МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ЯКОВ’ЮК Віктор Андрійович

УДК: [338:502.17](477)(043.3)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ
ТРАНСКОРДОННИМИ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

08.00.06 – економіка природокористування і
охорони навколишнього середовища

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Рівне–2020

Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному університеті водного господарства та
природокористування Міністерства освіти і науки України, м. Рівне
Науковий керівник

Офіційні опоненти

доктор економічних наук, професор
Павліха Наталія Володимирівна,
Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки,
проректор з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв’язків
доктор економічних наук, професор
Кравців Василь Степанович,
ДУ «Інститут регіональних досліджень
імені М.І. Долішнього НАН України»,
директор, завідувач відділу
регіональної екологічної політики
та природокористування
доктор економічних наук,
старший науковий співробітник,
Хумарова Ніна Іпполитівна, Інститут
проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України,
головний науковий співробітник
відділу економічного регулювання
природокористування

Захист дисертації відбудеться «31» березня 2020 року о 14:00 год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 в Національному університеті водного
господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України за
адресою: 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, ауд. 103 (конференц-зала).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету
водного господарства та природокористування за адресою: 33002, м. Рівне, вул.
Олекси Новака, 75.
Автореферат розісланий «25» лютого 2020 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради

Н. Б. Кушнір

1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З огляду на європейський досвід щодо принципів та
механізмів реалізації Стратегії розвитку Європейського Союзу «Європа 2020»,
управління транскордонними водними ресурсами набуває актуальності задля
забезпечення екологічної безпеки та виступає засобом реалізації
євроінтеграційних орієнтирів країни. В умовах реалізації Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом вирішення цієї проблеми потребує якісно нових змін у
способах господарювання з метою удосконалення управління транскордонними
водними ресурсами.
Транскордонні водні ресурси відіграють ключову роль у налагодженні
ефективної міждержавної співпраці, є важливими екосистемами і підґрунтям
для надання послуг, що служать основою доходу для мільйонів людей, а також
створюють гідрологічні, соціальні та економічні взаємозалежності між
країнами. Проте, механізм управління транскордонними водними ресурсами у
сучасних умовах є недостатньо ефективним. У зв’язку з цим постає
необхідність наукового обґрунтування організаційних та економічних засад
управління транскордонними водними ресурсами, особливостей та
стратегічних напрямків його удосконалення.
Теоретико-методологічні й прикладні положення управління водними
ресурсами досліджені в наукових працях українських (І. Антоненко,
С. Антонова, А. Валюх, Н. Вострікова, Т. Галушкіна, В. Голян, П. Грицюк,
С. Дубняк, Н. Ковшун, А. Крисак, О. Лесняк, В. Павлов, В. Пічура, В. Сабадаш,
А. Сташук, П. Скрипчук, О. Судук, А. Сундук, М. Хвесик, М. Тарасова,
Л. Труш, Є. Хлобистов, Н. Хумарова, А. Якимчук, А. Яцик та ін.) та зарубіжних
(Й. Аллан, M. Aлдая, В. Дубяга, M. Mіконен, A. Хоекстра та ін.) вчених.
Проблематику транскордонного водокористування відображено у працях таких
науковців, як: М. Бєздєнєжна, П. Бірні, В. Буткевич, Л. Гіджіван, А. Джасим,
У. Едільханов, Д. Капонера, В. Кравців, А. Кулько, В. Кухарик, О. Лукаш,
Н. Павліха, Ю. Рисбеков, І. Скороход та ін.
Аналіз наукової літератури із тематики управління транскордонними
водними ресурсами дозволив виявити недостатнє обґрунтування теоретикометодичних і практичних засад організаційного та економічного забезпечення
цього процесу. Наведені положення зумовили актуальність, наукову і
практичну цінність дисертаційної роботи, основні цілі й завдання дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні
результати дисертаційної роботи отримано в процесі безпосередньої участі
автора у межах виконання науково-дослідницької роботи «Природногосподарські ландшафти річково-басейнових систем Західного Полісся:
моніторинг,
ризики,
оптимізація
природокористування»
(державний
реєстраційний номер 0117U004199), а також держбюджетних тем «Єврорегіон
«Буг»: передумови та стратегічні пріоритети сталого просторового розвитку»
(державний реєстраційний номер 0109U000581), де дисертантом розкрито
стратегічні напрями вдосконалення управління транскордонними водними
ресурсами; «Єврорегіон «Буг»: ринкова трансформація в умовах
міжрегіональної інтеграції» (державний реєстраційний номер 0111U002147), у
рамках якої автором визначено фактори, що впливають на ефективність
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управління транскордонними водними ресурсами; «Інноваційні форми
активізації бізнесу в умовах європейської інтеграції» (державний реєстраційний
номер 0115U002350), де здобувачем обґрунтовано необхідність удосконалення
організаційно-економічного механізму управління транскордонними водними
ресурсами із врахуванням світового досвіду.
Мета й завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – теоретикометодичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо
організаційно-економічного забезпечення управління транскордонними
водними ресурсами.
Для досягнення зазначеної мети поставлено і виконано такі завдання:
- визначити сутність транскордонних водних ресурсів;
- розкрити концептуальні засади управління транскордонними водними
ресурсами;
- удосконалити методичний підхід до оцінки ефективності управління
транскордонними водними ресурсами;
- провести аналіз наявності та використання водних ресурсів в Україні;
- охарактеризувати сучасні тенденції управління водними ресурсами в
Україні;
- здійснити оцінку ефективності управління транскордонними водними
ресурсами;
- обґрунтувати стратегічні напрями організаційного забезпечення
управління транскордонними водними ресурсами із врахуванням світового
досвіду;
- удосконалити
організаційно-економічний
механізм
управління
транскордонними водними ресурсами;
- розвинути
науково-прикладні
засади
формування
бюджету
транскордонної басейнової організації.
Об’єкт дослідження – процеси управління транскордонними водними
ресурсами.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади
організаційно-економічного забезпечення управління транскордонними
водними ресурсами.
Методи дослідження. Методологічні основи управління транскордонними
водними ресурсами ґрунтуються на фундаментальних положеннях сучасної
економічної теорії, теоріях економіки природокористування, розвитку
продуктивних сил, управління та транскордонного співробітництва тощо.
Розроблення теоретико-методичних і прикладних засад управління
транскордонними водними ресурсами здійснювалося на основі системного
підходу, який дозволив комплексно розглянути управління водними ресурсами
у контексті активізації транскордонної співпраці як цілісну систему
взаємопов’язаних і взаємодіючих компонентів з урахуванням максимально
ефективного використання транскордонних зв’язків у сфері водокористування.
У процесі дослідження використано загальноприйняті в економічній науці
методи: монографічний, історико-логічний – для розкриття теоретичних засад
управління транскордонними водними ресурсами (п. 1.1, 1.2); аналізу та
синтезу, групування, структурно-функціональний – для розкриття методичних
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підходів до оцінки ефективності управління транскордонними водними
ресурсами (п. 1.3, 2.3); узагальнення та аналізу – для характеристики сучасних
тенденцій управління водними ресурсами в Україні (п. 2.1); економікостатистичний – для аналізу наявності та використання водних ресурсів в
Україні, а також оцінки ефективності управління ними (п. 2.2); абстрактнологічний та системно-структурний – для обґрунтування стратегічних напрямів
та організаційно-економічного механізму управління водними ресурсами в
контексті активізації транскордонного співробітництва, розробки рекомендацій
щодо управління транскордонними водними ресурсами (п. 3.1, 3.2, 3.3).
Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативні
акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, укази Президента
України; офіційні матеріали Державної служби статистики України, Державного
Агентства водних ресурсів України, Державної казначейської служби України та
їх регіональних підрозділів; міжнародні нормативно-правові документи; наукові
праці вітчизняних та зарубіжних авторів, у яких висвітлено фундаментальні
положення щодо розвитку транскордонного співробітництва і управління
водними ресурсами; електронні ресурси, представлені в мережі Інтернет;
результати власних напрацювань здобувача, аналітичні розрахунки тощо.
Наукова новизна одержаних результатів й особистий внесок
дисертанта полягають у поглибленні теоретичних засад, обґрунтуванні
необхідності та розробленні напрямів управління транскордонними водними
ресурсами.
Основні положення дисертації, що визначають її новизну і виносяться на
захист, полягають у такому:
удосконалено:
- концептуальні засади управління транскордонними водними ресурсами,
які, на відміну від наявних, ґрунтуються на створенні і функціонуванні
спільного транскордонного басейнового органу та застосуванні ним сукупності
узгоджених дій у сфері водокористування, регламентованих міжнародними та
басейновими угодами, спрямованих на досягнення соціальних, економічних та
екологічних цілей управління шляхом поглиблення та розширення
транскордонних зв’язків задля задоволення суспільних потреб, раціонального
використання, охорони та забезпечення відтворювальної здатності
транскордонних водних ресурсів, збереження екосистеми тощо;
- методичний підхід до оцінки ефективності управління транскордонними
водними ресурсами шляхом виокремлення послідовних етапів, які, на відміну
