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управління, спрямована на підтримку або поліпшення і раціональне
використання земельних р есурсів як основного об'єкта земельних відносин
відповідно до планів розвитку території або інших нормативних документів.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Визначено, що
об’єктивний аналіз впливу сучасного стану, місця, ролі та характеру земельних
відносин на формування соціально -економічного простору краї ни дає підстави
стверджувати, що територіально -земельні ресурси є не периферійним, а
центральним, базовим об'єктом суспільних відносин; регулятором всієї
сукупності суспільних зв'язків і залежностей, включаючи не тільки економічну,
але і соціально-демографічну, політичну, екологічну, інші сфери і складові
суспільного відтворення.
Досліджено взаємодію природно-ресурсного простору і простору
соціально-економічного розвитку у рамках моделі просторових взаємозв'язків
вигляду трансакція-форма. Механізм взаємодії землегосподарського простору і
простору соціально-економічного розвитку дозволяє визначити модель
каркасної структури економі чного простору, відповідно до якої економічний
простір розвивається на основі опорного земельно -територіального каркаса у
вигляді сукупності функціональних каркасів трьох типів: екологічного,
господарського та економічного.
Обґрунтовано, що перспективи створення системи інформаційного
забезпечення управління природними ресурсами можливі на основі
електронного єдиного державного земе льного кадастру України.
Встановлено, що одним із основних важелів економічного регулювання
земельних відносин є формування механізму плати за землю. З його допомогою
держава впливає на економічні інтереси землевласників і землекористувачів,
стимулюючи їх до підвищення ефективності використання землі, що
знаходиться у їх розпорядженні.
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The article analyses the issues of water use optimization in the industrial sector, estimates
the dynamics of water use in industry in Ukraine and establishes the meas ures that will help to
optimize the industrial water use of the country.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями . На сьогоднішній день дуже
гострими є проблеми надмірного використання та погіршення якісного стану
водних ресурсів в Україні. Основним споживачем та забруднювачем водних
ресурсів є промисловий комплекс України, на долю якого п рипадає більше
половини об’єму використаної свіжої води поміж інших галузей економіки
держави. Існуюча система промислового водокористування без збільшення
об’ємів залучених у виробництво водних ресурсів не може забезпечити
економічного зростання галузі, щ о призведе до збільшення негативного впливу
на водні об’єкти.
Серед галузей економіки найбільшими водоспоживачами є енергетика,
металургійна, хімічна та нафтохімічна промисловість, які одночасно
відносяться до основних забруднюючих галузей у промисловому секторі
економіки. Внаслідок відведення використаних водних ресурсів змінюються
фізичні, хімічні та біологічні властивості води, які перетворюють воду в
небезпечну для здоров’я людини [1, с. 37].
Більшість виробництв використовує застаріле обладнання та си стеми
очистки стічних вод, водомісткі технології, що приводить до збільшення
об’ємів забору води, її втраті в процесі виробництва та скиду забруднених
стічних вод. В свою чергу промислові підприємства не зацікавлені в
модернізації виробничого процесу, впро вадженні інновацій, маловодних
технологій та раціональному використанні водних ресурсів. Такий розвиток
промислового водокористування є неперспективним, що зумовлює необхідність
оптимізації системи водокористування в промисловості. Досягнення цієї мети
вимагає використання новітніх маловодних технологій виробництва, значного
зменшення водомісткості промислової продукції та створення ефективного
економічного механізму регулювання водокористування.
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем.
Дослідження
проблем
економіки
природокористування,
раціонального використання, охорони та відтворення природних та водних
ресурсів зокрема висвітлені в роботах таких вчених як І. К. Бистряков,
В. А. Голян, Л. М. Горбач, Б. М. Данилишин, Я. В. Коваль, М. А. Хвесик,
О. В. Яроцька, А. В. Яцик та ін.
Мета статті. У зв’язку з нераціональним використанням водних
ресурсів у промисловому комплексі та погіршенням якісного стану водних
об’єктів в Україні доцільно оптимізувати систему промислового
водокористування з метою раціонального водозабезпечення промислового
виробництва за умов збереження екологічної рівноваги та мінімізації
негативного виробничого впливу на водні об’єкти.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Оптимізація системи водокористування в
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промисловому комплексі – це створення такої моделі промислового
водокористування, яка б максимально задовольняла потреби промисловості у
водних ресурсах при мінімальному впливі на водні об’єкти та максима льному
їх відновленні. Така модель включає заходи, спрямовані на раціональне
використання водних ресурсів промисловістю, їх збереження та відтворення.
