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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Потреба у трансформації національних податкових

систем зумовлена викликами сучасності. Світова економічна криза та
наростання глобальних екологічних проблем значно похитнули стійкість
економічних систем різних країн та стимулювали наукові пошуки у сфері
розробки податкової системи, яка б продукувала сприятливі умови для
економічного зростання з урахуванням екологічного імперативу. Такі умови
створюються в результаті зміщення податкового навантаження з праці та
капіталу на споживання, майно та об’єкти екологічного оподаткування. Завдяки
цьому проблеми екологічного оподаткування привертають все більше уваги в
різних країнах світу. Зважаючи на це, Україна також повинна залучитись до
сучасних трансформаційних процесів податкових систем щодо розвитку
екологічного оподаткування у напрямі реалізації його основного суспільного
призначення – зниження надмірного навантаження на навколишнє природне
середовище (далі – НПС). Нині це набуває особливої актуальності через
складну екологічну ситуацію, виснаження природних ресурсів, що зумовлюють
погіршення стану здоров’я населення. Надзвичайно своєчасними є питання
визначення перспектив розвитку і формування ефективних екологічних
податків.

Теоретичні основи екологічного оподаткування сформовані у працях
багатьох зарубіжних вчених, зокрема А. Пігу, У. Баумоля, А. Сандмо,
Дж. Стігліца, А. Л. Бовенберга, Р. А де Муіджі, С. Смулдерса, Г. Волеберга,
Л. Гулдера, В. І. Оатса, Д. Фуллертона, Т. Р. Сандлера, Ф. МакКензі, Д. Хоела.
Окремі питання екологічного оподаткування розглядалися у роботах і
вітчизняних вчених, зокрема В. Л. Адрущенка, С. В. Антоненка, О. О. Веклич,
О. Н. Гаркушенко, В .І. Коротуна, О. П. Маслюківської, Я. В. Петракова,
А. М. Соколовської, О. М. Тимченко, К. І. Швабія та ін.

Разом з тим, залишаються відкритими питання визначення перспектив
розвитку екологічного оподаткування в частині підвищення ефективності
реалізації його регулюючого та фіскального потенціалу, здатності ефективно
впливати на рівень навантаження на НПС. Крім того, актуалізується
необхідність теоретичного осмислення місця та ролі екологічного
оподаткування в прискоренні процесів дивергенції зв’язків економічного
зростання, ресурсоспоживання та навантаження на НПС.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота є складовою наукових досліджень Університету
державної фіскальної служби України, зокрема науково-дослідних тем:

– НДІ фінансового права „Напрями підвищення фіскальної та екологічної
ефективності природно-ресурсних платежів” (№ ДР 0112U005557), у межах
якої автором надано пропозиції щодо вдосконалення екологічного податку;

– НДЦПО Національного університету ДПС України „Порівняльний
аналіз систем оподаткування та податкового законодавства країн-членів ЄС,
ОЕСР: краща практика та висновки для України” (№ ДР0111U006966), автором
систематизовано міжнародний досвід у сфері екологічного оподаткування та
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розробці пропозицій щодо підвищення його дієвості в Україні; „Трансформація
акцизної політики” (№ ДР 0113U000278), автором розроблено пропозиції щодо
усунення подвійного оподаткування нафтопродуктів та скрапленого газу та
запровадження податкових стимулів до обігу на ринку палива з покращеними
екологічними характеристиками.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є
поглиблення теоретичних засад і розробка науково обґрунтованих пропозицій
та рекомендацій щодо розвитку екологічного оподаткування в Україні та
підвищення його ефективності.

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких
завдань:

– узагальнити теоретичні підходи щодо визначення сутності та
суспільного призначення екологічного оподаткування як методу зниження
надмірного навантаження на навколишнє природне середовище;

– систематизувати особливості сутнісних характеристик екологічних
податків, удосконалити понятійно-категоріальний апарат теорії оподаткування,
зокрема, поняття „система екологічних податків”, розробити аналітичний
інструментарій оцінки ефективності екологічних податків;

– проаналізувати існуючі теоретичні підходи до формування та
запровадження екологічного оподаткування в контексті досвіду зарубіжних
країн;

– здійснити структурно-функціональний аналіз екологічного
оподаткування;

– оцінити ефективність функціонування енергетичних податків;
– проаналізувати ефективність податків на забруднення;
– розробити напрями реалізації потенціалу енергетичних податків;
– сформувати пропозиції щодо підвищення ефективності оподаткування

забруднення навколишнього природного середовища;
– визначити шляхи удосконалення інформаційного забезпечення

адміністрування екологічних податків.
Об’єктом дослідження є соціально-економічні відносини, що виникають

між державою, платниками податків та суспільством у процесі екологічного
оподаткування в Україні для зниження надмірного навантаження на
навколишнє природне середовище.