від існуючих, базуються на аналізі наявності поверхневих та підземних водних
ресурсів, використання та забезпечення їх екологічного стану, відповідного
інформаційного забезпечення; характеристиці сучасних механізмів та тенденцій
управління водними ресурсами в країні, що дає можливість об’єктивно та
комплексно оцінити ефективність управління транскордонними водними
ресурсами, розробити стратегічні напрямки та рекомендації щодо
вдосконалення системи управління транскордонними водними ресурсами;
- організаційно-економічний механізм управління транскордонними
водними ресурсами, в основу якого, на відміну від існуючого, покладено
використання досвіду країн європейської спільноти у контексті реалізації
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Угоди про асоціацію України і ЄС; впровадження аутсорсингу та
стимулювання
державно-приватного
партнерства
в
управлінні
інфраструктурою водокористування; створення спільних інституцій та
економічного механізму управління транскордонними водними ресурсами,
який передбачає синергію реалізації повноважень еколого-економічних
інструментів, інструментів примусового і дозвільного характерів та фінансовоінвестиційного забезпечення;
дістало подальший розвиток:
- сутнісне наповнення поняття «транскордонні водні ресурси», яке
базується на виділенні природно-географічної, правової, соціальної, екологоекономічної складових, що дозволило обґрунтувати необхідність організаційноекономічного забезпечення спільного управління транскордонними водними
ресурсами;
- оцінювання водоресурсного потенціалу, що передбачає врахування
частини транскордонних водних ресурсів, до яких країна має постійний доступ,
а також використання води споживачами, водокористування яких не підлягає
державному обліку, що сприятиме отриманню достовірних даних для
складання водних кадастрів, поточного і перспективного планування та інших
заходів із водоохоронної роботи;
- напрями
організаційно-економічного
забезпечення
управління
транскордонними водними ресурсами на основі реорганізації регіональних
офісів водних ресурсів у регіональні офіси басейнових управлінь,
виокремлення ланок управління транскордонними водними ресурсами,
створення фондів розвитку річкових басейнів та зміни фіскально-економічної
системи, що сприятиме налагодженню міжнародної співпраці та ефективному
інтегрованому використанню транскордонних водних і пов’язаних з ними
інших природних ресурсів;
- науково-прикладні
засади формування бюджету транскордонної
басейнової організації, які на відмінну від існуючих, полягають у застосуванні
принципу пропорційності внесків її держав-членів відповідно до площі
басейну, яка знаходиться у межах їх територій, з урахуванням ступеня
зацікавленості та можливостей використання прибережними державами водних
ресурсів транскордонного басейну, що дозволить на взаємовигідній та
справедливій основі здійснювати заходи з управління, охорони та відтворення
транскордонних водних ресурсів.
Практичне значення одержаних результатів. Практична значущість
розроблення й упровадження науково-практичних підходів до забезпечення
управління транскордонними водними ресурсами підтверджено довідками
органів державного та регіонального управління, зокрема Басейнового
управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (довідка № 03/1626
від 25.10.2019), Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області
(довідка № 1254/07/06-19 від 21.10.2019), Управління екології та природних
ресурсів Волинської обласної державної адміністрації (довідка № 2745/1.15/219 від 22.10.2019), Департаменту економіки та європейської інтеграції
Волинської обласної державної адміністрації (довідка № 660/01-19/2-19 від
29.10.2019).
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Теоретико-методологічні положення дисертаційної роботи можуть бути
використані керівниками і спеціалістами, органами державного та
регіонального управління, місцевого самоврядування для прийняття
практичних рішень, опрацювання моделей управління водними ресурсами в
контексті
активізації
транскордонного
співробітництва,
здійснення
транскордонного партнерства.
Основні теоретичні висновки, науково-практичні рекомендації здобувача
впроваджено у навчальний процес Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки під час підготовки навчально-методичних
матеріалів, проведення лекційних і практичних занять із таких дисциплін, як
«Економіка довкілля і природокористування», «Європейське транскордонне
співробітництво», «Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України»,
«Управління міжнародними проектами та програмами» (довідка № 0328/01/3118 від 27.11.2019), а також у керівництві студентськими науководослідними роботами (довідка № 03-28/01/3119 від 27.11.2019).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно
виконаним науковим дослідженням. Усі представлені в ній результати
здобувача отримані особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві
у дисертації використано лише ті ідеї і положення, які є результатом
самостійної роботи здобувача, про що вказано у переліку наукових праць.
Апробація результатів дисертації. Основні результати, положення та
висновки дослідження обговорено й схвалено на 13 міжнародних та
всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, серед яких:
«Раціональне природокористування – важлива умова ноосферного розвитку
України» (м. Київ, 2011 р.), «Раціональне використання водних ресурсів як
фактор забезпечення національної безпеки України» (м. Київ, 2012 р.),
«Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті
євроінтеграції» (м. Рівне, 2012 р.), «Молода наука Волині: пріоритети та
перспективи досліджень» (м. Луцьк, 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р.,
2016 р., 2017 р.), «Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів» (м. Луцьк,
2017 р.), «Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний потенціал економіки:
методологія та практика» (м. Одеса, 2019 р.), «Розвиток фінансовоекономічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон,
держава» (м. Дніпро, 2019 р.).
Публікації. Результати проведених досліджень викладено у 16 наукових
працях загальним обсягом 8,12 др. арк., із яких особисто дисертанту належить
7,45 др. арк., серед них 9 статей у фахових наукових виданнях України, шість з
яких уключені до міжнародних наукометричних баз даних; дві статті – в
іноземних наукових виданнях за напрямом дослідження, п’ять наукових праць
апробаційного характеру у вітчизняних збірниках.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг
роботи становить 322 сторінки, з яких 231 – це основний текст. Робота містить
12 таблиць, 19 рисунків і 40 додатків на 39 сторінках. Список використаних
джерел включає 248 найменувань на 26 сторінках.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано
мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, відображено наукову новизну та
практичне значення одержаних результатів, подано інформацію щодо
особистого внеску здобувача, наведено дані про апробації та публікації
результатів дисертаційного дослідження, обсяг і структуру дисертації.
У першому розділі «Теоретико-методичні основи дослідження
управління транскордонними водними ресурсами» досліджено сутність
транскордонних водних ресурсів; обґрунтовано та визначено концептуальні
засади управління транскордонними водними ресурсами; розглянуто методичні
принципи оцінки ефективності управління транскордонними водними
ресурсами.
За результатами узагальнення досліджень вітчизняних та зарубіжних
науковців щодо особливостей розміщення на кордоні держав і, відповідно,
можливості використання цими державами, перетину кордонів та, в окремих
випадках, визначення лінії розмежування між державами, обґрунтовано
доцільність використання термінів «транскордонний природний ресурс»,
«транскордонні водні ресурси». Доведено неможливість, через природні
особливості, виокремлення у статичному вигляді частки транскордонних
водних ресурсів певної держави. Розкрито необхідність проведення країнами
транскордонного водного басейну по відношенню до таких ресурсів спільних
заходів щодо справедливого та раціонального використання, розвитку
міждержавного співробітництва, у першу чергу прикордонних регіонів,
збереження навколишнього природного середовища, зниження загрози
можливих міждержавних конфліктів. Із урахуванням проаналізованих ознак
транскордонності запропоновано авторський підхід до трактування поняття
«транскордонні водні ресурси», які визначаються як поверхневі, підземні води
та їх водозбірні басейни, що розташовані на території, перетинають або
розміщені на кордонах двох і більше сусідніх держав, можуть визначати їх
кордони, перебувають у фактичній спільній власності, використовуються або
можуть бути використані для суспільних потреб суміжними державами,
потребують проведення спільних або узгоджених заходів із запобігання
забруднення вод, раціонального управління, збереження та відновлення
екосистем.
На основі соціальної, економічної та екологічної складових доведено, що
основною метою управління транскордонними водними ресурсами є
задоволення потреб усіх водоспоживачів та водокористувачів транскордонного
басейну у достатній кількості якісної води за умови дотримання екологічних
вимог, обмежень і стандартів. Запропоновано та розкрито концептуальні засади
управління транскордонними водними ресурсами, які ґрунтуються на створенні
спільного транскордонного басейнового органу, застосуванні ним та
національними структурами і дорадчими органами управління водними
ресурсами узгоджених дій у сфері водокористування, регламентованих
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міжнародними рамковими, міждержавними та басейновими угодами,
спрямованих на досягнення соціальних, економічних та екологічних цілей
управління шляхом поглиблення та розширення транскордонних зв’язків задля
задоволення суспільних потреб, раціонального використання, охорони та
забезпечення відтворювальної здатності транскордонних водних ресурсів,
збереження екосистеми тощо (рис. 1).
Суб’єкти управління ТКВР
Міждержавний Загальнодер- Регіональний Локальний
рівень