Наукова основа оптимізації системи водокористування в промисловості
полягає у всебічному дослідженні проц есів водокористування, враховуючи
сучасні умови розвитку промислового комплексу, їх еколого -економічній
оцінці та прогнозуванні, а також у визначенні пріоритетних напрямків розвитку
промислового комплексу з урахуванням водного фактору.
На сьогоднішній день половина використаної свіжої води іде на потреби
промислового комплексу. На його долю припадає 52 % від загального об’єму
(рис. 1).
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Рис. 1. Використання свіжої води основними галузями економіки України за
2010 р., % (за даними Держводгоспу України)
Таким чином промисловий комплекс являється основним споживачем
водних ресурсів поміж всіх галузей національного господарства України, і
оптимізація системи промислового водокористування матиме значний вплив на
розвиток водокористування країни в цілому.
Аналіз динаміки використання свіжої води в промисловості в період з
2005 по 2010 рік показує тенденцію до збільшення цього показника (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка використання свіжої води в промисловості, млн м 3
(за даними Держводгоспу України)
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Якщо надалі буде продовжуватись така тенденція, то нарощування
промислового виробництва за рахунок залучення все більших об’ємів забору
води не зможе привести галузь до економічного зростання. У структурі
промислового водокористування переважа ють водоємні галузі; галузі, що
виготовляють продукцію кінцевого споживання і, як правило, маловодоємні,
становлять лише 10% [2, с. 100]. Пріоритетом у розвитку промисловості має
бути раціональне використання водних ресурсів. Резервом для зменшення
потреб у воді є зниження водомісткості промислової продукції. На
сьогоднішній день водомісткість промислової продукції України перевищує
відповідний показник розвинених країн у декілька разів, що робить її
неконкурентоспроможною як на внутрішньому, так і на зовні шньому ринках.
Зниження водомісткості приведе до зменшення собівартості продукції, що в
свою чергу підвищить її конкурентоспроможність на світовому ринку.
Існує багато проблем і в організації водоохоронної та водозберігаючої
діяльності на промислових підпр иємствах. Цю проблему можна вирішити
запровадженням на законодавчому рівні створення на підприємствах
структурних одиниць, які б безпосередньо відповідали за водокористування. З
допомогою цих одиниць запроваджувати плани поліпшення показників
водокористування та стимулювати підприємства на виконання цих планів.
Також в умовах сучасних ринкових відносин необхідно створювати організації,
які б займалися наданням послуг у розробці програм раціоналізації
водокористування, а також створювали проекти систем раціо нального
водокористування для майбутніх підприємств.
В Україні дуже гостро стоїть проблема якості водних ресурсів, зокрема їх
забруднення. Більше половини об’ємів скидів забруднених стічних вод
припадає на промисловість. Більшість промислових стоків містят ь підвищені
концентрації шкідливих та токсичних речовин і при змішуванні забруднюють
великі об’єми чистої води. Діяльність людини приводить до незворотних
процесів у водних екосистемах, тому на відновлення та повернення води до
стану придатного до подальшо го використання необхідно залучати все більше і
більше коштів. Посилення екологічних вимог до якості навколишнього
середовища визначає необхідність вживання заходів по зменшенню об’ємів
промислових стічних вод, їх ефективної очистки, запобіганню шкідливому
впливу промислових стоків на водні екосистеми. До таких заходів можна
віднести ринкові, адміністративні, економічні механізми управління
водокористуванням. Наприклад, ринковим важелем запобігання забрудненню
водних об’єктів може бути розподіл ліцензій і д озволів на скиди між
забруднювачами. Можна видавати їх підприємствам, які мають більші
показники випуску продукції на одиницю скидів забруднюючих речовин.
Адміністративним важелем може бути встановлення лімітів в залежності від
асиміляційних можливостей об ’єкта-приймача. Економічним – запровадження
диференціації платежів по чистоті води, що стимулювало б використання більш
забруднених вод.