Предмет дослідження – екологічне оподаткування в Україні.
Методи дослідження. В основу дисертаційної роботи покладено

загальнонаукові методи пізнання: логічного узагальнення, системний підхід для
систематизації особливостей сутнісних характеристик екологічних податків;
міжнародного компаративного та структурно-функціонального аналізу – для
оцінки сучасного стану функціонування екологічного оподаткування;
індуктивний та дедуктивний методи – при дослідженні суспільного
призначення і теоретичних засад екологічного оподаткування. Спеціально-
наукові методи: економічного аналізу та статистичні – при дослідженні
динаміки та структури екологічних податків; економетричні методи – для
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виявлення взаємозв’язків між надходженнями екологічних податків та базою
оподаткування, при розрахунку цінової еластичності попиту та пропозиції
моторного палива, статичної та динамічної ефективності екологічного податку
та ефективності екологічних витрат.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові
акти у сфері податкової політики, Податковий кодекс України, укази
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, статистичні
матеріали Державної служби статистики України, Державної фіскальної
служби України, Державної казначейської служби України, Міністерства
екології та природних ресурсів України, Євростату, інтерактивних
статистичних баз країн ОЕСР, Світового банку. У процесі дослідження
використані монографічні видання та статті зарубіжних і вітчизняних
економістів, інформаційні ресурси зі Всесвітньої мережі Internet.

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення
дисертаційного дослідження, що містять елементи наукової новизни, полягають
в такому:

удосконалено:
– систематизацію особливостей сутнісних характеристик екологічних

податків, серед яких: превалювання регулюючої функції над фіскальною;
спрямованість на узгодження податкової та екологічної політик, зменшення
бази оподаткування; забезпечення комерційної привабливості впровадження
інновацій та розвитку „чистих” технологій; бажаність прояву ефекту
заміщення; превалювання принципу „забруднювач платить” над принципом
платоспроможності; інтерналізація негативних екстерналій та мінімізація
надлишкового податкового тягаря як умови оптимальності екологічних
податків; імперативність запровадження специфічних ставок непрямих ЕП та
залежність від чинників підвищення та зниження регулюючого потенціалу
екологічного оподаткування. Урахування виділених особливостей при
формуванні та реалізації податкової політики дозволяє підвищувати
ефективність податкової системи в напрямі створення сприятливих умов для
економічного зростання з урахуванням екологічного імперативу;

– термінологічний апарат теорії оподаткування за рахунок уточнення
визначення поняття „система екологічних податків” як сукупності
взаємозв’язаних податків і зборів (обов’язкових платежів), призначених для
досягнення чітко окреслених екологічних цілей, які створюють цінову
мотивацію для платників екологічних податків до зменшення надмірного
навантаження на НПС, компенсації екологічних збитків суспільству,
підвищення енерго- та ресурсоефективності, що в підсумку забезпечує
покращання екологічної ситуації та зростання добробуту населення;

– аналітичний інструментарій оцінки ефективності екологічних податків,
використання якого у сукупності дозволило проаналізувати сучасний стан
екологічного оподаткування в Україні, виявити проблемну ситуацію в цій сфері
та розробити напрями підвищення його ефективності;
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– підходи до податкової диференціації ставок екологічного податку
залежно від обсягу понадлімітних скидів забруднюючих речовин у водні
об’єкти, використання якої дозволяє підвищити ефективність податку,
запровадити фінансові стимули до ощадливого використання асиміляційного
потенціалу навколишнього природного середовища, сформувати додаткові
джерела для фінансування заходів з його охорони, підвищити рівень
екологічної безпеки;

– механізм рефінансування підприємств за рахунок нарахованого
екологічного податку в частині викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, шляхом регламентації процедур формування фінансового забезпечення
природоохоронних заходів. Це дозволить посилити статичну та динамічну
ефективність податку;

– процес адміністрування екологічних податків через розширення його
інформаційного забезпечення. Запропонована схема міжінституційної
комунікації щодо обміну інформацією дозволяє отримувати органами
фіскальної служби від відповідних адміністраторів всю наявну інформацію про
формування об’єктів оподаткування екологічних податків та повноту
виконання податкового обов’язку платниками податків;

набуло подальшого розвитку:
– узагальнення та систематизація зарубіжного досвіду запровадження

екологічного оподаткування в податкових системах розвинених країн світу. Це
дало змогу обґрунтувати пропозиції щодо його розвитку в Україні в частині
стимулювання обігу на ринку дизельного палива з покращеними екологічними
характеристиками через запровадження податкової диференціації ставок
акцизного податку, залежно від нормативів щодо вмісту в ньому сірки;

– напрями підвищення ефективності реалізації регулюючого потенціалу
екологічного податку в частині викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами забруднення шляхом оптимізації бази
оподаткування. Цей підхід дозволяє сфокусувати регулюючий вплив
екологічного податку на досягненні стратегічних цільових орієнтирів
екологічної політики.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх
використання компетентними органами державної влади при підготовці
проектів змін і доповнень до податкового законодавства щодо удосконалення
нормативно-методичного забезпечення екологічного оподаткування в процесі
реформування податкової системи України.

Окремі положення дисертації знайшли практичне застосування, зокрема:
– при розробці Науково-практичних коментарів до Податкового кодексу

України у розділах „Екологічний податок” та „Угоди про розподіл продукції”
(довідка від 30.05.2012);

– розроблені методичні підходи до визначення переліку видів податків і
зборів для їх платників використані при створенні інформаційної системи
„Податковий блок” Департаменту розвитку та модернізації ДПС України (акт
№ 292/6/24–4015 від 27.11.2012).
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– при підготовці глави „Екологічне оподаткування” проекту Екологічного
кодексу України, які використані Інститутом законодавчих передбачень і
правової експертизи (акт № 1/02 від 08.04.2014).

