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Основними завданнями екологічного аудиту в аграрному секторі
економіки є оцінка та аналіз еколого -економічної діяльності підприємств з
урахуванням рівня впливу сільськогосподарського виробництва на стан
навколишнього середовища та екологічну ситуацію в цілому. Тому дер жава
повинна бути зацікавлена в розвитку екологічного аудиту, створенн і
відповідних нормативно-правових основ його функціонування, оскільки аудит
дозволяє без додаткових бюджетних витрат підвищити ефективність
управління охороною навколишнього середовища т а використання природних
ресурсів.
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МЕХАНІЗМИ ЗАТРАТНОГО ПІДХОДУ ДО КОМПЛЕК СНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Розглядаються місце, роль, завдання і механізми затратного підходу в комплек сній
економічній оцінці природних ресурсів в умовах ринку стосовно діяльності кластерно -
корпоративних структур з управління природокористуванням.
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The place, role, tasks and mechan isms of the expensive approach in a complex economic
assessment of natural resources in market conditions in the activity of cluster -corporate economic
structures in natural resources management are considered in this article . Basic approaches to
formation of expensive mechanisms of an expensive of natural resources in market conditions of
managing on cluster-corporate basis with the use of financial and economic methods of a complex
estimation of expenses in natural resources management  are generated. The logistic mechanism of
adaptation of expensive methods of natural resources economic assessment based on discount
methods, the account of distribution of the cost of charges in time, the account of risks and all
charges in the balanced circuit of the is natural resources management is offered.

Key words: expensive approach, assessment of natural resources, cluster, corporation,
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Постановка проблеми. В умовах ринку більшістю дослідників визнано
застарілими запропоновані у 50 –70-ті роки минулого століття  затратні підходи
до оцінки природних ресурсів, сутність яких полягає в оцінюванні ресурсу за
капітальними та поточними затратами на використання ресур сів у
господарській діяльності. Проте елементи витратної оцінки природних ресурсів
є важливим кроком у встановленні ролі капітальних та експлуатаційних витрат
у ціні ресурсу для виробника, його господарській цінності тощо, у точному
визначенні природної ренти для наступного її вилучення, деталізації статей
господарських витрат, оцінці втрат ресурсів п ід час господарювання, виявленні
замикаючих витрат у ресурсокористуванні та ін. В умовах ринку актуальним є
встановлення економічних витрат для оцінки ефективності господарської
діяльності людини, у проектному підході до природокористування, коли вони
являють собою органічну й необхідну складову передінвестиційних досліджень
з метою обрання найбільш ефективної для всіх учасників природно -ресурсних
відносин інвестиційної пропозиції. Необхідно визначити характерні
особливості, переваги та механізми використа ння затратного підходу до
комплексної економічної оцінки природних ресурсів у сучасних умовах
розвитку ринкових відносин, що стає особливо актуальним, враховуючи
процеси інституціоналізації природно-ресурсних відносин й актуальне завдання
формування корпоративної сфери природокористування в господарському
просторі країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій . Дослідженню теоретичних і
практичних аспектів витратної оцінки природних ресурсів присвячено роботи в
основному вітчизняних учених школи академіка С. Г. Струміліна
(М. А. Муховикова, Л. І. Зусмана, Є. Н. Бухвальда, Л. І. Нєстєрова,
Ю. В.Сухотіна та ін.), на думку яких  освоєні блага природи набувають ціну
власного освоєння, а ця ціна визначається суспільною необхідною вартістю
витрат з освоєння таких благ. Відповідно до «витратної» концепції, вартість
природного ресурсу повинна обумовлюватися кількістю суспільно необхідної
праці, витраченої на його освоєння і підготовку до експлуатації, що визначає за
фактом ціну природного капіталу. Таким чином в артість, розрахована за
затратним підходом, є значною мірою неприхованою суспільною вартістю (на
відміну від ренти, яка залишається в основному прихованою для суспільства),
що відображається в необхідних господарських (інвестиційних, виробничих,
логістичних та ін.) витратах з освоєння й експлуатації ресурсу. Дослідженнями
встановлено, що в умовах ринку така вартість є дієвим чинником
ціноутворення і впливає на господарський процес, визначаючи адекватну
конкретно-господарським умовам результативність господа рювання. Основним
недоліком рентної оцінки природних ресурсів є те, що вона не враховує прямо
фактор якості ресурсу та вплив багатьох інших факторів виробництва й ринку
(конкуренції, монополії, попиту, пропозиції, механізмів ціноутворення в
ринковій інфраструктурі, наприклад, на біржовому ринку та ін.) на оцінку
ресурсу.

Метою статті є пошук шляхів розв’язання завдання імплементації
концептуальних підходів та інструментальних елементів витратних оцінок
природних ресурсів у сучасні інституціональні засади пр иродокористування в
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умовах ринку з метою підвищення економічної, соціальної та екологічної
результативності господарювання в природно -господарських системах.

