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ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ  

ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ 

 
Розкрито сутність та зміст поняття "об’єкт обкладення" платежами за спеціальне природокористування. 

Здійснено розмежування категорій "об’єкт обкладення" та "предмет обкладення", встановлено співвідношення 

між ними та їх місце в системі фіскально-компенсаційних елементів юридичної конструкції природоресурсних 

платежів. З’ясовано функціональне призначення даних елементів в рамках реалізації зобов’язання природоко-

ристувачів щодо сплати екологічного податку та зборів за спеціальне природокористування в Державний та 

місцеві бюджети. 
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Постановка проблеми. В якості одного із 

основоположних начал податкового права та 

умови легального існування податків і зборів ви-

знано принцип законності їх встановлення. Да-

ний принцип не обмежується лише вимогами 

стосовно форми, процедури прийняття та вве-

дення в дію акту, яким закріплюється конкрет-

ний загальнообов’язковий платіж, але й передба-

чає ряд змістовних критеріїв, серед яких, зокре-

ма, й вимога щодо законодавчого визначення 

усіх істотних елементів оподаткування. Оскільки 

природоресурсні платежі справляються приро-

докористувачами в загальнообов’язковому по-

рядку, то норми Податкового кодексу України 

повинні чітко визначати вичерпні підстави вини-

кнення обов’язку щодо їх сплати. Саме тому при 

встановленні природоресурсних платежів особ-

лива увага законодавця має бути звернена на ви-

значення об’єкту оподаткування ("обкладення" – 

у випадку із загальнообов’язковими платежами 

неподаткової природи). Адже саме наявність 

об’єкта, а також предмета природоресурсного 

платежу є тим необхідним юридичним фактом, 

що зумовлює появу у конкретної особи відповідно-

го фіскального зобов’язання. В силу цього закон 

повинен містити чітке визначення поняття об’єкта 

обкладення, детальний опис можливих його форм 

та відповідних параметрів. Вищенаведене поро-

джує необхідність не лише теоретичного осмис-

лення категорії "об’єкт обкладення" як базового 

елементу юридичної конструкції природоресурс-

них платежів та з’ясування її юридичного змісту, 

але й глибокого дослідження даного поняття крізь 

призму його співвідношення із "предметом обкла-

дення".  Останнє твердження набуває особливої 

ваги з огляду на те, що на даний момент ні в докт-

рині, ні у правотворчій практиці немає однознач-

ного трактування згаданих категорій. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Перші спроби дослідження окремих елементів 

юридичної конструкції фіскальних платежів бу-

ли здійснені ще в рамках дореволюційної науки 

фінансового права. Однак справжній дослідни-

цький інтерес до вивчення юридичної конструк-

ції податку та її складових з’явився лише з пере-

ходом до ринкової економіки та початком фор-

мування податкової системи України. Зокрема, 

питання елементів податку розглядали в своїх 

працях такі українські та російські науковці як 

І.І. Бабін, Г.В. Бех, М.М. Злобін, О.М. Козирін, 

М.П. Кучерявенко, О.Ю. Липко, О.А. Музика-

Стефанчук, С.Г. Пепеляєв, Е.Д. Соколова, В.В. 

Хохуляк та ін. Крім того, на рівні кандидатських 

дисертацій спеціально було досліджено об’єкт 

податку О.О. Журавльовою та А.В. Чуркіним. 

Разом з тим, за період незалежності в Україні не 

з’явилось жодного спеціального дослідження 

(хоча б на рівні журнальної публікації), присвя-

ченого об’єкту та предмету обкладення природо-

ресурсних платежів, виділенню та ґрунтовному 

аналізу їх основних властивостей та ознак. 

Мета статті полягає у розкритті поняття 

об’єкту та предмету обкладення як ключових 

фіскально-компенсаційних елементів юридичної 

конструкції природоресурсних платежів, здійс-

ненні з врахуванням попередніх досягнень фі-

нансово-правової науки їх порівняльного аналізу 

та встановленні співвідношення між даними ка-

тегоріями, а також з’ясуванні їх функціонального 

призначення в межах юридичної конструкції 

платежів за спеціальне природокористування.  