жавний рівень

рівень

рівень

Цілі управління ТКВР

Принципи управління ТКВР

- інтегроване системне, комплексне;

- екосистемне у межах басейну;
- участь держави (державне);
- колективне: законодавчий і виконавчий рівень;
- економічне регулювання використання ВР

- нормотворчість;
- моніторинг;
- збір даних і аналіз;
- екоконтроль,
екоекспертиза;
- сертифікація ISO;
- облік і кадастр;
- стимулювання;
- оцінка ефективності

- сприятливі
- стримуючі

- прогнозування;
- планування;
- організація;
- мотивація;
- координація і
регулювання;
- контроль

Соціальні

Фактори впливу

Функції управління ТКВР
Спеціальні:
Загальні:

Формування і визначення
мети управління ТКВР

- задоволення потреб населення
у якісній і достатній кількості
води;
- отримання інших соціальних
вигод

Економічні

- задоволення потреб галузей
економіки у водних ресурсах;
- отримання економічних вигод;
- відвернення
економічного
збитку від забруднення ВР;
- справедливий розподіл ВР між
країнами

Інструменти управління ТКВР

укладання міждержавних та басейнових угод;
уніфікація правової бази;
створення спільних органів;
реалізація планів управління, проектів, програм;
спільний моніторинг;
задіяння наукових, технічних і технологічних
засобів;
- економічні та фіскальні інструменти
-

Міждержавний
ЗагальноМісцевий
рівень
державний рівень
рівень
Об’єкти управління ТКВР

- водозбірні басейни та водоносні горизонти;
- водні об’єкти;
- водокористувачі;
- органи управління і контролю

Екологічні
- забезпечення екобезпеки ВР;

- збереження екосистеми;
- екологічне
оздоровлення
водного фонду;
- відтворення та охорона ВР;
- попередження паводків і засух

Результат
задоволення суспільних потреб,
раціональне використання,
охорона та забезпечення
самовідтворювальної
здатності ТКВР, збереження
екосистеми

Рис.1. Концептуальні засади
управління транскордонними водними ресурсами
За результатами узагальнення теоретичних засад управління водними
ресурсами запропоновано методичний підхід до оцінки його ефективності
шляхом виокремлення послідовних етапів, які включають аналіз наявності
поверхневих та підземних водних ресурсів, використання та забезпечення їх
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екологічного стану, відповідного інформаційного забезпечення, характеристику
сучасних механізмів та тенденцій управління водними ресурсами в країні,
комплексну оцінку ефективності управління (рис. 2).
Етап 1. Аналіз наявності та використання національних водних ресурсів
Аналіз наявності
поверхневих та підземних
водних ресурсів

