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ЕКОНОМІЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ, 

СПРЯМОВАНОЇ НА ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ 

СУСПІЛЬСТВА 

 

Питання екологічної безпеки держави завжди є актуальними і тому 

знаходяться в полі зору багатьох наук, в тому числі економічних. Екологія 

впливає на всі сфери людської діяльності, охоплює практично всі сторони 

життя. В сучасних умовах екологічна безпека виступає найважливішим 

чинником формування ринкової економіки, переходу до нової моделі 

економічного росту. 

Економічний розвиток країни в умовах сьогодення неможливий без сталої 

екологічної ситуації. Екологічна складова повинна бути невід’ємною частиною 

розвитку країни, оскільки негативна ситуація в навколишньому природному 

середовищу впливає на всі сфери життєдіяльності країни.  

Найважливішим завданням держави стає створення сталої екологічної 

ситуації, яка сприяла б екологічному розвитку країни 

 Податкова політика, це: 

- складова фінансової політики держави на середньострокову та довгострокову 

перспективу; 

- діяльність органів державної влади з приводу: встановлення та правового 

регламентування податків, з метою розподілу та перерозподілу частини 

валового внутрішнього продукту та формування централізованих фондів 

грошових коштів; встановлення і зміни елементі податків (ставок, структури, 

суб’єктів, об’єктів оподаткування, пільг); 

- система відносин між платником податків та державою. 

 В документі „Національна екологічна політика: оцінка і стратегія 

розвитку” визначено, що «оцінка ефективності використання еколого-



економічних інструментів і функціонування системи економічного 

регулювання природоохоронної діяльності дотепер визначається, переважно, 

рівнем зростання обсягів екологічних зборів (платежів) і надходжень від них до 

бюджетів усіх рівнів [1, с.84]». 

 Ефективність податкової політики „має здійснюватись з урахуванням 

певної специфіки, а саме, її спрямованості на скорочення шкідливих викидів та 

зменшення негативних наслідків таких викидів для населення”. 

 В основі критерію екологічної ефективності податкової політики, на наш 

погляд, необхідно в комплексі розглядати два аспекти:  

 по-перше, збільшення надходжень до бюджету та цільових фондів від 

природно-ресурсних платежів, що надасть змогу фінансувати природоохоронну 

діяльність та процес відтворення природних ресурсів; 

 по-друге, зменшення небезпечного екологічного тиску на навколишнє 

природне середовище. Виконання даного критерію надасть можливість 

досягнути мету податкової політики - зменшення негативного впливу на 

навколишнє природне середовище. 

 Отже, в умовах кризової екологічної ситуації податкова політика стає 

важливим дієвим інструментом створення сталої екологічної ситуації в країні, 

привабливого податкового клімату та залучення іноземних інвестицій. 

Формування податкової політики повинна відбуватися з урахуванням критеріїв, 

спрямованих на створення не тільки стійкої соціально-економічної ситуації, але 

й екологічної. Тільки дотримання всіх вищенаведених та запропонованих 

критеріїв формування податкової політики, на наш погляд, надасть змогу 

створити ефективну та стабільну податкову систему, яка сприятиме розвитку 

природоохоронної діяльності, ресурсо- та енергозбереженню. 

 Таким чином податкові важелі відіграють важливу роль в економічній 

складовій екологічної політики держави. До податкових регуляторів варто 

віднести не тільки екологічні податки, але і різноманітні штрафні і фінансові 

санкції. В системі екологічних платежів крім "каральних" заходів повинні 

існувати і різного роду "заохочувальні" (наприклад, у вигляді ряду пільг за 



поліпшення екологічного стану, тощо).  

 У будь-якій реформі екологічного оподаткування критичним кроком має 

бути модифікація або елімінація податкових інструментів, щоб вони не 

спричиняли екологічної шкоди. Такі заходи повинні узгоджуватися з 

традиційними принципами реформування податкової системи - розширення 

бази оподаткування та ліквідація преференцій. 
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