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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

У статті розглядаються особливості формування фінансового механізму 

раціонального водокористування та визначені основні аспекти, які необ-

хідно враховувати під час вдосконалення механізму платного водокори-

стування. 

 

В статье рассматриваются особенности формирования финансового ме-

ханизма рационального водопользования и определены основные аспек-

ты, которые необходимо учитывать при совершенствовании механизма 

платного водопользования. 

 

In article features of formation of the financial mechanism of rational water 

use are considered. Basic aspects which must be taken into account during 

perfection of mechanism of requiring payment water consumption are certain.  

 

Гострі соціально-економічні проблеми перехідного розвитку суспільс-

тва і держави розв’язуються за рахунок достатньо інтенсивного використан-

ня водоресурсного потенціалу країни. Сьогодні в державі сформувалася до-

сить складна водогосподарська і водо-екологічна ситуація, обумовлена над-

мірним антропогенним навантаженням у басейнах річок. Водночас екологіч-

но не збалансована господарська діяльність, залучення значних обсягів вод-

них ресурсів на потреби виробничої сфери, високий рівень їх забруднення 

внаслідок змивання із сільськогосподарських земель та урбанізованих тери-

торій, штучна зміна природного режиму водних об’єктів призвели до того, 

що деградаційні процеси стали переважати самовідновлюваний та самоочи-

сний потенціал водних джерел. Негативні впливи (прямі і непрямі) на кіль-

кість та якість водних ресурсів необхідно розглядати як загрози національній 

безпеці країни.  

Як свідчить світовий досвід, гарантування екологічно безпечного водо-

користування значною мірою залежить не лише від технології виробництва, 

а й від управління водними ресурсами, їх використанням, охороною та відт-

воренням. Враховуючи те, що управління водокористуванням – складний 

комплекс заходів, у якому тісно переплітаються правові, адміністративні, 

економічні, екологічні, психологічні, етичні та інші аспекти, важливим для  
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цього процесу є врахування інтересів суб’єктів водокористування місцевого, 

регіонального, національного, континентального, глобального рівнів [1,                  

С. 87].  

Зміна форм власності та  механізмів управління економікою, що відбу-

ваються в наш час, є стимулом до пошуку нових методів та засобів ефектив-

ного управління водними ресурсами як багато етапним процесом вироблен-

ня та реалізації стратегічних та тактичних рішень.  

У зв’язку з цим проблема ефективного та раціонального використання 

водних ресурсів на основі формування відповідного еколого-економічного 

механізму водокористуванням є досить актуальною.  

Аналіз публікацій відомих вчених, таких як А. Васильєв,  

З. Герасимчук, В. Голян, К. Гофман, Б. Данилишин, С. Дорогунцов,  

О. Кашенко, Г. Мкртчян, В. Сташук, В. Трегобчук, М. Хвесик, В. Шевчук,  

А. Яцик та інших стосовно питань раціонального використання водних ре-

сурсів та їх охорони, розроблення перспективних напрямів їх регулювання, 

виявили необхідність проведення подальших досліджень, адже сучасна полі-

тика розвитку країни та її регіонів, як і раніше сприяє посиленню антропо-

генного навантаження на водні ресурси та переходу їх в критичний стан. 

Для вирішення зазначених проблем необхідно визначити причини, що 

створюють несприятливі ситуації, розробити оптимальну систему механізмів 

та методів управління, які максимально враховуватимуть регіональні особ-

ливості водозабезпечення та водоспоживання, усуватимуть адміністративні 

й відомчі штампи при формуванні інструментальної бази стимулювання во-

доохоронної діяльності та комплексного використання водних ресурсів. 

Просторовий соціально-економічний розвиток країни значною мірою 

залежить від водоресурсного чинника, який визначає рівень забезпечення 

економіки водними ресурсами та стан середовища існування людини. У 

зв’язку з цим вирішення питань раціонального використання й охорони вод є 

невід’ємною частиною безпеки країни, її просторового економічного та со-

ціального розвитку.  

Задовольняючи суспільні вимоги, водні ресурси залежно від своїх влас-

тивостей обумовлюють різні витрати праці, пов’язані з водокористуванням 

та водозабезпеченням виробництва, а також охороною природного середо-

вища, що суттєво впливає на рівень продуктивності праці, собівартість про-

дукції та послуг і, в остаточному підсумку, на ефективність суспільного ви-

робництва [2, С. 35]. 

Останнім часом в усіх річкових басейнах країни спостерігається загроз-

ливе зниження якості водних ресурсів, а тому, розглядаючи кількісні показ-

ники останніх і територіальне розміщення гідрографічної мережі, слід особ-

ливо зважати на якісну складову поверхневих і підземних вод, яка саме й ви-

значає ступінь їхнього використання і застосування в життєдіяльності насе-
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лення і виробництва. Через незадовільний якісний стан вод багатьох річок їх 

використання в комунальному і сільському господарстві не завжди можливе. 