Виклад основного матеріалу. Група фіс-

кально-компенсаційних елементів юридичної 

конструкції природоресурсних платежів має на 

меті насамперед  забезпечення реалізації фіска-

льної та компенсаційної функцій платежів. По-

перше, їх дія спрямована на формування фінан-
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сових ресурсів для діяльності держави, що здійс-

нюється шляхом залучення коштів платників в 

публічні фонди. По-друге, дані елементи у своє-

му взаємозв’язку забезпечують компенсацію 

втрат суспільства (народу) в частині об’єктів йо-

го права власності – публічних природних ресур-

сів. Такі втрати можуть бути наслідком або спо-

живання невідновлювальних природних ба-

гатств, або в погіршенні якості відновних об’єк-

тів навколишнього природного середовища в 

цілому, або ж в індивідуальному (одноосібному) 

присвоєнні природоресурсної ренти. Саме група 

фіскально-компенсаційних елементів дозволяє 

визначити суб’єкта, зобов’язаного компенсувати 

соціуму збитки або частину неотриманої ренти, 

вид діяльності, що є підставою виникнення  у 

публічного суб’єкта права вимагати відповідну 

компенсацію, обсяг та параметри заподіяної пра-

вомірними або неправомірними діями природо-

користувачів шкоди (втрат у ренті), і, нарешті 

конкретний розмір такої компенсації.  

Важливим фіскально-компенсаційним еле-

ментом юридичної конструкції природоресурс-

них платежів виступає їх об’єкт. Особливість 

правового регулювання даного елементу факти-

чно "матеріалізує" право стягнення природоре-

сурсних зборів як реалізацію державною владою 

своїх повноважень стосовно зобов’язаних осіб. 

Наявність об’єкта обкладення передбачає об’єк-

тивну можливість вимоги сплати того чи іншого 

збору. Власне нормальний розвиток відносин 

між державою та приватними суб’єктами з при-

воду сплати природоресурсних платежів можли-

вий лише за наявності чітко визначного їх об’єк-

ту.  Саме  він  вказує на  обставини, при яких у 

суб’єкта платежу виникає обов’язок його сплати. 

В чинному законодавстві об’єктом плате-

жів за спеціальне природокористування визна-

чаються відповідний обсяг використаних або ви-

користовуваних природних ресурсів або ж обся-

ги викидів, скидів забруднюючих речовин чи 

розміщення відходів [1, ст.242, 263]. При визна-

ченні об’єкта обкладання законодавець притри-

мувався доктринальних позицій, які раніше пе-

реважали в літературі, присвяченій загальним 

проблемам податкового права.  

Значна частина науковців в якості об’єкта 

обов’язкових платежів розглядають категорії ма-

теріального світу. Так, М.П. Кучерявенко зазна-

чає, що поняття об’єкта оподаткування передба-

чає два підходи. Як родова категорія об’єкт опо-

даткування являє собою загальне визначення 

об’єкта (доходи чи їх частину; майно; вартість і 

т.д.), з яким пов’язане виникнення обов’язку 

платника сплатити податок. В більш вузькому 

значенні (яке в основному закріплюється в зако-

нодавчих актах) об’єкти оподаткування можна 

визначити як видові форми родового поняття 

об’єкта оподаткування (доходи фізичних осіб; 

майно юридичних осіб тощо) [13, с. 229]. В свою 

чергу О.М. Козирін стверджує, що об’єкт опода-

ткування – це дохід чи майно платника, з якого 

вираховується податок і яке служить основою 

оподаткування [12]. Подібні думки висловлю-

ються низкою інших теоретиків фінансового 

права [5, с. 49; 14, с. 177; 20, с. 189; 21, с. 379;  

22, с. 329].  

Виникає запитання, якщо об’єктом певного 

податку або збору виступає матеріальний предмет 

(майно, дохід) або їх числовий еквівалент (вар-

тість), то що розуміти під об’єктом, наприклад,  

екологічного податку, збору за використання лісо-

вих ресурсів чи плати за користування надрами? 

