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нанесення шкоди навколишньому середовищу ні в теперішньому часі, ні в
майбутньому.

Висновки та перспективи подал ьших досліджень.  Соціальна складової
сталого розвитку передбачає розвиток трьох рівнозначних компонентів –
соціального, що обов’язково має сприяти задоволенню всіх необхідних потреб
суспільства; соціальної рівності усіх перед законом та дотримання прав
свободи людини; вирішення проблем життєзабезпечення, поліпшення умов,
якості й збільшення можливостей людей, та інші звичні складові – якість знань
і національної освіти, рівень культури  і розвитку духовного та інтелектуального
потенціалу людини, покращення у мов проживання, оздоровлення та
відпочинку. Таким чином, суспільство нині стоїть якісно нови ми соціальними
змінами, які повинна забезпечити реалізація  концепції сталого розвитку.
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The theoretical and methodologi cal base and practical opportunities of the complex
estimation of natural resources are determined as a factor of capitalisation of the natural -resources
relations in the system of innovative forms of natural resources use.

Key words: complex estimation, natural resources.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Проблеми вдосконалення теорії та
методології комплексної оцінки природних ресурсів, зважаючи на
швидкоплинні економічні процеси останнього десятиліття,  у першу чергу –
наслідки економічної кризи 2 -ї половини 2000-х років, є достатньо гострими. У
той же час за фактом не виконані завдання Саміту в Ріо -де-Жанейро 1992 р. зі
створення дієвої економічної моделі сталого розвитку, що й виявила системна
криза світової економіки 2008–2010 рр., вимагають новітньої філософії
господарювання. Вона має бути органічним продовженням ідейних підходів
екоцентричної ззовні (зеленої) та зсередини (синьої) економіки, але
відрізняється більшою антропоцентричною орієнтацією, з балансовує напрями
сталого розвитку по всіх трьох системних його складових – економічній,
екологічній та соціальній. Проте сьогодні спроби побудувати природно -
господарські відносини на методологічних принципах так званої зеленої
(екологічні обмеження та податки, ринкова інтерналізація, державне втручання
і видатки на охорону довкілля) чи синьої (екологобезпечне безвідходне
виробництво, органічна промисловість і сільське господарство та альтернативні
відновлювані джерела енергії) економіки не забезпечують го ловного –
повноцінного задоволення потреб людини  як елемента соціуму і системної
складової природного середовища, вирішення болючих проблем соціальної
нерівності, подолання бідності та вирівнювання гострої соціальної
диференціації у світовому економічному просторі. Основу національної
економіки становлять індустріальні галузі, які господарюють згідно з
принципами так званої коричневої економіки. Ці проблемні питання, зокрема ,
визначено одними з пріоритетних і в порядку денному Саміту в Ріо -де-Жанейро
20–22 червня 2012 р. Насамперед зазначені завдання пов’язані з глобальними
проблемами соціально ефективної імплементації засад екологічно -орієнтованої
економіки в сучасні склалися за фактом суспільно -господарські системи зі
складною, комплексною відтворювальною, територіально-галузевою,
виробничо-технологічною, соціально-економічною, фінансово-економічною та
організаційно-економічною структурою господарства, та вимагають адекватної
комплексної оцінки природних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень, в яких започа тковано вирішення
проблем. Завдання комплексної оцінки природних ресурсів залиша ється
нагальним для національної економічної науки. Незважаючи на виконаний у
1990–2000-х роках великий комплекс робіт із різнобічної оцінки природних
ресурсів як компонентів природно-ресурсного потенціалу України, науковими
колективами за участю В. П. Руденка, О. М. Трофимчука, В. Я. Вацеби та ін.
[1], дослідження різнобічних природно -господарських відносин, у першу чергу
рентної проблематики в контексті модернізації національн ого господарства
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науковцями за участю М. А. Хвесика, Я. В. Коваля, Л. Г. Чернюк та ін. [2, 3],
визначення та системної оцінки природно -ресурсного потенціалу сталого
розвитку України [4], у цій царині залишається багато проблем. Так, теорія і
методологія оцінки природних ресурсів у багатьох названих працях спирається
на кількісну та якісну оцінку природних ресурсів на основі витратного та, у
кращому випадку, рентного економічних підходів, сформульованих ще у
70–80-х роках ХХ століття. Серед указаного напряму варто виділити ґрунтовні
праці вітчизняних дослідників А. А. Мінца, К. Г. Гофмана та ін. [5, 6] та
українських, виконаних в останнє десятиліття , – М. А. Хвесика, та
Н. В. Збагерської [7], роботу, проведену в Інституті економіки та прогнозування
НАН України з оцінки національного багатства України під керівництвом
В. М. Гейця [8]. Проте в останні роки подібних робіт з розробки методології й
методичного забезпечення комплексної оцінки природних ресурсів України
майже не здійснювалося.

