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Методологія  дослідження  базується  на  компаративному  аналізі  динаміки  розвитку

аграрного землеробства  в  Україні  у  порівнянні  з  європейськими  та  світовими  тенденціями.

Аналізуються  проблеми  національної  системи  оподаткування  сільськогосподарських

підприємств у контексті  вимог сталого розвитку.

Результати.  Показано,  що  економіко-фінансові  інструменти,  які  здатні  знизити  еко

руйнівний вплив на сільськогосподарське середовище і стимулювати раціональне використання

природних ресурсів,  повинні  формуватися з  урахуванням імперативу сталого розвитку через

вдосконалення податкової політики. Остання має бути екологічно орієнтованою і  базуватися на

адмініструванні екологічних зборів та їх розподілі між відповідними рівнями.

Новизна. У  статті  розглядаються  екологічні  платежі  як  економіко-фінансові

інструментарії  екологічного  регулювання  діяльності  аграрної  сфери  України  в  контексті

концепції  сталого  розвитку.  Доведено,  що  Україна  відчуває  негативні  наслідки

розбалансованості системи «економіка –  людина – довкілля».

Практична  значущість.  Запропоновано  напрями  вдосконалення  податкової  політики

шляхом зміни порядку розмежування екологічних платежів.

Ключові  слова:  капітальні  інвестиції,  напрями  природоохоронної  діяльності,  податкова
політика, розмежування екологічних платежів.
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