Раціональне водокористування передбачає розроблення та реалізацію 

проектів і заходів за такими пріоритетами, які визначаються досягненням 

бажаного стану водних об’єктів: охорона водних ресурсів від забруднення, 

екологобезпечне водокористування; підтримання сприятливого гідрологіч-

ного стану водних об’єктів, боротьба із шкідливою дією вод та їх наслідка-

ми, удосконалення системи управління водокористуванням та охороною во-

дних  ресурсів. 

Важливим напрямом раціонального використання водних ресурсів є 

управління ними та водокористуванням на основі економічного механізму. 

Останній передбачає застосування ефективної системи платежів водокорис-

тування, реалізацію рентного податку та створення умов для самофінансу-

вання й функціонування підприємств  та організацій водного господарства. 

Застосування економічних методів управління природокористуванням 

розпочалося в Україні на кінці 80-их - початку 90-их років. Прийнятими в 

той період вищими органами влади та управління нормативно-правовими 

актами визначенні загальні підходи до формування економічних нормативів 

використання природних ресурсів, застосування платежів за забруднення 

навколишнього середовища та природокористування. Вперше був встанов-

лений принцип цільового використання коштів, що стягуються за порушен-

ня законодавства про охорону навколишнього середовища, на виконання за-

ходів з попередження та нейтралізації шкідливого впливу на середовище іс-

нування людини та раціональне використання природних ресурсів. Саме в 

цей час економісти висунули досить струнку концепцію, яка була спрямова-

на на ліквідацію існуючого протиріччя між суспільством та природою пере-

важно економічними методами.  

Основу економічного механізму управління водокористуванням в Украї-

ні складають платежі за використання водних ресурсів, екологічні платежі та 

економічні санкції за екологічне правопорушення. 

Крім того, можна виділити такі елементи економічного механізму водо-

користування: 

– плата за користування водними ресурсами; 

– система економічного стимулювання водоохоронної діяльності; 

– удосконалення ціноутворення з урахуванням екологічного фактору; 

– екологічні фонди; 

– екологічні програми; 

– екологічне страхування. 

Використання економічного механізму водокористування характеризу-

ється достатньо ефективним стимулюванням зниження забруднення водних 

ресурсів, що базується на застосуванні економічних та адміністративних ме-

тодів у поєднанні з державною підтримкою водокористувачів, які здійсню-

ють заходи щодо охорони й раціонального використання води. 
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Сутність економічного регулювання використання, відтворення та охо-

рони водних об’єктів передбачає створення наступних систем (рисунок). 

 
 

Рисунок. Система економічного регулювання водокористування 
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Зазначимо, що платність є одним з основних принципів водокористуван-

ня, який вирішує такі основні завдання:  

     – підвищення   зацікавленості виробника в ефективному використанні 

водних ресурсів; 

     – зростання матеріальної зацікавленості в збереженні й відтворенні 

водних ресурсів; 

     – поява додаткових засобів на відновлення й відтворення водних ресу-

рсів. 

Проте діюча система платежів за використання водних ресурсів не вико-

нує своєї основної стимулюючої функції насамперед через низькі норматив-

ні збори за спеціальне водокористування. Порівняно з країнами Європейсь-

кого Союзу вони нижчі у 2,5 рази, ніж у Польщі, у  

6 разів – проти  Чехії, понад 20 разів, ніж у Німеччині [4].  

У нинішніх умовах необхідні системний підхід і чіткий соціально-

економічний механізм стимулювання раціонального водокористування у ма-

сштабі всієї країни. 

Плата за використання та забруднення водних ресурсів повинна забезпе-

чити їх охорону і відтворення та призначатися виходячи не тільки із збитків, 

нанесених природному середовищу, але й  витрат на заходи щодо їх усунен-

ня [5]. Кошти, отримані у вигляді плати за користування і забруднення вод-

них джерел, є стабільним напрямом фінансування водоохоронних заходів, 

реконструкції і підтримання в належному стані водогосподарських об’єктів 

та комплексних робіт із запобігання шкідливій дії вод. Незважаючи на за-

значене, необхідно вирішити питання про їх розподіл між учасниками водо-

господарської і водоохоронної діяльності. 

На нашу думку, ці платежі доцільно спрямовувати в цільові фонди (бю-

джетні або позабюджетні), які є одним із механізмів поєднання адміністра-

тивних й економічних методів управління, для цільового використання на 

фінансування заходів щодо раціонального і безпечного водокористування. 

