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АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ  

ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ 

 

Визначено основні складові фінансово-економічної структури  

водогосподарського комплексу України та ідентифіковано показники для 

їх аналізу. Проведено аналіз основних складових фінансово-економічної 
структури водогосподарського комплексу України. Виявлено негативні 
тенденції та зроблено висновки щодо засобів державної політики з удоско-

налення фінансово-економічної структури водогосподарського комплексу 

України. 

 

Определены основные составляющие финансово-экономической структу-

ры водохозяйственного комплекса Украины и идентифицированы пока-

затели для их анализа. Проведен анализ основных составляющих финан-

сово-экономической структуры водохозяйственного комплекса Украины. 

Выявлены негативные тенденции и сделаны выводы относительно 

средств государственной политики по совершенствованию финансово-

экономической структуры водохозяйственного комплекса Украины. 

 

The main of components of the financial and economic structure of water  

services in Ukraine was determined and indicators for its analysis were  

identified. Negative tendencies of development were found. The conclusions 

about policy tools used to improve financial and economic structure of water 

economy complex of Ukraine were made. 

 

Ефективне управління водними ресурсами полягає у створенні й забезпе-

ченні функціонування такого фінансово-економічного механізму, який гаран-

тує безпосередній зв’язок між платою за використанням води і фінансуванням 

пріоритетних водоохоронних заходів. Сьогодні в Україні держава неспромож-

на забезпечити інвестиціями природоохоронні та ресурсоощадливі проекти, які 

мають вагоме економічне, екологічне та соціальне значення для розвитку сус-

пільства, суб’єкти господарювання ще не забезпечили необхідної концентрації 

фінансових ресурсів, а бюджети територіальних громад, як правило, мають со-

ціальну спрямованість. З огляду на це в Україні з нових позицій необхідно пі-

дійти до вирішення завдань державної екологічної політики, зокрема у водого-

сподарському комплексі. Для цього інформаційним засобом виявлення «слаб-

ких місць» може слугувати аналіз фінансово-економічної структури водогос-
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подарського комплексу України. 

У працях О. Веклич, В. Голяна, В. Данилов-Данильяна, С. Дорогунцова,  

М. Хвесика, О. Яроцької та інших розглядалися окремі елементи фінансового 

забезпечення природоохоронної діяльності та механізмів державного регулю-

вання використання водно-ресурсного потенціалу. Однак, структурний аспект 

для аналізу фінансово-економічної діяльності у водогосподарському комплексі 

України був задіяний недостатньо. 

Отже, завданнями статті є розроблення підходу до аналізу фінансово-

економічної структури водогосподарського комплексу України; визначення 

основних складових фінансово-економічної структури та ідентифікація показ-

ників для їх аналізу; проведення структурно-динамічного аналізу цих складо-

вих та, на основі виявлених тенденцій, формування висновків щодо засобів 

державної політики з удосконалення фінансово-економічної структури водого-

сподарського комплексу України. 

Фінансово-економічну структуру можна розглядати за певними структур-

ними елементами, які є взаємозалежними у взаємоузгодженими:  

І. Надходження фінансових ресурсів: 

1.1. На національному рівні до Державного бюджету України: 

• від збору за спеціальне використання води; 

• від екологічних платежів за обсяги та види забруднюючих речовин, які 

скидаються безпосередньо у водні об'єкти. 

1.2. На регіональному рівні до місцевих бюджетів від екологічних платежів 

за обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у во-

дні об'єкти. 

ІІ. Розподіл фінансових ресурсів: 

2.1.  На національному рівні: 

• на водогосподарські потреби з Державного бюджету України Державному 

агентству водних ресурсів України; 

• на капітальні інвестиції на очищення та захист вод, реабілітацію ґрунту, 

підземних і поверхневих вод; 

• на поточні витрати на очищення та захист вод, реабілітацію ґрунту, підзе-

мних і поверхневих вод. 

