. Проаналізувавши стратегії розвитку різноманітних галузей промисловості, 

можна визначити загальні проблеми: невисокий рівень інноваційної складової; значне зношування основних 

фондів; нестача кваліфікованих кадрів; залежність від імпорту; недосконалість економіко-правової бази. 

 

МР МР 

б 
ПР ІР ПР ІР 
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Рисунок 2. - Класифікація груп показників розвитку  

промисловості регіону (групи показників першого рівня) 

 

На рис. 3 показано дерево цілей розвитку промисловості у промисловому регіоні з врахуванням 

інтересів усіх груп [3]. 

 

 

 
 

 

Рисунок 3. - Основні стратегічні цілі розвитку промислового регіону [3] 
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Рисунок 4. - Місце еколого-економічної стратегії розвитку промисловості  

регіону у системі стратегічного планування [4] 

 

На рис. 4 показано місце екологічної стратегії розвитку промисловості у системі стратегічного 

планування.  

Методологічний аспект будь-якої науки передбачає вироблення принципів, за допомогою яких 

пізнаються ті чи інші об’єкти, процеси, явища. 

Дослідивши екологічні аспекти розвитку промисловості, а також рекомендації стандартів серії ІСО 

14000, ми пропонуємо наступні умови формування екологічної стратегії розвитку промисловості регіону: 

1. Пріоритетність. Визнання управління навколишнім середовищем одним з найвищих пріоритетів та 

ключовим визначальним фактором для досягнення стійкого розвитку регіону; встановлення методів і способів 

проведення операцій екологічно прийнятним способом. 

2. Екологічна інтеграція. Повністю ввести екологічно прийнятні програми та методи у промислове 

виробництво в якості суттєвого елементу управління. Вдале здійснення екологізації виробництва можливе за 

участі всіх зацікавлених сторін. 

3. Мотивування. Навчати, готувати та мотивувати промислових службовців та робітників здійснювати 

свою діяльність з розумінням своєї відповідальності за стан навколишнього середовища. 

4. Превентивність. Полягає в оцінці впливу на навколишнє середовище перед початком нової 

діяльності або перед впровадженням нового проекту, а також до виводу обладнання з експлуатації. 

5. Екологічність продукції. Промислове підприємство повинно розробляти, виробляти та поставляти 

продукцію, яка не сприяє надмірної дії на навколишнє середовище та є безпечною впродовж всього життєвого 

циклу, а також економічною з точки зору споживання енергії природних ресурсів. 

6. Екологічність технології. Розробляти, проектувати та експлуатувати обладнання та здійснювати 

діяльність, беручи до уваги ефективне використання енергії та матеріалів, стійке використання 

відновлювальних ресурсів, мінімізацію негативної дії на навколишнє середовище та відходи виробництва.  

7. Відкритість. Екологічні проблеми та найбільш раціональні способи їх вирішення повинні бути 

доступні представникам місцевої та федеральної влади з тим, щоб розширити інформованість про проблеми, які 

пов’язані з навколишнім середовищем, та посилити його охорону. 

8. Стійкість. Екологічна стратегія розвитку промисловості направлена не тільки на вдосконалення 

поточної ситуації в області виробничого природокористування, але й стосовно інтересів майбутніх поколінь. 
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В результаті виділимо базові принципи формування екологічної стратегії розвитку промисловості 

регіону. 

Принцип обліку системи еколого-соціально-економічних факторів при стратегічному плануванні 

розвитку промисловості регіону. 

Принцип порівнянності та вбудовуваності розробленої стратегії розвитку промисловості регіону в 

існуючу (та майбутню) систему еколого-соціально-економічного розвитку регіону (держави, галузі). 

Принцип використання природних ресурсів у процесі розвитку промисловості. З цього принципу в 

силу обмеженості і вичерпності природних ресурсів випливає наступний принцип. 

Принцип можливості стратегічного розвитку промисловості регіону за умови скорочення навантаження 

на навколишнє середовище. 

Проведене нами дослідження показало, що природоохоронна складова є невід’ємною частиною 

інноваційної стратегії розвитку промисловості регіону, а формування екологічної стратегії на вказаних 

принципах дозволить врахувати вплив екологічних факторів. 
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