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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ – 

ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ (ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПИ) 

В останні десятиліття екологічна безпека стала однією з найгостріших 

проблем сучасного суспільства. 

Загальний стан екологічної безпеки в Україні є досить складним: 

антропогенне і техногенне навантаження на навколишнє природне середовище 

в кілька разів перевищує відповідні показники розвинутих країн світу, 

тривалість життя становить у середньому близько 66 років (у Швеції - 80, у 

Польщі - 74) [1]. 

Проблеми екологічного оподаткування та низька ефективність цього 

інструменту в регулюванні рівня екологічної безпеки України змушують 

звертатись до досвіду розвинених країн, насамперед Європейського Союзу (у 

рейтингу якості довкілля європейські країни мають найвищі позиції), де 

застосування таких податків є успішним. 

Сьогодні, у країнах ЄС широко застосовують близько 370 видів 

екологічних податків [2]. 

Відповідно до цільового спрямування їх поділяють на: 

- податки, які переважно призначені для покриття екологічних витрат; 

- податки, що стимулюють екологічну поведінку економічних агентів 

(виробників і споживачів); 

- податки, що виконують переважно фіскальну функцію для подальшого 

фінансування природоохоронних заходів [3]. 

Директорат з податків і митних зборів Європейської комісії поділив 

екологічні податки на сім груп за сферами їх застосування [4]. 

- енергетичні податки (на моторне паливо; на енергетичне паливо, на 

електроенергію); 

- транспортні податки (на пройдені кілометри, щорічний податок з 



власників, акцизи при купівлі нового або старого автомобіля); 

- платежі за забруднення (емісії забруднювальних речовин в атмосферу і 

скиди в водні басейни); 

- податки за розміщення відходів (платежі за розміщення відходів на 

звалищах і їх переробку, а також податки на спеціальні продукти); 

- податки на викиди речовин, які призводять до глобальних змін клімату 

(озоноруй- нівні речовини, парникові гази); 

- податок на шумовий вплив; 

- платежі за користування природними ресурсами. 

Досвід країн ЄС показує, що активне застосування екологічного податку 

сприяє зниженню загального рівня забруднення природного середовища [5]. 

Досвід країн ЄС свідчить про те, що екологічні податки значно сприяють 

вирішення проблеми відходів. Розмір податку за розміщення тонни відходів на 

звалищах знаходиться в межах від 9 доларів США в Швейцарії до 33 доларів 

США в Норвегії. В Австрії ставки податків можуть бути суттєво зниженими, 

якщо звалища правильно організовані, а метан, який виділяється, утилізується. 

В деяких країнах місцева влада стимулює спалювання відходів (за спалювання 

податки менші, ніж за розміщення їх на звалищах) [3]. 

У результаті запровадження таких податків у деяких країнах ЄС (Данія, 

Швеція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Австрія та ін.) вдалося значно 

скорити обсяги відходів (до 80%), що підлягають захороненню на звалищах [3]. 

Причини дієвості екологічних податків за забруднення в країнах ЄС 

полягають у високих ставках, які спрямовані на те, щоб підприємствам було 

вигідніше здійснювати заходи з охорони навколишнього природного 

середовища, а не забруднювати його. 

Низькі нормативи зборів за забруднення природного середовища, які 

діяли в Україні протягом 2000-2011 рр. не відповідали сумі завданих збитків і 

не стимулювали виробників до проведення природоохоронних заходів. За 

таким обставин підприємствам вигідніше було платити збори за забруднення 

ніж здійснювати природоохоронні заходи. 



Податковий кодекс України, який набрав чинності з 1 січня 2011 року, 

передбачає введення екологічного податку на заміну зборам за забруднення 

природнього середовища і збільшення ставки податку за викиди 

забруднювальних речовин стаціонарними джерелами у 3,6 раза, за скидання 

забруднювальних речовин - у 4,8 раза, за розміщення відходів - у середньому у 

8,1 раза. 

Виходячи з вищенаведеного, слід визнати неефективність вітчизняної 

системи екологічного оподаткування щодо регулювання рівня екологічної 

безпеки. 

Отже, регулювання рівня екологічної безпеки держави за допомогою 

екологічних податків повинно максимально врахувувати позитивний досвід 

Європейського Союзу. 
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