2.2. На регіональному рівні: 

• на водогосподарські потреби з Державного бюджету України водогоспо-

дарським організаціям регіонального рівня; 

• на капітальні інвестиції на очищення та захист вод, реабілітацію ґрунту, 

підземних і поверхневих вод з Державного бюджету, з місцевих бюджетів, з 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством; 

• на поточні витрати на очищення та захист вод, реабілітацію ґрунту, підзе-

мних і поверхневих вод з Державного бюджету, з місцевих бюджетів, з інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Водні ресурси та їх використання є одним із бюджетоутворюючих чинни-
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ків. Доходи Державного бюджету України в середньому на 0,3% формуються 

за рахунок надходжень від збору за спеціальне використання води і на 0,03% 

від екологічних зборів за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні 

об'єкти [1]. Хоча у процентному співвідношенні це невеликі значення, та їх ва-

ртісна величина є досить суттєвою. Так, наприклад за кошти, зібрані за спеціа-

льне використання води у 2010 році можна було б утримувати Міністерство 

охорони здоров'я України (725000,0 тис. грн запланованих у Держбюджеті), 

або Фонд соціального захисту інвалідів (774194,8 тис. грн запланованих у 

Держбюджеті). Та ця функція водних ресурсів не використовується на всю по-

тужність, а відповідні податкові норми потребують детального вивчення та 

аналізу, оскільки впливають не лише на формування бюджету, але й слугують 

ресурсозберігаючим чинником. 

Для аналізу фінансово-економічної структури водогосподарського компле-

ксу у відповідності до визначених основних структурних елементів було розг-

лянуто у динаміці (2005–2010 р.р.) структуру таких показників: 

І. У регіональному аспекті:  

1. Надходження збору за спеціальне використання води. 

2. Розмір екологічних зборів за скиди забруднюючих речовин безпосеред-

ньо у водні об'єкти пред'явлені підприємствам, організаціям, установам за за-

бруднення навколишнього природного середовища.  

3. Частка екологічного збору за скиди забруднюючих речовин безпосеред-

ньо у водні об'єкти, пред'явлені підприємствам, організаціям, установам за за-

бруднення навколишнього природного середовища у надходженнях від збору 

за забруднення навколишнього природного середовища.  

ІІ. У національному аспекті: 

4. Капітальні інвестиції та поточні витрати на очищення та захист вод, ре-

абілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод.  

5. Використання коштів Державного бюджету України Державним коміте-

том України по водному господарству (Державним агентством водних ресурсів 

України). 

Для проведення вертикального аналізу структури за кожним із показників у 

регіональному аспекті виведено середньорічне значення структури як середня 

геометрична величина, оскільки структурні зрушення хоча і присутні, та вони 

не змінюють ранговість структурних елементів. 

Збір за спеціальне використання води − це загальнодержавний збір, який 

справляється за спеціальне: 

а) використання води водних об’єктів; 

б) використання води, отриманої від інших водокористувачів; 

в) використання води без її вилучення з водних об’єктів для потреб гідрое-

нергетики і водного транспорту; 

г) використання води для потреб рибництва. 

Сума збору за спеціальне використання води повністю надходить до Дер-

жавного бюджету України. 
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Проведений аналіз середньорічної (2005–2010 р. р.) структури надходжень 

від збору за спеціальне використання води у розрізі регіонів [2] дає можливість 

визначити, що найбільшу частину коштів за спеціальне використання води 

сплачують Донецька (середньорічне значення 18,93%, максимальне у 2008 році 

20,6%), Дніпропетровська (середньорічне значення 17,53%, максимальне у 

2005 році 20,6%), Запорізька (середньорічне значення 17,48%, максимальне у 

2007 році 22,1%). Найменшу – Закарпатська (середньорічне значення 0,22%), 

Волинська (середньорічне значення 0,4%) та м. Севастополь (середньорічне 

значення 0,4%).  

Об’єктом оподаткування збором за спеціальне використання води без її ви-

лучення з водних об’єктів є: 

• для потреб гідроенергетики − фактичний обсяг води, що пропускається 

через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії; 

• для потреб водного транспорту − час використання поверхневих вод ва-

нтажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від 

тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кіль-

кості місць). 

• для потреб рибництва − фактичний обсяг води, необхідної для попов-

нення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів 

(у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та 

випаровування) [3]. 

