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Стратегічне бачення орендної політики у сфері раціонального природокористу‐вання
У статті запропоновано «нове бачення» необхідних змін у орендній політиці у сфері раціонального
природокористування. Визначено та проаналізовано такі основні етапи орендної політики як трансформація
соціально-економічних відносин; роль державного контролю орендної політики. На сьогоднішній день, в
контексті трансформації орендної політики та соціально-економічних відносин, держава повинна
сформувати соціальні цінності шляхом раціонального використання природних ресурсів та їх споживання і
запровадити політику збереження та раціонального використання природних ресурсів. Завдяки
запровадженню механізму співпраці, мають враховуватися інтереси співпрацюючих сторін стосовно
перерозподілу орендної плати за використання природних ресурсів.
Крім того, увага зосереджена на необхідності оптимального розподілу орендної плати за використання
природних ресурсів в умовах співпраці. Дослідження показало, що співпадіння інтересів у системі «держава
– суспільство – підприємства з виробництва палива» є на сьогоднішній день пріоритетною формою
співпраці для формування соціально-екологічної відповідальності за видобуток та використання природних
ресурсів, пояснення мотивів поведінки місцевого населення з підтримкою з боку наукових та експертних
груп щодо перерозподілу частини орендної плати за відновлення та розвиток територій, а також
запровадження політики збереження, раціонального використання та споживання природних ресурсів для їх
збереження для майбутніх поколінь.
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Юлия Галинская
Стратегическое видение арендной политики в сфере рационального природопользования
В статье предложено «новое видение» необходимых изменений в арендной политике в сфере рационального
природопользования. Определены и проанализированы такие основные этапы арендной политики как
трансформация социально-экономических отношений; роль государственного контроля арендной политики. На
сегодняшний день, в контексте трансформации арендной политики и социально-экономических отношений,
государство должно сформировать социальные ценности путем рационального использования природных
ресурсов и их потребления и внедрить политику сохранения и рационального использования природных
ресурсов. Благодаря внедрению механизма сотрудничества, должны учитываться интересы сотрудничающих
сторон касательно перераспределения арендной платы за использование природных ресурсов.
Кроме того, внимание сосредоточено на необходимости оптимального распределения арендной платы за
использование природных ресурсов в условиях сотрудничества. Исследование показало, что совпадение
интересов в системе «государство – общество – предприятия по производству топлива» является на сегодняшний
день приоритетной формой сотрудничества для формирования социально-экологической ответственности за
добычу и использование природных ресурсов, объяснения мотивов поведения местного населения с поддержкой
со стороны научных и экспертных групп касательно перераспределения части арендной платы за восстановление
и развитие территорий, в также внедрения политики сохранения, рационального использования и потребления
природных ресурсов для их сохранения для будущих поколений.
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