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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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Створення цінності – ключове питання багатьох підходів до вдосконалення 

управління підприємством, зокрема: управління якістю, процесно-орієнтованими 
витратами,  запасами  «точно в строк»,   часом,   реінжиніринг   бізнес-процесів,  
тощо. Ідея ціннісного підходу – покращення конкретних показників діяльності              
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з трансформацією в додану цінність для підприємства, а не окремого відділу. Процес 
покращення: здійснюється постійно з вирішенням завдань стосовно збільшення 
темпів нарощування продажів продукції, освоєння та зростання ринкової долі; має 
бути стійким та оптимізувати діяльність організації.  

Впровадження бюджетного управління виробничою діяльністю при реалізації 
стратегії розвитку підприємства обумовлене наступним: стабільне зростання 
прибутку протягом тривалого періоду створює додану вартість, виступає джерелом 
капітальних вкладень для здійснення модернізації, нового будівництва, придбання 
сучасних основних засобів, поповнення нематеріальних активів тощо; збільшення 
темпів зростання продажів сприяє створенню цінності через виробництво нових або 
вдосконалених продуктів для задоволення обсягів та рівня потреб; зростання 
показників прибутковості найочевидніший спосіб нарощування доданої вартості за 
рахунок збільшення обсягів виробництва та збуту за скорочення витрат; оптимізація 
податкових платежів відповідно до законодавства, яке належить до сфери управління 
фінансами, – чинник створення цінності; нарощування цінності за умов належного 
контролю за обіговим капіталом та інтелектуальними активами.  

Інтелектуальні активи у виді патентів, торговельних марок, відносин із 
споживачами та постачальниками, знань галузевої специфіки, навченого персоналу 
для підприємств, на думку відомих спеціалістів, є іноді більш важливими в умовах 
гострої конкуренції, ніж навіть основні засоби [1].  

Оптимізація потрібних підприємству активів скорочує обсяг капіталу, 
необхідного для досягнення вищої норми дохідності, та створює більшу цінність. 
Поєднання наведених підходів на підставі спільних ознак щодо елементів системи 
управління підприємством дозволяє отримати прототип збалансованих показників, 
які розглядаються як інструмент процесно-орієнтованого бюджетування на 
підприємстві. Кореляційно-регресійний аналіз впливу системи показників на 
синтетичний дозволяє виявити причини незадовільного рівня реалізації запланованих 
рішень. Одна із провідних стратегічних цілей ПрАТ «Кременчуцький завод 
технічного вуглецю» збільшення обсягів виробництва та реалізації технічного 
вуглецю. На основі техніко-економічних показників роботи підприємства за 2008-
2020 роки проаналізували ступінь впливу ряду чинників на величину чистого доходу 
(ЧД) шляхом побудови регресійних моделей за поквартальними даними. Для 
здійснення розрахунків з використанням пакету «Аналіз даних» MS Excel відібрали 
наступні чинники: рентабельність продажів (Рп); матеріало віддача (Мв); зарплато 
віддача (Зв); рентабельність виробництва (Рв); оборотність запасів (Оз); оборотність 
дебіторської заборгованості (Одз); рентабельність основних засобів (Роз); 
фондоємність (Фє); коефіцієнт зносу основних засобів (Кзоз). Методично процес 
дослідження звели до реалізації послідовних етапів розрахунку параметрів 
регресійної моделі та спрощення отриманої моделі шляхом вилучення чинника, якому 
відповідає найбільше p- значення для критерію t-Стьюдента [1]. Модель лінійної 
регресії для заключного (шостого) етапу має вигляд: 

 

ЧД = 1396,5 + 1316,9 Рв + 39,8 Оз + 199,6 Одз – 30,4 Фє  
 

Множинний R = 0, 928, R – квадрат = 0,860, критерій Фішера для моделі шостого 
етапу 27,85. Аналіз підсумкової моделі засвідчив про найбільшу залежність 
показника «чистий дохід від реалізації» від чинників рентабельність виробництва, 
оборотність запасів та дебіторської заборгованості, фондоємність. Наближене до 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 

68

одиниці значення коефіцієнту детермінації R2 ще не є свідченням високої якості 
рівняння регресії. Перевірка випадковості відхилень, тобто відсутність автокореляції 
залишків першого порядку, здійснена за допомогою статистики Дарбіна-Уотсона. 
Результати розрахунку значень статистики засвідчили відсутність автокореляції 
залишків першого порядку, що дозволило підтвердити висновок про достатню якість 
отриманих регресійних оцінок параметрів моделей залежності чистого доходу від 
ряду чинників.  

Для системи бюджетного управління отримана інформація дозволила визначити 
проблемні зони з метою забезпечення зростання обсягів виробництва та реалізації 
технічного вуглецю. Планування і контроль у відповідності з проблемними зонами є 
пріоритетним для досягнення поставлених стратегічних цілей діяльності 
підприємства. За результатами досліджень ранжована пріоритетність чинників, які 
впливають на досягнення стратегічних цілей та дозволяють запропонувати 
обґрунтовану послідовність етапів в процесі бюджетування діяльності підприємства з 
випуску технічного вуглецю, за визначення: обсягів продажу, раціоналізації 
взаємовідносин з покупцями і в результаті оптимізації управління дебіторською 
заборгованістю, рівнем запасів та виробничими потужностями; необхідних процесів 
для досягнення запланованого рівня виробництва та реалізації за взаємоприйнятної 
ціни і в результаті усунення розриву між процесами та поставленими цілями; 
потрібних ресурсів для здійснення процесів і в результаті ліквідація розриву між 
ресурсами та виділеними процесами; вартості ресурсів і в результаті підвищення 
ефективності використання матеріальних та трудових ресурсів, збільшення 
рентабельності основних фондів та їх оновлення. Мета бюджетного управління 
полягає в забезпечені максимального рівня реалізації запланованих заходів. 
Необхідною передумовою процесно-орієнтованого бюджетування виступає 
покращення економічних і фінансових показників діяльності.  
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Суб’єкти господарювання Кременчуцького промислового району, які мають 
інколи по декілька стаціонарних джерел забруднення, зобов’язані подавати до 
відповідного контролюючого органу за місцем розташування податкову декларацію 
екологічного податку. До податкової декларації підприємства складають відповідний 
розрахунок у формі додатку стосовно кожного стаціонарного джерела забруднення, 
що здійснює викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, об’єкту за місцем 
здійснення скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, спеціально відведеного для 
розміщення відходів місця окремо. Податкові інструменти екологічного регулювання 
в нашій країні проходять стадію становлення, що зумовлює нагальну необхідність їх 
удосконалення. Впровадження екологічного оподаткування зумовлює досягнення 