Відтак, бачимо, що вищевказані види діяльності зосереджені у близьких за 

географічним положенням регіонах, котрі розміщені на берегах Дніпра (окрім 

Донецька), а отже і використовують переважно води цієї річки для потреб гід-

роенергетики, водного транспорту та рибництва. 

За результатами аналізу середньорічних (2005–2010 р. р.) структурних зру-

шень надходжень від збору за спеціальне використання води у розрізі регіонів 

[2], можна зробити висновок, що за період з 2005 по 2010 роки відбулася зміна 

структури надходжень від збору за спеціальне використання води. Найбільш 

інтенсивно зріс збір у Чернівецькій області (в 1,117 рази). В абсолютному від-

ношення структура надходжень від збору за спеціальне використання води 

найбільше зросла у м. Києві (середній абсолютний приріст 0,35%), відповідно і 

в Київській області, а також у Миколаївській області (середній абсолютний 

приріст 0,20%). Найбільше зменшення відзначено у Дніпропетровській області 

(середній темп зменшення структури 0,960 рази, середнє абсолютне зменшення 

структури 0,76%), Луганській області (середній темп зменшення структури 

0,931 рази, середнє абсолютне зменшення структури 0,48%), а також у Запорі-

зькій та Донецькій областях.  

До вступу у дію нового Податкового кодексу у 2011 р. ще одним джерелом 

коштів на відтворення водних ресурсів був збір за забруднення навколишнього 

природного середовища, що справлявся за викиди в атмосферне повітря забру-

днювальних речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, 
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скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об’єкти, розміщення 

відходів. Облік інформації, що надають підприємства, які звітують за формою 

№1-екологічні витрати "Витрати на охорону навколишнього природного сере-

довища та екологічні платежі" дозволяє виділити величину екологічного збору 

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, пред'явлені пі-

дприємствам, організаціям, установам за забруднення навколишнього природ-

ного середовища в Автономній Республіці Крим і областях. Високе значення 

частки екологічного збору за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у 

водні об'єкти у надходженнях від збору за забруднення навколишнього приро-

дного середовища [4] свідчить про переважання в цих областях екологічних 

проблем саме у сфері водних ресурсів. Так, у м. Севастополі ця середньорічна 

частка становить 56,4%. Основною причиною цього є велика кількість скидів 

ДКП „Севміськводоканалу”, що входить у «Перелік 100 об'єктів, які є найбі-

льшими забруднювачами довкілля в Україні». У Чернівецькій області серед-

ньорічна частка становить 22,9%, у Рівненській області - 21,6%. Дослідження 

екологічних паспортів [5] відповідних областей дає можливість стверджувати, 

що основними забруднювачами поверхневих водних об’єктів, які здійснюють 

скидання зворотних вод та забруднюючих речовин у цих областях є також, пе-

реважно, державні комунальні підприємства. Водоканали надають послуги з 

водовідведення підприємствам, які самостійно це зробити не в змозі, а ті, в 

свою чергу, скидають стічні води в системи комунальної чи відомчої каналіза-

ції та сплачують їм за послуги водовідведення відповідно до договорів.  

У цілому в Україні частка екологічного збору за скиди забруднюючих ре-

човин безпосередньо у водні об'єкти у надходженнях від збору за забруднення 

навколишнього природного середовища становить 7%. 

У вартісному вираженні екологічний збір за скиди забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об'єкти найбільше сплачують: Донецька область – 30,2% 

розміру в цілому в Україні, Дніпропетровська область – 13,5%. Найменше – 

Тернопільська, Хмельницька, Вінницька і Волинська області [5]. 

За період з 2005 по 2010 роки відбулася зміна структури надходжень від 

збору за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти. Впро-

довж 2005-2010 років у 16 з 27 регіонів збільшилася інтенсивність сплати еко-

логічного збору. Найбільші середньорічні структурні зрушення відмічені у 

Дніпропетровській області на 1,2% та у Луганській області – на 0,84%. Значно 

зменшилися надходження із Запорізької області (середнє абсолютне зменшен-

ня структури 1,24%), у Донецькій області (середнє абсолютне зменшення стру-

ктури 1,12%) та в м. Києві (0,8%). 

