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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
Сьогодні водне господарство нашої країни потребує

розробки ринковоорієнтованих конкурентоспроможних
стратегій розвитку з метою досягнення економічної ефек0
тивності господарювання та виконання важливих загаль0
нонаціональних екологічних цілей.

Проблеми стратегій діяльності розроблялися багать0
ма вченими. Серед них А. Крилов, А. Кульчицька [2], А. Чанд0
лер, В. Кучер [3], Г. Мінцберг, Д. Куінн, З. Шершньова,
І. Ансофф, Л. Різніченко, М. Портер, Н. Горбаль, О. Зує0
нкова, О. Клюй, О. Ковтун, О. Кузьмін, О. Школьний,
С. Оборська, С. Романишин, Т. Міняйло [3], У. Глюк,
Ю. Хвесик [1] та інші. Проте існуючі наукові напрацюван0
ня не стосуються водного господарства.

Автор Хвесик Ю.А. розробив п'ять стратегій іннова0
ційного регіонального маркетингу в рамках розвитку про0
довольчих ринків. Запропоновано стратегію зростання,
стратегію орієнтації на результат, стратегію прогресу ре0
зультатів, стратегію управління за цілями та стратегію по0
будови моделей. Перераховані стратегії передбачають їх
аналіз на рівні ринку, економіки та держави. Для стра0
тегії зростання характерні такі заходи, як регулювання
цін на окремих ринках, розвиток окремих суб'єктів гос0
подарювання, модернізація виробництва та пом'якшен0
ня законодавства. Відповідно до наведених заходів пе0
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редбачаються такі переваги, як доступність товарів для
споживачів, розвиток перспективних підприємств і пільги,
що стимулюють розвиток. До недоліків цієї стратегії
віднесено нерівність у розвитку ринків, відставання
інфраструктури та пом'якшення конкурентної боротьби.
Стратегія орієнтації на результат покомпонентно перед0
бачає такі заходи, як розвиток чітко визначених ринків,
інновації, формування інфраструктури, регулювання
торгівлі. Звідси зростання ємності ринку, більш комплек0
сний підхід, збільшення доступності товарів. До недоліків
віднесено те, що інші ринки ігноруються, виникає дисба0
ланс у розвитку галузей і ринковий механізм дає збій.
Стратегія прогресу результатів пропонує такі заходи, як
задоволення потреб, формування інфраструктури, регу0
лювання цін на енергоносії. Переваги реалізації цієї стра0
тегії — це робота на рівні очікувань споживачів, інфраст0
руктура використовується відразу декількома підприєм0
ствами та підтримка всієї регіональної економіки в ціло0
му. Недоліками є те, що це пасивна стратегія, виникає
розрив між галузями та присутнє втручання в ринковий
механізм. Стратегія управління за цілями пропонує фор0
мування попиту, зростання продуктивності, зміцнення
влади. Переваги цієї агресивної стратегії передбачають
розвиток ринку, зниження ціни при збереженні якості та
посилення важелів управління. Недоліки такі: попит може
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бути надлишковим, можлива криза надвиробництва, цен0
тралізація влади. Стратегія побудови моделей передба0
чає задоволеність споживача, продуктивне підприємство,
сильну державу. Переваги цієї стратегії — це свобода
вибору, задоволення зростаючого попиту, високий рівень
конкурентоспроможності. Недоліки — це зростання пре0
тензій, ефект насичення і умови для диктату [1].

Науковцями розроблено схему0маршрут формування
та реалізації стратегії конкретної діяльності. Тими ж вче0
ними визначено умови ефективності стратегії, які поляга0
ють у відповідності її до поставлених цілей. Запропоновані
такі критерії, як реальність виконання, циклічність та інте0
рактивність. Критерій реальності виконання означає, що
її можна втілити за наявних ресурсів і в даному часовому
проміжку. Циклічність означає, що її можна доповнювати
і коригувати в міру отримання результатів реалізації і змін
зовнішнього середовища та загальних цілей підприємства.
Інтерактивність означає, що вона одночасно є продовжен0
ням її вищестоячих стратегій і передумовою формування
залежних від неї стратегій [2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Нами поставлено завдання розробити концептуальні

засади формування та реалізації ефективних стратегій роз0
витку водогосподарських організацій. При цьому викори0
стано такі методи, як індукція, дедукція, порівняння, сис0
темний аналіз, узагальнення, аналогія, логіка, наукова аб0
стракція.

