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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

У статті проаналізовано структуру фінансового механізму управління водними
ресурсами та запропоновано пріоритетні напрями його розвитку за допомогою сучасних
інструментів фінансового забезпечення.
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The study analyzed the structure of the financial mechanism of water management.
Established a financial mechanism of water management b ased on the combination of two basic
methods: public financial management (planning management system, which is based on the
administrative-command methods of management of financial flows) and financial security (is to
apply a wide range of market economi c management of finances such as self -financing (equity,
mutual and other forms of capital), loans, external loans, etc.). Determined that the mechanism of
financial support water complex underdeveloped in comparison with European countries, resulting
in water resources of  Ukraine is not capitalized. Proposed priorities of the financial mechanism of
water management.
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Постановка проблеми . На сучасному етапі система управління
водогосподарським комплексом і водними ресурсами перебуває у стані
системної та структурної модернізації , яка випливає із загального ходу
ринкових перетворень у національній економіці, зокрема, переведення її на
басейновий принцип, створення інститутів к олективного управління
водокористуванням, упровадження нових економічних важелів, децентралізаці ї
управління тощо.

Головною проблемою водогосподарської галузі є постійна нестача коштів
для відновлення основних фондів та забезпечення надання якісних послуг . У
зв’язку з цим необхідною умовою ефективно го використання водних ресурсів є
розробка та впровадження у господарську практику сучасного фінансово -
економічного механізму управління водними  ресурсами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій . Теоретико-методологічні
засади розвитку фінансово-економічного механізму управління водними
ресурсами достатньо ґрунтовно відображені у наукових працях М. А. Хвесика,
В. А. Голяна, В. А. Сташука, Е. П. Ушакова [1–4] та ін. Проте подальшого
дослідження потребує саме ме ханізм упровадження сучасних фінансових
інструментів управління водним господарством.

Метою статті є обґрунтування напрямів удосконалення  фінансово-
економічного механізму регулювання водогосподарської діяльності шляхом

© Мандзик В. М., 2013



Економіка природокористування і охорони довкілля

114

застосування у господарській практиці  нових фінансових інструментів
управління водними ресурсами.

Виклад основного матеріалу.  Водно-ресурсні відносини утворюють
складну економічну систему, що зазнає значних змін. У сучасних умовах
система фінансових механізмів водокористування повинна забезпе чити
самоокупний принцип роботи та подальший сталий розвиток основних об’єктів
відносин.

Перехід економіки до ринкових відносин потребує створення в усіх
галузях чіткої системи взаємодії між партнерами господарської діяльності,
заснованої на комерційних принципах. Водогосподарські організації повинні
стати типовими учасниками комерційних взаємовідносин, що виникають при
купівлі-продажу товару – наданні послуг з водоподачі на товарній основі.

Важливість проблеми підвищення ефективності використання,
відтворення і збереження водних ресурсів в Україні зумовлена не тільки
наявною тенденцією поглиблення суттєвих структурно-динамічних змін у
зазначеній сфері, специфічними особливостями їх у країні, але й існуючою
можливістю підвищення рівня віддачі цих ресурсів у водогосподарському
комплексі. Регулювання цього процесу можливе завдяки цілеспрямованій
фінансовій політиці управління водними  ресурсами.

Реалізація фінансової політики управління водними ресурсами
здійснюється за допомогою фінансового механізму, який явл яє собою досить
складну систему впливу на різні сторони фінансової діяльності окремих
суб’єктів водокористування. Основним вектором цього впливу є
взаємовідносини держави, яка виробляє і реалізує фінансову політику у сфері
водокористування, та суб’єктів господарювання, що забезпечують населення й
економіку необхідними водними ресурсами.

У розвиненому конкурентному ринковому середовищі фінансовий
механізм управління водними ресурсами ґрунтується на поєднанні як власної
саморегулюючої дії, що становить її осн ову, так і системи державного
регулювання ринкових відносин [2]. Ринок на основі балансу попиту і
пропозиції через механізм вільного ціноутворення загалом самостійно регулює
розвиток окремих галузей, регіонів і підприємств, виробництво певних товарів
та сферу послуг. Однак враховуючи те, що сфера водокористування належить
до природної монополії, визначальну роль у структурі фінансового механізму
водокористування відіграє система державного регулювання . При цьому
остання має бути направлена насамперед на коригування, спрямування
ринкових механізмів на досягнення певних цілей і реалізацію визначених
завдань. Державне регулювання не повинно замінювати ринкового
саморегулювання, а лише доповню вати його та створювати необхідні умови
збалансованого розвитку.

