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PROBLEMS OF STATE REGULATION OF PROPERTY RIGHTS ON NATURAL RESOURCE
POTENTIAL OF UKRAINE

У рамках інституційної теорії державі належить роль особливого типу організації, яка фунда-

ментально відрізняється від інших формацій, тим, що є неринковим інститутом. У статті розк-

ривається сутність проблем державного регулювання прав власності на природно-ресурсний

потенціал України задля збереження і розвитку природного капіталу України, адже саме права

власності є головною сферою державного контролю. При цьому особливу увагу приділено сту-

пеню специфікації прав власності на природні ресурси та екосистемні функції природи через

державні механізми впливу на діяльність формальних інститутів неринковими методами, в ос-

нові яких лежить право на власність. За результатами дослідження сформульовано базові підхо-

ди до методологічного забезпечення механізмів державного регулювання прав власності на

природно-ресурсний потенціал у контексті формування природно-ресурсних відносин в Україні.

Вони охоплюють комплекс заходів за трьома напрямами: організаційний, економічний, фінан-

совий. Зокрема організаційний, передбачає побудову у сфері природокористування дієвої

системи господарських інститутів, функціонування яких забезпечувало б комплексне, ефек-

тивне з економічної, соціальної та екологічної точок зору господарювання. Економічний — це

формування механізму повноцінного залучення природних ресурсів у господарський процес

через капіталізацію ресурсів. Цей процес включає в себе такі паралельно-послідовні етапи, як

комплексна оцінка ресурсів та екосистемних функцій природи, визначення прав власності та

провомочностей щодо їх користування; сек'юритизація ресурсів. Фінансовий — запроваджен-

ня фінансового механізму, що забезпечує ефективну паритетну участь державної, регіональ-

ної та місцевої влади, суб'єктів господарської діяльності в управлінні природно-ресурсними

комплексами через фінансування необхідних природоохоронних та інших програм розвитку

природно-ресурсного потенціалу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна державна політика України, спрямована на

побудову ринкових відносин, які передбачають транс-
формацію відносин інституту та інституцій власності.
При цьому зміни в системі державного управління ви-
магають оптимізації не лише інституціональних перетво-
рень, а й створеннг теоретико-методологічних ме-
ханізмів державного регулювання прав власності на
об'єкти природного капіталу. Цей процес супровод-
жується необхідністю виявлення та вирішення цілого
спектру проблем державного регулювання прав влас-
ності на природно-ресурсний потенціал України, що в
свою чергу передбачає визначення нових механізмів,
інститутів і пріоритетів розвитку української держави з
метою досягнення сталого розвитку.

Важливими інститутами впливу, які визначають век-
тори розвитку в державі є формальні інститути. До них
відносяться правові норми, встановлені державою, які
мають обов'язковий для виконання характер [1]. Най-
частіше формальні інститути визначаються як основні
механізми інституційної підтримки природно-ресурсної
політики в країні [2]. Інституційна підтримка заходів по
оптимізації природокористування і природовідтворен-
ня з боку держави може вестися в двох площинах, зок-
рема вдосконалення законодавства і нормативних актів,
а також утворення нових організаційних структур [3].
Ця думка цікава тим, що в самій інституційній теорії роль

Within the institutional theory, the state has the role of a special type of organization that

fundamentally differs from other formations, that is, a non-market institution. This article reveals

the essence of the problems of state regulation of ownership rights to the natural resource potential

of Ukraine in order to preserve and develop Ukraine's natural capital, since property rights are the

main area of state control. At the same time, special attention is paid to the degree of specification

of ownership rights to natural resources and ecosystem functions of nature through state mechanisms

of influence on the activity of formal institutes non-market methods, which are based on the right to

property. The results of the study formulated the basic approaches to the methodological provision

of mechanisms of state regulation of ownership rights to natural resource potential in the context of

the formation of natural resource relations in Ukraine. They cover a range of activities in such three

areas: organizational, economic, financial. In particular, the organizational provides for the