Виклад основного матеріалу. Затратний підхід до оцінки природних
ресурсів, представлений у першу ч ергу поглядами С. Г. Струміліна [1],
базується на тому, що природні ресурси власної вартості не мають, а отже , дар
природи розглядається як безоплатний, що набуває ціни (ціна природного
капіталу) в процесі свого освоєння людиною. В ідповідно до витратного підходу
встановлено, що будь-який природний ресурс має вартість, оскільки необхідні
витрати (навіть наймінімальніші – з видобутку, логістичні та ін.) з його
освоєння несе будь-який користувач, а отже, в процесі освоєння формується
мінімальна необхідна (індивідуальна, суспільна) ціна природного капіталу.
Проте така оцінка є однобічною. Представлений підхід був би адекватним як
мінімум за трьох основних ідеальних умов ресурсокористування:

 єдиного можливого виду експлуатації та безальтернативного напряму
використання ресурсу (в ідеалі – найбільш ефективного), тобто наявн ості
планово-розподільчого ресурсокористування;

 відсутності вільного ціноутворення через ринкові  відносини
співвідношення попиту і пропозиції на ресурс;

 відсутності або ж неврах ування незначного впливу ресурсних
обмежень у вигляді якісних та кількісних ознак ресурсу.

Незважаючи на таку ідеальну модель ресурсокористування, затратний
підхід дає чітку відповідь на запитання про собівартість виробництва продукції
та послуг, основу яких становить природокористування. В усталеній
економічній системі для власника певного ресурсу, якщо він є повним
розпорядником і користувачем ресурсу , в процесі виробництва за фактом ціна
виробництва товарів і послуг дійсно буде визначатися експлуатаційними
витратами, в той час коли для нового підприємця питання організації
виробництва включатиме необхідність понесення витрат на  придбання ресурсу
на ринку в умовах ринкових відносин (включаючи розвідувальні роботи,
витрати на ліцензування та ін.) і , крім цього, капітальні й експлуатаційні
витрати з освоєння ресурсу. Отже, підприємець, який вже володіє ресурсом ,
перебуває у певних умовах, що відрізняються від аналогічних для підприємця,
який таким ресурсом не володіє. Таке володіння ресурсом може бути
безоплатним, наприклад, у результаті безоплатної приватизації, а отже ,
схематично затратний підхід у своєму класичному вигляді має право на
існування і в ринкових умовах, звісно, зі значними обмеженнями.
Перспективною сферою використання затратного підходу є проектне
природокористування, в якому визначаються від’ємні грошові потоки у
проектному фінансуванні. Урахування початкової ціни придбання ресурсу на
ринку або орендної плати за користування ресурсом у собівартості
природокористування також дає підстав и вважати затратний підхід адекватним
оцінці собівартості виробництва у природно -ресурсних галузях. За умов
придбання ресурсу на ринку за ринковою ціною, звичайно, природні блага вже
не є дармовими для виробника, проте можна вважати ціну, сплачену за ресурс у
вигляді ціни купівлі-продажу або орендної плати , також ціною освоєння
ресурсу, а затратний підхід – адекватним методом оцінки природного ресурсу в
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системі виробничих, експлуатаційних витрат господарської діяльності для
внутрішньої економічної оцінки суб’єктом господарювання власних витрат,
планування доходів від природокористування тощо.

На нашу думку, затратний підхід як складова комплексної оцінки
природних ресурсів може бути підставою і для встановлення ціни продажу
товарів і послуг, отриманих у результаті їх використання.  В будь-якому
випадку такий підхід доцільно використовувати при ціноутворенні в галузях
ресурсокористування, призначених для задоволення суспільно необхідних
потреб  і таких сфер економічної діяльності, що носять загалом некомерційний
характер, застосовують місцеві ресурси для пересічних потреб населення або
виробництва, наприклад, у використанні природних ресурсів (земельного
фонду, води, місцевого палива) для потреб житлово -комунального
господарства, місцевого виробництва тощо. Ціна продажу товару (послуг и) за
таким підходом встановлюється згідно з принципом «вартість плюс» за
формулою:

Ц = С + П ,
де Ц – ціна продажу товару (послуги);
С – собівартість (за фактом – сукупність витрат на придбання, освоєння,

експлуатацію, охорону, відновлення та відтворення ресурсу);
П – прибуток, який  дозволяє товаровиробнику підтримувати на

необхідному рівні та розвивати виробництво, може бути нормованим, виходячи
з середньогалузевої ефективності господарювання або дох ідності безризикових
активів, яка обумовлює ефективніст ь інвестування в галузь.