Невже тут об’єктом цих платежів виступатимуть 

просто забруднюючі речовини, ділянки лісового 

фонду або ділянки надр? Більш виваженим, на наш 

погляд був підхід законодавця до визначення пере-

ліку об’єктів оподаткування, наведених в нині вже 

нечинному Законі України "Про систему оподат-

кування". Даний Закон встановлював, що об’єк-

тами оподаткування є доходи (прибуток), вартість 

продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її 

натуральні показники, спеціальне використання 

природних ресурсів, майно юридичних і фізичних 

осіб та інші об’єкти, визначені законами України 

про оподаткування [3, ст. 7]. Навряд чи можливо 

розглядати спеціальне використання природних 

ресурсів як певний матеріальний об’єкт (майно чи 

дохід). На нашу думку, самі матеріальні об’єкти 

(земельна ділянка, тварини, природні ресурси то-

що) не можуть виступати в якості об’єкта оподат-

кування, адже взяті без специфічних правових 

зв’язків з платником вони не мають достатнього 

набору ознак, які б дозволили конкретизувати 

об’єкт того чи іншого обов’язкового платежу (на-

приклад, з приводу деяких видів майна законодав-

ство може передбачати одразу кілька податків чи 

зборів різної правової природи та призначення). 

Існує кардинально протилежна наведеній 

теоретична позиція з проблеми визначення 

об’єкта обов’язкових платежів. Зокрема,  

С.Г. Пепеляєв розуміє об’єкт оподаткування як 

юридичні факти (дії, події, стани), які обумов-

люють обов’язок суб’єкта заплатити податок [17, 

с. 49]. Схожої думки притримується і О.А. Ялбу-

лганов [27, с. 51-52]. Як певний юридичний факт, 

що породжує виникнення обов’язку в особи що-
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до сплати податку, розглядає об’єкт оподатку-

вання О.О. Журавльова [10, с. 73]. 

На наш погляд, вдалими є дефініції об’єкта 

оподаткування, сформульовані А.В. Чуркіним та 

М.Н. Злобіним. Згідно першого об’єктом оподат-

кування визнаються визначені в законодавстві 

про податки і збори обставини соціально-госпо-

дарського життя, пов’язані з впливом на предмет 

оподаткування, які зумовлюють або передбача-

ють появу в платника економічних благ і висту-

пають в якості юридичної підстави виникнення 

обов’язку сплати податку чи збору [24, с. 64]. В 

свою чергу М.Н. Злобін визначає об’єкт податку 

як дії суб’єкта податку, із здійсненням яких по-

даткове законодавство пов’язує виникнення 

обов’язку із сплати податку (отримання доходу, 

реалізації послуги і т.д.), а також відношення 

суб’єкта податку до певного майна, що виступає 

предметом податку [11, с. 182]. Беззаперечним по-

зитивом наведених визначень є спроба  розмежу-

вання  категорій "об’єкт"  і  "предмет" податку. 

Якщо взяти за основу наведені дефініції, то 

відповідно об’єктом природоресурсних платежів в 

свою чергу буде виступати спеціальне використан-

ня природних ресурсів певного виду (водних і лі-

сових ресурсів, надр, атмосферного повітря, радіо-

частот, корисних копалин та ін.). Власне більшість 

назв природоресурсних платежів містять вказівку 

на їх об’єкт – "плата за спеціальне використання 

надр для видобування корисних копалин", "збір за 

спеціальне використання води" і т.д.  

Виходячи з цього, ми не можемо погоди-

тись з думкою М.П. Кучерявенка, який в якості 

об’єкта природоресурсних платежів розглядає 

певні об’єми (обсяги) матеріалів, продуктів, що 

мають натурально-речове вираження, відповідні 

кількісні, фізичні характеристики і пов’язані з 

використанням природних ресурсів [13, с. 250]. 

Насправді, обсяги використовуваних або спожи-

тих природних ресурсів є не об’єктами природо-

ресурсних платежів, а об’єктами обчислення їх 

розміру, виступають в якості бази обкладення 

відповідними платежами. 

