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ПЕРЕДМОВА 
 

Облаштування навколишнього середовища на засадах сталого розвитку 
сьогодні є найактуальнішою суспільною потребою в усьому світі, що 
відображено ООН у Цілях сталого розвитку на період до 2030. Для України 
зазначена проблема має першочергове значення, і на державному рівні це 
закріплено Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на 
період до 2030 року». Утім, наразі питання полягає не тільки в тому, якими є 
наші цілі на цьому шляху, але насамперед, яким чином досягнути цільових 
орієнтирів подальшого розвитку на засадах сталості. Звісно, що для різних 
держав і навіть окремих територій методи і засоби, які використовуються 
мають свої особливості. Однак існують чинники, що здійснюють 
загальносистемний вплив на процедуру прийняття управлінських рішень. До 
них передусім відносяться трансформаційні фактори загального характеру, 
пов’язані з інноваційними технологіями, які притаманні  четвертій 
промисловій революції. 

Новітній технологічний прорив приніс у життя нанотехнології, штучний 
інтелект, цифровізацію  управління, роботизацію  виробництва,  методи 
використання великих даних тощо. Одним із ключових чинників впливу 
стають інноваційні формати організації економічної діяльності – платформна 
економіка, бізнес-екосистеми, високотехнологічні крафтові виробництва, 
корпоративні утворення на базі організації внутрішнього підприємництва, 
кластерні технології, публічно-приватне партнерство за участю влади, бізнесу 
і громадських об’єднань тощо. Саме вони потребують переосмислення 
основних економічних категорій, спираючись на які маємо можливо 
обґрунтувати адекватні сучасним реаліям передумови побудови новітньої 
моделі управління природними ресурсами як активами просторового 
розвитку за полісуб’єктним концептом, сутність якого полягає у відході від 
традиційної моделі державного управління природокористуванням з 
делегуванням широких повноважень з управління природними ресурсами 
місцевим громадам, бізнесу і населенню. 

У монографії зосереджено увагу перш за все на двох категоріях – 
простір та природно-ресурсні активи. Щодо першої, то акцент зроблено на 
трактуванні, наближеному до ознак комунікативних зв’язків між суб’єктами 
господарювання та інтересами, які їх обумовлюють, тобто зроблено спробу 
відійти від традиційного розуміння простору як здебільшого пов’язаного із 
визначенням територіальних ознак у площину багатошарового 
надтериторіального утворення. Екстериторіальність сучасних просторових 
утворень   підтверджується   й   тим,   що   в   епоху   цифровізації   фактично 
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управлінський простір стає віртуальним із вільним доступом до нього 
безвідносно до фізичного місця розташування суб’єкта управління. Стосовно 
категорії природно-ресурсний актив, то тут головним стає його визначення не 
тільки і не стільки як предмета праці й засобу виробництва, скільки саме 
засобу забезпечення продуктивних умов життєдіяльності людини та джерела 
рентного доходу, що розподіляється між власниками, розпорядниками і 
користувачам природного ресурсу. 

У той же час автори наполягають на принциповій можливості поєднання 
матеріальних і нематеріальних складових систем господарювання, але в 
нових конфігураційних межах цифровізованого простору господарювання, 
організованого за платформною моделлю бізнес-екосистеми. Відповідно до 
цього, оперуючи новими змістовними ознаками категорій простір 
функціоналів, простір розміщення виробничих та природно-ресурсних 
об’єктів управління, простір інформаційного забезпечення комунікативних 
зв’язків, соцієтальний простір, простір комунікацій тощо, автори намагалися 
зробити спробу поєднання природно-ресурсних активів із засобами 
організації виробничої сфери діяльності людей в єдину, цілісно- 
функціональну систему, в якій збалансовано представлено інтереси як 
владних структур, так і бізнесу, а також населення територій. 

Природно-ресурсні активи у фінансово-економічному  трактуванні 
здатні стати одним із вагомих важелів, що виконують мотиваційну функцію, та 
відповідним локомотивом трансформацій у всьому господарському просторі. 
На їх основі у точках зростання за допомогою відповідних економічних 
драйверів створюватимуться виробництва, найбільш адекватні природно- 
ресурсному потенціалу територій. Також на прикладі природно ресурсних 
активів, по суті, видається можливим здійснити оцінку ефективності та 
конкурентоспроможності використання ключових  компетенцій просторових 
утворень оновленого типу, які виникатимуть із подальшим розвитком 
процесів децентралізації. 

