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на екологічно чисту продукцію має незначні обсяги. В Україну екологічні
потреби, як потреби більш високого рівня, в порівнянні з матері альними або
іншими видами потреб, у шкалі індивідуальних та громадських переваг
перемістилися на «другий план» через незадоволення матеріальних і побутових
потреб. Зниження життєвого рівня змусило багатьох українських споживачів
відмовитися від звичного рівня споживання. Звести свої потреби до мінімуму.
Більшість населення слід швидше функціональної моделі споживання,
«споживання до випадку». Свідомий вибір екологічно безпечних продуктів
відноситься скоріше до моделі трендового споживання, споживання, що ст ав
частиною звичного способу життя. В силу цього інструментарій екологічного
маркетингу буде затребуваний у міру розвитку ринку екологічно прийнятною
продукції.
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The perspective directions were established to ecologically balanced water use to provide
the sustainable development of Ukraine.
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regulation of the development of the water use system.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Україна володіє значним
водоресурсним потенціалом, який тривалий час використовува вся
нераціонально, що призвело до його виснаження. Забезпечення сталого
розвитку України потребує використання значного потенціалу водних ресурсів.
Тому на сучасному етапі виникла необхідність формування і здійснення
державної політики сталого водокористув ання, яка створить умови для
вирішення вагомих проблем щодо забезпечення потреб галузей економіки і
населення у водних ресурсах та їх збереження. Разом з тим, державна політика
регулювання розвитку системи водокористування повинна сприяти
скоординованій та узгодженій діяльності органів управління водними
ресурсами та водокористувачів у вирішені еколого -економічних та
водогосподарських проблем.

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. Ряд результатів досліджень щодо впливу водоресу рсного фактору на
забезпечення сталого розвитку країни представлені у наукових працях відомих
вчених (М. Хвесика, Т. Галушкіної, А. Яцика, В. Сташука, В. Шевчука,
В. Голяна, В. Данілов-Данільяна, О. Дьоміна та ін.). Подальшого вивчення та
обґрунтування потребують шляхи забезпечення екологічно збалансованого
водокористування в контексті сталого розвитку країни. Саме зазначеним
питанням присвячена ця праця.

Метою статті є обґрунтування пріоритетів та передумов екологічно
збалансованого використання водоресурс ного потенціалу в системі
забезпечення сталого розвитку України.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів . У XXI століття Україна, як і більшість
країн світу, увійшли із значним комплексом регіональних і  національних
проблем, серед яких найбільш загрозливими вважаються глобальне порушення
екологічної рівноваги у навколишньому природному середовищі, виснаження і
погіршення якості водних ресурсів – джерела питної води й основи людської
життєдіяльності на планеті. На Всесвітньому саміті  зі сталого розвитку в
Йоганнесбурзі, було зазначено, що через 30 років половина населення Землі
буде потерпати від нестачі води [1, с. 7]. У багатьох країнах світу дана
проблематика піднімається на міжнародних форумах, конфере нціях та круглих
столах із проблем водокористування, залучаючи відповідні органи державного
управління.

І сьогодні перед людством стоїть завдання щодо впровадження принципу
стійкого водокористування, тобто такого водокористування, при якому
постійно зберігаються й підтримуються умови, що дозволяють у теперішній час
й майбутньому задовольняти суспільні потреби у воді, що відповідає санітарно -
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гігієнічним, екологічним, технічним і іншим вимогам раціонального
водокористування. Доцільно відзначити, що такий прин цип управління
виступає ціллю, якої прагнуть досягти органи державного управління в процесі
регулювання водних відносин.

Сучасний розвиток України потребує екологізації всіх управлінських дій
та заходів, які здійснюються у процесі використання водних ресур сів та
передбачає поєднання соціальних, економічних і екологічних чинників. Така
екологізація спонукає до еквівалентності обміну між державою, природою та
людиною і базується на законодавчих та організаційно -технічних рішеннях.