РЕЗУЛЬТАТИ
Зважаючи на високу залежність національної еконо0

міки від якості використовуваних водних ресурсів, є підста0
ви наполягати на необхідності розробки ринковоорієнто0
ваних стратегій розвитку водогосподарських організацій.

Найбільш прийнятними на сучасному етапі розвитку во0
догосподарської галузі є такі стратегії, як стратегія стабі0
лізації розвитку, стратегія інноваційності, стратегія безпе0
ки діяльності, стратегія забезпечення належної якості,
стратегія нарощування обсягів фінансування, стратегія
розширення частки ринку і т.д.

Стратегія стабілізації розвитку водогосподарських
організацій передбачає комплекс заходів з розширення пе0
реліку видів діяльності у межах чинного законодавства Ук0
раїни з урахуванням покращення ресурсного забезпечен0
ня та збереження цих закономірностей в майбутньому.

Стратегія інноваційності діяльності водогосподарських
організацій має на меті модернізувати та переоснастити га0
лузь відповідно до останніх досягнень науково0технічно0
го прогресу.

Стратегія безпеки діяльності водогосподарських
організацій має на меті досягнення безперешкодного ви0
конання функціональних обов'язків при достатньому
об'ємі ресурсів.

Стратегія забезпечення належної якості водних ре0
сурсів носить екологічне навантаження і спрямована на
уникнення забруднення або ліквідацію можливих джерел
забруднення, засмічення водних ресурсів.

Стратегія нарощування обсягів фінансування спрямо0
вана на можливу зміну статусу водогосподарських органі0
зацій і у зв'язку з цим розширення переліку джерел залу0
чення фінансових ресурсів.

Стратегія розширення частки ринку є маркетинговою
стратегією і передбачає розширення видів надання плат0
них послуг, пошук споживачів цих послуг, їх якісне обслу0
говування та сервісний супровід.

Для водного господарства пропонуємо такий перелік
компонентів аналізу стратегій розвитку галузі, як еконо0
мічний, екологічний, соціальний, регіональний, демогра0

фічний. Економічна сторона проявляється у тому, що га0
лузь фінансується не повною мірою і зароблені кошти
спрямовуються на забезпечення життєдіяльності органі0
зацій. Екологічний аспект проявляється в тому, що водні
ресурси — це найважливіший компонент навколишнього
природного середовища, елемент життєзабезпечення на0
селення будь0якої країни та цінний промисловий ресурс.
Соціальна значущість проявляється в тому, що відсутність
якісних водних ресурсів ставить під загрозу існування будь0
яке соціально0економічне утворення. Регіональна сторо0
на проявляється у неможливості нормальної роботи та
можливості розвитку інфраструктури регіону при недо0
статній забезпеченості водою або не пропорційним її пе0
рерозподілом. Демографічний аспект проявляється в мож0
ливому дефіциті придатних до споживання водних ре0
сурсів, забрудненні і їх впливу на здоров'я та тривалість
життя населення.

Наведені стратегії розвитку водогосподарських орган0
ізацій вирішуватимуть актуальні для сьогодення соціаль0
но0екологічні проблеми функціонування національної еко0
номіки держави.