Аналіз використання водних
ресурсів, забезпечення їх
екологічного стану

Аналіз інформаційного
забезпечення використання та
управління водними ресурсами

Етап 2.Характеристика сучасних механізмів та тенденцій управління
водними ресурсами країни
Нормативноправова база
управління
водними
ресурсами

Система
державного
управління
водними
ресурсами

Міжгалузева
взаємодія у сфері
управління
водними
ресурсами

Фінансові
механізми
управління
водними
ресурсами

Участь
стейкхолдерів в
управлінні
водними ресурсами

Етап 3. Комплексна оцінка ефективності управління
транскордонними водними ресурсами
Отримання
вихідної інформації
та формування
інформаційного
поля

Розрахунок рейтингових оцінок
показників об’єкта досліджень
і

√ ∑(

Розрахунок коефіцієнту
комплексної оцінки
ефективності управління ТКВР

)

∑

Визначення взаємозв’язку між показниками управління ТКВР
∑

(

)

Етап 4. Розробка стратегічних напрямків
удосконалення управління транскордонними водними ресурсами
Визначення основних напрямків удосконалення
організаційних механізмів управління ТКВР
на основі світового досвіду

Розробка рекомендацій
щодо вдосконалення системи
управління ТКВР

Рис.2. Методичний підхід до оцінки ефективності управління
транскордонними водними ресурсами
На основі аналізу існуючих наукових підходів до оцінки ефективності
управлінської діяльності запропоновано здійснювати її комплексно, з
урахуванням якісних та кількісних показників, за критеріями інституційноорганізаційного,
інформаційно-комунікативного
забезпечення
процесу
управління та індикаторів реалізації соціальних, економічних, екологічних
цілей управління транскордонними водними ресурсами. Розроблено
інформаційне поле показників та запропоновано методичний підхід до
оцінювання ефективності управління, який ґрунтується на застосуванні методу
таксономії, зокрема на визначенні ступеня близькості об’єктів, що вивчаються,
до еталона, а також ступеня зв’язку між досліджуваними об’єктами.
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Доведено, що застосування удосконаленого методичного підходу дозволяє
оцінювати рівень ефективності управління водними ресурсами як у цілому в
транскордонному басейні, так і кожною із держав, що до нього входять,
визначити найбільш оптимальний варіант управлінської моделі, перспективні
напрямки вдосконалення її елементів.
У другому розділі «Аналіз особливостей управління водними
ресурсами в умовах транскордонного співробітництва України» проведено
аналіз наявності та використання водних ресурсів в Україні; охарактеризовано
сучасний стан та тенденції в управлінні водними ресурсами в Україні; на
матеріалах басейну річки Західний Буг здійснено оцінку ефективності
управління транскордонними водними ресурсами.
У результаті проведеного аналізу наявності водних ресурсів доведено, що
Україна належить до найменш забезпечених країн у Європі за запасами води,
оскільки у середній за водністю рік забезпеченість населення місцевим стоком
води складає 1,20-1,25 тис. м3 на людину. Виходячи з можливостей
використання притоку води із сусідніх держав, фактичного доступу до водних
ресурсів, що знаходяться на кордонах держави, обґрунтовано доцільність
оцінювання водозабезпечення країн із урахуванням частини транскордонних
водних ресурсів, до яких такі держави мають доступ. У зв’язку з цим, на основі
проведених розрахунків запропоновано сумарну потенційну водозабезпеченість
України водними ресурсами у середній за водністю рік вважати у розмірі
3,64 тис. м3 на 1 жителя.
Дослідженням стану використання водних ресурсів виявлено: щорічний
забір із децентралізованих поверхневих і підземних джерел та використання
населенням на побутово-питні потреби поза обліком становить щонайменше
375,6 млн. м3 води та складає третину об’єму водних ресурсів, використаних на
такі потреби у цілому в Україні. Аналізом наявності та використання водних
ресурсів виділено основні проблеми у сфері водозабезпечення в Україні,
викликані природно-географічними особливостями, високим антропогенним
навантаженням на водні екосистеми, недосконалою системою управління,
транскордонним забрудненням водних об’єктів. Доведено залежність
забезпечення суспільних потреб у достатній кількості якісної води від стану та
управління транскордонними водними ресурсами. Визначено напрями та шляхи
мінімізації наявних загроз, основу яких складають організаційно-економічні
заходи, у тому числі у рамках міжнародного співробітництва на рівні
транскордонних водних басейнів.
Охарактеризовано сучасний стан управління водними ресурсами в Україні,
який, незважаючи на сталу тенденцію до впровадження інтегрованого
управління за басейновим принципом, містить чіткі ознаки адміністративнотериторіального підходу, обумовленого організаційно-економічними засадами.
Доведено, що існуючий організаційний механізм регіонального та локального
рівня управління водними ресурсами є недосконалим, фінансово-економічні
інструменти не забезпечують реалізацію сучасного принципу «вода оплачує
воду». За результатами дослідження запропоновано напрями організаційноекономічного забезпечення управління транскордонними водними ресурсами,
які передбачають реорганізацію регіональних офісів водних ресурсів у
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регіональні офіси відповідних басейнових управлінь; утворення регіональних
структур та виокремлення ланок управління транскордонними водними
ресурсами з повноваженнями щодо підготовки проектів угод й прийняття
рішень у сфері водокористування; впровадження аутсорсингу в управління
інфраструктурою водокористування; удосконалення механізму наповнення
Державного фонду розвитку водного господарства; створення у складі
спеціальних фондів обласних бюджетів Фондів розвитку відповідних річкових
басейнів, а також структур із фінансування місцевих водоохоронних заходів;
порядок фінансового наповнення їх бюджетів.
На основі запропонованих принципів та методичного підходу на прикладі
транскордонного басейну річки Західний Буг здійснено оцінку ефективності
управління транскордонними водними ресурсами (табл. 1), що дало
можливість, незважаючи на здатність сучасного стану водних ресурсів
задовольнити кількісні потреби у якісній воді соціальної сфери та галузей
економіки, стверджувати про низький рівень управління в цілому по басейну
річки та у Республіці Білорусь (0,55 ≤ K < 0,7), а також про середній рівень
управління такими ресурсами у Республіці Польща та в Україні (0,7 ≤ K < 0,85).
Таблиця 1
Оцінка ефективності управління транскордонними водними
ресурсами річки Західний Буг
Показники досліджень
Коефіцієнт схожості з еталоном
показників інституційно-організаційного
забезпечення потреб управління ТКВР (Ќ 1)
Коефіцієнт схожості з еталоном
показників інформаційно-комунікативного
забезпечення процесу управління ТКВР (Ќ 2)
Коефіцієнт схожості з еталоном
показників реалізації цілей
управління ТКВР (Ќ3)
Коефіцієнт комплексної оцінки
ефективності управління транскордонними
водними ресурсами (K)

