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ВСТУП
Про величину і перспективність ре�

алізації природно�ресурсного потенці�
алу України протягом останніх двадця�
ти років йде мова як у публіцистичних,
так і наукових виданнях. Україна,
дійсно, має значні запаси природних
ресурсів, від використання яких могла
б отримати вагомий зиск. Однак частка
рентного доходу у ВНД України по�
рівняно ще з п'ятьма країнами�членами
СНД є найменшою — всього 8%. Тоді як
у ВНД Узбекистану вона складає 49,8%,
Азербайджану — 41,7%, Росії — 31,3%,
Казахстану — 30,2% [1]. Така ситуація
потребує розробки більш дієвих заходів,
які дозволили б оптимальніше вилучати
ренту за користування природними ре�
сурсами через механізм стягнення пла�
тежів за ресурси та ефективно викори�
стовувати її на користь реалізації ресур�
сного потенціалу держави.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні є напрацювання вчених і

практиків щодо визначення напрямів
реформування оподаткування приро�
докористування. Існує позиція щодо
необхідності здійснення еколого�тру�
дової реформи шляхом зниження соц�
іальних внесків та підвищення платежів
за ресурси [6]. Також наявна позиція
щодо необхідності збільшення розміру
платежів за ресурси через їх невід�
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повідність реальним вигодам від вико�
ристання природних ресурсів [1; 2; 7;
11]. Однак питання обгрунтування оп�
тимального шляху реформування меха�
нізму справляння платежів за ресурси
вимагає глибшого дослідження рентно�
го характеру природокористування,
природи виникнення ренти та ме�
ханізмів її вилучення. Тому метою
нашої статті є визначення сутності рен�
тного характеру платежів за ресурси та
його впливу оподаткування природоко�
ристування.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Одним з основних важелів пере�
розподілу ренти на користь держави є
оподаткування, яке, у випадку приро�
докористування, представлене плате�
жами за ресурси та рентними платежа�
ми. За своїм характером ці види стяг�
нень не можна вважати податками у чи�
стому вигляді. За своєю економічною
сутністю платежі за користування при�
родними ресурсами являють собою ви�
нагороду, яку сплачує користувач ре�
сурсів власнику — державі. Ще однією
важливою характеристикою таких пла�
тежів є диференційований розмір у за�
лежності від характеристики об'єкта і
цільового призначення. Цільове при�
значення у даному контексті розгля�
дається з точки зору дотримання пра�

вил раціонального природокористуван�
ня — відновлення природних ресурсів.
Платежі за ресурси можуть справляти�
ся у наступному виді (табл. 1).

На такій класифікації базується си�
стема платежів за користування при�
родними ресурсами за кордоном. Так, в
США підприємства, які займаються ви�
добутком корисних копалин, сплачують
орендну плату, бонуси, роялті. В Скан�
динавських країнах підприємства на�
фтогазового комплексу сплачують стан�
дартний податок у розмірі 28%, спец�
іальний податок — 50% і роялті на ро�
довищах. На перший погляд може скла�
стися враження, що сумарне податкове
навантаження, яке формують платежі
на ресурси у цих країнах, є надто висо�
ким. Однак і рента від використання
природних багатств є високою. Специф�
іка природокористування полягає в
тому, що суб'єкт господарювання нічо�
го не вкладає у створення природних ба�
гатств, а несе витрати тільки на їх видо�
буток. Держава має контролювати про�
цес використання природних багатств
та сприяти мінімізації шкоди, завданої
навколишньому середовищу внаслідок
природокористування, що виправдовує
перерозподіл ренти на її користь.

Платежі за ресурси, як будь�які інші
податки, виконують дві функції:
фіскальну і регулюючу. Якщо фіскальна
функція тлумачить однозначно — пла�
тежі за ресурси є джерелом наповнен�
ня бюджету, тому задача держави мак�
симізувати їх надходження у залеж�
ності від обсягів використаних ресурсів,
то регулююча функція відображає спе�
цифіку економічної природи платежів
за ресурси — механізм стягнення пла�
тежів за ресурси має забезпечувати ра�
ціональність природокористування та
підвищення рівня його ефективності при
мінімальному негативному наванта�
женні на екологію, що зумовлює єдність
дослідження ресурсних та екологічних
платежів. До набуття чинності Податко�
вим кодексом екологічне оподаткуван�
ня в Україні було представлене збором
за забруднення навколишнього середо�
вища, однак обсяги надходжень від
справляння цього збору були невелики�
ми, що ставить під сумнів як його
фіскальну, так і регулюючу ефек�
тивність. Динаміка надходжень інших
платежів за використання природних
ресурсів зображена на рис. 1.

Як видно з графіків на рис. 1, найб�
ільшими є надходження від плати за
землю, які стабільно зростають. Пла�
тежі за всі інші види ресурсів практич�
но не змінюються, однак це не пов'яза�
но з тим, що ці природні ресурси вико�
ристовуються меншою мірою і прино�
сять їх користувачам менший рентний
дохід. Механізм розподілу податків між
державним і місцевим бюджетами пе�
редбачає зарахування більшої частини
плати за землю до місцевих бюджетів,
що є стимулом для місцевих органів
влади до сприяння максимізації її над�
ходженню до бюджету. Щодо платежів
за ресурси, то такий механізм відсутній,
однак є одним з найбільш перспектив�
ним з фіскальної точки зору. Це пов'я�
зано із штучним стримуванням зрос�
тання вартості природних ресурсів, яке
призвело до їх значного недооцінюван�
ня. Окрім того, вкрай заниженими є
нормативи плати за використання при�
родних ресурсів (табл. 2).