construction of an efficient system of economic institutions in the field of natural resources, the

functioning of which would provide a comprehensive, effective economic, social and environmental

point of view management. Economic is the formation of a mechanism for the full involvement of

natural resources in the economic process through the capitalization of resources. Financial —

introduction of a financial mechanism that ensures an effective parity of participation of state, regional

and local authorities, economic entities in the management of natural resource complexes through

the financing of the necessary environmental protection and other programs for the development of

natural resource potential.
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держави зводиться до закріплення "правил гри" зако-
нодавчо, а також інструктивних норм і правил, що рег-
ламентують діяльність фізичних і юридичних осіб [4].
Тому в рамках інституційної теорії, державі відводить-
ся роль особливого типу організації, яка фундаменталь-
но відрізняється від інших формацій тим, що являється
неринковим інститутом.

Зазначені особливості дають підстави сформулю-
вати наукову проблему, що впливати на діяльність фор-
мальних інститутів в умовах ринку можна лише нерин-
ковими методами, в основі яких лежить право на
власність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз проблем державного регулювання природо-
охоронної діяльності у своїх працях висвітлювали такі
вітчизняні та зарубіжні науковці: О. Веклич, Т. Галуш-
кіна, Л. Гринів, О. Гнаткович, В. Голян, Л. Мельник,
П. Скрипчук, А. Сохнич, В. Коваль, М. Хвесик, Г. Черев-
ко, А. Якимчук, С. Бобильова, Г. Моткіна, А. Тулупова,
A. James, M. Green, J. Paine, J. Dixon, S. Pagiola, B. Brink,
R. Butler та інші. Разом з тим, дослідження торкаються
переважно економічної складової природокористуван-
ня, а виокремлення серед них проблем формування прав
власності на природно-ресурсні блага країни залиша-
ються нечисельними.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виявити, проаналізувати та обгрунтувати проблеми

державного регулювання прав власності на природно-
ресурсний потенціал України.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Методологічно питання передачі прав власності на
ресурси є ключовими в інституційній теорії щодо до-
слідження проблем забруднення довкілля та розвитку
природного капіталу. А. А. Голуб та Є. Б. Струкова за-
значають, що проблеми в природоохоронній діяльності,
в першу чергу, пов'язані з нерозвиненістю природно-
ресурсних відносин у сфері прав власності на багатства
природи [5]. Це обумовлено тим, що процес споживан-
ня благ навколишнього середовища пов'язаний з наяв-
ністю "зовнішніх ефектів". Для їх мінімізації авторами
було запропоновано два шляхи:

1. Приватизація природних багатств. У даному ви-
падку мінімізуються витрати держави на охорону дов-
кілля та екологічні проблеми переносяться на місцевий
рівень. Однак, необхідною умовою є точна специфіка-
ція конкретних забруднювачів.

2. Посилене державне регулювання у сфері при-
родокористування. При цьому зростає професійна
роль державних інститутів і виникає необхідність
підвищення ефективності адміністративного підходу
в управлінні природним потенціалом країни та її ре-
гіонів.

Необхідно враховувати умови, за яких відбуваєть-
ся перерозподіл прав власності. Слід зазначити, що у
випадку недосконалості ринкових механізмів суб'єкти
господарювання схильні орієнтуватися на отримання
найближчих швидких ефектів, не думаючи при цьому
про довгострокові, а тим паче про понад довгострокові
наслідки своєї діяльності, і завжди буде віддавати пе-
ревагу отриманню поточного прибутку [5]. За таких
умов, природні ресурси слід розділяти на такі, які мож-
на гіпотетично передавати в приватну власність, зокре-
ма: земля, мінеральні, водні ресурси із застереженням,
що необхідно мати при цьому чіткі механізми контролю
за їх використанням та ті, які передавати в приватну
власність не можна, наприклад, сонячну енергію.
Оскільки, функція контролю в Україні з питань ефек-
тивного природокористування знаходиться на досить
низькому рівні, то до даних процесів необхідно підхо-
дити виважено та не допускати необдуманої привати-
зації об'єктів природокористування.

