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АКТУАЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ
ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТА РЕІНВЕСТУВАННЯ:

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація. Розкрито економічну природу природоресурсних платежів; проаналізовано законодавство, яке
регламентує справляння та розподіл платежів за використання природних ресурсів в Україні; визначені розмір
та структура витрат на охорону навколишнього природного середовища (на прикладі Херсонської області);
сформульовані напрями вдосконалення екологічного оподаткування та перспективи впровадження ефектив^
ного механізму фінансування природоохоронної діяльності в Україні.

Ключові слова: екологічне оподаткування, капітальні інвестиції, державна політика, податкова по^
літика, екологічні фонди.

Summary. Reveals the economic nature of natural resources payments; analyzes legislation that regulates the
collection of payments for the use of natural resources in Ukraine; defined size and structure of expenditures on
environmental protection (for example, Kherson region), set out areas of improvement of environmental taxation and
the existence of an effective mechanism for financing environmental activities in Ukraine.

Key words: environmental taxation, capital investments, public policy, tax policy, environmental funds.

Постановка проблеми. Платежі за користуван�
ня природними ресурсами є найважливішими
компонентами економічного механізму природо�
користування кожної держави. За своєю суттю,
такі платежі — це особлива форма реалізації еко�
номічних стосунків між власником природних
ресурсів�державою і їх користувачами�юридични�
ми та фізичними особами. На сьогоднішній день
майже вся територія України екологічно небез�
печна, про що свідчать статистичні дані. Виходя�
чи з принципу рівноправності та права кожного
народу самостійно вирішувати свою долю, Ук�
раїні, поряд з визначенням свого внутрішнього і
зовнішнього статусу, напрямків політичного, еко�
номічного, соціального та культурного розвитку,
необхідно розробити стратегію і тактику запобі�
гання глибокій екологічній кризі, віднайти шля�
хи забезпечення екологічного благополуччя краї�
ни, збереження національних природних ресурсів
для майбутніх поколінь.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вихо�
дячи з того, що навколишнє природне середови�
ще (далі — НПС) і природні ресурси фактично є
складовими частинами єдиної органічної еконо�
мічної системи, метою досліджень вітчизняних та
зарубіжних вчених стало покращення стану дов�
кілля. Розв’язанню проблем раціонального при�
родокористування присвячені праці вітчизняних
та зарубіжних учених і фахівців, а саме: О. Ф. Ба�
лацького, С. А. Генсирука, К. Г. Гофмана, М. І. До�
лішнього, С. І. Дорогунцова, Ю. П. Лебединсько�
го, О. О. Мінца, М. Ф. Реймерса, В. Г. Сахаєва,
В. М. Трегобчука, Ю. Ю. Туниці, Т. С. Хачатурова,
М. А. Хвесика, С. І. Христенка та інших.

Мета дослідження. Недосконале екологічне опо�
даткування та неналежне фінансування заходів, на�

правлених на покращення стану НПС в Україні,
призвели до падіння ефективності використання
природних ресурсів, що не задовольняє інтересам
держави. Природоресурсні платежі в такому випад�
ку повинні не лише підвищувати якісний рівень
використання природних ресурсів, але і наповнюва�
ти бюджети різних рівнів для фінансування заходів
щодо покращення НПС. Основною метою даного
дослідження є визначення: економічної природи
природоресурсних платежів та їх ролі у сталому роз�
витку країни; нормативно�правових актів, що рег�
ламентують платежі за використання природних
ресурсів в Україні; розміру та структури витрат на
охорону НПС (на прикладі Херсонської області); на�
прямів вдосконалення екологічного оподаткування;
можливостей існування ефективного механізму
фінансування природоохоронної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Економічна приро�
да природоресурсних (екологічних) платежів — не
поповнення державного та місцевих бюджетів, а
стимулювання платника до позитивної, з точки зору
охорони довкілля, поведінки. Екологічне оподатку�
вання в тій або іншій формі існує в усіх економічно
розвинених країнах. В Європі такі податки ділять�
ся на сім груп за сферами застосування:

1) платежі за користування природними ре�
сурсами;

2) енергетичні податки (на різні види палива
і електроенергію);

3) транспортні податки;
4) платежі за забруднення (викиди забрудню�

ючих речовин в атмосферу і у водні басейни);
5) платежі за розміщення відходів;
6) податки на викиди речовин, що призво�

дять до глобальних змін (речовини, руйнівні, озо�
новий шар, парникові гази);
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7) податок на шумову дію [1, с. 290].
При введенні системи природоресурсних

платежів в Україні на них покладалися дві основні
функції: стимулювання природокористувачів до
поступового наближення розміру шкідливої дії на
НПС до нормативних значень, а також фінансу�
вання програм, направлених на покращання ста�
ну довкілля.

