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Методологія  дослідження.   Дослідження  здійснене  в  рамках  концепції  укрупненої

економічної оцінки природоохоронних заходів, яка стверджує, що посилення екологічних

вимог призводить не тільки до зростання витрат, але і формує «вікно можливостей» для

економічного розвитку і підвищення конкурентоспроможності компаній.  Для досягнення

результатів застосовувались методи абстракції, аналізу  й синтезу, порівняння, системний

підхід.  Гіпотеза  дослідження  полягає  в  припущенні,  що  для  компаній  збільшення

екологічних зобов'язань в короткорстроковій перспективі призводить до втрат, здійснюючи

обмежуючий  вплив  на  конкурентоспроможність,  проте  в  довгостроковій  перспективі

екологічні платежі спроможні змінити управлінські рішення компанії на користь розробки

і реалізації природоохоронних стратегій, що посилює  конкурентоспроможність, оскільки

природоохоронний аспект посідає високі позиції серед факторів конкурентоспособності. 

Результати. Показано,  що  інтереси  зацікавлених  сторін  в  гірничодобувній

промисловості перетинаються у сфері надрокористування, ресурсозбереження та захисту

довкілля і реалізуються через екологічне регулювання, яке як прямо, так і опосередковано

впливає на конкурентоздатність добувних  підприємств. 

Визначено, що екологічні та соціальні нормативи і нормативні платежі впливають на

очікувані доходи від інвестицій в гірничодобувну промисловість та на формування витрат,

що  може  посилювати  або  послаблювати  конкурентні  переваги  підприємств  галузі.

Вказано,  що  засобами  екологічного  регулювання  держава  повинна  прагнути  досягти

компромісу між забезпеченням контролю за забрудненням, раціональним використанням

ресурсів  та  недопущенням  зменшення  конкурентоспроможності  гірничодобувних

підприємств. 

Доведено, що в Україні  на сьогодні такого компромісу не досягнуто, а для екологічного

регулювання характерна  переважаюча  роль примусових факторів  над економічними  і

ринковими.  В  цілому  вплив  екологічного  регулювання  на  конкурентоспроможність

гірничодобувних підприємств в Україні має переважно негативний характер. 



Наукова новизна полягає в розробці методичного підходу, що відрізняється поглядом

на  екологічну політику та екологічне регулювання як на важливі інструменти досягнення

конкурентних переваг гірничодобувної галузі в цілому та окремих добувних підприємств.

Практична значимість.  Запропоновано  маркери  для  розробки  екологічної  політики

держави  у  гірничодобувній  сфері,  орієнтовані  на  досягнення  одночасно  збереження

довкілля та підвищення конкурентоздатності підприємств галузі.

Ключові слова: гірничодобувна промисловість, конкурентоспроможність, екологічне
регулювання, екологічний вплив, екологічна та соціальна відповідальність.
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