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Управління економічним розвитком у водоємній економіці
Світові тенденції просторового розвитку, а саме наявність обмежених ресурсів (в першу чергу води) та зростання
світового ринку продовольства, повинні зосередитися на ресурсній спеціалізації регіону. Виходячи з цього метою статті є
аналіз впливу водоємної економіки на економічний розвиток країни та її регіонів. Для дослідження було використано
традиційні та спеціальні методи, включаючи: історико-логічний метод – для аналізу функціонування регіональних
соціально-економічних систем в умовах обмежених водних ресурсів, а також методи системного аналізу – для оцінки
впливу водоємної економіки на економічний розвиток країни та її регіонів. Результати дослідження мають важливе
значення для управління територіями. Автори вказують на те, що запас води не визначає спеціалізацію виробництва у
регіонах України щодо експорту/імпорту водоємної продукції, а також на те, що стимулювання водоефективної
діяльності регіону має спричинити мінімізацію водоємності валового внутрішнього продукту та відтворення водного
капіталу, враховуючи водну безпеку регіонів. Автори також вказують на те, що водні ресурси країни та її регіонів та
природний водний потенціал територій в нинішніх умовах стають значною перешкодою для економічного розвитку
територій, що дозволяє стверджувати про необхідність зміни підходів до управління регіональним розвитком в умовах
обмежених водних ресурсів.
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Управление экономическим развитием в водоёмкой экономике
Мировые тенденции пространственного развития, а именно наличие ограниченных ресурсов (в первую очередь воды) и
роста мирового рынка продовольствия, должны сосредоточиться на ресурсной специализации региона. Исходя из этого
целью статьи является анализ влияния водоёмкой экономики на экономическое развитие страны и её регионов. Для
исследования были использованы традиционные и специальные методы, включая: историко-логический метод – для
анализа функционирования региональных социально-экономических систем в условиях ограниченных водных ресурсов,
а также методы системного анализа – для оценки влияния водоёмкой экономики на экономическое развитие страны и её
регионов. Результаты исследования имеют важное значение для управления территориями. Авторы указывают на то, что
запас воды не определяет специализацию производства в регионах Украины касательно экспорта/импорта водоёмкой
продукции, а также на то, что стимулирование водоэффективной деятельности региона должно привести к минимизации
водоёмкости валового внутреннего продукта и воспроизведения водного капитала, учитывая водную безопасность
регионов. Авторы также указывают на то, что водные ресурсы страны и её регионов и природный водный потенциал
территорий в нынешних условиях становятся значительным препятствием для экономического развития территорий, что
позволяет утверждать о необходимости изменения подходов к управлению региональным развитием в условиях
ограниченных водных ресурсов.
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