Так, через значну нерівномірність у приватизацій-
них процесах, склалася деформована структура пере-
розподілу прав на земельні ресурси. Так, станом ще на
2011 рік 80% земельних ресурсів були зосереджені в
руках лише 17% населення України. При цьому чітко
простежується нецільове використання цих ресурсів,
саме вони практично повністю здаються в оренду і не
використовуються за прямим призначенням. Ця пробле-
ма пов'язана з так званими "трансакційними витратами",
під якими розуміються витрати, пов'язані з фіксацією,
зміною та захистом прав власності на різні фактори гос-
подарської діяльності. Трансакційні витрати є непродук-
тивними, а тому вони приводять до втрат у добробуті
суспільства [6].

Слід зазначити, що трансакційні витрати є на-
слідком "провалів ринку". Якщо права власності закр-
іплені чітко, то ці витрати незначні. Якщо ж ступінь спе-
цифікації прав власності є низьким, то це призводить
до порушення стимулу займатися господарською
діяльністю легально та створює негативні тенденції у
сфері розвитку природного капіталу. Саме цей висно-
вок є найважливішим для розуміння проблем держав-
ного регулювання прав власності на природні блага в
контексті формування природно-ресурсних відносин
в Україні.

Варто зазначити, що в Україні на сьогодні реалі-
зується більше "м'який", ніж "жорсткий" підхід до
управління процесами природокористування. Проте
соціологічні дослідження, проведені ще П. Сорокіним
в середині XX ст., констатували закономірність: якщо в
державі демократичні процеси перебувають у почат-
ковій стадії формування, то виникає велика ймовірність
того, що так звана "влада більшості" сприятиме скорі-
ше процесам хаосу, ніж послідовній реалізації норм
існуючих законів [7]. Тому, на наш погляд, в умовах
низького ступеня закріплення та формального дотри-
мання законодавчо-нормативного поля в Україні,
найбільш оптимальним є органічне поєднання жорстких
прямих методів державного управління щодо встанов-
лення природоохоронних норм і правил та м'яких не-
прямих методів державного регулювання пов'язаних із
створенням соціально-екологічно-економічних ме-
ханізмів розвитку природного капіталу країни. Такий
підхід пояснюється тим, що система стимулів починає
діяти, лише тоді, коли немає протиріч між приватним і
державним сектором і вже встановлені чіткі взаємовід-
носини між ними. В іншому випадку лібералізація прав
власності призводить до того, що держава передає пра-
ва на використання лише природно-ресурсний потенціал
з високим економічним ефектом і багаті на екосистемні
функції території, які мають національне природоохо-
ронне значення.

Методологічне забезпечення механізмів державно-
го регулювання прав власності на природно-ресурсний
потенціал країни, формування та розвиток природно-
ресурсних відносин в Україні вимагає істотних змін як в
екологічному законодавстві, так і в процедурах його
застосування.

Згідно з Конституцією України: "Земля, її надра, ат-
мосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що
знаходяться в межах території країни, природні ресур-
си її континентального шельфу, виключної (морської)
економічної зони є об'єктами права власності українсь-
кого народу. Від імені Українського народу права влас-
ника здійснюють органи державної влади та органи
місцевого самоврядування в межах, визначених цією
Конституцією" [8]. Взявши до уваги, вимоги основного
закону, слід констатувати, що специфікація прав сусп-
ільної власності на природний капітал в Україні має ряд
дискусійних положень:

