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Розглянуто методологічні підходи до розробки і реалізації екооргієнтованої
стратегії розвитку підприємств легкої промисловості, що характеризується
ефективним використанням ресурсів, суттєвим скороченням негативних наслідків
екологічних ризиків шляхом впровадження інноваційних проектів. Ресурсоощадність
технологій забезпечує підвищення економічної ефективності виробництва, досягнення
світового технологічного рівня, міжнародної конкурентоспроможності продукції,
підвищення ролі регіонів в національній економічній системі країни в умовах переходу
України до сталого розвитку.
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Постановка проблеми. За роки незалежності Україна пройшла складний шлях
економічного розвитку, який характеризувався стійким зниженням обсягів виробництва,
відтоком сировинних ресурсів, імпортозалежністю багатьох галузей промислового
виробництва та іншими негативними чинниками. Тривале екстенсивне використання
природно-ресурсного потенціалу, наслідки аварії на ЧАЕС, негативні тенденції в економіці
України привели до „зрощування” екологічних та економічних небезпек в єдину систему.
Науковці називають декілька основних причин цього явища: політика „шокової” терапії в
економіці; послаблення та недосконалість державних форм регулювання в усіх сферах
господарювання, в тому числі і в природокористуванні; технологічна відсталість;
недосконалість економічного механізму екологічного регулювання; занепад науки;
недооблік вказаних проблем в стратегічному плані; недосконалість, а в окремих випадках,
і відсутність нормативно-методичного забезпечення розробленої законодавчої бази [1].

Сукупність вказаних причин в еколого-економічній сфері призвела до того, що
сформований в Україні економічний механізм природокористування більшою мірою
орієнтований на ліквідацію наслідків екодеструктивного впливу господарювання на
природне середовище, а не на їх попередження. Сьогодні питання екологізації промислового
виробництва набувають особливої актуальності, оскільки без стабілізації екологічної
системи в Україні не можливо забезпечити сталий довгостроковий економічний розвиток.
Одним із основних напрямів вирішення проблем, які мають місце в еколого-економічній
сфері, є формування збалансованої системи природокористування та екологізація технологій
у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті. На
сучасному етапі перед Україною стоїть задача забезпечення інтегрованого підходу до
сталого розвитку навколишнього середовища, коли вирішення екологічних проблем, є, з
одного боку, завданням, а з іншого – інструментом більш справедливого розподілу
суспільного багатства, яке в найближчому майбутньому буде впливати на технологічну
перебудову економіки та забезпечення сталого розвитку в цілому [20].

Слід зазначити, що названі цілі, повною мірою відповідають пріоритетам розвитку
легкої промисловості України. Це пояснюється тим, що стратегічно важливим для
підприємств легкої промисловості є вирішення завдання переорієнтації експорту з
відвантаження закордонним споживачам напівфабрикатів – на експорт продукції кінцевого
споживання, яка пройшла всі стадії обробки, що підвищить доходність підприємств та
збільшить надходження до державного бюджету, а також зменшить питомі екологічні
витрати. Так, наприклад, на сьогоднішній день значна частина експорту на підприємствах
шкіряної підгалузі припадає на напівфабрикат «Краст» та «Wet-blue”, виробництво яких є
брудним з екологічної точки зору. Таким чином, країни-імпортери зазначеної продукції



«виносять» брудне виробництво за межі своїх територій. Але вирішення зазначеного
завдання неможливе без розробки та застосування технологій нового покоління, які б
відзначалися не лише нижчою ресурсоємністю, але й зменшенням негативного впливу на
довкілля.
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