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Методологія дослідження. Аналіз і наукове узагальнення – при
визначенні підходів до управління раціональним природокористування на рівні
окремого економічного суб'єкту та промислового регіону; структурування  для
визначення складових елементів та їх логічних взаємозв’язків в системах та
процесах природокористування на різних ієрархічних рівнях;
Результати. Встановлено, що підхід до визначення та реалізації
природоохоронної
деталізацією

діяльності

заходів

для

варто

доповнити

забезпечення

проектно-орієнтовною

узгодженості

та

закріплення

відповідальності стейкхолдерів.
Показано, що розподіл спільної відповідальності за результати процесу
надрокористування

пропонується

здійснювати

серед

наступних

груп

зацікавлених суб’єктів: безпосередні надрокористувачі (гірничі підприємства);
опосердковані надрокористувачі (органи державної влади та місцевого
самоврядування, формальні та неформальні суспільні групи).
Характер взаємовідносин між зацікавленими сторонами може бути
визначений

за

двома

критеріями:

інтеграція

зусиль

–

мотивація

та

спроможність суб’єктів до співпраці; реакція на ініціативи – сприйняття
зацікавленою групою зовнішніх пропозицій; готовність до підвищення
ефективності власної діяльності для потреб групи.
Новизна.

Представлені результати розвитку методичних підходів до

обґрунтування стратегії гірничодобувного підприємства з урахуванням аспектів
взаємодії

з

іншими

суб’єктами,

зацікавленими

в

економічних

та

природоохоронних результатах його діяльності.
Практична значущість. Запропоновано здійснювати регулювання обсягів
прибутку комбінатів шляхом перегляду обов’язкових нормативів, ставок
платежів або ситуативних компенсаційних платежів що буде утворювати
мережу припустимих траєкторій фінансового результату. Ймовірні переходи
між ними віддзеркалюватимуть біфуркаційність стратегічних сценаріїв вимог

зовнішнього середовища до природокористувачів та очікувану інвестиційну
привабливість бізнесу з розробки родовищ корисних копалин.
Ключові слова: гірничодобувне підприємство, стратегії, економіка,
раціональне природокористування, регуляторний вплив, проект, стейкхолдери.
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