Отже, пошук нових підходів до комплексної оцінки природних ресурсів
обумовлюється необхідністю переходу на новий рівень природокористування,
який поряд зі сталим розвитком регіональної та національної економіки
забезпечує як високодохідне виробництво новостворених вартостей, та к і
відповідний поточній вартості ресурсу ступінь дох ідності природно-ресурсного
капіталу, шляхом ефективної з інституціонально го та економічного погляду
капіталізації.

Метою статті є визначення теоретико-методологічних засад і
практичних можливостей комплексної оцінки природних ресурсів як чинника
капіталізації природно-ресурсних відносин у системі інноваційних кластерно -
корпоративних форм управління природокористуванням. Природні ресурси та
їхні територіальні господарські формування є об’єктом комплексної оцінки.
Предметом дослідження є відносини, які виникають у територіальних
природно-господарських системах з приводу комплексної оцінки природних
ресурсів і використання її результатів у наступній господарській діяльності
суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. У системі розвинутої ринкової економіки в
царині оцінки ресурсів економічного розвитку все більше на перший план
виходить чинник капіталізації ресурсу , а саме ступінь його залучення в
ринковий процес як джерела капіталу й прибутку шляхом  створення
відповідних організаційних, фінансових та інших механізмів з урахуванням
системного взаємозв’язку території  в ролі географічної одиниці й ресурсу
водночас, наповнення її економічним змістом. Такий підхід до оцінки ресурсів
останнім часом усе більш набуває нових системних ознак і може
характеризуватися в загальному розумінні як системно -просторовий. Він
визначається, відповідно, комплексними, багатовимірними просторовими
ознаками і факторами оцінки, серед яких найважливішими є алокація ресурсу в
географічному, господарському та економічному просторі, його юридична
приналежність, ціна, дохідність, соціальна та екологічна цінність тощо.
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У цілому комплексна оцінка природних ресурс ів за такими підходами
повинна базуватися на визначенні їх ньої системної суспільної корисності ,
ефективно імплементуватися у процес їхньої капіталізації. На основі оцінки
ресурсів як споживчих вартостей і джерел отримання і створення вартостей, а
також з урахуванням їхньої екологічної та соціально-економічної цінності в
інституціональному середовищі фінансоміки – на фінансовому ринку, зокрема
ринку цінних паперів та інших ринках капіталів , має вибудуватися потужна
фінансова складова економіки природокористу вання шляхом секʼ юритизації
природно-ресурсних активів. Така оцінка повинна створити фінансово-
економічне підґрунтя для подальшої повноцінної та високоефективної
капіталізації природних ресурсів  і стати головним її фактором, насамперед
ринкової капіталізації. Вона має спрямовуватися на відображення важливого
сучасного та перспективного значення природно -ресурсних комплексів для
розвитку економіки держави та її регіонів. При цьому оцінка ресурсу має
враховувати чотири основні аспекти.

Перший – цінність ресурсу для підприємства-користувача як джерела
сировини (корисні копалини, ліс, вода та ін.), або іншої вигоди . Така ціна
одиниці ресурсу певної якості має встановлюватися, звісно, із певними
обмеженнями (з урахуванням ціни акцизів та ін. факторів ціноутворен ня),
вільним ринком через співвідношення попиту до пропозиції з урахуванням усіх
факторів ринку – конкуренції, монополії тощо.

Другий – цінність ресурсу як джерела ренти (різниці між індивідуальними
витратами на ресурсокористування і ринковою ціною отриму ваного в
результаті товару або послуги) різних типів (земельної, водної, лісової,
курортної, ренти геоположення та ін.). Така цінність має встановлюватися
розрахунково (технологічно та економічно) через застосування дисконтного
підходу до оцінки  поточної вартості ренти як сукупності майбутніх грошових
потоків. Згідно з підходом, до неї входить і витратна оцінка ресурсу як
від’ємних грошових потоків.