Наукові результати дисертаційного дослідження застосовувались при
розробці тем „Екологічний податок” та „Угоди про розподіл продукції”
навчального посібника „Податкова система України”, який використовується як
базовий у Національному університеті ДПС України при викладанні
дисципліни „Податкова система” (довідка № 3699/01–12 від 27.12.2012).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є одноосібно
виконаним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки та
пропозиції, що виносяться на захист, одержані автором самостійно і
відображені у друкованих працях. Особистий внесок у роботах, опублікованих
у співавторстві, відображено у списку опублікованих праць.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та методичні
положення роботи апробовані на науково-практичних конгресах, конференціях
і круглих столах, зокрема: „Бюджетно-податкова політика: теорія, практика,
проблеми” (м. Ірпінь, 2004), „Фінансово-кредитне стимулювання економічного
зростання” (м. Луцьк, 2005), „Податкова політика України та механізми її
реалізації в Податковому кодексі” (м. Ірпінь, 2004), „Теорія та практика
державного управління в умовах євроінтеграції” (м. Луцьк, 2006), „Структурна
перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до
збалансованого розвитку” (м. Київ, 2009), „Перспективи впровадження
екологічного оподаткування в Україні” (м. Ірпінь, 2010), „Збалансований
(сталий) розвиток України – пріоритет національної політики” (м. Київ, 2010),
„Податковий Кодекс України як економічна конституція держави” (м. Умань,
2010), „Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири
розвитку” (м. Ірпінь, 2011), „Податковий кодекс України: практика реалізації та
перспективи вдосконалення” (м. Ірпінь, 2011), „Економічний та соціальний
розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції
глобалізації” (м. Тернопіль, 2012, 2013), „Напрями підвищення
конкурентоспроможності податкової політики в Україні” (м. Ірпінь, 2012),
„Проблемы безопасности ХХІ века и пути их решения: „Белые ночи – 2012”
(м. Київ, 2012), „The Wave of Changes in Processing and Recycling” (м. Сазополь
(Болгарія), 2013), „Особливості реалізації міжнародно-правових норм у сфері
оподаткування в Україні та світі” (м. Ірпінь, 2013), „Акцизне оподаткування в
Україні: реалії сьогодення та перспективи реформування” (м. Ірпінь, 2013),
„Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління” (м.
Ірпінь, 2014), „Реформування податкової системи України відповідно до
європейських стандартів” (м. Ірпінь, 2014), „Європейський вибір – нові
можливості для прогресу та зростання фінансової системи” (м. Київ, 2015).

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 41 науковій праці,
загальним обсягом 23,75 друк. арк. у тому числі: 11 статей у вітчизняних
фахових наукових виданнях (з них 5 – у співавторстві), особисто автору
належить 11,6 друк. арк.; 1 стаття у закордонному виданні – загальним обсягом
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0,5 друк. арк.; участь у 9 колективних монографіях – особисто автору належить
14,9 друк. арк.; 20 – у матеріалах науково-комунікативних заходів в Україні та
за її межами (з них 7 у співавторстві), особисто автору належить 3,75 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний зміст
дисертації становить 274 сторінки. Основний зміст викладено на 200 сторінках
комп’ютерного тексту. Робота містить 23 таблиці і 59 рисунків (один займає 1
повну сторінку), 11 додатків, що займають 47 сторінок. Список використаних
джерел складається з 216 позицій та викладений на 26 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі розкрито актуальність теми дисертаційної роботи, визначено її

мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, обґрунтовано наукову
новизну та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі „Теоретичні засади екологічного оподаткування”
узагальнено теоретичні підходи щодо визначення сутності та суспільного
призначення екологічного оподаткування; систематизовано особливості
сутнісних характеристик екологічних податків; поглиблено понятійно-
категоріальний апарат теорії оподаткування; розроблено аналітичний
інструментарій дослідження, що використовується для оцінки ефективності
екологічного оподаткування, проаналізовано існуючі теоретичні підходи до
його формування та запровадження в контексті досвіду зарубіжних країн.

Узагальнення теоретичних підходів до вирішення проблеми зниження
надмірного навантаження на НПС економічними методами дозволило
встановити, що екологічне оподаткування є найбільш прийнятним з них з точки
зору максимізації суспільного добробуту. Екологічні податки діють у напрямі
встановлення суспільно-ефективного рівня забруднення НПС, стимулювання
підприємств до фінансування суспільно-ефективних витрат на зменшення його
рівня.

З’ясовано суспільне призначення екологічного оподаткування, яке
полягає у зниженні надмірного навантаження на НПС від активної економічної
діяльності. Визначено, що екологічне оподаткування прискорює процес
дивергенції зв’язків ресурсоспоживання, навантаження на НПС та
економічного зростання (далі – дивергенції зв’язків) завдяки здатності
утворювати інституційні рамки, в межах яких економічні агенти приймають
рішення, що призводять до довгострокового економічного зростання.
Можливість прискорювати дивергенцію зв’язків обумовлюється його
статичною та динамічною ефективністю, які визначаються здатністю
забезпечувати зменшення надмірного навантаження на НПС найменш
витратним способом та впливом на процес технологічних змін через
стимулювання розробки та впровадження екологічно орієнтованих інновацій.

Обґрунтовано доцільність використання моделі „навантаження-стан-
реагування” PSR (press-state-response) (далі модель – PSR) для визначення
повноти реалізації суспільного призначення екологічного оподаткування. Вона
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базується на казуальному зв’язку між активною економічною діяльністю,
навантаженням на НПС та реакцією суспільства на екологічні виклики.
Екологічне оподаткування в моделі є „реакцією” суспільства на зміни у „стані”
НПС, викликані „навантаженням” від активної економічної діяльності.