1. Громадяни України не обізнані про свої права
власності на державні активи і природні блага, а також
наскільки ефективно вони використовуються. У зв'язку
з цим, багатства природи використовуються за принци-
пом "першим зайняв, першим скористався". Оскільки всі
громадяни України мають право на користування при-
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родними благами, оскільки вони є загальним надбан-
ням, то фактично, кожен індивід може ними скориста-
тися лише після їх захоплення. У результаті, як стверд-
жує О.Б. Ярош, виходить, що всі мають загальне право
на нерозроблені ресурси та індивідуальне право   на ек-
сплуатовані [9]. З позиції теорії громадського вибору,
в такому випадку, ніхто не зацікавлений в обліку
наслідків від виснаження природно-ресурсного потен-
ціалу. Адже економічні втрати розподіляються між усі-
ма членами суспільства, а державні посадовці, в якості
представників народу, несуть мізерно малу їх частину.
Це призводить до існування сильних стимулів щодо
збільшення лише особистого багатства, а не суспільно-
го.

2. Нині в Україні існує близько 300 загальнодержав-
них цільових програм, у т.ч. числі в галузі охорони на-
вколишнього середовища 12 програм, спрямованих на
поліпшення якості повітря, води, збереження біорізно-
маніття, розвиток мережі національних заповідників
тощо, а також 20 цільових програм, пов'язаних з еко-
логічною проблематикою регіонів. Їх реалізацією зай-
маються різні виконавчі органи влади у співпраці з
міністерством екології та природних ресурсів України.
Виникає складність щодо контролю за їхнім виконан-
ням. При цьому кошти, виділені на реалізацію заходів,
розпорошуються за чисельними напрямами та не вра-
ховують принципу пріоритетності. Це пов'язано, в пер-
шу чергу з тим, що не відпрацьовані механізми взаємо-
відносин між державними та приватними інститутами. У
результаті, нівелюється стратегічна орієнтація та основ-
на ідея державних програм — поліпшення якості стану
довкілля і розвиток природного капіталу країни в інте-
ресах всього суспільства [10].

3. Окрім Міністерства екології та природних ре-
сурсів України, а також департаментів екології та при-
родних ресурсів при державних адміністраціях части-
на питань сфери природокористування, зокрема роз-
відка та експлуатація, регулюється галузевим законо-
давством. Таким чином, різні функціональні підрозді-
ли часто вдаються до інформаційної закритості, до
приховування та спотворення інформації, а також зло-
вживання монопольним становищем. Це відображаєть-
ся, як у поведінці державних чиновників, у яких відсутні
стимули ефективно контролювати експлуатацію ре-
сурсів, так і суб'єктів господарської діяльності, які ча-
сто прагнуть нав'язати імпліцитний контракт слабкій
державі. При цьому регулюючі та контролюючі орга-
ни не завжди мають достовірну та об'єктивну інфор-
мацію, що в підсумку повністю нівелює ефективний
контроль.

4. За практично 30 років становлення вітчизняного
законодавства у сфері природокористування та приро-
довідтворення була створена досить складна для тлу-
мачення, внутрішньо непослідовна система норматив-
них актів, що важко піддається контролю і практичній
реалізації. Нині є чимало прикладів суперечливого зас-
тосування різних правових норм. До прикладу, діючий
на сьогодні Лісовий кодекс України містить у собі тер-
мінологію, впроваджену "Основами лісового законо-
давства СРСР і союзних республік", який розглядає ліс
і землю, на якій він росте, як окремі категорії [11; 12]; в
лісовий фонд окрім іншого включаються болота та во-

дойми, що надані для ведення потреб лісового госпо-
дарства (ст. 5) [11], а правовий статус цих об'єктів регу-
люється нормами як водного, так і лісового права; на
ліси одночасно поширюється дія норм земельного за-
конодавства (гл. 11) [12], хоча це не виключає їх зі сфе-
ри регулювання лісового права. Суперечності в Земель-
ному, Водному та Лісовому кодексах стосуються і ста-
тусу природоохоронних зон уздовж річок у районах,
прилеглих до лісових угідь [13, с.156]. Таким чином,
поділяємо висновок про те, що на сьогодні право Ук-
раїни не пропонує достатньо чітких та уніфікованих кри-
теріїв для визначення конкретних норм [14]. Спроби
вирішити правові колізії здійснювалися у 2006 р., коли
був переглянутий Лісовий кодекс і водне законодавство.
Проте, залишається не вирішеним одне з ключових пи-
тань   кодифікація законів про навколишнє середовище
і їх гармонізація із нормами міжнародного права. Ви-
рішення цього завдання, за оцінками експертів, сягає
1 млрд дол. США [15]. Також потребує глибокого ана-
лізу ефективність та результативність вже прийнятих
розпоряджень і, відповідно, пов'язаних з ними імпле-
ментаційних витрат.