Таблиця 1. Види стягнення платежів за ресурси

Джерело: складено автором.

Вид Характеристика 
Бонус Разові платежі, які сплачуються при укладанні угоди і (або) після досягнення 

певного результату і встановлених у відповідності з умовами договору 
Ренталс Щорічні платежі, встановлені у процентному відношенні від обсягу видобутку 

мінеральної сировини або від вартості виробленої продукції і сплачуваних 
інвестором у грошовій формі або у вигляді частини видобутої мінеральної 
сировини 

Роялті Регулярні платежі, встановлені у процентному відношенні від обсягу 
видобутку мінеральної сировини або від вартості виробленої продукції і 
сплачуваних інвестором у грошовій формі або у вигляді частини видобутої 
мінеральної сировини 
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Незважаючи навіть на підвищення
базових нормативів, у 2005—2009 рр.
фіскальне навантаження все ще зали�
шалося досить помірним порівняно із
країнами Західної Європи. Це є нега�
тивною тенденцією, оскільки близько
30% корисних копалин, які видобува�
ються в Україні, споживаються за ме�
жами країни. Україна недооцінює свої
природні ресурси і втрачає можливості
щодо вилучення ренти за їх видобуток
і використання. На наш погляд, це зу�
мовлено тим, що при розробці механі�
зму справляння платежів за викорис�
тання природних ресурсів не було вра�
ховано їх рентний характер.

Рента (у словнику Брокгауза та
Ефрона) визначена як додатковий
дохід, який отримує підприємець понад
визначеного прибутку на витрачені
працю і капітал. Утворення ренти зу�
мовлене більш сприятливими умовами,
в яких один підприємець знаходиться
порівняно з іншим, наприклад, оброб�
ляє кращу ділянку землі, має привілеї
тощо [13]. Аналіз нормативно�правової
бази [3; 4; 5; 8; 10; 14] також засвідчив
наявність зв'язку між додатковим до�
ходом та платою за право його отрима�
ти (табл. 3).

Узагальнюючи наявні підходи, вар�
то наголосити, що рента — це, в першу
чергу, додатковий прибуток, який утво�
рюється внаслідок певних обставин. У
випадку природокористування рента
виникає внаслідок рідкісності та обме�
женості природних ресурсів, а також
внаслідок їх ефективнішого викорис�
тання одними суб'єктами господарю�
вання порівняно з іншими. Надалі буде�
мо розглядати ренту як додатковий при�
буток, який виникає у користувача при�
родними ресурсами внаслідок легально�
го використання ресурсів завдяки їх
рідкісності, обмеженості та різних
підходів до ефективності використання.

Досліджуючи особливості рентних
відносин в Україні, О. Веклич виокрем�
лює такі структурні складові природної
ренти: земельна, гірнича, лісова, еколо�
гічна, водна, радіочастотна і біотична
[1]. На наш погляд, суттєвим недоліком
наведеної класифікації є неврахування
рекреаційної ренти, яка має місце у тому
випадку, коли країна має регіони, де
клімат особливо сприятливий для реаб�
ілітації та одужування хворих, відпочин�
ку. Окрім того, окремо необхідно розг�
лядати паливно�енергетичну ренту, ос�
кільки вона є більшою за обсягом і має
відмінний механізм формування по�
рівняно з іншими видами ренти, зокре�
ма на неї більший вплив мають зовнішні
фактори, наприклад, ціна нафти н світо�
вому ринку. Увагу необхідно приділити
і рибопромисловій ренті, яка є не про�
сто залежною від зовнішніх факторів, а
й чутливою до зміни екологічної ситу�
ації на певній території. Виходячи з цьо�
го, класифікацію видів ренти у сфері
природокористування можна предста�
вити наступним чином (рис. 2).

Зважаючи на вагомий перелік дже�
рел формування ренти у сфері приро�
докористування, вважаємо цілком об�
грунтованим положення Концепції ре�
формування податкової системи, в якій
зазначається, що "реформування по�
даткової системи потребує спрямуван�
ня податкового навантаження зі сфе�
ри виробництва на сферу споживання,
а також на ресурсні та екологічні пла�

тежі, у зв'язку з чим необхідно, насам�
перед, зменшити податкове наванта�
ження на прибуток підприємств та
фонд оплати праці, реформувати ак�
цизний збір, ресурсні та рентні платежі,

плату за забруднення навколишнього
природного середовища" [12].

Становлення системи платежів за ви�
користання природних ресурсів в Україні
відбулося із набуттям чинності Закону

Рис. 1. Динаміка надходження до бюджету платежів за ресурси

Таблиця 2. Базові нормативи за користування надрами, грн./т

Таблиця 3. Визначення сутності поняття "рента"
у нормативно6правових документах

Джерело: складено автором.


