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ВСТУП І ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активна діяльність людини супроводжуєть-

ся збільшенням викидів шкідливих парникових
газів. Аби пом'якшити негативні кліматичні
зміни необхідно вжити заходи, щодо скорочен-
ня викидів. Найбільш ефективними є такі захо-
ди, які грунтуються на загальноприйнятому в
міжнародній екологічній політиці принципу
"забруднювач платить". Цей принцип має бути
покладений в основу економічних механізмів
регулювання викидів. Найбільш повно і адек-
ватно цей принцип може бути і імплементова-
ний в систему екологічних податків, зокрема в
модель плати за викиди.

ОГЛЯД ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі екологізації сільського господар-
ства вже приділено достатньо уваги. Ці питан-
ня досліджували М. Жукорський [8], Т. Коня-
хіна [11], К. Прокопенко [14], О.В. Никифорук,
О.В. Ходаківська. Водночас питання мотивації
екологізації сільського господарства і тварин-
ництва зокрема досліджувались ще не достат-
ньо. Його опосередковано торкалися в своїх
працях Л. Гоулдер [3], Х. Куевро [1], К. Прохо-
пенко [15]. Водночас проблема застосування
принципу "забруднювач платить" шляхом його
імплементації в систему екологічних податків
досліджено недостатньо. В зв'язку з цим є по-
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треба у формування обгрунтованого підходу
щодо формування екологічного податку для
тваринництва.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення дослідження

щодо імплементації принципу "забруднювач
платить" в систему економічних механізмів, у
тому числі в систему екологічних податків, для
мотивації екологізації тваринництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У науковій сфері триває дискусія з приводу

конкуренції традиційних (адміністративних) та
ринкових (економічних) механізмів регулюван-
ня екологізації економіки. Актуальність дис-
кусії посилюється прогалинами в законодавчо-
му забезпеченні нормування викидів парнико-
вих газів та відповідальності за них. Це істотно
ускладнює боротьбу за скорочення викидів
шкідливих парникових газів [15, c. 16—17].

При аналізі системи екологічного регулюван-
ня необхідно враховувати як позитивні, так і не-
гативні сторони адміністративно-контрольних та
економічних механізмів. Поширена думка, ніби-
то адміністративно-контрольні механізми мають
автоматичний вплив. При цьому є проблема адек-
ватності і корупційності застосування цих ме-
ханізмів та повноти компенсування екологічних
втрат. Між тим управлінські інструменти повинні
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бути насамперед оцінені з позиції повноти ком-
пенсації екологічних втрат [11].

В Україні для зменшення викидів парнико-
вих газів від тваринництва, поки що найбільшо-
го поширення набули техніко-технологічні ме-
тоди. Тобто переважає технократичний підхід.
Зокрема О. Жукорський радить більш жорст-
ко дотримуватись всіх технологічних вимог [8,
c. 105]. К. Прокопенко пропонує здійснювати
модернізацію систем видалення, зберігання та
використання гною [14].

Тим часом, у країнах ОЕСР все більшої акту-
альності набирає застосування економічних ме-
ханізмів мотивації екологічного ведення галузей
економіки, в тому числі сільського господарства.
На відміну від адміністративно-контрольних їх
суть полягає не лише у відповідальності за нане-
сену шкоду екології, але й у стимулюванні еко-
лого безпечного господарювання. Досягається це
шляхом поєднання заходів стимулювання та
відповідальності. Це найбільш ефективна систе-
ма мотивації екологізації економіки. Причому
економічні механізми, як правило, грунтуються
на базовому принципі міжнародної екологічної
політики "забруднювач платить".

Цей принцип вперше знайшов своє правове
закріплення в Декларації Ріо-92 з навколишнь-
ого середовища і розвитку від 14 липня 1992 р.
(принцип 16). Сучасна міжнародна екологічна
доктрина визначає центральне місце цього
принципу в концепції еколого-правової відпо-
відальності за шкоду, заподіяну навколишньо-
му середовищу. Останнім часом принцип "за-
бруднювач платить" став одним із ключових в
екологічній політиці ЄС [13, с. 290].

Серед економічних механізмів найбільш
ефективним в системі екологічного регулюван-
ня вважається податок на викиди. Він дає мож-
ливість: компенсувати негативний вплив конк-
ретних компаній на навколишнє середовище [4];
попереджати емітентів парникових газів стосов-
но розміру граничних витрат на їх скорочення
[3]; скоротити викиди у найбільш ефективний
спосіб [1]. Тому доцільним є введення податку
на викиди, при якому обсяги платежів залежать
від обсягів викидів. Таким чином, можна успіш-
но імплементувати принцип "забруднювач пла-
тить", суть якого: "більше виробляєш- більше
заробляєш — більше здійснюєш викидів —
більше платиш" [16, c. 178—179].

В Україні питання застосування принципу
"забруднювач платить", досліджується в робо-
тах В. Міщенка. Автор робить висновок, що в
Україні цей принцип фактично ще не застосо-
вується [12]. Тому О. Веклич пропонує змінити
структуру екологічних податків відповідно до

європейської та рекомендує підвищити ставки
екологічних податків [5].

Сучасна нормативно-правова база, яка регла-
ментує галузь тваринництва, не вирішує питань оц-
інки екологічних ризиків у галузі, особливо в місцях
розміщення тваринницьких комплексів. На-
ціленість вітчизняних економічних механізмів еко-
логічного регулювання переважно на систему
штрафів (пріоритет методу "батога") стосовно при-
родокористувачів, аж ніяк не стимулює їхню заці-
кавленість у зниженні техногенного навантажен-
ня на навколишнє середовище. Такий механізм не
спонукає їх до використання еколого-безпечних
способів господарювання, сковує природоохорон-
ну діяльність, обмежує впровадження інновацій-
них, екологоорієнтованих технологій [15].