Аналіз водогосподарської та екологічної ситуації, яка сформувалася
протягом останніх десятиліть в Україні, показує, що необхідно докорінно
перебудувати державну водну політику, яка б гарантувала екологобезпечне та
стабільне водокористування населення і галузей економіки на сучасному рівні і
подальшу перспективу в гармонії з природою.

Так як зовсім недавно водні ресурси вважалися невичерпною та
безкоштовною природною сировиною, необґрунтована стратегія
водоспоживання при відсутності чітких екологічних нормативів та критеріїв,
незадовільне будівництво і експлуатація водогосподарських систем породили
гострі соціально-економічні та екологічні проблеми на території більшості
регіонів нашої держави. Тому найбільш ефективною стратегією охорони
водних об’єктів є не лише боротьба з існуючим заб рудненням довкілля, а
запобігання його виникненню на п очаткових стадіях процесу виробництва
через ефективний організаційно -економічний механізм шляхом стимулювання
водокористувачів до раціонального використання водних ресурсів.

Аналізуючи основні підходи щодо формування організаційно -
економічного механізму переведення водного господарства на модель сталого
розвитку, М. А. Хвесик їх структуризувати за такими основними блоками:
розроблення сучасного механізму раціонального водокористування через
посилення ролі фіскальних регуляторів; формування інституту приватної
власності з метою прискорення реалізації підприємницьких ініціатив;
інституціоналізація нових форм кредитування та системи розрахунків з метою
підтримання водокористувачів на початкових етапах орган ізації бізнесової
діяльності; перенесення центру ваги регулювання розвитку водного
господарства на регіональний рівень. Саме ці заходи мають закласти контури
інструментальної бази переведення водного господарства на модель сталого
розвитку, забезпечити узгодження сучасних та перспективних пріоритетів
водокористування, сприяти імплементації господарського використання водних
ресурсів у дієвий чинник соціально -економічного піднесення та бути
ефективним чинником підвищення добробуту місцевого населення [1, с. 13].

На даний час екологічний стан водних об’єктів та водозбірних територій
визначається як незадовільний. Основними причинами такого становища є:
зростання негативного антропогенного впливу на якість водних об’єктів;
дефіцит водних ресурсів; різкі зміни г ідрологічного режиму водостоків та
водойм внаслідок погіршення якості вод та пов’язаних з ними екосистемами;
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відсутність дієвих заходів від руйнівної дії вод; відсутність ефективного
механізму фінансування природоохоронних заходів у сфері водного
господарства та економічного стимулювання водоспоживачів та
водокористувачів; недосконалість системи управління водними ресурсами.
Саме тому постає завдання упровадження екологозбалансованого
водокористування в системі забезпечення сталого розвитку України, проте ц ей
процес повинен синхронізуватися з основними функціями, які виконує водне
господарство в сучасних умовах. Такими функціями є:

 проведення єдиної екологічної та науково -технічної політики в галузі;
 регулювання і перерозподіл річкового стоку в часі і просто рі;
 забір води і подача її по міжгалузевих (міжгосподарських) каналах і

водоводах;
 охорона виробничих об’єктів, населених пунктів і природи від

шкідливої дії води;
 охорона навколишнього середовища від негативних наслідків,

зумовлених будівництвом водогосп одарських об’єктів і споруд;
 експлуатація водних і водогосподарських об’єктів з метою

підтримання їх у безпечному стані;
 облаштування водних об’єктів для санітарно -гігієнічних і

рекреаційних цілей;
 облік і контроль за станом водних ресурсів та їх використа нням,

організація планування й управління водним господарством;
 державний контроль за використанням, відновленням й охороною

водних об’єктів;
 розробка схем комплексного використання й охорони вод,

водогосподарські баланси з визначенням забору води та умов
водокористування в басейнах річок у розрізі територій країни на
водогосподарських ділянках;

 дотримання лімітів (норм) і правил водоспоживання та
водовідведення, а також режиму використання води, що встановлюються
дозволом на спеціальне водокористування;

 сприяння упровадженню на підприємствах, установах і організаціях
досягнень науки, техніки і передового досвіду у сфері водозбереження і
охорони вод.