Третій – соціальна та екологічна значущість ресурсу. Вона повинна
оцінюватися як через можливі втрати та зб итки від використання ресурсу для
екосистеми і соціуму, так і суспільні й екологічні вигоди від
ресурсокористування. У цьому аспекті дуже важливими є не стільки
матеріальні й вартісні, скільки якісні, нематеріальні, не оцінювані вартістю
характеристики ресурсу. Така значущість ресурсу може бути складовою ставки
дисконту при оцінюванні сумарного потоку суспільно значущих та екологічно
оцінюваних вигод (як матеріальних, так і нематеріальних) від використання
ресурсів.

Четвертий – це еколого-економічний ризик, який включає виробничі (у
т.ч. кредитно-фінансові, інвестиційні та ринкові) , екологічні (рівень деформації
довкілля, у т.ч. зниження біорозмаїття, цілісності природних екосистем, рівень
забруднення тощо), управлінські ризики, які є наслідком неефективног о
територіального та галузевого управління. Оцінка такого інтегрального ризику
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є одним з факторів прийняття інвестиційного рішення і такий ризик може знову
ж таки бути складовою ставки дисконту чи коефіцієнта капіталізації.

На основі оцінки природних рес урсів, одним з ключових завдань стає
оптимальне розміщення і використання (алокація) наявних активів у
господарській діяльності з метою максимізації їх ньої вартості та доходу, тобто
забезпечення ефективної капіталізації природних активів. Практична схема
капіталізації природних ресурсів , побудована на основі їхньої комплексної
оцінки, за нашим баченням, включає чотири основні процеси :

 комплексну оцінку ресурсів, визначення прав власності та
провомочностей щодо їх використання;

 формування та емісію фінансов их активів, в основі яких лежить
природний капітал та діяльність з його використання;

 забезпечення ефективного управління такими активами через
корпоративні форми управління природокористуванням, інститути спільного
інвестування, фінансовий ринок, біржову  та позабіржову фондову торговельну
систему;

 формування потоків фінансових ресурсів, спрямованих на ефективне
використання й відтворення природного капіталу, отримання й розподіл на
користь учасників природно -ресурсних відносин ренти від
ресурсокористування.

Таким чином, інтерналізовані, пропущені через ринок природно -
господарські відносини, сек’юритизовані, виділені в окрему фінансову
складову як активи природно -ресурсного походження, природні ресурси
створюють потужне інституціональне та фінансове підґр унтя для новітнього
типу екологічно орієнтованої економіки кластерно -корпоративного типу з
високими рівнями вертикальної (держава – регіон – муніципалітет) та
горизонтальної (міжгалузевий процес) інтеграції . При цьому, цільова
господарська функція кластер -корпорації полягає в раціональному й
економічно активному використанні і відтворенні природних ресурсів згідно із
суспільно-економічними потребами та забезпечує й економічну і фінансову
мету її створення – отримання прибутків, залучення додаткових фінансових
ресурсів у природно-економічну сферу. Перевагами кластерно -корпоративної
форми управління природними ресурсами є : здійснення адекватної
передінвестиційної оцінки природних ресурсів; удосконалення існуючих
систем обліку ресурсів; ефективне визначення, вилучення  та перерозподіл
ресурсної ренти; розвиток ринково-фінансової складової природокористування;
забезпечення комплексного ефекту через механізми вертикальної та
горизонтальної інтеграції кластерів – корпорацій; здійснення ефективної
природоохоронної діяльності, використання екологічної ренти;  розроблення
механізму ефективної ринкової капіталізації природних ресурсів ; досягнення
прозорості ринкового процесу шляхом внутрішнього корпоративного,
зовнішнього незалежного та державного аудиту; забезпечення сек’юритизації
ресурсокористування, диференціація управління і використання природних
ресурсів від фактору власності; вирішення в межах чинного законодавства
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проблеми ефективної власності, створення підґрунтя для активізації  розвитку
муніципальної власності  на природні ресурси місцевого значення тощо.