Науковці здійснили детальний аналіз визначення по0
няття стратегія. Отже, стратегія — це:

1) план [2];
2) визначення базових довгострокових цілей та орі0

єнтирів підприємства, вибір основних дій та забезпечення
необхідних ресурсів для досягнення таких цілей [2];

3) план, що інтегрує основні організаційні цілі, політику
та дії, які можна об'єднувати в єдине ціле [2];

4) комплекс рішень, дій, правил для прийняття рішень
[2];

5) складна і потенційно міцна зброя, за допомогою якої
фірма може протистояти змінним умовам [2];

6) аналіз внутрішніх процесів та взаємодій між різни0
ми складовими організації для того, щоб визначити, як і
де додається цінність [2];

7) комплексний план діяльності господарюючого суб0
'єкта на тривалий період, в основі якого лежить визначен0
ня основних, довгострокових цілей та сукупність рішень і
дій, спрямованих на те, щоб дати можливість підприємству
успішно діяти у мінливому зовнішньому середовищі, у
повній мірі використовуючи власний потенціал [2];

8) генеральна комплексна програма дій, яка визначає
пріоритети і для підприємства проблеми, його місію, го0
ловні цілі і розподіл ресурсів для їх досягнення, вона фор0
мулює цілі та основні шляхи для їх досягнення, таким чи0
ном, що підприємство має спільний напрямок розвитку [3];

9) довгостроковий плановий документ і є результатом
стратегічного планування [3].

Дамо авторське бачення тлумачення стратегії діяль0
ності бюджетної організації. Отже, стратегія діяльності
бюджетної організації полягає у визначенні напрямів роз0
витку та формулювання місії, мети, цілей, завдань діяль0
ності в рамках бюджетного законодавства з метою досяг0
нення повноцінного виконання покладених на організацію
загальнодержавних завдань. Звідси, стратегія діяльності
водогосподарських організацій на сьогодні полягає у ефек0
тивному використанні водних ресурсів; забезпеченні ста0
лого розвитку; реалізації інтегрованого управління; дос0
татньому інвестуванню діяльності та розвитку; впровад0
женні сучасної водозберігаючої техніки, технології і тех0
нологій очищення води; забезпеченні належної якості; збе0
реженні та раціональному використанні місцевих водних
ресурсів та ресурсів в межах басейнів річок; зменшенні во0
доспоживання та водокористування; поширенні знань про
проблеми водних ресурсів; залученні громадськості, влад0
них структур та інвесторів до існуючих проблем; вироб0
ленні науково обгрунтованих та економічно реальних норм
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та нормативів; застосуванні над0
бань управлінської та економіч0
ної науки до галузі водокористу0
вання і т.д.

За методом аналогії нами
розроблено подібну схему0мар0
шрут формування та реалізації
стратегії розвитку водогоспо0
дарської організації (рис. 1).

Поняття ефективної стра0
тегії, на наш погляд, полягає у
вчасному та якісному виконанні
місії, мети, цілей, завдань; досяг0
ненні позитивних результатів та
прогресивного розвитку; окрес0
ленні перспективних напрямів
діяльності. Критеріями оцінки
ефективності мають бути, поряд
із запропонованими: результа0
тивність — це велика ймовірність
досягнення високих значень ре0
зультуючих показників за будь0
яких умов; актуальність — це
впевненість в тому, що саме ця
стратегія позитивно сприймаєть0
ся великою кількістю зацікавле0
них сторін в її реалізації;
надійність — це відсутність будь0
яких перешкод на протязі всіх
етапів її виконання; риноковоор0
ієнтованість — це ефективна ро0
бота на всіх учасників ринку з ме0
тою досягнення найбільшої задо0
воленості потреб та інтересів.