Серед основних завдань упровадження еко�
логічних платежів можна виділити наступні:

1) підвищення зацікавленості вітчизняних
виробників в ефективному використанні при�
родних ресурсів та акумуляції матеріальних ре�
сурсів для впровадження новітніх технологій з
метою захисту НПС;

2) створення екологічних грошових фондів
для відновлення і відтворення природних ресурсів
держави.

Чинним законодавством України сформована
чітка правова основа для справляння екологічно�
го податку, плати за користування надрами, лісо�
вими ресурсами, водою, землею й іншими видами
природних ресурсів на основі рентного підходу або
фіксованих платежів (рис. 1). Природоохоронні
податки, збори та платежі, які регламентовані
Податковим кодексом України № 2755�IV від
2.12.2010 року (далі — ПКУ), є обов’язковими для
будь�яких діянь з використання зазначених вище
природних ресурсів, незалежно від юридичного
статусу забруднювача, а в разі їх несвоєчасної спла�
ти передбачені штрафні санкції.

Перерозподіл природоохоронних податків,
зборів та платежів згідно з Бюджетним кодексом
України № 2456�VI від 08.07.2010 року (далі —
БКУ) та Законом України «Про Державний бю�
джет України на 2011 рік» № 2857�VI від 23.12.2010
року (далі — ЗУДБ), подано на рис. 1.

Природоохоронні податки, збори та платежі,
які формують механізм екологічного оподатку�
вання в Україні, мають дуже велике значення для
нашої держави. Адже країні необхідне належне
фінансування заходів для створення умов, необ�
хідних для існування кожної людини.

Протягом 2009 року в природне середовище
України потрапило 11,3 млн. т. небезпечних за�
бруднювальних речовин, з яких 57 % припадає на
шкідливі викиди в атмосферу, 40 % — у поверхневі
водойми, 3 % — на небезпечні відходи, якими за�
бруднюються земельні ресурси. У місцях видален�
ня відходів, станом на 1.01.2010 року зберігається
понад 20,9 млн. т. відходів І–ІІІ класів небезпеки.

Протягом 2009 року на охорону НПС підпри�
ємствами, організаціями та установами в Україні
витрачено 11,1 млрд. грн., з яких 72 % (8,0 млрд.
грн.) — поточні витрати на охорону природи,
пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням за�
собів природоохоронного призначення, 23 % (2,5
млрд. грн.) — інвестиції в основний капітал, на�
правлені на будівництво і реконструкцію при�

Рис. 1. Перерозподіл природоресурсних податків,
зборів та платежів між державними та місцевими

бюджетами в Україні.
Джерело: складено автором на основі Бюджетного

кодексу України № 2456^VI від 8.07.2010 року, Закону
України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»

№ 2857^VI від 23.12.2010 року та Податкового
кодексу України № 2755^IV від 2.12.2010 року [2; 3; 4]

родоохоронних об’єктів, придбання обладнання
для реалізації заходів екологічного спрямування
і 5 % (0,6 млрд. грн.) — витрати на капітальний
ремонт природоохоронного обладнання [5].

Розглянемо стан справ на прикладі Херсонсь�
кої області. Капітальні інвестиції та поточні витра�
ти на охорону НПС Херсонської області в усіх сек�
торах економіки у 2009 році подані у табл. 1.

Аналіз витрат та капітальних інвестицій на
охорону НПС, в залежності від їх розміру, являє
собою екологічний результат, що зумовлює змен�
шення негативного впливу на довкілля і прояв�
ляється через зменшення обсягів забруднюючих
речовин, що потрапляють у біосферу, збільшенням
кількості і поліпшенням якості придатних до ви�
користання земельних, лісових, водних, біологіч�
них та інших природних ресурсів. Виходячи з да�
них табл. 1, можна зробити висновок, що най�
більшу питому вагу у капітальних інвестиціях щодо
захисту довкілля у Херсонській області у 2009 році
займали витрати на охорону атмосферного повітря
та вирішення проблем щодо зміни клімату, а саме:
22,9 %, найменшу — витрати на науково�дослідні
роботи природоохоронного спрямування (0,5 %).