Також вони необхідні для економічного стимулювання підприємств при реа-

лізації ними робіт зі скорочення водоспоживання і скидів. У таких механіз-

мах стимулювання водоохоронної діяльності одним із найбільш ефективних 

антиінфляційних заходів є раціональна організація фінансових потоків. Ко-

шти, отримані внаслідок введення плати за скид забруднюючих речовин або 

водоспоживання, повинні направлятися на реалізацію програм досягнення 

цільових показників стану водних об’єктів, водоохоронних заходів, а також 

упровадження водозберігаючих технологій.  

Ефективність і прискорення якісного відновлення водних об’єктів забез-

печуються не тільки дотриманням принципу «забруднювач платить» і вве-

денням штрафних санкцій за порушення нормативів, але й суттєвими піль-

гами за впровадження найбільш передових водоохоронних і водозберігаю-

чих технологій [6, С. 106]. 
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Економічне регулювання є однією з основних ланок національної еколо-

гічної політики як у напрямі використання водних ресурсів, так і щодо їх 

охорони. Принциповим моментом його реформування наразі є забезпечення 

стимулюючого впливу бюджетно-податкових підойм на водокористувачів з 

метою обмеження негативного впливу на водні ресурси та їх надмірного ви-

користання. Необхідно змусити підприємницькі структури не просто відш-

кодовувати обсяги скидання стічних вод та понадлімітного використання 

водних ресурсів, а забезпечувати постійне обмеження негативного впливу на 

довкілля через розбудову природоохоронної інфраструктури та ефективну 

політику ресурсозбереження. 

У теперішній час напрям використання надходжень від водного податку 

не регламентується, і неясно, яким чином цей вид платежів може бути спря-

мований на стимулювання інвестицій в охорону й відтворення водних об'єк-

тів, а також на створення ефективних економічних механізмів підтримання 

заходів щодо водозбереження й скорочення скидів стічних вод у водні 

об’єкти. 

З метою найбільш ефективного й чіткого впровадження розроблювально-

го механізму платного водокористування процес формування ставок податку 

необхідно регламентувати. 

Обмеженість водних ресурсів, різні напрями їх можливого використання 

з неоднаковим ступенем їх ефективності передбачають необхідність здійс-

нення економічної оцінки цих ресурсів на основі рентного підходу, який 

ураховуватиме природно-географічні, соціально-економічні та екологічні 

фактори використання водних ресурсів. 

Рентний підхід – основа економічних методів управління водокористу-

ванням. Ефект, отриманий від використання водного ресурсу  водокористу-

вачами, є рентним доходом власника і на основі його права повинен бути 

йому повернений у вигляді рентного платежу (податку) за право користу-

вання даним об’єктом. У свою чергу, водогосподарські організації реалізо-

вуватимуть воду як власну продукцію (товар) кінцевому споживачу (корис-

тувачу) за вартістю, що відображає їх затрати (з урахування прибутку) та ре-

нту як вартість води у водному джерелі. При цьому, на наш погляд, важливо 

відзначити, що при формуванні плати необхідно прослідкувати єдиний взає-

мопов’язаний ланцюжок водогосподарських зв’язків усіх учасників процесу 

водокористування: від власника водного об’єкта до кінцевого споживача во-

ди. 

Необхідною умовою формування рентних відносин у водогосподарсько-

му комплексі України є ефективна система внесення змін у нормативно-

правову базу регулювання економічних відносин у водному господарстві. 

Слід спрямувати увагу на вдосконалення законодавства у частині визначення 

водних ресурсів як засобу виробництва, установлення диференційованої си-

стеми платежів за користування водними ресурсами, упровадження принци-
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пів ринкової економіки, більш чітке і деталізоване визначення функцій дер-

жавних органів, децентралізації управління.  

Таким чином, сфера використання водних ресурсів потребує нових під-

ходів до вдосконалення системи управління ними, фіскального регулювання 

водокористування, оптимального поєднання ринкових важелів управління з 

адміністративними з метою забезпечення балансу державних та корпоратив-

них інтересів у водогосподарському користуванні та збереження водних ре-

сурсів для майбутніх поколінь. Тому особливу увагу слід приділяти розроб-

ленню й поетапній реалізації дієвого економічного механізму регулювання 

відносин за басейновим принципом. Удосконалений економічний механізм 

повинен не тільки карати водокористувачів за негативний вплив на водні ре-

сурси, але й заохочувати їх. Варто чинну систему фіскального регулювання 

водокористування в країні перевести на рентну основу і диверсифікувати 

перелік платежів як за спеціальне використання водних ресурсів, так і забру-

днення природних водних об’єктів. 
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