Аналізуючи види стратегій,
запропоновані вченими [2], ми
вибрали, використовуючи методи
системного аналізу, найбільш
придатні до застосування у галузі
водного господарства. Отже, до
видів стратегій, розробка яких
має достатній рівень галузевої
актуальності, можемо віднести
(табл.1):

— стратегію диференціації
платних послуг — для різних спо0
живачів можемо пропонувати надання платних послуг на
різних умовах;

— стратегію фокусування — зосереджуємо всі свої
зусилля на певній категорії споживачів, наприклад у кого
найбільші площі поливів;

— експлерентну стратегію — коли є можливість нада0
вати унікальні послуги. У водному господарстві є підстави
використовувати цю стратегію оскільки воно є власником
унікальної техніки, за допомогою якої реально запропо0
нувати нові послуги на ринку на вигідних умовах;

— патієнтну (нішову) стратегію, яка дає найбільшу
віддачу саме у водному господарстві тому, що галузеві
організації вузькоспеціалізовані та задовольняють потре0
би переважно сільгосптоваровиробників;

— стратегію зростання потрібно використовувати у во0
догосподарсько0меліоративному комплексі тому, що є
реальна потреба для співпраці з різними суб'єктами рин0
кових відносин, у тому числі з приватними підприємниць0
кими бізнес0структурами в різних формах та на різних умо0
вах.

Залишаються актуальними питання якості водних ре0
сурсів, від яких залежить здоров'я нації, умови проживан0

ня, тривалість життя а також виробнича діяльність насе0
лення країни. Тому для більш ефективного вирішення цих
проблем пропонуємо деталізувати визначене поняття стра0
тегії забезпечення належної якості водних ресурсів.

Стратегія забезпечення якості водних ресурсів перед0
бачає узгодження наявних систем управління якістю на
рівні державних контролюючих органів, на громадському
рівні, на рівні власне виробничих об'єктів, на рівні спеці0
альних контролюючих інстанцій та насамкінець на рівні
міжнародних інституцій.

Зокрема, питаннями якості водних ресурсів на держав0
ному рівні займаються Міністерство екології та природних
ресурсів України, Міністерство України з питань надзви0
чайних ситуацій, Міністерство охорони здоров'я, Міністер0
ство аграрної політики України, Державне агентство вод0
них ресурсів України, Міністерство з питань житлово0ко0
мунального господарства України в межах своїх чітко виз0
начених компетенцій.

Державні органи здійснюють моніторинг якості вод0
них ресурсів за наступними напрямами [4]:

— Міністерство екології та природних ресурсів — по0
верхневих і морських вод (гідрохімічні та гідробіологічні

Рис. 1. Схема
маршрут формування та реалізації стратегії
розвитку діяльності водогосподарської організації
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визначення, вміст забруднюваль0
них речовин, у тому числі радіо0
нуклідів); підземних вод (гідроге0
ологічні та гідрохімічні визначен0
ня складу і властивостей, у тому
числі залишкової кількості пести0
цидів та агрохімікатів, оцінка ре0
сурсів); джерел скидів стічних вод
(вміст забруднювальних речовин,
у тому числі радіонуклідів); вод0
них об'єктів у межах природоохо0
ронних територій (фонова кількість забруднювальних ре0
човин, у тому числі радіонуклідів); повеней, паводків, сніго0
вих лавин, селів (у районах спостережних станцій); назем0
них і морських екосистем (фонова кількість забруднюваль0
них речовин, у тому числі радіонуклідів);

— Міністерство України з надзвичайних ситуацій —
поверхневих і підземних вод (вміст забруднювальних ре0
човин, у тому числі радіонуклідів); наземних і водних еко0
систем (біоіндикаторні визначення); джерел скидів стічних
вод (вміст забруднювальних речовин, обсяги скидів);

— Міністерство охорони здоров'я України — поверх0
невих вод суші і питної води (хімічні, бактеріологічні, рад0
іологічні, вірусологічні визначення); морських вод, міне0
ральних і термальних вод, лікувальних грязей, озокериту,
ропи лиманів та озер (хімічні, бактеріологічні, радіологічні,
вірусологічні визначення);

— Міністерство аграрної політики України — поверх0
невих вод сільськогосподарського призначення (токсико0
логічні та радіологічні визначення, залишкова кількість пе0
стицидів, агрохімікатів і важких металів);

