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На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, 

національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, 

спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява 

цієї концепції пов‘язана з необхідністю розв‘язання екологічних проблем і врахування 

екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-

економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.  

Запорізька область відноситься до регіонів, де зосереджена значна кількість 

підприємств важкої промисловості: близько 40 % від загальної кількості виробленої 

продукції в області припадає на металургію та понад 21 %  на постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітряВ області також зосереджені хімічні, машинобудівні 

підприємства та підприємства гірничодобувного комплексу [3]. Стан довкілля області 

формується під значним антропогенним впливом суб'єктів господарювання. Високий рівень 

розвитку промисловості призводить до значного техногенного навантаження на довкілля 
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області, що спричиняє забруднення повітряного та водного басейнів, земельних ресурсів, 

негативно впливає на здоров‘я населення, флору та фауну. 

 Сильними сторонами Запорізької області є: сприятливі природнокліматичні умови, 

які є підґрунтям розвитку сільського господарства, наявність значної сировинної бази та 

забезпеченість водними ресурсами, що вплинули на формування диверсифікованої 

економіки області та потужного індустріального комплексу. Ці сильні сторони 

підтримуватимуться такими можливостями як зростання інвестиційної привабливості та 

нарощування міжнародної технічної допомоги, зростання світового попиту на продукцію 

агропромислового комплексу.  

Поглиблення макроекономічних негативних тенденцій на національному та світовому 

ринках, політична нестабільність, наявність корупційної складової на всіх рівнях влади та 

продовження воєнного конфлікту на сході може загальмувати інноваційну активність, в т.ч. у 

розвиток матеріального виробництва та бізнесу, впровадження новітніх технологій, як 

наслідок, залишити високою ресурсо- й енергоємність виробництва, ступінь зносу основних 

фондів та посилити міжрайонні диспропорції у розвитку територій області. Потенційна 

загроза, пов‗язана з розміщенням на території області атомної електростанції, виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру, недосконала нормативно-правова база щодо 

інструментів екологічної та податкової політики може негативно вплинути на рівень 

техногенного навантаження на навколишнє природне середовище та посилити загострення 

екологічних проблем.  

Ризики входження до нових ринків, втрата конкурентоспроможності підприємств 

через нездатність модернізувати виробництво та вчасно перейти на стандарти ЄС може 

залишити значним рівень експортної орієнтованості індустріального сектору економіки 

регіону на традиційні ринки, а також недостатньо розвинутою мережу збуту та 

інфраструктуру переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Природне 

скорочення частки працездатного населення та зменшення видатків домогосподарств на 

купівлю товарів та послуг посилять уповільнення розвитку будівництва, особливо 

будівництва житла, а також міжрайонні диспропорції у розвитку територій області. 

Запорізька область відноситься до регіонів, де зосереджена значна кількість підприємств 

важкої промисловості. В області також зосереджені хімічні, машинобудівні підприємства та 

підприємства гірничодобувного комплексу [1]. Високий рівень розвитку промисловості 

призводить до значного техногенного навантаження на довкілля області, що спричиняє 

забруднення повітряного та водного басейнів, земельних ресурсів, негативно впливає на 

здоров‘я населення, флору та фауну.  

Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря в регіоні залишаються 

підприємства теплоенергетики, чорної та кольорової металургії, хімії, машинобудування, 

харчової промисловості, на які припадає приблизно 90,0 % викидів всіх забруднюючих 

речовин. Запорізька область відноситься до найбільш антропогенно-змінених регіонів 

країни. Не дивлячись на зростання площ природно-заповідного фонду, його частка в 

загальній площі території області, різноманіття видів природних ландшафтів і рослинних 

угруповань, територіальна структура природоохоронних територій не в повній мірі 

відповідають міжнародним стандартам та стратегії планування території. Внаслідок 

надмірної розораності ґрунтів, в області значно погіршилися умови забезпечення 

територіальної єдності ділянок з природними ландшафтами, що ускладнює, а інколи й 

унеможливлює просторові процеси біологічного обміну на ценотичному та генетичному 

рівнях, притаманні живій природі. Потужний промисловий і сільськогосподарський 

потенціал, з одного боку, сприяв прогресу області, а з іншого – запустив процеси регресу і 

навіть деградації природних екосистем [2]. 

На території області зосереджена значна кількість підприємств важкої промисловості та 

підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу, тепла, води. Також в області 

зосереджені хімічні, машинобудівні підприємства та підприємства гірничодобувного 

комплексу. Виробнича діяльність підприємств пов‘язана з утворенням відходів I–IV класів 
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небезпеки. За попередніми даними Головного управління статистики у Запорізькій області, 

протягом 2019 року у Запорізькій області утворилося 5404,1 тис. т відходів, що на 2,07 % 

більше, ніж у 2018 році, у т. ч. утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки – 16,4 тис. т [3]. 

На сьогодні в області є проблема поводження з твердими побутовими відходами, 

виникнення і ліквідація несанкціонованих звалищ відходів. Роботу з підтримання 

санітарного стану території, організації збору побутових відходів, виявлення та ліквідації 

стихійних звалищ проводять комунальні та приватні підприємства, сільські та селищні ради, 

об‘єднані територіальні громади із залученням суб‘єктів підприємницької діяльності, що 

провадять господарську діяльність на підпорядкованій території. 

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були використані 

статистичні дані та офіційні дані обласного та місцевих органів виконавчої влади, що 

реалізують державну політику у сфері охорони здоров'я. Основними екологічними 

проблемами області є забруднення атмосферного повітря, водних об‘єктів, порушення 

гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону, підтоплення земель і 

населених пунктів регіону, проблема поводження з промисловими та побутовими відходами, 

проблеми природно-заповідного фонду й охорони, використання та відтворення дикої фауни 

і флори. 
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    Чітко сформована стратегія  визначає поведінку підприємства на ринку з урахуванням умов 

зовнішнього середовища та вірогідно го характеру їх зміни, а також ресурсного потенціалу і 

конкурентних переваг, які забезпечують досягнення стратегічних цілей господарюючого 

суб‘єкта. Стратегія поширюється на довгострокові, перспективні дії суб‘єкта 

господарювання, а тому її формулювання та інструментарій реалізації виступають базою 

управління й ознакою його якості.  

Таблиця 1.  

Стратегічні напрями стабілізації та розвитку економічної діяльності  

торговельних підприємств 
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