У Законі України "Про основні засади (стра-
тегію) державної екологічної політики України
на період до 2020 року" принцип "забруднювач
платить" знайшов більш повне відображення [9].
В цьому Законі більш чітко сформульовано ви-
моги національної екологічної політики: "забруд-
нювач навколишнього природного середовища та
користувач природних ресурсів платять повну
ціну". Проте застосування принципу "забрудню-
вач платить" дуже "м'яке". Закон продовжує
підтримку практики, що забруднювачі довкілля
платять за користування природними ресурсами,
а не за завдані екологічні збитки. Адже викорис-
тання ресурсів — це необхідний предмет їх діяль-
ності. Чого не можна сказати про шкідливі вики-
ди. За них безумовно треба платити. Тобто плата
має бути повністю перенесена з використання ре-
сурсів на спричинену шкоду. Наразі в Україні ак-
центи зміщено на користь забруднювачів — саме
суспільство має довести забруднювачам, що вони
спричинили екологічний збиток і мають за це зап-
латити, а не забруднювачі — довести, що сума
платежів, які вони мають заплатити відповідно до
законодавства, більша за завданий збиток [7].

Між тим надходження від екологічних пла-
тежів в Україні не перевищують 0,3% ВВП, що
в 10—15 разів менше, ніж в країнах ЄС [2].
Щодо розподілу надходжень від екологічних
податків за сферами застосування, то в Україні
на частку платежів за спеціальне використан-
ня природних ресурсів припадає більше поло-
вини надходжень від екологічних платежів, що
значно вище за аналогічні показники в ЄС [10].

У рамках виконання Угоди про асоціацію з ЄС
уряду України потрібно переглянути структуру
екологічних податків з метою її гармонізації з
європейською та значно підвищити частку подат-
кових надходжень саме за шкідливі викиди [5].
Адже ставка податку за викиди оксиду вуглецю
в Україні всього 0,41 грн/т — це у рази нижче за
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мінімальні ставки в країнах ЄС [7]. В Україні прак-
тично всі види платежів, пов'язані з охороною
навколишнього середовища, мають характер
фіскальних надходжень до Державного бюдже-
ту. Це істотно відрізняється від європейської си-
стеми не лише за характером платежів, але най-
головніше — за характером їх впливу на розв'я-
зання проблем. В Україні відсутні певні групи еко-
логічних податків,саме в питанні екологічної мо-
тивації, що притаманне системі оподаткування у
країнах ЄС [6, c. 34—50].

В Україні необхідно істотно удосконалюва-
ти механізми стимулювання скорочення ви-
кидів парникових газів. У цьому контексті не-
обхідно в нести зміни до Податкового кодек-
су, передбачивши виведення податків на вики-
ди двоокису вуглецю, метану, закису азоту.
Також необхідне поступове підвищення ставок
податків на викиди парникових газів. При цьо-
му доцільно ставки податку на двоокис вугле-
цю диференціювати для різних форм господа-
рювання. Це дасть змогу отримувати суттєві
надходження до бюджету від оподаткування
викидів та створити додаткове джерело фінан-
сування заходів із екологізації [16, c. 178—179].

В Україні прийнята Постанова Кабінету
Міністрів № 808 від 28 серпня 2013 р. "Про
затвердження переліку видів діяльності та
об'єктів, що становлять підвищену екологічну
небезпеку". Однак досі немає механізмів еконо-
мічного впливу на суб'єктів господарювання, які
порушують зазначену екологічну межу. І це про-
довжується не один рік, в тому числі вже 5 років
після прийняття зазначеної постанови. З цією
метою, на думку автора, заслуговує на увагу
доцільність застосування екологічного податку
саме до суб'єктів господарювання, поголів'я в
яких перевищує екологічну межу та на обсяги
поголів'я зверх цієї межі. Вплив такого податку
може бути обчислено виходячи з додаткового
екологічного навантаження поголів'ям на еко-
логію. Тобто виходячи з обсягів втрат навколиш-
нього середовища від утримання однієї голови.

Логіка такого податку лежить в контексті
загальноприйнятої 1992 р. у Ріо-де-Жанейро
глобальної кліматичної політики, основний
принцип якої "забруднювач платить". Логіка
запровадження цього податку в даному випад-
ку така: якщо бізнесу вигідна (з точки зори при-
бутків) велика концентрація поголів'я, то він
має частину доходу (у вигляді податку) спря-
мувати на компенсацію втрат навколишнього
середовища від надмірної концентрації пого-
лів'я. В Умовах децентралізації та поліпшення
фінансового забезпечення територіальних гро-
мад це питання стає дуже актуальним.

ВИСНОВКИ
1. Оскільки встановлені Постановою Уря-

ду обмеження представники агробізнесу ігно-
рують, то актуальним завданням є запровад-
ження механізмів, які б змусили їх компенсу-
вати втрати навколишнього середовища за
принципом "забруднювач платить". Таким зок-
рема, може бути екологічний податок на су-
б'єкти господарювання, які порушують еко-
логічні межі чисельності поголів'я.

2. Водночас важливо, щоб суми цього подат-
ку мали повне і виключно цільове призначення:
спрямовувались лише на заходи обмеження (не-
допущення) скорочення, поглинання шкідливих
викидів та очищення території забруднення.

3. Загальні податкові платежі доцільно ди-
ференціювати: по території з урахуванням
щільності населення, дальності від густонасе-
лених, природоохоронних та водних об'єктів.
Правом остаточного визначення ставок подат-
ку мають бути наділені місцеві громади.
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