— Державне агентство водних ресурсів України —
річок водосховищ, каналів, зрошувальних систем і водойм
у межах водогосподарських систем комплексного призна0
чення, систем міжгалузевого та сільськогосподарського во0
допостачання (вміст забруднювальних речовин, у тому числі
радіонуклідів); водойм у зонах впливу атомних електрос0
танцій (вміст радіонуклідів); поверхневих вод у прикордон0
них зонах і місцях їх інтенсивного виробничо0господарсь0
кого використання (вміст забруднювальних речовин, у тому
числі радіонуклідів); зрошуваних та осушуваних земель (гли0
бина залягання та мінералізація грунтових вод, ступінь за0
соленості та солонцюватості грунтів); підтоплення сільських
населених пунктів, прибережних зон водосховищ (перефор0
мування берегів і підтоплення територій). Органи Держво0
дагентсва надають усім зацікавленим суб'єктам системи
моніторингу інформацію про державний облік використан0
ня вод і скидання стічних вод водокористувачами;

— Міністерство з питань житлово0комунального гос0
подарства України — питної води централізованих систем
водопостачання (вміст забруднювальних речовин, обсяги
споживання); стічних вод міської каналізаційної мережі та
очисних споруд (вміст забруднювальних речовин, обсяги
надходження).

Отже, з вищенаведеного можна зробити висновок, що
якість водних ресурсів повністю забезпечується здійсню0
ваним державним контролем. Сьогодні також існує бага0
то громадських організацій, які тримають на контролі пи0
тання якості водних ресурсів. Виробничі підприємства, в
свою чергу, дотримуються екологічних вимог, стандартів
та чинного законодавства. Питання якості водних ресурсів —
також в компетенції місцевих органів влади та органів
місцевого самоврядування. Активною є позиція в цих пи0
таннях у міжнародних організацій, що викликано незво0
ротними процесами зміни клімату та їх можливими на0
слідками. Така державна і міжнародна політика дозволяє
на постійній основі здійснювати функції регулювання та на0
гляду за якістю водних ресурсів.

ВИСНОВКИ
Отже, можна зробити висновок, що для досягнення ста0

більного, інноваційного, безпечного розвитку галузі водно0
го господарства та для того, щоб мати достатні, адекватні
фінансові ресурси і споживачів платних послуг необхідно
розробити та виконати відповідні стратегії розвитку в цьо0
му напрямі. Наслідки реалізації вказаних стратегій розвит0
ку проявлятимуться на економічному, екологічному, соці0
альному, регіональному та демографічному рівнях націо0
нальної економіки. В результаті аналізу категорії "страте0
гія" наведене авторське визначення, яке, на відміну від існу0
ючих, стосується бюджетної сфери та визначає пріоритетні
напрямки діяльності та розвитку. Зокрема, визначено стра0
тегічні напрями діяльності та розвитку для водогосподарсь0
ких організацій. З урахуванням галузевих специфік діяль0
ності водного господарства побудовано схему0маршрут
розробки ефективних стратегій розвитку його організацій.
Відповідно до представленого тлумачення стратегії бюджет0
ної організації визначено поняття її ефективності та критерії
оцінки. Також здійснено апробацію розроблених вченими
стратегій до особливостей діяльності водного господарства.
У зв'язку з тим, що якість водних ресурсів завжди в полі
зору і науковців, і практиків, деталізовано визначення по0
няття "стратегія забезпечення належної якості водних ре0
сурсів" з позиції інституційного забезпечення держави, гро0
мадськості, виробничих об'єктів, контрольних інстанцій та
міжнародних організацій.

В результаті проведеного дослідження є підстави при0
пустити, що розроблені стратегії будуть використані на
практиці, принесуть реальну користь і окреслять перспек0
тиви результативної діяльності. Теоретична значущість ро0
боти полягає в тому, що ці питання у водогосподарсько0
меліоративному комплексі раніше не розроблялися і є
відносно новими.

Перспективи подальших розробок у цьому напрямі по0
лягають у доповненні переліку ефективних стратегій для вод0
ного господарства країни та критеріїв оцінки ефективності.
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Таблиця 1. Види стратегій для водного господарства