У цілому
Білорусь в басейні
річки

Україна

Польща

0,74

0,79

0,64

0,64

0,7

0,78

0,65

0,65

0,68

0,8

0,71

0,68

0,71

0,79

0,67

0,66

За результатами узагальнення оцінювання ефективності, існуючих
правових, організаційно-економічних засад управління транскордонними
водними ресурсами річки Західний Буг визначено пріоритетні напрямки
вдосконалення механізмів управління транскордонним водним басейном, які
передбачають покращення рівня інституційного забезпечення управління,
побудови організаційної структури управління водними ресурсами цього
басейну шляхом створення спільного органу та вдосконалення економічних
механізмів управління, залучення до управлінських процесів та інформування
про результати діяльності і стан транскордонних вод стейкхолдерів у сфері
водокористування.
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У третьому розділі «Вдосконалення організаційно-економічного
забезпечення управління транскордонними водними ресурсами»
обґрунтовано
стратегічні
напрямки
вдосконалення
управління
транскордонними водними ресурсами із урахуваннями світового досвіду;
запропоновано напрями та етапи удосконалення організаційно-економічного
механізму управління транскордонними водними ресурсами; розроблено
рекомендації щодо вдосконалення управління транскордонними водними
ресурсами на прикладі басейну річки Західний Буг.
На основі аналізу світового досвіду щодо найбільш ефективних існуючих
інституцій управління водними басейнами транскордонних річок обґрунтовано
стратегічні напрямки вдосконалення організаційних механізмів управління
транскордонними водними ресурсами, які передбачають ініціювання
євроінтеграційних процесів, імплементацію сучасних організаційно-правових,
еколого-економічних заходів у національні законодавства, налагодження
дієвого міждержавного співробітництва державних органів управління водними
ресурсами, інформаційне забезпечення цих процесів, удосконалення
формування бюджету спільних органів на основі визначення щорічних внесків
прибережних держав. Запропоновано методичний підхід до визначення
розмірів таких внесків (Rj), який полягає у використанні принципу
пропорційності до площі поверхні транскордонного басейну, що знаходиться у
межах територій прибережних держав (Sj), із урахуванням коефіцієнтів
зацікавленості (kij) та можливостей (kmj):
(1)
∑

де n – кількість держав-учасниць транскордонної басейнової організації,
Qj – скорегована частка площі поверхні транскордонного басейну, яка
визначається за формулою:
(2)
Розроблено основні напрямки удосконалення організаційно-економічного
механізму
управління
транскордонними
водними
ресурсами
на
міждержавному, загальнодержавному та місцевому рівнях, які передбачають:
формування мотиваційних засад на основі оцінки загроз і ризиків; визначення
соціальних, економічних і екологічних цілей спільного управління; формування
та удосконалення нормативно-правового та інституційного середовища;
розробку та реалізацію стратегічних та короткострокових планів, проектів і
програм управління транскордонними водними ресурсами; залучення до
управління міжнародних організацій, науковців, громадськості, зацікавлених
водокористувачів.
Найбільш дієвими факторами впливу на процеси управління
транскордонними водними ресурсами визнано економічний механізм, в основу
якого покладено синергію реалізації повноважень інструментів примусового і
дозвільного характерів, еколого-економічних інструментів та інструментів
фінансово-інвестиційного забезпечення (рис. 3).
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Економічний механізм управління ТКВР
інструменти
примусового
характеру

інструменти
дозвільного
характеру

екологоекономічні
інструменти

інструменти фінансовоінвестиційного
забезпечення

покриття витрат на водогосподарські,
водоохоронні та відтворювальні заходи
стимулювання ощадливого
використання води
дотримання вимог охорони навколишнього
природного середовища
впровадження інноваційних технологій

Рис. 3. Диференціація інструментів економічного механізму управління
транскордонними водними ресурсами
Обґрунтовано необхідність посилення в Україні податкового екологічного
тиску за використання водних ресурсів. Сформовано пропозиції щодо
напрямків удосконалення в Україні організаційно-економічного механізму
управління національними та транскордонними водними ресурсами.
На основі аналізу наявних проблем та можливих вигод обґрунтовано
доцільність спільного управління Республіками Білорусь та Польща, а також
Україною транскордонними водними ресурсами басейну річки Вісла.
Запропоновано створення спільного басейнового органу: Міжнародної комісії
транскордонного басейну середньої Вісли, повноваження якої мають
розповсюджуватися на територію басейнів річок Західний Буг, Нарев, Сян, та
розроблено його організаційну структуру. Визначено участь у ньому
представників органів місцевої влади, регіональних органів управління
водними ресурсами, водокористувачів, громадськості; основні засади
функціонування інституцій, уповноважених приймати рішення на рівні
транскордонного басейну.
Запропоновано структуру і повноваження виконавчого органу басейнової
організації, яка складається з підрозділів планування; моніторингу, управління
даними, попередження паводків та інших надзвичайних ситуацій; екологічної
безпеки; економічного розвитку; фінансового; правового забезпечення.
На прикладі басейну транскордонної річки Західний Буг обґрунтовано
доцільність вдосконалення методичного підходу до обрахунку розмірів
щорічних внесків держав-учасниць до спільної басейнової організації на
засадах
застосування
принципу
пропорційності
площі
поверхні
транскордонного басейну з урахуванням коефіцієнтів зацікавленості та
можливостей (табл. 3).
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Таблиця 3

Матриця досліджень розмірів щорічних часток
внесків держав-учасниць до басейнової організації
Матриця досліджень
Коефіцієнт зацікавленості (ki)
Коефіцієнт можливостей (km)
Частка площі поверхні басейну (Sj), %
Скорегована частка площі поверхні
басейну (Qj), %
Розмір щорічних внесків (Rj), %
*Розраховано дисертантом.

Білорусь
1,0
1,051
23,64

Польща
1,3
1,293
48,91

Україна
1,1
1,078
27,45

24,85

82,21

32,55

17,8

58,9

23,3

Запропоновано
систему
інструментів
транскордонними водними ресурсами (рис. 4).