Найбільшу витратну частину серед інвестицій
у 2009 році мав капітальний ремонт систем ути�
лізації відходів (737,37 тис. грн.). Щодо поточних
витрат на охорону НПС у Херсонській області,
то найбільшу частку займають витрати на очи�
щення зворотних вод — 47,7 % та фінансування
заходів щодо збереження біорізноманіття і сере�
довища існування — 28,3 %, або 26044,65 тис. грн.
та 15458,42 тис. грн. відповідно.

Для отримання практичних результатів
проведемо аналіз джерел фінансування капі�
тальних інвестицій та поточних витрат на охо�
рону НПС (табл. 2).
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Таблиця 1
Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону НПС Херсонської області

в усіх секторах економіки у 2009 році

Джерело: складено автором за даними Головного управління статистики у Херсонській області.

Таблиця 2
Джерела фінансування капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону НПС

у Херсонській області в усіх секторах у 2009 році, тис. грн.

Джерело: складено автором за даними Головного управлянні статистики у Херсонській області.

Протягом 2009 року на охорону навколиш�
нього природного середовища було витрачено
60138,25 тис. грн., у тому числі капітальних інве�
стицій 5485,14 тис. грн.

Розглянувши структуру витрат підприємств на
проведення основних природоохоронних заходів у
2009 році, зазначимо, що більша половина коштів
іде на відновлення природних якостей води
(63,27 %), що, звичайно, є позитивним явищем.
Однак є необхідність збільшення поточних витрат
на науково�дослідні роботи природоохоронного
спрямування (0,46 %) та реабілітацію ґрунтів
(1,62 %), що буде значно сприяти покращенню здо�
ров’я населення Херсонської області (рис. 2).

Заключним етапом аналізу діючої системи
екологічного оподаткування та фінансування буде
зіставлення показників суми доходів від сплати
природоресурсних платежів та видатків на охоро�

ну НПС у місцевих бюджетах Херсонської області.
Загальна сума власних коштів місцевих бюджетів,
що була спрямована на покриття заподіяних
збитків НПС регіону у 2009 році становила всього
959,07 тис. грн. З урахуванням витрат, що були
направлені на фінансування заходів щодо покра�
щення стану довкілля (за рахунок власних коштів
підприємств) та коштів Державного бюджету Ук�
раїни загальна сума витрат досягла позначки
60138,25 тис. грн. (табл. 2). Оскільки цільове при�
значення (покриття заподіяних збитків НПС)
мають лише кошти від стягнення збору за забруд�
нення НПС (а з 1.01.2011 року — екологічного
податку), такі надходження є єдиним джерелом
фінансування природоохоронних заходів, які за�
раховуються до фондів охорони НПС. У 2009 році
до таких фондів було зараховано 6880,84 тис. грн.,
мобілізованих на території Херсонської області,
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Кошти екологічних фондів, насамперед, при�
значені для фінансування відтворення природних
ресурсів, наукових досліджень, фінансової під�
тримки будівництва очисних споруд, впроваджен�
ня екологічно чистих технологій, відшкодування
збитку громадянам за спричинення шкоди здоров’ю,
для екологічного виховання і освіти. Проте зако�
нодавчо в Україні поки що не передбачено спів�
відношення цих витрат, що служить приводом для
нераціонального використання коштів фондів.

Першим кроком ефективного функціонування
екологічних фондів місцевого самоврядування є
адаптація рівня українського законодавства до євро�
пейського у сфері екологічного оподаткування.
Сферою реформування, в першу чергу, має стати
підвищення ставки податку на викиди двоокису
вуглецю (ставка податку за викиди двоокису вугле�
цю у Податковому кодексі (п. 243.4 ст. 243) стано�
вить лише 0,2 гривні за 1 тонну забруднюючої ре�
човини). Також слід скористатися європейською
практикою щодо застосування ставок екологічних
податків без коефіцієнтів, які підвищують базові
ставки для підприємств, які задекларували у звітно�
му періоді сучасні доступні технології. Водночас із
застосуванням 25�кратного коефіцієнта до ставок
у разі недотримання зазначеними вище підприєм�
ствами, нормативів використання задекларованої
техніки. В якості стимулювання платників податків
до використання новітніх технологій, необхідно
знизити розмір ставок екологічних податків на 30 %
для емітентів забруднюючих речовин, які здійсню�
ють заходи у поточному періоді у напрямку знижен�
ня негативної дії на довкілля, яка і є об’єктом еко�
логічного оподаткування.