Разом з тим, слід конкретизувати, що ж со-

бою являє спеціальне використання природних 

ресурсів як об’єкт природоресурсних платежів з 

метою вирішення важливого питання про мо-

мент виникнення у природокористувача відпові-

дного платіжного обов’язку. Відповідно до ст. 38 

Закону України "Про охорону навколишнього 

природного середовища" в порядку спеціального  

використання природних ресурсів громадянам, 

підприємствам, установам і організаціям  нада-

ються  у володіння, користування або оренду 

природні  ресурси  на  підставі спеціальних до-

зволів, зареєстрованих у  встановленому  поряд-

ку, за плату для здійснення виробничої та іншої 

діяльності [2]. Отже, категорія "спеціальне вико-

ристання природних ресурсів" являє собою пев-

ний набір елементів – юридичних фактів, що в су-

купності складають особливий фактичний юриди-

чний склад, наявність якого є єдиною підставою 

виникнення обов’язку щодо сплати того чи іншого 

природоресурсного збору. До таких фактів можна 

віднести надання відповідного природного об’єкта 

в користування (формально – видання ліцензії, до-

зволу або укладення відповідного договору), а та-

кож фактичне здійснення дій платником щодо екс-

плуатації природного ресурсу.  

Саме в зв’язку з початком фактичного ви-

користання природних ресурсів на підставі від-

повідних дозволів чи ліцензій і виникає 

обов’язок природокористувача сплачувати вста-

новлені законом природоресурсні збори. Тобто 

платіжне зобов’язання платника виникає лише 

після появи передбаченого в акті законодавства 

об’єкта обкладення. До того часу, коли відсутній 

правовий і фактичний зв’язок (надане державою 

право спеціального використання природного 

ресурсу) між платником і природним об’єктом 

(ділянкою надр, лісових масивів тощо), доти ми 

не можемо говорити про наявність об’єкту при-

родоресурсного платежу і виникнення обов’язку 

його сплати. Це зумовлено тим, що обов’язок по 

сплаті платежу за використання певного природ-

ного ресурсу пов’язаний не з його належністю 

платнику на певному правовому титулі, а саме з 

використанням його збоку платника.  

В юридичній літературі трапляються й ін-

ші думки з приводу моменту виникнення об’єкта 

обов’язкового платежу. Так, О.О. Журавльова 

вважає, що об’єктом податку на видобування 

корисних копалин, який передбачений Податко-

вим кодексом Російської Федерації, є факт вини-

кнення права власності на видобуті копалини, що 

підтверджує правовий зв'язок між природним 

ресурсом та платником податку [10, с. 85].  Од-

нак обов’язок сплати платежів за використання 

ресурсів надр як в Україні, так і в Росії, передба-

чає також перерахування коштів в бюджетні фо-

нди не лише за фактично видобуті корисні копа-

лини, але й за погашені або втрачені об’єми мі-

нералів в надрах понад рівень нормативних 

втрат. В такому випадку права власності на від-

повідну частину корисних копалин у надрокори-

стувача не виникає, однак він все одно несе пла-

тіжний обов’язок. Отже, визначення виникнення 

права власності на добуті природні ресурси в 
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якості об’єкту природоресурсних платежів та 

підстави виникнення відповідного обов’язку по їх 

сплаті є необґрунтованим. Тому ми солідаризує-

мось з позицією Г.Р. Голованова, який зазначає, що 

юридичним фактом, з наявністю якого виникає 

обов’язок по сплаті податку на видобуток корис-

них копалин, є власне сам видобуток мінеральних 

запасів [8, с. 12]. При цьому виникнення або пере-

хід власності на вилученні з природного середо-

вища ресурси в жодному випадку не є об’єктом 

зборів за використання природних ресурсів. 

Об’єкт природоресурсних платежів, під 

яким ми розуміємо спеціальне природокористу-

вання, включає також в себе і такі види діяльнос-

ті як здійснення викидів та скидів забруднюючих 

речовин, розміщення відходів. Адже під приро-

докористуванням в широкому розумінні вважа-

ється будь-який вплив людини на навколишнє 

природне середовище, в тому числі і забруднен-

ня довкілля. Однак є й протилежні позиції з цьо-

го приводу, відповідно до яких об’єкт збору за 

забруднення навколишнього природного середо-

вища (теперішнього екологічного податку – 

прим. авт.) слід розглядати окремо від констру-

кції природоресурсних зборів [26, с. 12].   