спільного

управління

Система інструментів спільного управління ТКВР
Безпосередньо спільним басейновим
органом

Опосередковано через національних
суб’єктів управління

видача дозволів на будівництво
споруд та інших об’єктів

стимулювання державно-приватного
партнерства

виявлення нових користувачівзабрудників ТКВР

екологічний моніторинг

роялті

визначення порядку використання
водогосподарських споруд

видача дозволів на риболовлю на
транскордонних ділянках

видача дозволів на скиди вод та
водовідведення

розробка, узгодження,спільна
реалізація чи сприяння у реалізації
проектів, програм

визначення режимів роботи
великих водосховищ

пошук та залучення грантів для
реалізації проектів, програм

надання кредитних та інших пільг за
впровадження ресурсозберігаючих
та екологобезпечних технологій

надання оплачуваних послуг
визначення та забезпечення умов
для безпечної навігації
екологічна експертиза

сприяння фінансовому оздоровленню
підприємств водогосподарського
комплексу
екологічна сертифікація

Рис. 4.Система інструментів спільного управління
транскордонними водними ресурсами в басейні середньої Вісли
Запропоновані рекомендації сприятимуть розширенню міжнародного
співробітництва, забезпеченню міждержавним та національним суб’єктам
управління водними ресурсами, підтриманню якісного та екологобезпечного
стану, ефективному використанню водних та пов’язаних з ними інших
природних ресурсів, мінімізації наявних загроз, відтворенню та збереженню
екомереж.
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування та запропоновано
розв’язання наукового завдання, що полягає у розробці науково-методичних
засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційноекономічного забезпечення управління транскордонними водними ресурсами.
За результатами дисертаційного дослідження зроблено такі висновки:
1. Доведено важливість раціонального використання та збереження
природних ресурсів як одного з основних елементів соціальної, економічної та
екологічної тріади парадигми сталого розвитку. Узагальнення наукових
підходів до визначення сутності транскордонних водних ресурсів дало змогу
розкрити авторське бачення змісту цього поняття як такого, що перебуває у
фактичні спільній власності, використовується або може бути використаний, а
також розташований на території двох і більше держав. У зв’язку з
неможливістю виокремлення у статичному вигляді частки певної держави на
основі соціальної, економічної та екологічної складових доведено особливий
статус транскордонних водних ресурсів.
2. Удосконалено концептуальні засади управління транскордонними
водними ресурсами. Вони ґрунтуються на створенні і функціонуванні спільного
транскордонного басейнового органу та застосуванні ним сукупності
узгоджених з національними державними та регіональними структурами у
сфері управління водними ресурсами, представниками громадянського
суспільства дій у сфері водокористування, регламентованих відповідними
угодами. Запровадження запропонованих концептуальних засад управління
транскордонними водними ресурсами сприятиме досягненню соціальних,
економічних та екологічних цілей управління шляхом поглиблення та
розширення транскордонних зв’язків задля задоволення суспільних потреб,
раціонального використання охорони та забезпечення відтворювальної
здатності транскордонних водних ресурсів, збереження екосистеми.
3. Методичним підходом оцінки ефективності та удосконалення
управління такими ресурсами визначено сукупність послідовних етапів, які
включають аналіз наявності та використання національних водних ресурсів,
характеристику існуючих механізмів та тенденцій управління ними,
комплексну оцінку ефективності управління транскордонними водними
ресурсами та розробку стратегічних напрямків його удосконалення.
Застосування запропонованого методичного підходу визначення ефективності
управління транскордонними водними ресурсами надає можливість
відповідним державним інституціям оцінити стан управління транскордонними
водними ресурсами як у цілому в транскордонному басейні, так і за усіма
досліджуваними складовими чи їх групами, окремою країною транскордонного
басейну, виявити проблеми, визначити найбільш ефективний варіант
управління та перспективні напрямки вдосконалення міждержавного
співробітництва у сфері використання водних та пов’язаних з ними інших
природних ресурсів.
4. Аналіз наявності та використання поверхневих й підземних водних
ресурсів в Україні та у регіонах дозволив визначити найбільш загрозливі
території, де забір води перевищує екологічно обґрунтовану межу, виявити інші
проблеми у сфері водозабезпечення та причини їх виникнення. Запропоновано
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вдосконалений підхід до оцінки наявності водних ресурсів на основі
врахуванням постійного доступу до транскордонних водних ресурсів (приток
води з інших країн, водні ресурси, розміщені на кордонах), а також
використання ресурсів з урахуванням об’ємів забору води споживачами,
водокористування яких не підлягає державному обліку. Застосування цього
методичного підходу до аналізу водокористування дозволить органам,
уповноваженим реалізовувати державу політику у сфері управління водними
ресурсами, з використанням більш повних даних складати водні кадастри,
здійснювати поточне і перспективне планування.
5. За результатами аналізу сучасних механізмів управління водними
ресурсами в Україні, поряд з позитивними тенденціями до впровадження
басейнового принципу на основі інтегрованих підходів, виявлено переважання
адміністративно-територіального принципу управління, низьку участь в
управлінських процесах дорадчих органів та громадянського суспільства,
неефективні економічні інструменти, ігнорування важливості міжнародного
співробітництва в управлінні транскордонними водними ресурсами.
Запропоновані напрями організаційно-економічного забезпечення управління
транскордонними водними ресурсами передбачають повну відмову від
адміністративно-територіального принципу шляхом реорганізації регіональних
офісів водних ресурсів у регіональні офіси відповідних басейнових управлінь,
виокремлення ланок із повноваженнями щодо управління транскордонними
водними ресурсами, створення фондів розвитку річкових басейнів й зміни
фіскально-економічної системи тощо.
6. Здійснено оцінку ефективності управління транскордонними водними
ресурсами за показниками інституційно-організаційного забезпечення потреб,
інформаційно-комунікативного процесу та реалізації цілей управління.
Виявлено низький рівень ефективності управління транскордонними водними
ресурсами в басейні річки Західний Буг. Обґрунтовано перспективні напрямки
вдосконалення
міжнародного
співробітництва
задля
раціонального
використання транскордонних водних ресурсів, якими вбачаються необхідність
покращення інституційного забезпечення шляхом побудови організаційної
структури управління такими ресурсами.
7. На основі аналізу світового досвіду функціонування найбільш
ефективних інституцій спільного управління водними ресурсами обґрунтовано
стратегічні напрями створення та вдосконалення організаційно-економічних
механізмів управління транскордонними водними басейнами. Головними
орієнтирами визначено: ініціювання євроінтеграційних процесів, насамперед у
частині активної участі представників громадянського суспільства та
зацікавлених
водокористувачів,
функціонування
системи
взаємної
інформованості; створення організаційної структури спільного управління та
застосування ефективного інструментарію співробітництва з органами
управління водними ресурсами національного рівня; розробку економічних
механізмів управління транскордонними водними ресурсами спільним органом
та імплементацію сучасних еколого-економічних інструментів у національні
законодавства. Реалізація запропонованих організаційних, політико-правових,
еколого-економічних та інформаційних заходів сприятиме ефективному
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використанню транскордонних водних та пов’язаних з ними інших природних
