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РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА 

 

Для забезпечення екологічної безпеки у всьому світі визнано 

найефективнішим застосування економічного механізму регулювання 

природокористування. Одним із інструментів цього механізму є екологічний 

податок, який вперше підтверджений в першій Програмі дій Європейського 

Союзу з охорони навколишнього середовища (1973 р.). Зарубіжний досвід 

екологічного оподаткування свідчить про його високу ефективність [1, 2]. 

Екологічний податок забезпечує реалізацію принципу «забруднювач 

платить», суть якого полягає у тому, що компенсацію екологічних витрат, 

викликаних впливом на природне середовище, повинен здійснювати 

економічний суб’єкт, який своєю діяльністю безпосередньо призвів до їх 

виникнення [1]. 

В Україні екологічний податок функціонує 1 січня 2011 р. у зв’язку з 

прийняттям Податкового кодексу України від 02.12.2010 і відбиває 

взаємозалежність негативного впливу на навколишнє середовище (обсяги, 

види, категорія викидів та скидів) і ставок оподаткування (система 

диференційованих ставок), що сприяє прогресивності екологічного 

оподаткування [3]. 

За основу екологічного податку розробниками Податкового кодексу взято 

Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

встановлення нормативів збирання за забруднення навколишнього природного 

середовища і стягнення цього збирання» № 303 від 1 березня 1999 р. Таким 

чином, екологічний податок запроваджений замість зборів за забруднення 

навколишнього природного середовища, сплата яких призупинена з 1 січня 

2011 р. 



Екологічний податок – це загальнодержавний обов'язковий платіж, що 

справляється з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні 

об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу 

радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, 

фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу 

радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 р. [3]. 

Основні нововведення екологічного податку на заміну зборам від 

забруднення навколишнього природного середовища: 

• збільшення ставок екологічного податку (за викиди забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами ставки збільшено у 3,6 рази, за 

використання палива – у середньому у 3,9 рази, за скидання забруднюючих 

речовин – у 4,8 рази, за розміщення відходів – у середньому у 8,1 рази); 

• стягнення екологічного податку за викиди забруднювальних речовин 

авіаційним транспортом, який не сплачував зборів за забруднення 

навколишнього природного середовища; 

• запровадження податку на викиди двоокису вуглецю, що викликано 

потребою реалізації положень Кіотського протоколу; 

• спрощення розрахунку екологічного податку (формули для розрахунку 

екологічного податку змінені та спрощені на відміну від формул зборів за 

забруднення навколишнього природного середовища); 

• стимулювання до впровадження екологічно чистих, маловідходних та 

безвідходних ресурсо- і енергозберігаючих технологій (передбачається 

зарахування 50% сум коштів податку до Спецфонду держбюджету з 

використанням таких коштів на фінансування цільових проектів з екологічної 

модернізації підприємств). 
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