Тісно пов’язаним з об’єктом обов’язкового 

платежу є такий елемент його юридичної конс-

трукції як предмет обкладення. Необхідно розрі-

зняти ці два елементи конструкцій податків і 

зборів з метою чіткого виокремлення з матеріа-

льного світу саме тих предметів, з якими законо-

давець пов’язує настання податкового зо-

бов’язання. В теорії податкового права левова 

частка науковців під предметом податку або ін-

шого обов’язкового платежу розуміють предмети 

матеріального світу, володіння якими породжує 

у власника майна обов’язок сплатити податок 

[11, с. 182; 23, с. 127; 24, с. 60]. Окремі автори 

також визначають предмет податку як певне бла-

го, відносно якого вимірюється здатність особи 

нести податковий тягар [4, с. 115; 10, с. 78].  

Підтримуючи в цілому наведені дефініції, 

ми схильні вважати предметом платежів за спе-

ціальне природокористування природні ресурси 

певного виду, що виступають об’єктом права 

спеціального природокористування і володіють 

відповідними кількісними та якісними характе-

ристиками. В той же час законодавець термін 

"предмет оподаткування" у Податковому кодексі 

взагалі не застосовує, змішуючи його по суті із 

поняттям об’єкту платежів за спеціальне приро-

докористування [1, ст. 242, 263]. 

Під природними ресурсами в загальному 

розуміють сукупність об’єктів та систем живої і 

неживої природи, які використовуються або мо-

жуть бути використані при досягнутому рівні 

виробничих можливостей для задоволення різ-

номанітних потреб суспільства. Таким чином, до 

числа предметів природоресурсних платежів 

можна віднести надра, наданні у користування в 

межах гірничого відводу, корисні копалини, що 

містяться в них, радіочастоти, лісові ресурси (де-

ревина, живиця, другорядні матеріали), рослинні 

і тваринні ресурси, прісні водні ресурси та їх ак-

ваторії, атмосферне повітря тощо. 

Однак предмет природоресурсних плате-

жів має ряд особливостей як правового, так і по-

заправового характеру. З юридичної точки зору, 

той чи інший природний ресурс може бути пре-

дметом обкладення ресурсними зборами лише у 

випадку його індивідуалізації шляхом визначен-

ня меж в натурі на місцевості чи іншим чином, і 

подальшого його закріплення за конкретним 

природокористувачем (надання гірничого відво-

ду, ділянки лісу, права користування акваторі-

єю). Специфічним предметом володіє екологіч-

ний податок, яким виступають забруднюючі ре-

човини, викиди і скиди в процесі здійснення гос-

подарської діяльності природокористувачів [1, 

ст. 242]. Їх індивідуалізація здійснюється під час 

затвердження лімітів та видачі інших дозвільних 

документів, встановлення відповідних нормати-

вів. Можна відзначити, що на відміну від подат-

кових платежів, предмет природоресурсних збо-

рів завжди носить індивідуально-визначений ха-

рактер, а його параметри та властивості є визна-

чальними при вирахуванні обсягу майнового 

обов’язку природокористувача щодо сплати від-

повідних платежів. 

Крім того, предметом природоресурсних 

платежів також може бути і продукція при сплаті 

вже згадуваного екологічного податку на продукт, 

що застосовується в деяких зарубіжних країнах. В 

останньому випадку чітко проявляються внутрішні 

функціональні зв’язки між різними елементами 

юридичної конструкції, взаємовплив та взаємоза-

лежність між ними. Так, зміна одного елемента – в 

даному випадку предмета платежу, цілеспрямова-

но здійснюється для полегшення обліку платіжних 

зобов’язань дрібних забруднювачів і відповідно 

моделювання більш ефективного механізму справ-

ляння екологічних платежів. Зміна одного елемен-

та (предмета) призводить до зміни також і суб’єкта 

платежу, появи податкового агента, і разом з тим, 

забезпечує більш адекватне регулювання питань 

компенсації шкоди, заподіяної довкіллю. 