Відтак, можна зробити висновок, що у регіональному аспекті найвагоміші 

надходження від екологічного збору за скиди забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об'єкти здійснюються з областей, які є найбільш 

промилово розвинені, а отже і екологічно небезпечні. 

Одним із численних нововведень нового Податкового кодексу України є 

прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору 
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за забруднення навколишнього природного середовища.  

Впровадження екологічного податку зумовлено необхідністю часткової 

компенсації негативного впливу на природу різного роду шкідливих та небез-

печних факторів, що виникають у процесі господарської діяльності суб'єктів. 

Розуміючи, що згаданий вплив є об'єктивно неминучим, передбачено економі-

чне стимулювання суб'єктів господарювання до скорочення забруднення на-

вколишнього середовища. Кошти від екологічного податку планується спрямо-

вувати виключно на цілі для фінансування, здійснення програм та заходів при-

родоохоронного значення та ресурсозберігаючих заходів, у тому числі науко-

вих досліджень з цих питань, заходів для зниження негативного впливу забру-

днення навколишнього природного середовища на відповідних територіях та 

усунення його шкоди на здоров'я населення. У Державному бюджеті на                  

2012 рік передбачено 30% коштів екологічного податку направляти до Держ-

бюджету, а решту залишати у бюджетах відповідних регіонів. 

Дослідження фінансово-економічної структури в національному аспекті 

саме за видатками на водогосподарські потреби зумовлено вагомістю процесу 

розподілу фінансових ресурсів у системі підтримання охорони навколишнього 

природного середовища та зменшення впливу негативних факторів на стан во-

дних ресурсів на національному рівні. З цією метою підприємствами здійсню-

ються капітальні інвестиції та поточні витрати.  

За даними Держстату [6] за 2005–2010 роки капітальні інвестиції на очи-

щення зворотних вод, захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих 

вод становлять 38-57% капітальних інвестицій на охорону навколишнього 

природного середовища; поточні витрати - 50-63%. Це досить високий відсо-

ток. Причиною цього є те, що більшість природокористувачів використовують 

воду як сировину або допоміжний елемент для виробництва продукції та на-

дання послуг, що супроводжується забрудненням і потребою очистки водних 

ресурсів. 

Капітальні інвестиції і поточні витрати на очищення зворотних вод та за-

хист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод характеризують два 

типи відтворення у водогосподарському комплексі: капітальні інвестиції – ін-

тенсивний тип відтворення - зростання засобів збереження та охорони водних 

ресурсів та підвищення їх ефективного використання; поточні витрати – ексте-

нсивний тип відтворення, що передбачає використання водних ресурсів на не-

змінній технічній основі, за рахунок залучення додаткових ресурсів – трудо-

вих, матеріальних і фінансових. В Україні переважає екстенсивний тип відтво-

рення, адже поточні витрати становлять в середньому 71-84%, а капітальні ін-

вестиції, відповідно, 16-29%. Хоча відомо, що можливості екстенсивного відт-

ворення використання водних ресурсів давно вичерпані. Окрім того, значна ча-

стина коштів направляється на подолання наслідків антропогенної діяльності, а 

саме на очищення зворотних вод (67-72% капітальних інвестицій і 87-95% по-

точних витрат) і значно менше на профілактику, захист і реабілітацію від за-
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бруднення ґрунту, підземних і поверхневих вод. Така тенденція зберігається 

впродовж 2005–2010 років і поки що не передбачаються зміни на краще.  

У цілому частка витрат на охорону навколишнього природного середовища 

за рахунок коштів держбюджету становить: у капітальних інвестиціях 7-29%, у 

поточних витратах 1,3-4,1%. Зауважимо, що у 2010 році на противагу 2009 ро-

ку частка цих витрати значно зменшилася (з 20,5% до 8,7% у капітальних інве-

стиціях та з 4,1% до 2,7% у поточних витратах). Це свідчить про те, що тягар 

фінансування природоохоронних витрат лягає на безпосередніх природокорис-

тувачів. Ця тенденція спостерігається також і щодо водних ресурсів. 