Забезпечення соціальних, екологічних і економічних інтересів
суспільства, пов’язаних з раціональним та еколог озбалансованим
водокористуванням, потребує удосконалення механізмів державного
регулювання використання водоресурсного потенціалу України. Засобом
реалізації даного напряму є розробка та здійснення узгоджених і
взаємопов’язаних законодавчих, нормативних, о рганізаційних, економічних,
екологічних та технічних проектів й заходів щодо поліпшення якості водних
ресурсів, їх раціонального та екологічно безпечного використання,
впровадження басейнового та інтегрованого принципу управління водними
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ресурсами, збалансування господарських потреб у воді з ресурсними і
екологічними можливостями водно -ресурсного потенціалу.

Основні пріоритети сталого водокористування мають орієнтуватися на
інноваційне забезпечення господарського комплексу та стимулювання його
раціоналізації й екологізації через упровадження водоощадливих, маловодних і
безводних технологій. Інноваційне спрямування інституціональних змін
повинно базуватися на фундаментальному аналізі можливих змін у базисі і
надбудові водогосподарського комплексу, щоб не доп устити
екологодеструктивних тенденцій у водному балансі країни й тим самим не
позбавити державу перманентного впливу на темпи, пропорції та масштаби
залучення водних ресурсів у господарський оборот.

Метою екологозбалансованого водокористування в системі за безпечення
сталого розвитку України, на нашу думку, є досягнення балансу соціальних,
екологічних та економічних інтересів суспільства, пов’язаних з використанням
водних ресурсів. Тому основними завданнями економічного регулювання ринку
водних відносин з метою раціонального водокористування, зниження
навантаження на водне середовище, залучення бюджетних і позабюджетних
коштів на водоохоронну діяльність повинні бути:

 включення в економічні показники повної вартості водних об’єктів з
урахуванням їх середовищеформуючої функції, а також вартості водоохоронних
робіт;

 створення повноцінного механізму вилучення з водокористувачів
платежів за використання і забруднення вод;

 забезпечення переходу у сфері водокористування до системи рентних
платежів;

 реалізація повністю принципу «забруднювач платить»;
 забезпечення залежності розмірів плати за скиди забруднюючих

речовин від обсягів і рівня їх небезпечності для навколишнього середовища та
здоров’я населення;

 розробка науково обґрунтованої методики визначення розміру
компенсації за збиток, нанесений водному середовищу і здоров’ю громадян у
результаті господарської діяльності;

 використання механізмів податкової і митної політики у напрямі
стимулювання використання новітніх ресурсозберігаючих, безвідходних
технологій та екологічно чистих товарів;

 створення цільових джерел фінансування для підтримки водних
ресурсів у необхідному для споживання якісному стані [2, с. 143].

Як свідчать результати досліджень багатьох вчених -економістів, на даному
етапі удосконалення законодавчо-правової бази повинне спрямовуватися на
формування механізму економічного стимулювання раціонального
водокористування, який забезпечить такі умови, що управлінські структури і
водокористувачі не тільки матимуть можливість, але й будуть зацікавлені у
впровадженні альтернативних технологічних способів виробництва продукції й
очистки скидних вод. Для досягнення цього необхідно на законодавчому рівні
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розробити і затвердити організаційну структуру і функціональну схему
впровадження басейнового принципу управління; розробити і затвердити
відповідні нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію басейнового
принципу управління водним господарством, охороною вод і відтворенням
водних ресурсів, захистом від шкідливої дії вод; створити комплексну
геоінформаційну систему з банком кадастрової інформації про водний фонд,
водні ресурси та засоби їх регулювання, територіально -галузеву структуру
водогосподарського комплексу та використання водних ресурсів, якість води та
іншу еколого-господарську інформацію; розробити норм ативно-методичну базу
водогосподарської та інвестиційної діяльності та функціонування управлінської
структури у водозбірних басейнах основних річок.