При цьому, однак, необхідним є дотримання багатьох вимог, зокрема,
щоб ціна продажу товару або послуги сприймалася й покупцем, і продавцем як
справедлива, витрати, що входять у собівартість, повинні бути технологічно
виправданими (тобто нормативними для галузі або плановими, як наприклад ,
норми витрат палива), а прибуток має відповідати обґрунтованому,
середньогалузевому рівню економічної ефективності, рентабельності та
окупності витрат.

У таких умовах оцінка ресурсу носить технол огічно залежний, часто
суб’єктивний, нормативно-розрахунковий характер. Саме з цієї причини
витратний підхід до оцінки природних ресурсів часто визначається переважно
непрямим характером, тому що в його методах пересічно відсутнє пряме
обчислення собівартості, а розрахунки будуються на наявній ціновій інформації
про вартість ресурсокористування в окремих регіонах , що застосовується в
якості аналогій, а роль витратного фактора беруть на себе допоміжні
інструменти у вигляді індексів, статистичних моделей та і нших інструментів,
що мають помітний суб’єктивний характер, але при цьому повинні визначати
суспільно необхідні об’єктивні витрати для їх компенсації. Прикладом таких
підходів є встановлення комунальних тарифів, у яких розрізняються умови
міських і сільських поселень, регіональні умови природокористування тощо. На
наш погляд, застосування такого витратного підходу має бути цільовим і
регіонально диференційованим, враховувати економічно обґрунтовану оцінку
природокористування для кожного економічного об’єкт а і суб’єкта
природокористування, тобто для власника, розпорядника або ж користувача



Економіка природокористування і охорони довкілля

136

ресурсу. Перспективним є використання затратних методів оцінки природних
ресурсів у межах інвестиційного підходу, коли акцент робиться не на витратах,
а на кінцевих ефектах, які ними породжуються, а отже, затратний підхід стає не
тільки і не стільки інструментом ціноутворення, скільки засобом оцінки
ефективності інвестиційної діяльності.

Виключно важливою при цьому  є роль муніципалітетів  як органів, що
мають регулювати ціноутворення в житлово-комунальній сфері, у постачанні
ресурсів для потреб місцевого виробництва, малого бізнесу тощо. За галом
невизначений статус муніципалітету як дієвого органу місцевого
самоврядування в цій царині завдає великої шкоди господарству країни,
стримуючи розвиток територій на місцевому рівні, розширення прав
муніципалітетів як публічно-правових і господарських корпорацій , дозволить
на низовому рівні ефективно використовувати місцеві ресурси для вирішення
нагальних територіальних проблем соціал ьно-економічного характеру.
Затратна оцінка природних ресурсів місцевого значення при активному
залученні їх до економічного розвитку територій на муніципальному рівні є
важливою при визначенні платежів за ресурс, видачі дозволів на
природокористування місцевою владою тощо.

Друга важлива складова – форма та статус суб’єкта господарювання, який
експлуатує природні ресурси, є товаровиробником та постачальником товарів і
послуг населенню й іншим суб’єктам господарювання. З нашо го погляду,
оптимальною організаційною формою для такої структури, враховуючи її
територіальну прив’язку, є кластерно-корпоративна [2], а отже, вона має
використовувати всі переваги корпоративної форми управління і
господарювання у цілому для ефективного ресурсокористування [3]. Таким и
перевагами зокрема, є:

 мобільність і широкі можливості вертикальної та горизонтальної
інтеграції;

 корпоративна соціальна й екологічна відповідальність;
 можливості комбінування, кооперації та використання інших форм

економічно ефективної організації виро бництва;
 широкі можливості адекватної оцінки витрат та логістичного

управління ними як на муніципальному, так і регіональному  й
міжрегіональному рівнях;

 прозорість діяльності та ціноутворення, залучення муніципальних і
громадських структур до процесів ціно утворення, фінансування діяльності
корпорацій тощо;

 можливість використання ресурсів на пільговій, у т.ч. безоплатній
основі в суспільно необхідних інтересах.

У діяльності кластерів-корпорацій роль затратного  підходу в
комплексній оцінці природних ресурс ів є виключно важливою для
обґрунтування як цін на продукцію (послуги), так і  прибутків суб’єктів
економічної діяльності, обчислення природно -ресурсної ренти, визначення
адекватних, регулюючих (причому як обмежувального, так і стимулюючого
характеру) ставок оподаткування економічної діяльності, вартості ліцензій
(дозволів) у галузях, що використовують природний капітал.
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Застосування затратного підходу в сучасних методах та методиках
комплексної оцінки природних ресурсів має враховувати деякі суттєві
особливості сучасних умов природокористування, зважаючи на реалії
сьогодення та перспективи розвитку господарської діяльності у природно -
ресурсних галузях й економічній системі у цілому.