У ході дослідження доведено, що побудова ефективної системи
екологічних податків неможлива без визначення особливостей сутнісних
характеристик екологічних податків. Їх усвідомлення дозволить ефективно
знижувати надмірне навантаження на НПС (рис. 1).

Рис. 1. Особливості сутнісних характеристик екологічних податків.
Джерело: розроблено автором.

Ґрунтуючись на узагальнених теоретичних підходах щодо сутності та
суспільного призначення екологічного оподаткування, превалюванні
регулюючої функцією над фіскальною, здатності до прискорення дивергенції
зв’язків, необхідності узгодження податкової та екологічної політики у роботі
уточнено визначення поняття „система екологічних податків”.

Удосконалено аналітичний інструментарій оцінки ефективності
екологічних податків. Виходячи з того, що до основних цілей запровадження
екологічних податків відносяться скорочення надмірного навантаження на НПС
паралельно зі зростанням добробуту суспільства, мінімізація втрат економічної
ефективності, подолання проблеми асиметрії інформації (достовірне
вимірювання емісії забруднюючих речовин), досліджувати його економічну
ефективність варто через аналіз динаміки бази оподаткування, показників
дивергенції зв’язків до і після запровадження або реформування податку,
використовуючи для цього модель PSR. Обґрунтовано, що розрахунок
економічної ефективності екологічних податків варто здійснювати за етапами
схеми наведеної на рис. 2.
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Рис. 2. Схема оцінки ефективності екологічних податків на основі

моделі „PSR”.
Джерело: розроблено автором.

Перший етап передбачає оцінку факторів опосередкованого
навантаження на НПС (кінцевого споживання енергоресурсів; транспортної
активності; споживання матеріалів; емісії забруднюючих речовин). Другий –
розрахунок індикаторів навантаження на НПС – показників дивергенції зв’язків
(енергоємності, матеріалоємності, карбоноємності ВВП, інтенсивності руху та
показників емісії забруднюючих речовин відносно ВВП). Третій – передбачає
розрахунок індикаторів реагування: ефективних ставок екологічних податків за
групами, виділеними за критерієм виду об’єкта оподаткування (енергоресурси,
транспортні засоби, ресурси, забруднення НПС). Потім проводиться
зіставлення індикаторів навантаження на НПС і реагування та формується
загальний висновок про рівень реалізації регулюючого потенціалу екологічного
оподаткування. Сукупна ефективність податку повинна визначатись як
фіскальною, так і економічною складовою показника.

Аналіз європейської практики застосування екологічних податків
засвідчив, що вони достатньо ефективно знижують рівень надмірного
навантаження на НПС. До їх особливостей варто віднести сфокусованість на
вирішенні конкретних екологічних проблем, запровадження податків спільно з
екологічними стандартами та науково обґрунтовані складові. В українську
практику оподаткування доцільна імплементація таких складових: податкова
диференціація ставок акцизного податку з нафтопродуктів за екологічними
показниками спільно з нормативами щодо вмісту в них шкідливих речовин;
механізм рефінансування платників за рахунок сплаченого податку залежно від
впроваджених природоохоронних заходів; адресність стимулів прямих податків
до зниження надмірного навантаження на НПС від конкретних забруднюючих
речовин.

У другому розділі „Сучасний стан екологічного оподаткування в
Україні” проведено структурно-функціональний аналіз екологічного
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оподаткування; оцінено ефективність функціонування енергетичних податків;
проаналізовано ефективність податків на забруднення НПС.

Екологічні податки в Україні не є бюджетоформуючими та, порівняно, з
країнами ЄС, становлять меншу частку ВВП. Динаміка їх надходжень
переважно обумовлена зростанням номінальних ставок акцизного податку на
нафтопродукти. У структурі екологічних податків як України, так і країн ЄС
переважають податки на енергоресурси та транспортні засоби (рис. 3).

Рис. 3. Структура екологічних податків в Україні та країнах ЄС в
2015 р.*

Джерело: розраховано автором за даними Державної казначейської служби України та Eurostat.
*Дані за країнами ЄС приведені за 2014 р.

Оцінка економічної ефективності екологічних податків з використанням
моделі PSR дозволила зробити висновок, що найбільший вплив на показник
дивергенції зв’язків мають податки на енергоресурси. Порівняльний аналіз
впливу ефективної ставки на енергоресурси та енергоємності ВВП в Україні та
країнах ЄС засвідчив існування нереалізованого фіскального потенціалу
податків на енергоресурси в Україні. Виходячи з проведеного компаративного
дослідження, рівень ставок акцизних податків на нафтопродукти та податкове
навантаження на їх споживання в Україні є меншим за середній у країнах ЄС та
нормативний мінімальний рівень, встановлений для цих країн. Проте нині
реалізація фіскального потенціалу цього виду податків є недоцільною через
низький рівень купівельної спроможності населення, високий рівень
контрабанди та фальсифікату, структурні диспропорції на ринку
нафтопродуктів та в їх споживанні. З’ясовано, що оподаткування електроенергії
і природного газу в Україні сьогодні не призведе до досягнення суспільно-
ефективного рівня забруднення НПС через значний рівень контролю державою
процесу ціноутворення на ринках цих енергоресурсів.