5. Специфікація прав власності на ресурси зале-
жить від юридичного забезпечення захисту об'єктів
природно-ресурсного потенціалу від можливого запо-
діяння збитку. Ця законодавча проблема в методоло-
гічному плані полягає в необхідності розробки пакету
документів для введення в практику методики комп-
лексної оцінки збитків природно-ресурсного потенці-
алу, що визнається нормами міжнародного права.
Міжнародне право висуває вимогу імплементації
міжнародних стандартів у національну правову систе-
му. У зв'язку з цим, всі проекти та прийняті нормативні
акти мають проходити перевірку Міністерства екології
та природних ресурсів України на предмет їх сумісності
з директивами і регуляціями Європейського союзу.
Така процедура формально належить до юрисдикції
Міністерства юстиції України, що є наслідком частої
неузгодженої роботи двох міністерств та виражається
у значних інформаційних витратах. Відповідні припи-
си Європейського союзу знаходяться в сфері повно-
важень Міністерства юстиції України, але в реальних
умовах Міністерство екології та природних ресурсів їх
не виконує за причиною відсутності на це людських та
фінансових ресурсів. У результаті, в країні ефективно
не діє система екологічних штрафів і платежів, які є
дуже незначні та не представляють реальних важелів і
стимулів для екологізації виробництва та раціонально-
го природокористування, що, в свою чергу, суперечить
принципам і підписаним домовленостям з питань реа-
лізації концепції сталого розвитку. Головна проблема
правової перебудови законодавчої бази України у
сфері збереження та розвитку довкілля полягає у не-
обхідності пов'язати державну соціальну, екологічну
та економічну політики.

6. Формальна оцінка суспільних злочинів, пов'яза-
них із протиправним заволодінням природними ресур-
сами, відображається в санкціях відповідних криміналь-
но-правових норм за допомогою таких засобів, як види
та розмір покарання. Розглядаючи види та розміри
санкцій, слід звернути увагу на той факт, що майже всі
вони є альтернативними, тобто такими, що містять вка-
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зівку на два або більше види основних покарань, із яких
суд, як правило, обирає одне при чому, більш м'яке у
відповідності з пропагандою гуманізації суспільства. В
Україні, на жаль, незважаючи на системні лісопорушен-
ня, землепорушення тощо, засудження злочинців є оди-
ничним явищем. Ще рідкісніше — призначення реаль-
ного покарання. Зокрема за 2015 рік за природоохо-
ронними статтями Кримінального кодексу України за-
суджено 906 осіб, із них реальне покарання призначе-
не лише 9 особам. Тобто, на жаль, слід констатувати,
що Кримінальний процесуальний кодекс України, по
своїй суті, не відповідає реаліям життя в Україні, він не
дає можливості притягнути до відповідальності осіб, які
займаються розкраданням та нищенням природних ба-
гатств [16].

7. Із висновків зроблених в попередніх пунктах вип-
ливає необхідність більш системного і комплексного
врегулювання конституційних засад еколого-економіч-
них відносин. У конституціях багатьох країн світу є спе-
ціальні розділи щодо економічної та екологічної сис-
тем. Проте в нашому основному Законі питання еколо-
го-економічного характеру свого відображення не знай-
шли та виявилися належним чином не систематизова-
ними. Актуальним убачається й питання приведення еко-
логічної термінології до міжнародних стандартів. Це
призводить до плутанини та непорозумінь у правовому
регулюванні еколого-економічних відносин і не відпо-
відає сучасній національній та міжнародній практиці
нормотворення [18].