Перш за все треба вказати на те, що у механізмі витратної оцінки за
прогресивним логістичним підходом має бути охоплено виробничий цикл
загалом, увесь логістичний ланцюг природокористування, а саме такі його
етапи, як:

 капітальні витрати на розвідування, освоєння, підготовку ресурсу до
експлуатації, у т.ч. на власне оцінку ресурсу;

 поточні експлуатаційні витрати на використання природних ресурсів
(включаючи видобування, застосування їх у якості джерел сировини, предметів,
об’єктів праці та ін.);

 поточні витрати на підтримання ресурсу в належному виробничому та
екологічному стані, відновлення, відтворення, охорону природно -ресурсної
бази, підтримання екологічної безпеки тощо, створення екосистем
збалансованого природокористування т а інше;

 капітальні (одноразові й розподілені) витрати, пов’язані з необхідністю
ліквідації наслідків природних та природно-техногенних катастроф і лих тощо.

Така оцінка може бути здійснена комплексно за умов проектного підходу
до природокористування, за якого всі види витрат на ресурсокористування
враховуються в якості грошових потоків, сумарна оцінка як их дозволяє
ефективно управляти природно -виробничими об’єктами на основі прийняття
економічно виважених управлінських рішень у ринкових умовах. Також варто
наголосити на необхідності програмування й оптимізації витрат у сфері
природокористування через їх комплексну оцінку за різними варіантами
використання природних ресурсів з урахуванням наявності запасів ресурсів,
ступеня їх входження у виробничий процес, алокації природних об’єктів, їх
екологічного та соціального значення.

Таким чином,  принциповий підхід до формування витратних  механізмів
оцінки природних ресурсів у ринковому середовищі господарювання повинен
бути сформований на корпоративно -проектних засадах з використанням
фінансово-економічних методів комплексної оцінки витрат у ринковому
середовищі природокористування. Його основними складовими елементами є:

 логістичний підхід до комплексної оцінки витрат у ланцюгу
природокористування;

 корпоративно-кластерні інституціональні форми природокористування,
у яких є можливість комплексної та адекватної в итратної техніко-економічної й
фінансово-економічної оцінки природокористування;

 розвинутий ринковий механізм формування цін на природні ресурси,
включаючи механізми сек’юритизації через відкрите представлення ресурсу як
об’єкта використання на вільному ринку;

 механізми інституціонального (у т.ч. державного) регулювання
ціноутворення в соціально значущих галузях, які використовують природні
ресурси;
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 проектно-результативний підхід до організації виробничої діяльності у
галузях використання природних ресурсів  із застосуванням ефективних
інструментів оптимізації та управління витратами на всіх рівнях проектної
діяльності.

Впровадження витратних методів у комплексну оцінку природних
ресурсів у діяльності структур, що здійснюють природокористування , тісно
пов’язане з відповідними інституціональними перетвореннями. Серед
інституцій, безпосередньо пов’язаних з використанням у своїй діяльності
затратних підходів до ресурсокористування , варто відзначити державні та
муніципальні органи управління й гарантування безпеки природокористування,
органи, до компетенції котрих належить природоохоронна діяльність, суб’єкти
господарювання (підприємства та їх об’єднання), корпоративні структури, які
використовують в економічній діяльності об’єкт и природного капіталу,
податкові органи, структури, що здійснюють поточний облік та оцінку ресурсів
тощо.

Висновки та перспективи подальших досліджень . Підсумовуючи
зазначене, необхідно вказати на необхідність адаптації витратних методів
оцінки природних ресурсів до умов ринку, застосуванн я методів дисконтування
при розподілі вартості витрат у часі, урахування ризиків природно -
господарської діяльності. Аналіз витрат має здійснюватися комплексно, за
логістичним підходом, враховувати увесь набір витрат у ланцюгу
збалансованого природокористув ання. Сучасні витратні методи оцінки
природних ресурсів можуть бути ефективно імплементовані в діяльність
державних і місцевих органів гарантування безпеки та здійснення
природокористування, охорони й нагляду за ресурсами,  податкових органів,
підприємств, різних господарських структур, у т.ч. проектних компаній,
пов’язаних з природокористуванням, страхових компаній, які діють у сфері
екологічного страхування, підприємств житлово -комунального господарства
тощо. Використання сучасних витратних підходів до оц інки природних
ресурсів дозволить повноцінно й адекватно оцінити витрати, а отже, й
ефективність  природокористування в умовах ринку, оптимізувати тарифну
політику у багатьох сферах, у т.ч. ЖКГ, забезпечити прозорість оподаткування,
поліпшити бюджетний процес як на місцевому, так і загальнодержавному
рівнях, оптимізувати витрати на використання й охорону природних ресурсів,
збалансувати природокористування і сприяти сталому р озвитку територіальних
систем.
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