Визначено основні фактори, що зумовлюють в Україні значну
енергоємність ВВП. Це – структурні диспропорції економіки України
(орієнтація на виробництво сировинної продукції і важку промисловість),
асиметрія міжнародних товарних потоків, яка спричиняє „імпорт
антропогенного навантаження на НПС” з країн ЄС в Україну.
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Фактором нейтралізації впливу екологічного оподаткування в напрямі
зниження енергоємності ВВП стали значні обсяги енергетичних субсидій, що
спрямовувалися для підтримки споживачів і виробників енергоресурсів.
Визначальний вплив на зниження надмірного навантаження на НПС заходів з
раціоналізації енергетичних субсидій буде мати місце у разі існування для
споживачів можливості заміщення енергоресурсів з традиційних на
альтернативні або активного впровадження заходів з енергозбереження.

Чинниками посилення регулюючого впливу екологічного оподаткування
на рівень надмірного навантаження на НПС є податкові пільги, спрямовані на
підвищення енергоефективності та використання альтернативних видів палива.
Проте, зіставлення динаміки зазначених податкових пільг та цільових
показників, для впливу на які вони були спрямовані, не дозволяє говорити про
ефективність їх застосування.

Дослідження вітчизняної практики застосування транспортних податків
дозволило зробити висновок про створення ними ефекту „шоку від цінника” та
недоцільність реалізації їх фіскального потенціалу. Потрібно зазначити, що це
призведе до гальмування оновлення автопарку та негативно вплине на рівень
навантаження на НПС від автомобільного транспорту. До перспектив розвитку
цього виду податків, особливо акцизного податку з транспортних засобів,
відноситься заміна одиниці виміру бази оподаткування з м3 об’єма двигуна на
викиди СО2 в г/км.

Аналіз матеріалоємності ВВП засвідчив низький рівень дивергенції
зв’язків в Україні. Це зумовлено ліберальним екологічним оподаткуванням, яке
стало одним з факторів зниження матеріалоємності ВВП у країнах ЄС та
водночас сприяло перетворенню України на „гавань надмірного навантаження
на НПС”.

Проведена оцінка показників викидів окремих забруднюючих речовин в
атмосферне повітря відносно ВВП і ефективних ставок екологічних податків
дозволила констатувати тенденцію щодо скорочення карбоноємності ВВП з
ростом ефективної ставки податку на викиди діоксиду вуглецю у окремих
країнах світу та Україні. Недостатнє податкове навантаження на викиди оксидів
сірки та азоту в Україні стало фактором, що зумовив значне перевищення
показника України середнього рівня країн ОЕСР щодо емісії цих речовин
відносно ВВП.

Аналіз практики застосування податків на забруднення засвідчив
існування значних трансакційних витрат на реалізацію податкового обов’язку
як платниками податків, так і фіскальними органами, велику кількість
формальних і неформальних податкових агентів, незначний рівень податкового
навантаження на забрудників НПС.

Дослідження прояву статичної та динамічної ефективності екологічного
податку проведено шляхом зіставлення природоохоронних витрат та
екологічних інновацій із надходженнями екологічного податку.
Використовуючи аналіз розподіленого лагу з’ясовано, що екологічний податок
впливає на природоохоронні витрати та екологічні інновації з відтермінуванням
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у 4 роки. На основі зазначених розрахунків побудовано економетричну модель
статичної ефективності екологічного податку з річною дискретністю даних, яка
має вигляд:

***),(***),(
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де
tendEnvexp – природоохоронні витрати в поточному періоді;

4ttaxEnv

– надходження екологічного податку з лагом у 4 роки; εt – випадкова складова.
***оцінки параметрів значимі з ймовірністю 99,999 %.

Отриманий за результатом моделювання коефіцієнт еластичності є
показником статичної ефективності екологічного податку, який становить
0,4 %. Це свідчить про прояв статичної ефективності податку, адже зростання
надходжень екологічного податку на 1 %, зумовлює збільшення
природоохоронних витрат на 0,4 %.

Економетрична модель динамічної ефективності екологічного податку,
побудована на основі методу рідж-регресії має вигляд:
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де
tinnovEnv – природоохоронні інновації у поточному періоді;

4t
innovEnv –

надходження екологічного податку з лагом у 4 роки; t – випадкова складова.
*оцінка параметра значима з ймовірністю 90 %.

На основі результатів моделювання з’ясовано, що зростання надходжень
екологічного податку на 1 % призводить до скорочення екологічних інновацій
на 3,2 %. Це свідчить про те, що динамічна ефективність екологічного податку
не проявилась, а екологічне оподаткуванні нині не є мотиватором
запровадження нововведень і розглядається підприємствами як вилучення
ресурсів, які могли бути вкладені в екологічні інновації.

Дані результати моделювання дозволили констатувати необхідність
вжиття додаткових заходів для прояву динамічної ефективності екологічного
податку, зокрема, застосування в комплексі з цим податком інших податкових
та адміністративних інструментів для підвищення привабливості впровадження
екологічних інновацій для економічних агентів.