Інколи законодавець в цілях забезпечення 

зручності правового регулювання природоресур-
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сних платежів вдається до штучного закріплення 

того чи іншого природного ресурсу в якості пре-

дмета конкретного платежу, незважаючи на його 

фізико-екологічні властивості. Зокрема, в теорії 

екологічного права і досі точаться дискусії з при-

воду того, чи вважаються підземні води корисними 

копалинами чи все-таки вони являються водними 

ресурсами [5, с. 180; 7, с. 41;  9, с. 357-362; 16, с. 40; 

18, с. 27-32; 25, с. 30]. Однак, законодавець розгля-

дає підземні води в якості предмета саме платежів 

за використання надр [1, ст. 263.9]. 

Щодо позаправових характеристик приро-

дних ресурсів слід відзначити наступне. Природ-

ні ресурси завдяки сукупності специфічних фізи-

чних, хімічних, біологічних та інших властивос-

тей були і завжди будуть об’єктами, що мають 

унікальне та винятково важливе економічне, на-

родногосподарське, соціальне, культурне, істо-

ричне значення, складають основу життєдіяльно-

сті людини. На відміну від інших об’єктів право-

вого регулювання, природні ресурси характери-

зуються невідновністю, є переважно вичерпни-

ми, виступають в ролі операційного базису для 

антропогенної діяльності, її основним матеріаль-

ним ресурсом та головним засобом виробництва. 

Крім того, з економічної точки зору, вони, буду-

чи невідокремлені від навколишнього природно-

го середовища, потребують комплексного вико-

ристання в рамках різноманітних екосистем, фа-

ктично не мають вартості, вираженої в грошово-

му еквіваленті, а їх споживчі властивості важко 

піддаються економічній оцінці.  

Поряд з цим, правовий статус природних 

об’єктів, як правило неоднозначний. Вони ви-

ступають у двох якостях. По-перше, як природні 

ресурси й, по-друге, як складова частина навко-

лишнього природного середовища. В.В. Петров 

наділяє природні об'єкти, крім того, трьома титу-

лами: власне як об'єкта охорони, об'єкта власнос-

ті та об'єкта господарювання [19, с. 116]. Дифе-

ренціація природних ресурсів в залежності від їх 

властивостей, соціально-економічного значення, 

здатності до відновлення зумовлює і відповідну 

диференціацію правового режиму платного при-

родокористування, а також його економічного 

механізму, який представлений широким спект-

ром природоресурсних платежів у різних право-

вих формах. Крім того, природні ресурси згідно 

Основного Закону розглядаються як надбання 

народу – звідси особливий їх правовий режим. 

Вони не виступають в якості продукту праці лю-

дини, і ця характеристика їх як предмета обкла-

дення виступає чи не найголовнішою, що в свою 

чергу визначає ряд інших особливостей вже са-

мого об’єкта природоресурсних платежів. 

Предмет природоресурсних платежів во-

лодіє рядом фізичних параметрів – це можуть 

бути еколого-географічні, геологічні, та інші 

умови використання природних ресурсів, а також 

їх фізико-хімічні, біологічні особливості, що за-

стосовуються в якості масштабу того чи іншого 

природоресурсного платежу та встановлення ба-

зи обкладення. В той же час база обкладення ха-

рактеризує предмет з кількісної сторони. Кількі-

сними параметрами виступають відповідно обся-

ги використовуваних або спожитих (вилучених) 

природних ресурсів. Базою обкладення при різ-

них видах спеціального природокористування 

може виступати, наприклад, обсяг заготовленої 

деревини певних порід, живиці, обсяг промисло-

вого забору води з різних категорій прісних во-

дойм, об’єм надр, використовуваних в цілях, не 

пов’язаних з видобуванням корисних копалин, об-

сяги видобутих або погашених запасів корисних 

копалин, рівень та ширина смуги (діапазону) ра-

діочастот тощо. База обкладення встановлюється 

для кожного збору за спеціальне використання 

природних ресурсів окремо. Це дає змогу забезпе-

чити її однорідність, можливість застосування до 

бази оподаткування конкретної одиниці її виміру 

(тонни, кубометри, мегагерци тощо), простоту ви-

значення розміру платежів, достовірний її облік.  