Пріоритетними заходами в сфері оптимізації сталого водокористування
повинні бути:

1) збалансоване водозабезпечення різних галузей економіки і соціальної
сфери з врахуванням екологічних вимог до забезпечення водних об’єктів;

2) запобігання подальшому виснаженню водних ресурсів;
3) подальше впровадження басейнового принципу управління

водокористуванням;
4) упередження розвитку небезпечних природних та техногенних явищ і

процесів при експлуатації водних об’єктів;
5) удосконалення нормативно-правової бази щодо зменшення

антропогенних навантажень на водні ресурси та стимулювання
водокористувачів до їх раціонального використанн я та охорони.

При цьому стратегічною метою раціонального водокористування має
стати максимальне задоволення усіх користувачів і споживачів водних ресурсів
щодо їх якісних і кількісних характеристик з одночасним збереженням не лише
природного стану водних об’єктів, але й стану інших екосистем, які з ними
пов’язані, в тому числі земельних і лісових ресурсів.

Зменшення антропогенних навантажень на водні ресурси потребує
проведення заходів щодо підвищення технологічної дисципліни і культури
виробництва, впровадження нових водозберігаючих технологій, проведення
водоохоронних заходів, структурної перебудови економіки та інших інновацій.

Висновки та перспективи подальших досліджень . Отже,
водоресурсний фактор відіграє надзвичайно важливу роль у соціальному,
економічному й екологічному розвитку країни і сьогодні уже відчувається
напружена ситуація із забезпеченням водою населення та галузей економіки,
тому першочерговими заходами повинні стати раціональне використання,
охорона водних ресурсів, економія води, її від творення. Основними напрямами
регулювання водокористування в контексті забезпечення сталого розвитку
повинні бути заходи щодо удосконалення державної політики регулювання
розвитку системи водокористування , збереження водоресурсного потенціалу й
розвитку водного господарства України, удосконалення організаційно -
економічного механізму та модернізація нормативно -правової бази
водокористування, а також розвиток системи моніторингу водних об’єктів,
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залучення інвестицій та фінансування водогосподарських і водоохо ронних
заходів, інноваційний розвиток галузі, науково -технічне забезпечення
водогосподарського комплексу.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ
КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

CONCEPTUAL BASIS OF MANAGEMENT OF PROCESSES OF
CAPITALIZATION OF NATURAL RESOURCES

Обґрунтовано структуру та завдання системи управління капіталізацією природних
ресурсів. Здійснено аналіз основних фінансових механізмів управління капі талізацією.
Запропоновано загальну стратегію управління капіталізацією природних ресурсів.

Ключові слова: капіталізація, сек’юритизація, трастовий фонд, специфікація прав
власності, територіальний розвиток..

The structure and tasks of management system of  capitalization of natural resources have
been grounded. The key financial mechanisms of management of capitalization have been analysed.
The general strategy of capitalization of natural resources have been proposed.

Key words: capitalization, securitizat ion, trust fund, the specification of property rights,
territorial development.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями . Забезпечення сталого соціально -
економічного розвитку країни в цілому т а її регіонів залежить від здатності
економіки отримувати, зберігати та вкладати доходи від видобутку, продажу та
експорту ресурсів, а також від вибору і реалізації політики щодо використання
та управління природними ресурсами, щодо інвестування і розподіл у доходів,
сформованих ними.

Активне проведення процесів капіталізації матеріальних та
нематеріальних активів (природних, соціальних, культурних, трудових та інших
видів ресурсів) відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні ресурсної
бази, необхідної для розв’язання головних стратегічних завдань розвитку
економіки та є запорукою економічного розвитку як окремих територій, так і
держави в цілому.
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