У рамках інноваційних підходів просторова система управління 
природно-ресурсними активами об’єктивно змушена орієнтуватися на 
використання динамічних моделей, адаптованих до умов простору 
господарської діяльності відповідно до мета, мезо-, мікро- та нано- 
масштабного рівня. Безумовно, що варіативний метод управління природно- 
ресурсними активами обумовлює і нестандартний алгоритм етапів 
імплементації нововведень у господарську практику, який у монографії 
включає етапи ініціації, консолідації та інкорпорації, за котрими 
вибудовуватиметься полісуб’єктна модель управління природно-ресурсними 
активами територіальних утворень. 

Особливу увагу присвячено питанням виявлення  домінант 
просторового концепту управління природно-ресурсними активами на 
засадах   формалізації   організаційного   механізму   реалізації   проективних 
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рішень щодо практичних рекомендацій упорядкування природно-ресурсної 
діяльності. Також зосереджено увагу на окремій методологічній позиції, 
пов’язаній із синхронізацією положень процесного, ресурсного, 
інформаційного і платформного підходів, що забезпечує синергетичний ефект 
у формуванні управлінської платформи бізнес-екосистеми як передумови 
використання природно-ресурсних активів для впорядкування простору 
життєдіяльності, підвищення рівня і покращання якості життя територіальної 
спільноти та суспільства країни в цілому. 

У першому розділі монографії «Домінанти просторового управління 
природно-ресурсними активами» розглядаються питання, пов’язані із 
сучасними поглядами на формування концепту просторового управління 
природними ресурсами, системно-структурною організацією просторового 
управління природно-ресурсними активами, визначенням у зв’язку з цим 
цільових функціоналів забезпечення ефективного освоєння природно- 
ресурсних активів та комбінаторики домінант управління ними.  Загальним 
вихідним результатом цієї частини роботи є уявлення про змістовні ознаки 
просторової системи управління природно-ресурсними активами в сучасному 
економічному середовищі як бізнес-екосистеми, що характеризується 
складністю багатовимірних зв’язків матеріальної і нематеріальної природи, 
котрі потребують використання новітніх, динамічних форм інтегрального 
управління платформного типу. 

Другий розділ – «Просторова модель управління природно-ресурсними 
активами України» присвячений розкриттю ключових позицій, що 
забезпечують упровадження цієї інноваційної моделі у практику 
господарської діяльності на перспективу. Зокрема, за дослідницькою логікою 
через предметний розгляд факторів впливу на розвиток просторових 
природно-господарських утворень, визначення складових просторової 
моделі управління природно-ресурсними активами та проведену 
декомпозицію природно-господарського фактору з позицій поєднання 
цільових функціоналів, зосереджено увагу на науково-прикладних засадах 
просторової системи управління природно-ресурсними активами та, 
відповідно, напрямах імплементації полісуб’єктної просторової моделі 
управління ними у практику господарювання, включаючи формування на 
різних рівнях господарського простору елементів системи сталих фінансів. 
Загальним вихідним результатом є рекомендований алгоритм упровадження 
моделі просторової системи управління природно-ресурсними активами, 
який має забезпечити суттєве покращення якісних ознак господарської 
діяльності суспільства та режим сталого  розвитку територіальних утворень 
через формування полісуб’єктних  управлінських  відносин і підтримання 
балансу інтересів стейкхолдерів у використанні природних ресурсів. 

Монографія орієнтована передусім на фахівців, які працюють у сфері 
економіки   природокористування   та   опікуються   вирішенням   системних 
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суспільно-економічних, фінансових, технологічних, екологічних питань 
сталого просторового розвитку держави, лідерів територіальних громад, 
очільників міст, інших представників органів управління та місцевого 
самоврядування. 

 
Автори сподіваються, що отримані науково-прикладні результати 

становлять інтерес для підвищення обізнаності щодо управління викладачів, 
аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів у галузі техніко- 
економічного планування та суспільно-політичного прогнозування. 

Авторський колектив монографії: д.е.н., проф. І.К. Бистряков; д.е.н., 
проф. В.В. Микитенко; к.е.н., доц. Д.В. Клиновий; д.е.н., проф. І.М. Лицур; 
к.е.н., с.н.с. Н.В. Коржунова; к.е.н, ст.н.с. І.В. Драган. 
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