Аналіз розвитку водного господарства України свідчить, що платність
водокористування є одним з основних фінансово -економічних інструментів
державного управління водогосподарською діяльністю і необхідною умовою її
ефективного функціонування . Плата за використання водних ресурсів – це
головна форма реалізації економічних відносин між власником водних об'єктів
і водокористувачем, що може справлятися у вигляді податків, орендної плати



Економіка природокористування і охорони довкілля

115

або в інших формах, передбачених законодавством. На сьогодні збір за
спеціальне використання водних ресурсів є основним інструментом вилучення
платежів за водокористування

Збір за спеціальне використання водних ресурсів є однією з форм
вилучення природно-ресурсної ренти державою як власником природних
ресурсів. Основна мета при цьому полягає в спрямуванні відповідних доходів
на користь цього суспільства та забезпеченн і сталості водокористування.

Таким чином, через збори за спецводокористування вилучається рентна
складова доходу. Фактично, це перший етап вилучення цього доходу на
користь держави. Збори за спеціальне використання водних ресурсів належать
до обов’язкових загальнодержавних платежів і є одними з найголовніших за
обсягом у системі природно-ресурсних платежів (рис.).

Рис. Динаміка забору та плати за використання водних ресурсів в Україні,
2000–2011 рр. (за даними Державного агентства водних ресурсів України та

Державної податкової служби України )

Постійне зростання частки платежів за водокористування у доходах
Державного бюджету України обумовлено перш за все загальним піднесенням
економіки країни. Також важливу роль у підвищенні дохідної частини зборів за
спеціальне водокористування держбюджету у 2007 році відіграло виконання
постанови Кабінету Міністрів України про індексацією нормативів плати за
спеціальне природокористування. Проте незважаючи на позитивну тенденцію
збільшення надходжень від спеціального водокористування , можна
стверджувати, що чинна система платного водокористування в Україні
недостатньо ефективна, адже не  повною мірою враховує рентну основу
платежів.

Водокористувачами, які сплачують платежі за використання відповідного
природного ресурсу, переважно є водозабірні підприємства, проте під час
формування і реалізації їхньої продукції (води як товару) водна рента не
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виникає. Вона з’являється на наступних етапах використання водних ресурсів
як сировини після деякої обробки. Тобто основна частина водної ренти виникає
у користувачів води, що отримана від водозабірних підприємств, але саме з них
не стягуються платежі в системі платного водокористування. Отже, основна
частина ренти розчиняється на наступних етапах використання водного ресурсу
і саме ці етапи оминає чинна в Україні система платежів за водокористування.

Рентна складова в системі платежів за використання й охорону водних
ресурсів наявна й у сфері переробки та обробки, а також у вигляді
понаднормативного прибутку при реалізації товарної продукції переважно за
межами водного сектору.

Цей випадок вилучення ренти виникає через занижені нормативи
(тарифи) на воду як сировину, наприклад , для підприємств, що виробляють
безалкогольні напої. Тоді відповідна (рентна за походженням) додаткова
вартість реалізується в цій галузі. Заниження тарифу на підземну воду дозволяє
власникам підприємств харчової промисловості привласнювати надприбуток,
додатковий дохід особливого виду, пов’язаний з використанням у
господарюванні цінного, обмеженого ресурсу, яким уже є в Україні
високоякісні підземні води. Таким чином, реальним власником водних ресурсів
можна вважати того, хто привласнює цю економічну ренту. Водночас йдеться
про рентну складову доходу промисловості (як перевищення отриманого
прибутку над нормативним його рівнем). Отже, занижені тарифи на підземні
води є, фактично, спонукальним мотивом для бізнесу у прагненні отримати
частину прибутку, що в цій ситуації, як правило,  незаконно переходить до
власників підприємств, котрі виробляють напої.

Таким чином, формування ренти у водному господарстві та її розподіл
перебувають поза належним інституційним і нормативно-правовим
забезпеченням. Для стабілізації цієї ситуації, на нашу думку, необхідне
узаконення та впровадження сучасних ринкових фінансових механізмів
регулювання водогосподарської діяльності, які успішно функціонують у сфері
водного господарства у низці зарубіжних країн, оскільки лише за таких умов
можна якісно підвищити вплив водного фактора на темпи соціально-
економічного піднесення, включити водні ресурси в систему товарно -грошових
відносин та справедливо перерозподіляти відповідні рентні доходи.

Незважаючи на те що в Україні доволі активно проходять процеси
трансформації інститутів командно-адміністративної економіки в ринкові,
водокористування характеризується гіпертрофованістю саме системи
державного фінансового забезпечення водних ресурсів як у сфері управління
ними, так і господарського освоєння водно -ресурсного потенціалу та
перерозподілу водних ресурсів.