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Екологізація системи промислового водокористування вимагає
відповідної державної регуляторної політики, що забезпечить структурну
модернізацію суспільного виробництва з орієнтацією на природозберігаючу
складову. Регуляторна політика у сфері промислового водокористування
повинна сприяти реалізації заходів щодо зростання промислового виробництва
та водночас зменшення водоміс ткості промислової продукції, збалансованого й
екологобезпечного водоспоживання. Державна політика промислового
водокористування повинна бути зорієнтована на стимулювання раціоналізації
та екологізації водокористування, щоб максимальною мірою зменшувати
порушення екологічної рівноваги в запасах поверхневих та підземних вод [1,
с. 39].
Для оптимізації промислового водокористування має бути створена
ефективна науково обґрунтована нормативно -правова база. Необхідно створити
таку систему стимулів і штрафів, яка б виключала ситуації, коли підприємцю
вигідніше заплатити штрафи ніж запобігти надмірному забору води або скиду
шкідливих речовин. Наприклад, віднесення оплати втрат води при
транспортуванні не на собівартість продукції, а на прибуток підприємства
заохочувало б водокористувачів мінімізувати ці втрати. Розмір плати за воду
має стимулювати підприємства до економії води та вдосконалення технології
виробництва.
Ускладнює ситуацію нераціонального використання водних ресурсів і
низький технологічний рівень та зн ачна зношеність галузевих систем
водопостачання і водовідведення та очисних споруд. Низький рівень
впровадження технічних та технологічних інновацій визначає великі втрати
води в процесі промислового виробництва. Наприклад, дуже багато води
втрачається при високотемпературних процесах у виробництві і застосування
новітніх технологій для цих процесів є значним резервом скорочення втрат
води.
Одним з показників нераціонального використання водних ресурсів у
промисловості є високий відсоток безповоротного водо користування (втрати
води при транспортуванні; випаровування; вода, що стає частиною продукту
тощо). Найчастіше причинами втрат води при транспортуванні закритими
трубопроводами є витоки через нещільність стикових конструкцій, аварії. У
відкритих каналах втрати води виникають у результаті випаровування і
фільтрації. Ефективними заходами зменшення безповоротних втрат є
впровадження маловодних або безводних технологічних процесів, у тому числі
заміна водяного охолодження повітряним або хімічним, удосконалення систем
транспортування води [3, с. 17].
Висновки та перспективи подальших досліджень . Отже, для
оптимізації промислового водокористування, тобто задоволення потреб
промисловості та її економічного зростання на засадах екологозбалансованого
водокористування, відтворення та охорони водних ресурсів, необхідно
проводити комплексні заходи, щодо впровадження техніко -технологічних
систем раціонального використання водних ресурсів в промисловості,
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вживання заходів щодо запобігання шкідливому впливу промисловості н а водні
екосистеми та економічного стимулювання ресурсозбереження та охорони
навколишнього середовища та інші.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПО ДАРСЬКИХ СИСТЕМ
THEORETICAL BASES OF ECONOMIC EVALUATION OF WATER
RESOURCES OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS
У статті наводяться теоретичні основи економічної оцінки водних ресурсів
регіональних господарських систем України та формування тарифів на них з урахуванням
оцінки.
Ключові слова: теорія, управління, водні ресурси, водна рента , економічна оцінка.
The article presents the theoretical foundations of economic evaluation of water resources
of regional economic systems of Ukraine and the formation rates for them based assessment.
Key words: theory, management, water resources, water rent, the economic evaluation.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Плата за водні ресурси є формою
реалізації економічних відносин між власником водних об'єктів і
водокористувачем. Платність водокористування є найбільш ефективним
інструментом раціонального використання і відтворення екологічно
повноцінних водних ресурсів.
Аналіз останніх досліджень, в яких з апочатковано вирішення
проблем. Незважаючи на дослідження зарубіжних науковців – М. Н. Лойтера,
Т. С. Хачатурова, К. Г. Гофмана та вітчизняних вчених, таких як В. В. Варанкін,
С. І. Дорогунцов, Н. Г. Ігнатенко, Е. А. Зінь, Я. В. Коваль, Н. Е. Ковшун,
Т. В. Кузнєцов, і багато інших, присвячених економічній оцінці природних
ресурсів, проблема і сьогодні є предметом наукових дискусій.
Метою статті є викладення теоретичних основ економічної оцінки
водних ресурсів та формування тарифів на її основі.
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