Суттєвою перевагою кластер-корпорації є те, що вона дає змогу широко
впровадити проективно-діяльністний підхід до природокористування (рис.),
який у сучасних дослідженнях визначено виключно важливим для забезпе чення
сталого розвитку національного господарства [9, с. 21–23]. Ним створюються
можливості для ефективного управління природними ресурсами та , відповідно,
системно-якісного  господарювання в межах кластер -корпоративних утворень
на всіх трьох рівнях – державному, муніципальному та регіональному як у
корпоративних, так і суспільних інтересах за рахунок певної відповідальності.

Бізнес-ідея:
Ресурс + дія = результат

Передінвестиційні
дослідження

Оцінка
дій:
витрати;
виконавці;
ризики;
фактори
ринку;
управління;
екологія

Оцінка
резуль-
татів:
рента;
товари;
послуги;
соціально-
екологічний
ефект

Інвестиційний
проект
(Документація)

Оцінка
ресурсів
та
джерел
капіталу.
Вартість
капіталу і
дисконт Корпоративний

інвестиційний
фонд (ІСІ)
Управління
активами:
залучення та емісія

Цінні папери
Пули активів
Боргові зо-
бов”язання
Бюджетні
кошти
Кошти насе-
лення

Фінансовий

Соціальний

Економічний

Екологічний

Інвестиційне
рішення

Господарська проблема
як завдання розвитку
галузі та регіону

Оцінка кінцевих
результатів
господарювання

Суспільно-екологічні потреби  сталого
розвитку природно-господарської

системи

Активи

Кластер-
корпорація
Регіон + галузь
Управління
проектом
аудит, моніторинг

Рис. Блок-схема місця і ролі комплексної оцінки природних ресурсів  у
проективному підході до природокористування

У таких інноваційних формах господарювання, як кластер -корпорації,
комплексній оцінці природних ресурсів належить виключно особлива роль у
ході прийняття інвестиційних рішень щодо використання ресурсів, формуванн я
фінансових ресурсів та інструментів для виконання завдань використання й
охорони природних ресурсів. Вона пронизує весь проектний процес,
спрямований на вирішення господарських проблем і відповідних завдань
розвитку економіки, включає в себе на передінвестиційному етапі оцінку
ресурсів, дій та результатів ресурсокористування, моніторинг та аудит у
процесі реалізації господарської діяльності та оцінку фінансових, економічних,
соціальних й екологічних її результатів після реалізації завдань
природокористування.

Через корпоративну форму управління природокористуванням дуже
ефективно вирішується проблема раціонального розподілу власності та
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управління ресурсами. При цьому в основному малоефективна  державна форма
управління природокористуванням, побудована на задекларованій народній
власності  щодо природних ресурсів  (згідно зі ст. 13 Конституції України [10]),
трансформується у більш ефективну корпоративну форму управління
використанням і охороною природних ресурсів із фактичним збереженням
власності народу на природний ресурс , широкою участю державних і місцевих
органів влади у процесі природокористування через створення кластер -
корпорацій на трьох рівнях – загальнодержавному, регіональному та місцевому.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У проведеному
дослідженні запропоновано теоретико-методологічні засади комплексної
оцінки природних ресурсів. Визначено основні етапи їх ньої капіталізації:
комплексну оцінку як інформаційно -аналітичне підґрунтя для створення бізнес-
структур; формування кластер-корпорацій на всіх рівнях госп одарювання;
фінансизацію та сек’юритизацію природно -ресурсного капіталу; забезпечення
участі влади, суб’єктів природокористування та бізнесу в управлінні
ресурсокористуванням. Відповідно у проективно-діяльністній парадигмі
природокористування визначено пер еваги кластерно-корпоративної форми
його організації, в якій комплексна оцінка спрямована на ресурс як джерело
вартостей, що має економічну, соціальну та екологічну цінність у системі
національного багатства країни. Основними результатами імплементації
системи комплексної оцінки природних ресурсів у діяльність кластерно -
корпоративних форм управління природокористуванням визначено високу
екологічну, економічну та соціальну ефективність від використання  природних
ресурсів та забезпечення стійкості розвитку ч ерез створення умов для
зростання та справедливого розподілу ресурсів і результатів господарювання.
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