Мобільність й ефективність переливу капіталу у сфері водогосподарської
діяльності значною мірою залежить від спектру інструментів фінансового
забезпечення, що в ній функціонують. Останні тенденції на світових р инках,
динаміка інтеграційних та глобалізаційних процесів свідчать про його стрімке
розширення. Необхідність розробки інституціональних засад упровадження
організаційно-правових форм фінансового забезпечення особливо актуальна
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для тих сфер, де базисом є за гальнодержавна власність, зокрема
водокористування.

Фінансове забезпечення механізму управління водними  ресурсами
реалізується на основі відповідної системи фінансування, яке може
здійснюватись у трьох формах: самофінансування, кредитування, зовнішнє
фінансування. На практиці вони використовуються одночасно через
установлення оптимального для певного етапу розвитку суспільства
співвідношення між ними.

Загалом надійність фінансового механізму управління водними
ресурсами визначається достатнім забезпечення м потреб кожного суб’єкта у
коштах на основі оптимізації співвідношення між формами фінансового
забезпечення.

Варто зазначити, що всі запропоновані форми використовуються
недостатньо ефективно, якщо порівнювати водне господарство України  та,
наприклад, країн ЄС. Особливо це стосується самофінансування й
кредитування. Причина зазначеного полягає у тому, що водні ресурси в Україні
фактично недокапіталізовані і, як наслідок, неспроможні до самостійного
розширеного відтворення в системі товарно -грошових відносин. Водночас
питома вага зовнішнього фінансування у сфері водних ресурсів надзвичайно
висока, що створює значне навантаження на державний бюджет.

Одним з головних провайдерів процесу перетворення факторів
виробництва в капітал в економічних системах та найб ільшим постачальником
коротко- й довгострокових фінансових ресурсів у сучасних економічних
реаліях України є банківський сектор. Проте сучасна модель вітчизняного
банківського ринку не адаптована та малозацікавлена потребами
водогосподарського комплексу у фінансових ресурсах і лише частково виконує
такі функції, як: трансформація власних фінансових активів в інвестиційні
ресурси для потреб водогосподарського комплексу України, алокація
фінансових ресурсів, сприяння соціальній стабільності та розвитку, підтр имка
фінансового суверенітету тощо.  Водночас на початок 2012 року банківський
сектор України акумулював більше як 90% активів усіх фінансових інститутів.
Враховуючи сучасне економічне становище України, що характеризується
кризою довіри населення до небанк івських фінансових інститутів та
консервативністю значної частки інвесторів, можна спрогнозувати, що
найближчі десять років банки будуть відігравати домінуючу роль на ринку
фінансових ресурсів.

Висновки та перспективи подальших досліджень . Через соціально-
політичне значення доступу до якісної питної води населення підприємства, що
експлуатують системи водопідготовки і водовідведення , часто не можуть
забезпечити власну рентабельність і тому є збитковими. У зв’язку з цим, на
нашу думку, необхідно більш широк о використовувати такі сучасні ринкові
форми фінансового забезпечення управління водними ресурсами , як
кредитування, сек’юритизація прав користування водними об’єктами та
подальше їх акціонування, самофінансування на основі розширеного
відтворення й капіталізації водних ресурсів, зовнішнього фінансування тощо. У
сфері правового забезпечення водогосподарської діяльності доцільно поступово
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переводити суб’єкти господарської діяльності , пов’язаної з експлуатацією
систем водопідготовки та водовідведення , на концесійну форму управління
шляхом укладання концесійних договорів. Важливу роль у розвитку фінансової
системи управління водними ресурсами також повинно відігравати
інформаційне забезпечення, яке передбачає активне застосування реклами, що
сприятиме активізації платіжної дисципліни, та інформування потенційних
інвесторів з метою заохочення вкладання коштів у проекти модернізації
водного господарства, популяризацію ідей збереження навколишнього
середовища через мережу навчальних закладів.
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ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
РЕГІОНУ

У статті за результатами аналітичної оцінки  виявлено актуальні екологічні
проблеми Автономної Республіки Крим  та запропоновано теоретико -методологічні
підходи до вдосконалення фінансового забезпечення регіональної екологічної політики, що
сприятиме підвищенню ефективності використання фінансових ресурсів та покращенню
екологічної ситуації в регіоні.

Ключові слова: екологічна політика, фінансове забезпечення , природоохоронна
діяльність, фінансові інвестиції.

In this paper the results of analytical evaluation revealed the urgent environmental
problems of ARC and suggests theoretical and methodological approaches to improve financial
support for regional environmental polic ies that will increase the effectiveness of financial
resources and the improvement of ecological situation in the region. A special place is also given to
the development of organizational and economic mechanism of strategic management of
environmental safety by creating special regional extrabudgetary funded emergency fund for the
prevention and elimination of emergency situations Crimea. Thus the main source of the funds in
the savings proposed emergency fund for the prevention and elimination of emergen cy situations in
the Crimea, above all, can be a means of insurance potentially dangerous objects, penalties,
charitable contributions, etc.
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