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Важливим інструментом регулювання природоохоронної діяльності виступає 

екологічне оподаткування. Екологічний податок відноситься до загальнодержавних 
податків та є обов’язковим до сплати на усій території України. Розподіл коштів від 
екологічного податку між бюджетами наразі визначається Бюджетним кодексом 
України [1]. Проаналізуємо динаміку обсягів надходжень від екологічного податку та 
його частки в доходах зведеного бюджету України протягом 2015–2020 роки (рис. 1).  

 
Рисунок 1 Обсяги надходжень від екологічного податку до зведеного бюджету 

України за 2015–2020 рр. 
Джерело: складено за даними [2] 
 
Як свідчать представлені дані (рис. 1), обсяги надходжень від екологічного 

податку впродовж аналізованого періоду загалом мали коливну тенденцію. У 2016 
році відбулося різке збільшення його обсягів надходжень (на 2 296,40 млн грн), а у 
2020 році, порівняно з 2019 р., – зменшення (на 694,95 млн грн). У цілому сума 
сплаченого екологічного податку в Україні за досліджуваний період збільшилася 
більш, ніж у два рази. Збільшення надходжень від екологічного податку в значній мірі 
зумовлюється зростанням ставок  цього податку. 

Варто зазначити, що екологічний податок з моменту його впровадження 
розподіляється між рівнями бюджетної системи. Відповідно до законодавства, 
надходження від екологічного податку розподіляються між місцевими та державним 
бюджетом (табл. 1).  
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Таблиця 1 Розподіл обсягів надходжень від екологічного податку між державним 
та місцевими бюджетами 

П
ок

аз
ни

к Надходження від 
екол. податку до 
держ. бюджету, 

млн грн 

Частка 
надходжень від 
екол. податку до 
держ. бюджету у 

зведеному 
бюджеті, % 

Надходження від 
екол. податку до 

місцевих 
бюджетів, млн грн 

Частка 
надходжень від 
екол. податку до 
місц. бюджетів 

у зведеному 
бюджеті, % 

Надходження від 
екологічного 
податку до 
зведеного 

бюджету, млн 
грн 

2015 1 105,41 41,08 1 585,63 58,92 2 691,04 
2016 1 619,17 32,46 3 368,27 67,54 4 987,44 
2017 1 720,79 36,62 2 977,65 63,38 4 698,44 
2018 2 779,62 56,48 2 141,89 43,52 4 921,51 
2019 3 854,38 63,26 2 238,19 36,74 6 092,57 
2020 3307,23 61,27 2090,39 38,73 5397,62 
Темп 
росту 2,99 1,49 1,32 0,66 2,01 

Джерело: сформовано за даними [2] 
 
Надходження екологічного податку до державного бюджету України не має 

чіткої тенденції, як і надходження до місцевих бюджетів (табл. 1). Це пояснюється 
зміною пропорцій розподілу цих коштів. Відповідно до цих пропорцій, основна їх 
частина у 2015–2017 рр. зараховувалась до надходжень місцевих бюджетів. Їх частка 
у сукупних надходженнях екологічного податку коливалась у межах 58–68 %. Проте 
фактичні пропорції розподілу усієї суми податку протягом 2018–2020 рр. свідчать про 
більший ступінь централізації екологічного податку (в межах 56–63 %). Таким чином, 
екологічне оподаткування є одним із ключових стимулів раціонального 
природокористування. На макрорівні важливим аспектом у сфері екологічного 
оподаткування є розподіл коштів між рівнями бюджетної системи та напрями їх 
витрачання. Нерівномірний розподіл надходжень екологічного податку говорить про 
необхідність вдосконалення системи екологічного оподаткування в Україні.  
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