Особливістю бази обкладення окремих 

платежів за спеціальне використання природних 

ресурсів є, зокрема те, що законодавець передба-

чає можливість встановлювати своєрідну "верх-

ню" межу її кількісного розміру у вигляді лімітів, 

наприклад на водокористування або здійснення 

викидів чи скидів забруднюючих речовин у до-

вкілля. Тобто, на відміну від більшості інших 

обов’язкових платежів, розпорядчими актами 

державних органів при видачі дозволів на при-

родокористування визначається наперед заданий 

граничний максимум формування бази обкла-

дення природоресурсними платежами протягом 

податкового періоду. Ліміти на природокористу-

вання, що є елементами зобов’язальних відносин 

між природокористувачем і державою (територі-

альною громадою) через зовнішні зв’язки юри-

дичної конструкції природоресурсних платежів 

визначають специфіку одного з її фіскально-

компенсаційних елементів – бази обкладення. В 

разі формування протягом звітного періоду бази 

обкладення в більших обсягах, має місце пере-

вищення відповідних лімітів, що тягне за собою 

зміну ставки природоресурсного платежу, при-

чому в її кратному збільшенні, з метою стиму-
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лювання платника до раціонального використан-

ня природних об’єктів, дотримання своїх 

обов’язків як природокористувача. Такий меха-

нізм передбачений, зокрема для збору за спеціа-

льне використання водних ресурсів, де в разі пе-

ревищення водокористувачами встановленого 

річного ліміту використання води збір обчислю-

ється і сплачується у п'ятикратному розмірі ви-

ходячи з фактичних обсягів використаної води 

понад встановлений ліміт, ставок збору та коефі-

цієнтів [1, ст. 327.1]. 

Висновки. Об’єктом природоресурсних 

платежів є спеціальне використання природних 

ресурсів певного виду. Категорія "спеціальне 

використання природних ресурсів" являє собою 

певний набір елементів – юридичних фактів, що 

в сукупності складають особливий фактичний 

юридичний склад, наявність якого є єдиною під-

ставою виникнення обов’язку щодо сплати того 

чи іншого природоресурсного збору. До таких 

фактів можна віднести надання відповідного 

природного об’єкта в користування, а також фак-

тичне здійснення платником дій щодо експлуа-

тації природного ресурсу. Саме в зв’язку з поча-

тком фактичного використання природних ресу-

рсів на підставі відповідних дозволів чи ліцензій 

і виникає обов’язок природокористувача сплачу-

вати встановлені законом природоресурсні збо-

ри. Предметом платежів за спеціальне природо-

користування є природні ресурси певного виду, 

що виступають об’єктом права спеціального 

природокористування і володіють відповідними 

кількісними та якісними характеристиками. З 

юридичної точки зору той чи інший природний 

ресурс може бути предметом обкладення ресурс-

ними зборами лише у випадку його індивідуалі-

зації шляхом визначення меж в натурі на місце-

вості чи іншим чином і подальшого його закріп-

лення за конкретним природокористувачем.  
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D.V. Kostya 

Legal and material objects as the elements of legal consrtuction of natural resources payments 

 

Summary 

The article is devoted to essential determination of the concept of legal object of imposition by the natural 

resources payments (NRP). The author draws distinction and simultaneously establishes correlation between such 

phenomena as legal and material object of payment imposition. Also their place among the system of fiscal-

compensating elements of NRP legal structure has been ascertained. Additionally the article covers issues of their 

functional role in the process of paying ecotax and other NRP by natural resources users.  

Key words: legal object of imposition, material object of imposition, NRP, legal structure of NRP, 

right to special nature management.  

 

Д.В. Костя 

Объект и предмет как элементы юридической конструкции природоресурсных пдатежей  

 

Аннотация  

Статья посвящена вопросам определения сущности и содержания понятия объекта обложения 

природоресурсными платежами. Автором осуществлено разграничение категорий "объект" и "пред-

мет обложения", а также место в системе фискально-компенсационных элементов юридической 

конструкции природоресурсных платежей. Раскрыто функциональное назначение данных элементов 

в рамках реализации обязательств природопользователей относительно уплаты экологического нало-

га и сборов за специальное природопользование.    

Ключевые слова: объект обложения, предмет обложения, природоресурсные платежи, юридиче-

ская конструкция природоресурсных платежей, право специального природопользования.  

 