ресурсів, забезпечувати їх відтворення та екологічну безпеку.
8. Удосконалено
організаційно-економічний
механізм
управління
транскордонними водними ресурсами на міждержавному, національному та
місцевому рівнях, який передбачає формування мотиваційних засад,
визначення цілей спільного управління, удосконалення нормативно-правового
та інституційного середовища, використання еколого-економічних інструментів
примусового
та
дозвільного
характерів,
фінансово-інвестиційного
забезпечення. Його запровадження дозволить наблизити українську модель
управління водними ресурсами до моделей країн Європейського Союзу,
сприятиме їх раціональному використанню, забезпеченню заходів з охорони та
відтворення екомереж.
9. Розроблено організаційну структуру спільного органу управління
Україною і Республіками Білорусь та Польща у транскордонному басейні річки
Вісла, його повноваження та функції. Запропоновано систему економічних
інструментів спільного управління, яка передбачає заходи на міждержавному та
національних рівнях. Удосконалено методику формування бюджету
транскордонної
басейнової
організації.
Запропоновані
рекомендації
сприятимуть створенню у транскордонному водному басейні ефективної
структури спільного управління водними ресурсами, розширенню
транскордонного співробітництва прикордонних територій трьох країн,
екологобезпечному використання водних та пов’язаних з ними інших
природних ресурсів, мінімізації наявних загроз.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статт у наукових фахових виданнях України:
1. Яков’юк В. А., Ус С. В. Еколого-економічна оцінка водних ресурсів
річкового басейну. Проблеми раціонального використання соціальноекономічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика
та інвестиції :збірник наукових праць. Київ: СЕУ, Рівне: НУВГП, 2012. Випуск
XVIII. № 1. С. 334-341. Особисто здобувачем проаналізовано стан водних
ресурсів регіону і ступінь їх використання.(0,35 д. а., особисто автора –
0,23 д. а.).
2. Зезюліна Т. В.,
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Відновлення
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догляд
внутрішньогосподарських меліоративних мереж регіону, еколого-економічний
аспект. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та
природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції
:збірник наукових праць. Київ: СЕУ, Рівне: НУВГП,2012. Випуск XVIII. № 4.
С. 279-285. Особисто здобувачем проведена оцінка внутрішньогосподарських
меліоративних мереж регіону.(0,33 д. а., особисто автора – 0,12 д. а.).
3. Яков’юк В. А. Концептуальні засади управління транскордонними
водними ресурсами. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України:
збірник наукових праць. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені
М. І. Долішнього НАН України», 2018. Випуск 6 (134). С. 85-90(0,57 д. а.).
4. Яков’юк В. А. Економічна сутність транскордонних водних ресурсів.
Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка. Одеса: ОНУ
ім. І. І. Мечникова, 2019. Том 24. Випуск 2 (75). С. 83-87(0,65 д. а., входить до
міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus; International
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Journals Master List; Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU; Google
Scholar; Ulrich’s Periodicals Directory; Research Bible).
5. Яков’юк В. А.
Методика
оцінки
ефективності
управління
транскордонними водними ресурсами. Збірник наукових праць Черкаського
державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2019.
Випуск 53. С. 82-88 (0,77 д. а., входить до міжнародних наукометричних баз
даних Index Copernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); Google
Scholar; Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre,
м. Париж; Crossref (DOJ)).
6. Яков’юк В. А. Значення транскордонних водних ресурсів у процесі
оцінки водозабезпечення України. Причорноморські економічні студії. 2019.
Випуск 43. С. 139-144 (0,56 д. а., входить до міжнародної наукометричної бази
даних Index Copernicus International Journals Master List).
7. Яков’юк В. А. Оцінка стану водокористування та водоресурсності
України в сучасних умовах. Вчені записки Таврійського національного
університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019.
Т. 30 (69). № 4, Ч. 1. С. 109-113 (0,58 д. а., входить до міжнародної
наукометричної бази даних Index Copernicus International Journals Master List).
8. Яков’юк В. А. Особливості сучасних тенденцій державного управління
водними ресурсами в Україні. Проблеми системного підходу в економіці:
збірник наукових праць. Київ, 2019. Випуск 5 (73). Ч. 2. С. 49-54 (0,54 д. а.,
входить до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus
International Journals Master List; Google Scholar;Crossref DOI; Cite Factor;
OAJSE; Eurasian Scientific Journal Index).
9. Яков’юк В. А. Напрямки вдосконалення управління транскордонними
водними ресурсами в рамках басейну річки Західний Буг. Інтелект XXI. 2019.
№ 5. С. 104-108 (0,61 д. а., входить до міжнародної наукометричної бази даних
Index Copernicus).
Статт у виданнях ноземних держав та у виданнях України,
як включен до м жнародних наукометричних баз:
10. Yakovyuk V. Main Directions of Improving the Transboundary Water
Resources Management with World Experience. International Journal of Science
and Research (IJSR). Vol. 8 Issue 10, October 2019. Pp. 1619-1623. URL:
https://www.ijsr.net/archive/v8i10/ART20202257.pdf (0,61 д. а.).
11. Yakovyuk V., Pavlikha N. Assessment of the efficiency of transboundary
water management by the example of the Western Bugriverbasin. International
Journal of New Economics, Public Administration and Law (IJONEPAAL). VarnaŚwinoujście: Cech Rzemiosł Różnych, 2019. № 1 (3). PP. 70-77. Особисто
здобувачем здійснена оцінка ефективності транскордонного управління
водними ресурсами на прикладі басейну річки Західний Буг.(0,65д. а., особисто
автора – 0,43 д. а., входить до міжнародної наукометричної бази даних Index
Copernicus).
Прац апробац йного характеру:
12. Павлов В. І., Яков’юк В. А. Транскордонні загрози екологічній безпеці
водних ресурсів регіону. Раціональне природокористування – важлива умова
ноосферного розвитку України: матеріали V-го Пленуму Спілки економістів
України на Всеукраїнській науково-практичній конференції. Київ, 2011. С. 126135. Особисто здобувачем визначено сутність транскордонних загроз
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екологічній безпеці водних ресурсів регіону.(0,41 д. а., особисто автором –
0,29 д. а.).
13. Яков’юк В. А. Програмно-цільовий підхід у системі відновлення
меліоративної мережі регіону. Раціональне використання водних ресурсів як
фактор забезпечення національної безпеки України: матеріали VІІ-го Пленуму
Спілки економістів України на Всеукраїнській науково-практичній
конференції. Київ, 2012. С.272-283 (0,58д. а.).
14. Яков’юк В. А. Еколого-економічна оцінка транскордонних водних
ресурсів басейну річки Західний Буг. Суспільно-географічні чинники розвитку
регіонів: матеріли міжнар. наук. практ. Інтернет-конференції присвяченої 35річчю створення кафедри економічної та соціальної географії у СНУ, м. Луцьк,
6-7 квітня 2017 р. Луцьк, 2017. С. 213-219 (0,35 д. а.).
15. Яков’юк В. А.
Основні
напрямки
удосконалення
управління
транскордонними водними ресурсами. Євроінтеграційна перспектива та
інвестиційний потенціал економіки: методологія та практика: збірник тез
наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції,
м. Одеса, 12 жовт. 2019 р. Одеса, 2019. С. 58-63 (0,29д. а.).
16. Яков’юк В. А. Удосконалення організаційних механізмів управління
транскордонними водними ресурсами на прикладі річки Західний Буг.
Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління:
підприємство, регіон, держава: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.,
м. Дніпро, 19 жовт. 2019 р. Дніпро, 2019. С. 67-70 (0,27 д. а.).
АНОТАЦІЯ
Яков’юк В. А.
Організаційно-економічні
засади