У третьому розділі роботи „Перспективи розвитку екологічного
оподаткування в Україні” обґрунтовано напрями реалізації потенціалу
енергетичних податків, податків на забруднення НПС; визначено шляхи
удосконалення інформаційного забезпечення адміністрування екологічних
податків.
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На основі економетричного моделювання цінової еластичності попиту і
пропозиції палива та аналізу ринку нафтопродуктів в Україні з’ясовано, що
ринок є олігополітичним і податкове навантаження перекладається повністю на
споживачів. Аналіз перерозподільчих ефектів акцизного оподаткування
нафтопродуктів підтвердив гіпотезу щодо його регресивності. Це дозволило
констатувати, що реалізація фіскального потенціалу акцизного оподаткування
нафтопродуктів нині призведе до зростання вартості проживання для
споживачів, які відносяться до середнього класу (5–8 децильні групи за рівнем
доходів).

У зв’язку з цим до основних перспектив розвитку екологічного
оподаткування енергоресурсів віднесено реалізацію регулюючого потенціалу в
частині забезпечення відповідності особливостям сутнісних характеристик
екологічних податків щодо функціонування спільно з адміністративними
нормативами (одним з чинників підвищення регулюючого потенціалу).

Через втрату актуальності чинного механізму диференціації ставок
акцизного податку на дизельне паливо за вмістом сірки, запропоновано шкалу
ставок, що призначена для стимулювання переходу від стандарту палива Євро-
4 до стандарту Євро-5 з додатковою ставкою для палива, дозволеного до обігу
протягом перехідного періоду (табл. 1). Запровадження такого важеля
дозволить створити конкурентні переваги для палива з покращеними
екологічними характеристиками.

Таблиця 1

Диференціація ставок акцизного податку на дизельне паливо в
Україні залежно від вмісту в ньому сірки

Шкала ставок акцизного податку на
дизпаливо відповідно до ПКУ

Запропонована шкала ставок
акцизного податку на дизпаливо№№

з/п Вміст сірки в
пальному (ВСП), мас.

%

Ставка,
євро за 1

тис. л

Вміст сірки в
пальному (ВСП)

Ставка,
євро за 1

тис. л
1 ВСП > 0,005 (стандарти

палива Євро-3 і менше) 125,5 ВСП > 0,005 (стандарти
палива Євро-3 і менше) 125,5

2

(стандарти палива
Євро-4, Євро-5)

95
0,001< ВСП ≤0,005
(стандарт палива Євро-
4)

110

3 0,001 ≥ ВСП (стандарт
палива Євро 5) 95

Джерело: ПКУ та розробки автора.

У роботі на основі економетричного моделювання здійснено
ретроспективне дослідження функціонування вбудованих у екологічний
податок стимулів до зниження надмірного навантаження на водні об’єкти. Це
дозволило констатувати, що їх функціонування було виправданим, а відміна з
запровадженням Податкового кодексу України недоцільною. Зважаючи на це,
запропоновано нову податкову диференціацію ставок екологічного податку за
шкалою залежно від обсягів надмірного навантаження на водні об’єкти з
усуненням недоліків функціонування попередньої, а саме – суттєвих
розбіжностей в граничних ставках (табл. 2). Це дозволить забезпечити
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підприємствам, установам, організаціям фінансові стимули до утримання в
межах затверджених лімітів на забруднення НПС. Запровадження цієї шкали
також забезпечить дотримання принципу природокористування – лімітування, а
також норм чинного законодавства щодо нормативів гранично допустимих
скидів забруднюючих речовин.

Таблиця 2
Податкова диференціація ставок екологічного податку залежно від

обсягу понадлімітних скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти
Обсяг понадлімітного скиду забруднюючих

речовин, т
Від До

Коригуючий коефіцієнт до ставки
екологічного податку

0,00 10 2
10,00 100 3
100,00 1 000 4

1 000,00 5 000 5
5 000,00 10 000 6
10 000,00 40 000 7
40 000,00 70 000 8
70 000,00 10 0000 9
100 000,00 і далі 10
Джерело: розроблено автором.

У роботі встановлено, що широкий перелік забруднюючих речовин, які є
об’єктами оподаткування екологічного податку не відображає пріоритетів
екологічної політики. У зв’язку з цим запропоновано зменшити перелік
речовин до найбільш емітованих. Це забезпечить широку базу оподаткування
та реалізує стратегічні цільові орієнтири екологічної політики. За результатами
аналізу структури викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами з’ясовано, що найбільш емітованими з
загальнопоширених є: оксид сірки (33,6 %), оксид вуглецю (24,3 %),
метан (18,2 %), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок) (13,7 %),
сполуки азоту (8,4 %), а також оцінені надходження є більшими за фактичні. Це
обумовлено недостатнім рівнем контрольних заходів компетентних органів.
Отже значних втрат надходжень не відбудеться.

Запропоновані заходи відповідають кращим практикам екологічного
оподаткування, які функціонують у розвинених країнах світу. В них
оподатковуються поширені забруднюючі речовини, що викидаються в
атмосферу стаціонарними джерелами (в основному сполуки сірки, азоту), при
більш розвиненій системі контролю (екологічного та податкового) і податкової
культури. Запровадження цієї пропозиції дозволить забезпечити відповідність
податку на забруднення атмосферного повітря сутнісній характеристиці ЕП
щодо узгодження цілей податкової та екологічної політик.

Для посилення статичної та динамічної ефективності екологічного
податку в роботі розроблено механізм рефінансування підприємств за рахунок
нарахованого екологічного податку в частині викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря. На основі методів економетричного моделювання
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з’ясовано, що для зниження емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами через три роки на 1 % необхідно залишати
платникам податків 35 % нарахованих податкових зобов’язань поточного
періоду для фінансування цільових проектів з екологічної модернізації
підприємств.