8. Слід відмітити, що чинний на сьогодні Закон Ук-
раїні Про охорону навколишнього природного сере-
довища" [17], у цілому є достатньо якісним для рег-
ламентації екологічних відносин у сучасних умовах.
При всьому цьому, на сьогодні актуалізувалася про-
блема проведення нової кодифікації екологічного
права. Тому наступним кроком має стати підготовка
та затвердження Екологічного кодексу України. Хоча
природні ресурси і є самостійними об'єктами права
власності, однак вони перебувають у нерозривному
екологічному взаємозв'язку одне з одним, фактично
їх не можна відокремлювати від природного середо-
вища. Це є одним з вагомих аргументів на користь
прийняття Екологічного кодексу України як комплек-
сного акта.

9. Як вже було зазначено, згідно з Конституцією
України, земля та інші природні ресурси в Україні є
об'єктами права власності Українського народу. З ог-
ляду на ці конституційні вимоги викликає стурбо-
ваність перспектива легітимації ринку земель
сільськогосподарського призначення. Попри існуван-
ня мораторію на продаж таких земель, відомі неодно-
разові спроби ухвалити закони про ринок чи про обіг
земель сільськогосподарського призначення. Однак
належної правової основи врегулювання цих питань
з урахуванням інтересів всього Українського народу
на сьогодні не створено. При цьому на підтримку ідеї
щодо необхідності відкриття вільного продажу зе-
мель сільськогосподарського призначення наводять-
ся приклади існування такого ринку в багатьох дер-
жавах світу. Проте вказане не відповідає дійсності. У
всіх державах ринок земель жорстко регульований,
обставлений численними умовами й обмеженнями або

взагалі не допускається у суспільних інтересах та в
інтересах вітчизняного сільськогосподарського това-
ровиробника, грунтується передусім на орендних
відносинах. Слід звернути увагу на численні випадки
змін у цільовому призначенні сільськогосподарських
земель, передачу в постійне користування для інших
потреб лісів, земельних ділянок природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного призначення тощо [18,
с. 18].

10. Оскільки природні ресурси є правом власності
Українською народу то це визначає цільову спрямо-
ваність їх використання. Такими цілями, очевидно, ви-
ступають екологічні за змістом та суспільно корисні за
значенням цілі, що стосуються інтересів народу в ціло-
му. Належність усіх природних ресурсів Українському
народові на титулі власності передбачає відкритість
відповідних об'єктів власності для їх використання ус-
іма громадянами України, зокрема, в порядку загаль-
ного та спеціального природокористування. Разом з
тим, постає риторичне запитання: "Чи може представ-
ник народу самостійно звернутись до суду за захис-
том свого природного права   дихати чистим повітрям?"
Ні. У судах України таких позовів немає. І немає їх че-
рез те, що судова практика, насамперед, ставить пи-
тання,   яке право громадянина порушено і чи є у нього
це право. Більше того, підтвердити наявність такого
права у громадянина відсутня, а отже, і захистити він
його не може. В значній мірі причиною цього є недо-
статнє науково-методологічне підгрунтя щодо форму-
лювання змістовного наповнення правосуб'єктності
Українського народу як титульного власника природ-
них ресурсів в Україні, взаємозв'язку і взаємодії
органів публічної влади, покликаних від його імені
здійснювати права власника на ці ресурси. Окрім того,
необхідно внести відповідні зміни до Цивільно-проце-
суального кодексу України, надавши можливість
фізичним особам звертатись з позовами на захист
своїх екологічних прав, які витікають з права власності
Українського народу, та закріпити право на колективні
позови. Надання такого права буде реальним кроком
на шляху реалізації громадянами своїх конституційних
прав. Створення механізму реалізації і захисту права
власності Українського народу сприятиме чіткому і
неухильному забезпеченню реалізації природоохорон-
них норм, з метою задоволення публічних екологічних
інтересів суспільства [19].