За рахунок суб’єктів господарювання покриваються, переважно, завдані 

природі збитки та оновлюються і підтримуються в робочому стані об’єкти вод-

ного господарства. Стратегічні дії держави у сфері розвитку водогосподарсько-

го комплексу фінансуються за рахунок Державного бюджету. Основним отри-

мувачем державних коштів є Державне агентство водних ресурсів України. У 

цілому кошти, що виділяються Держагентству становлять 0,42-0,57% суми ви-

даткової частини Державного бюджету. Якщо у вартісному вимірі ці кошти у 

динаміці зростають, то структурне співвідношення має нестабільну тенденцію 

в бік зменшення. Найбільшу частку зі всіх коштів (71-89%) отриманих з держ-

бюджету займає бюджетна програма «Експлуатація державного водогосподар-

ського комплексу», за якою здійснюється утримання державних меліоративних 

фондів водогосподарських бюджетних організацій. Чималу частку (3-9%) за-

має програма «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь» [7]. 23 лютого 2011 року Кабінетом Міністрів 

України був затверджений «Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених 

пунктів та сільськогосподарських угідь», який визначає механізм використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті за цією програмою. Впродовж 

2005-2010 років в межах 1-9% виділялися кошти на програму «Комплексний 

противопаводковий захист у басейні р. Тиса у Закарпатській області». У                

2011 році тимчасово припинено фінансування цієї програми, але у державному 

бюджеті 2012 року відновлюється у розмірі 2010 року (100000 тис. грн). 

У цілому використання коштів Державного бюджету України Державним 

комітетом України по водному господарству (нині Державним агентством вод-

них ресурсів України) можна згрупувати на категорії: 

1. Адміністративні видатки – у середньому  0,88%. 

2. Видатки на науковий розвиток – 0,08%. 

3. Видатки на розвиток персоналу – 0,23%. 

4. Експлуатаційні видатки – 81,5%. 

5. Видатки на інфраструктуру – 4,02%. 

6. Видатки на захист від шкідливої дії вод – 25,11%. 

Отже, за результатами проведеного аналізу можна зробити наступні загаль-

ні висновки та рекомендації: 

Області, які в цілому дають найбільші надходження від збору за спеціальне 
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використання води, у динаміці зменшують ці сплати, що негативно відбиваєть-

ся на розмірі Державного бюджету України.  

Відповідно необхідно проводити заходи контролю за фактичними обсягами 

використання води на визначені потреби, а також переглянути ставки збору за 

спеціальне використання води залежно від потреб та регіонів. 

У регіональному аспекті найбільші надходження від екологічного збору за 

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти здійснюються з 

областей, які є найбільш промилово розвинені, а отже, і екологічно небезпечні. 

Тому важливо відслідкувати: чи відповідає рівень коштів, що сплачуюються 

підприємствами цих областей з витратами на відтворення водних ресурсів там 

же; чим спричинені зміни у розмірах екологічних зборів: зміною тарифів, 

зміною фактичних скидів зворотних вод та забруднюючих речовин чи 

послабленням контролю в областях за вимірюванням обсягів фактичних 

скидів; чи є можливість за допомогою економічних інструментів змусити 

основних забруднювачів зменшити скиди шкідливих речовин. 

Тягар фінансування природоохоронних витрат лягає на безпосередніх при-

родокористувачів, основними з яких є промислові підприємства.  На тлі ситуа-

ції, за якої підприємства відчувають гостру нестачу фінансових ресурсів для 

вдосконалення техніко-технологічних процесів, упровадження принципово но-

вих водозберігаючих засобів виробництва, будівництва і реконструкції очис-

них споруд украй необхідним стає державна підтримка. Основним потенціалом 

в цьому може стати структурна перебудова державного фінансування водогос-

подарського комплексу із зростанням частки видатків на науковий розвиток та 

на розвиток інфраструктури, що забезпечить у свою чергу зменшення потреби 

у видатках на захист від шкідливої дії вод та в експлуатаційних видатках. 
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