У роботі встановлено, що автономний, несистематичний збір інформації
про платників податків різними органами перешкоджає здійсненню
ефективного податкового контролю, а накопичення інформації про них (як
внутрішньої, так і зовнішньої) дозволить формувати „податкову історію”
платника податків, слугувати підставою для прогнозування майбутніх
податкових платежів, визначення ступеня „податкової ризикованості”
конкретного суб’єкта. На основі виявлення специфіки діяльності, яку провадять
платники екологічного податку, складено перелік інституцій, взаємодія між
якими забезпечить ефективне адміністрування екологічних податків.

ВИСНОВКИ
У дисертації запропоновано вирішення актуальної наукової задачі,

пов’язаної з поглибленням теоретичних засад і розробкою практичних
пропозицій та рекомендацій, спрямованих на розвиток та підвищення
ефективності екологічного оподаткування в Україні. Проведене дослідження
дозволило сформулювати ряд висновків і пропозицій, серед яких наступні:

1. Узагальнення наявних теоретичних положень провідних учених світу,
дозволило систематизувати сутнісні характеристики екологічних податків, які
значним чином відрізняють їх від інших – фіскальних. Врахування визначених
особливостей при формуванні податкової політики держави сприятиме
ефективності реалізації фіскального та регулюючого потенціалу екологічного
оподаткування в напрямі зниження надмірного навантаження на НПС.

2. Дослідження особливостей сутнісних характеристик екологічних
податків дозволило удосконалити термінологічний апарат теорії
оподаткування, зокрема поняття „система екологічних податків”.
Обґрунтовано, що для платників податків вони створюють цінову мотивацію до
зменшення надмірного навантаження на НПС, компенсації екологічних збитків
суспільству, підвищення енерго- та ресурсоефективності, а їх застосування
забезпечує узгодження цілей податкової та екологічної політики, а також
прискорення дивергенції зв’язків.

3. На основі розробленого аналітичного інструментарію проведено
структурно-функціональний аналіз екологічного оподаткування, що дозволив
з’ясувати: 1) екологічні податки в Україні порівняно з країнами ОЕСР
недостатньою мірою виконують завдання прискорення дивергенції зв’язків;
2) фіскальний потенціал екологічних податків не повністю реалізований;
3) підвищення ставок екологічних податків має відбуватися у взаємозв’язку з
рівнем купівельної спроможності населення. Це сформувало підґрунтя для
окреслення перспектив розвитку екологічного оподаткування в Україні.



15

4. Ґрунтуючись на тому, що запровадження екологічних податків спільно
з адміністративними нормативами підвищує ефективність реалізації
регулюючого потенціалу, розроблено податкову диференціацію ставок
екологічного податку залежно від обсягу понадлімітних скидів забруднюючих
речовин у водні об’єкти. Використання цієї диференціації ставок дозволяє
підвищити ефективність податку, запровадити фінансові стимули до
ощадливого використання асиміляційного потенціалу навколишнього
природного середовища, сформувати додаткові джерела для фінансування
заходів з його охорони, підвищити рівень екологічної безпеки.

5. Доведено необхідність адресності стимулів екологічних податків для
зниження рівня надмірного забруднення НПС або вирішення інших
екологічних проблем. Звуження бази оподаткування дозволить забезпечити
відповідність податку на забруднення атмосферного повітря сутнісній
характеристиці ЕП щодо узгодження цілей податкової та екологічної політик.

6. На основі систематизації та узагальнення досвіду екологічного
оподаткування країн ЄС удосконалено податкову диференціацію ставок
акцизного податку на дизельне паливо залежно від екологічних стандартів, що
запроваджено в Україні. Це забезпечить цінові конкурентні переваги для більш
екологічно сприятливих видів палива.

7. Ґрунтуючись на результатах економетричного моделювання та кращих
міжнародних практиках екологічного оподаткування розроблено механізм
рефінансування підприємств за рахунок нарахованого екологічного податку в
частині викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Це дозволить
посилити статичну та динамічну ефективність податку шляхом регламентації
процедур формування фінансового забезпечення природоохоронних заходів.

8. З’ясовано, що специфіка екологічних податків, полягає в тому, що при
виконанні податкового обов’язку платникам податків необхідно співпрацювати
з різними інституціями. На основі цього, встановлено, що для забезпечення
дієвості запровадження: податкової диференціації ставок акцизного податку на
нафтопродукти та екологічного податку на скиди забрудненої води, звуження
бази оподаткування екологічного податку на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, механізму рефінансування
підприємств за рахунок нарахованого податку необхідно здійснювати
ефективний податковий контроль. Для цього запропоновано схему
міжінституційної комунікації щодо інформаційного забезпечення
адміністрування екологічних податків, що дозволить фіскальним органам
формувати „податкову історію” платників та оцінювати повноту виконання
податкового обов’язку.
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АНОТАЦІЯ

Новицька Н. В. Екологічне оподаткування в Україні: стан та
перспективи розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Університет ДФС України.
– Ірпінь, 2016.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних засад, світових і
вітчизняних тенденцій екологічного оподаткування з позиції його застосування
для зниження надмірного навантаження на навколишнє природне середовище
від активної економічної діяльності.