Основним інструментарієм, за допомогою якого
слід розбудовувати систему державного регулювання
правами власності на природно-ресурсний потенціал
України, мають стати методологічні принципи нової
філософії господарювання, що розкривається у концеп-
тах "зеленої" та "синьої" економіки. Так, з одного боку,
це розвиток управляємої "зверху до низу" зеленої еко-
номіки з таким інструментарієм, як екологічні обмежен-
ня й податки, капіталізація природно-виробничих відно-
син, державне втручання й видатки на охорону навко-
лишнього середовища, цільові програми бюджетного
розвитку соціальної сфери, глобальні ініціативи та їх
підтримка на державному рівні. З іншого боку, це прин-
ципи синьої економіки, основним напрямом впровад-
ження яких є рух "знизу до верху"   екологічні соціальні
та бізнес-ініціативи, розвиток екологічно безпечного
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безвідхідного виробництва, альтернативної енергетики,
органічної промисловості і сільського господарства,
розвиток корпоративної соціально-екологічної відпо-
відальності тощо [20, с. 316].

ВИСНОВКИ
Такими чином, можна сформулювати новітній тео-

ретико-методологічний концепт забезпечення ме-
ханізмів державного регулювання прав власності на
природно-ресусний потенціал України   його сутність
знаходиться в переорієнтації на інтереси і потреби лю-
дини як частини природи й водночас економічно-актив-
ного елемента природно-антропогенної системи. Такий
акцент створює підгрунтя для високоефективного та
водночас екологоорієнтованого господарювання, коли
держава в системі управління орієнтується на інтереси
людини як елементу природи, коли сама людина при
цьому не відділяється від єдиної екосистеми, не проти-
ставляє себе довкіллю, а вважає себе її органічною
складовою. Фактично, в цьому полягає суть тріади ста-
лого розвитку "людина   економіка — довкілля", коли
людина посідаючи центральне місце в екосистемних
перетвореннях, разом з тим, бере на себе й відпові-
дальність за застосування ефективних механізмів при-
родокористування та природовідтворення.

У підсумку, можна сформулювати базові підходи до
методологічного забезпечення механізмів державного
регулювання прав власності на природно-ресурсний
потенціал у контексті формування природно-ресурсних
відносин в Україні. Вони включають у себе такі поло-
ження:

1) в організаційному аспекті — це побудова у сфері
природокористування дієвої системи господарських
інститутів, функціонування яких забезпечувало б комп-
лексне, ефективне з економічної, соціальної та еколо-
гічної точок зору господарювання;

2) в економічному аспекті   це формування механіз-
му повноцінного залучення природних ресурсів у гос-
подарський процес через капіталізацію ресурсів. Цей
процес включає в себе такі паралельно-послідовні ета-
пи, як комплексна оцінка ресурсів та екосистемних
функцій природи, визначення прав власності та прово-
мочностей щодо їх користування; сек'юритизація ре-
сурсів;

3) у фінансовому аспекті — це запровадження
фінансового механізму, що забезпечує ефективну па-
ритетну участь державної, регіональної та місцевої вла-
ди, суб'єктів господарської діяльності в управлінні при-
родно-ресурсними комплексами через фінансування
необхідних природоохоронних та інших програм роз-
витку природно-ресурсного потенціалу.

Увесь склад вищезазначених компонентів підсистем
забезпечує гнучкість державного механізму управлінн-
ня, формування набору найбільш ефективних на дано-
му рівні господарювання соціально-еколого-економіч-
них інструментів впливу, необхідних для досягнення
цілей і завдань, визначених багаторівневою стратегією
розвитку природно-ресурсного потенціалу країни. Вод-
ночас підпорядкованість кожного рівня механізму
єдиній меті та принципам забезпечує цілісність його
функціонування та утворює стійкий взаємозв'язок між
ними.
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