Також слід надати преференції платникам, чия
господарська діяльність суттєво не впливає на за�
бруднення НПС. Однак одночасно із запропоно�
ваними пільгами необхідно суттєво підняти ставки
оподаткування на викиди шкідливих речовин та
захоронення відходів. Також необхідно доповнити
перелік видів екологічних податків, розширюючи
базу оподаткування, приймаючи за основу світову
практику. І, нарешті, слід передбачити щорічне
поступове зниження ставок податку на доходи
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств та
податку на додану вартість пропорційно до зростан�
ня надходжень від екологічних податків.

Висновки та пропозиції. Україна має унікаль�
ний природно�ресурсний потенціал, на території
її областей розташована значна кількість природ�
них ресурсів, які мають особливе природоохорон�
не, наукове, культурне, естетичне, рекреаційне та
оздоровче значення. Майбутнє України здебіль�
шого залежить від ефективного використання її
природно�ресурсного потенціалу. Саме тому в
умовах переходу до стійкого розвитку країни
пріоритет має бути відданий охороні і відтворен�
ню природних ресурсів. Природоресурсні платежі
мають бути економічно значимими і мати істот�

Рис. 2. Структура витрат підприємств Херсонської
області на проведення основних природоохоронних

заходів у 2009 році. Джерело: розраховано автором
за даними Головного управлянні статистики

у Херсонській області

що становить лише 11,44 % необхідних коштів для
належного фінансування заходів регенерації при�
родного середовища регіону.

Через відсутність оцінки реального потен�
ціалу природних ресурсів, діючі економічні ме�
тоди розрахунку величини податків і зборів за
природокористування майже не стимулюють
природокористувачів до збереження і відтво�
рення природних ресурсів, спричиняючи знач�
ний дефіцит бюджетів усіх рівнів в частині аку�
мулювання коштів на фінансування природо�
охоронних заходів.

Абсолютно очевидно, що для успішного фун�
кціонування ефективного механізму управління
природокористуванням необхідне, перш за все,
фінансування, тобто забезпечення виконання
природоохоронних програм грошовими ресурса�
ми. Фінансування природоохоронних заходів
може здійснюватися за рахунок: власних коштів
підприємств, замість сплати ними екологічних
платежів; коштів державного та місцевих бю�
джетів України; екологічних установ та органі�
зацій; екологічних фондів; фондів екологічного
страхування; банківських кредитів; добровільних
внесків населення; інших джерел.

Виходячи з проведеного аналізу, слід зазна�
чити, що основними джерелами фінансування
капітальних інвестицій у природоохоронній сфері
регіону є власні кошти підприємств та фінансові
ресурси бюджетів усіх рівнів. Кошти екологічних
фондів місцевого та державного значення займа�
ють лише невелику частку у загальному об’ємі фі�
нансування природоохоронних заходів (табл. 2).

Мета створення екологічних фондів — фор�
мування незалежного від державного та місцевих
бюджетів централізованого джерела фінансуван�
ня природоохоронних потреб регіону.
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ну питому вагу в загальній структурі податкових
надходжень для забезпечення подальшого фінан�
сування природоохоронних заходів. Ефективний
механізм екологічного оподаткування вимагає
детального обліку природних ресурсів як об’єктів
оподаткування для встановлення адекватного
рівня оподаткування по кожному з видів приро�
доресурсних платежів. Підвищену увагу слід при�
ділити розмірам ставок екологічних податків з
метою створення резервів бюджетних коштів для
здійснення комплексу заходів з відновлення при�
родних ресурсів. При цьому слід реформувати
екологічні цільові фонди для акумулювання та
реінвестування коштів на оздоровлення довкіл�
ля, відтворення природних ресурсів, впроваджен�
ня екологічно чистих технологій та на інші цілі,
пов’язані з природоохоронною діяльністю.

Перспективи подальших досліджень. Подальші
дослідження із зазначеної проблематики мають
бути спрямовані на розробку механізмів фінан�
сування заходів природоохоронного значення за
рахунок створення та оновлення цільових еколо�
гічних фондів державного та місцевого значення.
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