Розроблено теоретичні підходи до дослідження сутності та суспільного
призначення екологічного оподаткування, систематизовано особливості
сутнісних характеристик екологічних податків, поглиблено понятійно-
категоріальний апарат теорії оподаткування, розроблено аналітичний
інструментарій дослідження, що використовується для оцінки ефективності
екологічного оподаткування, проаналізовано існуючі теоретичні підходи до
його формування та запровадження в контексті досвіду зарубіжних країн.

Проведено структурно-функціональний аналіз екологічного
оподаткування, оцінено ефективність функціонування енергетичних податків,
проаналізовано ефективність податків на забруднення навколишнього
природного середовища.

Обґрунтовано напрями реалізації потенціалу енергетичних податків,
податків на забруднення НПС, визначено шляхи удосконалення
інформаційного забезпечення адміністрування екологічних податків.

Ключові слова: податок, екологічне оподаткування, екологічні податки,
енергетичні податки, транспортні податки, ресурсні податки, податки на
забруднення навколишнього природного середовища.

АННОТАЦИЯ

Новицкая Н. В. Экологическое налогообложение в Украине:
состояние и перспективы развития. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой ступени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Университет ГФС
Украины. – Ирпень, 2016.

Диссертация посвящена исследованию теоретических основ, мировых и
отечественных тенденций экологического налогообложения с позиции его
применения для снижения чрезмерной нагрузки на окружающую природную
среду от активной экономической деятельности.

Разработаны теоретические подходы к исследованию сущности и
общественного назначения экологического налогообложения,
систематизированы особенности сущностных характеристик экологических
налогов, углублён понятийно-категориальный аппарат теории
налогообложения, разработан аналитический инструментарий исследования,
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который используется для оценки эффективности экологического
налогообложения, проанализированы существующие теоретические подходы к
его формированию и использованию в контексте опыта зарубежных стран.

Проведен структурно-функциональный анализ экологического
налогообложения, оценена эффективность функционирования энергетических
налогов, проанализирована эффективность налогов на загрязнение
окружающей природной среды.

Обоснованы направления реализации потенциала энергетических
налогов, налогов на загрязнение окружающей природной среды, определены
пути совершенствования информационного обеспечения администрирования
экологических налогов.

Ключевые слова: налог, экологическое налогообложение, экологические
налоги, энергетические налоги, транспортные налоги, ресурсные налоги,
налоги на загрязнение окружающей природной среды

SUMMARY

Novytska N.V. Environmental Taxation in Ukraine: State and Prospects of
Development. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Economics, Specialty 08.00.08 – Money,
Finance and Credit. – University of State Fiscal Service of Ukraine. – Irpin, 2016.

The thesis is devoted to research of theoretical foundations, international and
domestic trends of environmental taxation from the perspective of its use to reduce
the excessive burden of economic activity on environment.

It was developed the theoretical approaches to the study of the essence and
public purpose of environmental taxation as a method of reducing the excessive
burden on the environment. The features of the essential characteristics of
environmental taxes were determined and include: the prevailing regulatory function
on fiscal one; focus on harmonization of tax and environmental policies, reducing the
tax base; providing commercial attractiveness of innovation and development of
„clean” technologies; desirability manifestation of substitution effect; the prevailing
of the „polluter pays” principle over paying capacity principle; internalization of
negative externalities and minimization of excessive tax burden as a condition of
optimal environmental taxes; imperative introducing specific rates of indirect taxes
and increasing and reducing of the regulatory potential of environmental taxation
depends on determined factors. It was deepened conceptual and categorical apparatus
of the theory of taxation by clarifying the definition of „environmental taxes system„
as a combination of taxes and duties (mandatory payments) designed for achieving
specific, well-defined environmental objectives which create price incentives for
taxpayers to reduce the excessive burden on environment, compensation of
environmental damage to society, improving energy and resource efficiency, which
ultimately ensures the improvement of the ecological situation and welfare of
population. Developed analytical research tool was used for evaluation the
effectiveness of environmental taxation, the existing theoretical approaches to its



23

development and implementation in the context of the experience of foreign
countries.

A structural-functional analysis of the environmental tax was conducted, and it
was assessed the efficiency of energy taxes, analyzed the effectiveness of taxes on
environmental pollution. That proved that, compared with developed countries,
environmental taxes insufficiently perform tasks of catalyzing decoupling ties and
unrealized potential of environmental energy taxes, transport taxes, taxes on
resources and direct taxes on pollution exists in Ukraine. However, implementation
of fiscal potential of environmental taxation should occur in interconnection with the
level of purchasing power.

It was defined the directions of realization of the energy taxes potential, on
pollution of environment and the ways of improving information provision of
administration of environmental taxes. The conclusion about expediency of
introduction of adjustment coefficients tax rates depending on the environmental
limits on pollution was made. It was proved the expediency of narrowing the tax base
of environmental tax for focusing the regulatory impact of environmental tax on the
strategic targets of environmental policy. The introduction of differentiation of excise
tax rates on gas oil in Ukraine was proposed, according to environmental standards
that operate in Ukraine. The scheme of inter-institutional communication on
information provision of environmental taxes administration was created will shape
the fiscal authorities, and tax payer’s history to draw conclusions about the
completeness fulfillment of tax obligations.

Keywords: tax, environmental taxation, environmental taxes, energy taxes,
transport taxes, resource taxes, taxes on environmental pollution.
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