управління
транскордонними водними ресурсами. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.06. – Економіка природокористування та охорони
навколишнього середовища. – Національний університет водного господарства
та природокористування. – Рівне, 2020.
У роботі досліджено сутність та висвітлено поняття транскордонних
водних ресурсів; визначені концептуальні засади управління ними; розроблено
методичні принципи оцінки ефективності управління транскордонними
водними ресурсами.
Проведено аналіз наявності та використання водних ресурсів в Україні;
досліджено та охарактеризовано сучасні тенденції управління ними; на
матеріалах басейну річки Західний Буг здійснено оцінку ефективності
управління транскордонними водними ресурсами.
Проаналізовано, узагальнено і обґрунтовано стратегічні напрямки
вдосконалення управління транскордонними водними ресурсами із
урахуванням світового досвіду; запропоновано напрямки удосконалення
організаційно-економічного механізму управління ними; розроблено
рекомендації щодо вдосконалення управління транскордонними водними
ресурсами на прикладі басейну річки Західний Буг.
Ключові
слова:
транскордонні
водні
ресурси,
управління
транскордонними водними ресурсами, спільний басейновий орган,
ефективність управління, організаційно-економічний механізм, фінансовоекономічні інструменти.
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АННОТАЦИЯ
Яковюк В. А. Организационно-экономические основы управления
трансграничными водными ресурсами. – На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Специальность 08.00.06. – Экономика природопользования и охраны
окружающей среды. – Национальный университет водного хозяйства и
природопользования. – Ровно, 2020.
В работе исследована сущность и освещены понятие трансграничных
водных ресурсов; определены концептуальные основы управления ими;
разработаны методические принципы оценки эффективности управления
трансграничными водными ресурсами.
Проведен анализ наличия и использования водных ресурсов в Украине;
исследованы и охарактеризованы современные тенденции управления ими; на
материалах бассейна реки Западный Буг осуществлена оценка эффективности
управления трансграничными водными ресурсами.
Проанализированы, обобщены и обоснованы стратегические направления
совершенствования управления трансграничными водными ресурсами с учетом
мирового
опыта;
предложены
направления
совершенствования
организационно-экономического механизма управления ими; разработаны
рекомендации по совершенствованию управления трансграничными водными
ресурсами на примере бассейна реки Западный Буг.
Ключевые слова: трансграничные водные ресурсы, управление
трансграничными водными ресурсами, совместный бассейновый орган,
эффективность
управления,
организационно-экономический
механизм,
финансово-экономические инструменты.
ANNOTATION
Yakovyuk V. A. Organizational and economic principles of transboundary
water management.– On the rights of the manuscript.
Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences, specialty
08.00.06. – Economics of Natural Resources and Environmental Protection. –
National University of Water and Environmental Engineering. – Rivne, 2019.
The paper investigates the nature, generalizes the features of transboundary and
on the basis of the totality of natural-geographical, legal, social and ecological and
economic components for water resources located in the territory of two or more
states, proposes interpretation of the concept of transboundary water resources. The
conceptual bases for the management of transboundary water resources have been
improved, which are envisaged by the achievement of social, economic and
environmental objectives by the management of interstate, national, regional and
local levels on the basis of an integrated approach and by means of system-forming
principles and instruments of general and specific management functions.
Methodical principles for the evaluation of the efficiency of the management of
transboundary water resources have been developed. Proposals for complex
evaluation of the efficiency of management of transboundary water resources have
been formed, taking into account qualitative and quantitative indicators according to
the criteria of institutional-organizational, informational-communicative support of
the process of management and indicators of realization of social, economic,
environmental goals of management of transboundary water resources.
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The analysis of the availability of water resources is carried out, the results of
which prove the feasibility of assessing the water supply of countries, taking into
account the part of transboundary water resources to which such states have access.
The main problems in the field of water supply in Ukraine are identified, the
directions and ways of minimizing the existing threats are determined. The current
state of water resources management in Ukraine is described, which is estimated to
be imperfect. Organizational and economic measures to improve the management of
national and transboundary water resources have been proposed.
According to the results of the efficiency assessment, the level of joint
management of the transboundary water resources of the Western Bug River is low.
To increase the efficiency of their use and to meet social, economic and
environmental needs, the need to improve the level of institutional support for the
management of the transboundary water basin, to build an organizational structure for
managing the water resources of this basin by establishing a joint body and
improving the economic management mechanisms are substantiated.
Strategic directions of improvement of organizational mechanisms of
management of transboundary river basins are analyzed and substantiated, which
envisage initiation of European integration processes, implementation of modern
organizational and legal, ecological and economic measures in national legislation,
establishment of effective intergovernmental cooperation of state administration, and
cooperation. A method for determining the amount of annual contributions by States
to a joint governing body is proposed, which is to apply the principle of
proportionality to the surface area of a transboundary basin located within their
territories, taking into account interest and opportunity factors.
The basic directions and stages of improvement of the organizational and
economic mechanism of management of transboundary water resources are
grounded, which include the formation of motivational bases, defining the goals of
joint management, formation of regulatory and institutional environment,
development and implementation of management plans, involvement of international
organizations, scientists, public in management interested water users, use of
ecological and economic instruments of compulsory, permitting nature, financial
investment software. Proposals on directions of improvement of the organizational
and economic mechanism of management of national and transboundary water
resources have been formed.
The organizational structure of the joint management body of the transboundary
river basin of the Middle Vistula has been developed, the basic principles of
functioning of the institutions authorized to make decisions at the level of the
transboundary basin, to exercise executive powers have been determined. The
structure and powers of the executive body of the basin organization are proposed.
Proposals for an economic mechanism for managing transboundary water resources
in the middle Vistula basin at the interstate and national levels have been formed.
Keywords: transboundary water resources, management of transboundary water
resources, joint basin body, management efficiency, organizational and economic
mechanism, financial and economic instruments.
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