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Abstract. The taxes influence on the development of the economy and the agricultural sector in 

par�cular are showed in the ar�cle. The importance of the agricultural sector for the economy of 

our country is showed by the author and the impact of taxes on its development is analyzed. It is 

emphasized on preserving tax incen�ves for agricultural producers for two reasons. First to emerge 

from the crisis and, secondly, agricultural produc�on is in its essence is subsidized and the actual 

tax relief today is an addi�onal factor in the development of agricultural produc�on and expand its 

markets. It is stated by the author that the basic tax to farmers must remain the land tax. This is due 

to the fact that the land in this area is the main means of produc�on.
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Постановка проблеми. Актуальність даної статті визначається недосконалістю оподатковування 

АПК в Україні, що, з одного боку, стримує ріст економічної ефективності цієї найважливішої частини 

національного господарства, з іншого боку – не дозволяє розвиватися агропромисловим ринкам, що 

знижує цінову доступність продовольства для широких прошарків населення, підсилюючи тим самим 

бідність і соціальне розшарування суспільства.

Постановка завдання – запропонувати напрями вдосконалення податкового регулювання 

розвитку АПК з метою вдосконалення розвитку його ринків.

Виклад основних результатів дослідження. 
Загально відомо, що cаме податкова політика є ефективним методом державного регулювання як 

економіки загалом так і окремих її складових, зокрема агропромислового комплексу (АПК).

Розглядаючи податкову політику одні науковці наголошують на її двох аспектах: формування 

державного бюджету і власне стягнення податків згідно зі всіма елементами податкової системи. 

Щодо першого аспекту – держава не може встановлювати максимальний рівень оподаткування через 

можливість появи соціальної напруги. У зв’язку з цим для покриття частини витрат використовуються 

позики як відкладені на майбутнє податки1. На думку інших вчених: «Податкова політика – це поєднання 

об’єктивності економічної категорії податків, реального стану системи економічних відносин у державі 

та суб’єктивності податкової діяльності як сукупності конкретних дій, рішень різних органів, гілок і 

рівнів державної влади»2.

Під податковим регулюванням розуміється цілеспрямований вплив держави на учасників 

економічних відносин шляхом використання засобів і інструментів податкової політики3. Вирішальним 

фактором для прискореного розвитку аграрного як сектора економіки України так і ринків АПК є 

створення об’єктивної та прозорої системи взаємовідносин між податковими органами та платниками 

податків. Слід зазначити, що аграрний сектор є важливою складовою економіки України, від 

функціонального стану якого в прямій залежності знаходиться продовольча безпека та незалежність 

держави, розвиток внутрішнього й зовнішнього ринків, а отже і рівень життя населення. За попередніми 

розрахунками, у 2013 р. частка сільського господарства (включаючи мисливство та лісове господарство) 

у загальному обсязі валової доданої вартості усіх галузей економіки склала 9,1%. Обсяг продукції 

сільського господарства в усіх категоріях господарств у фактичних цінах становив 308,1 млрд. грн. 

Зазначимо, що в Україні сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю 

якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або 

орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості  

 

1 Іванов, Ю.Б. (2007). Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування. Xарків: ІНЖЕК, 20.
2 Мельник, П.В. (2005). Напрями вдосконалення податкової політики в контексті прийняття Податкового кодексу 
України. Податкова політика України та механізми її реалізації в податковому кодексі, 7, 7.
3 Іванов, Ю.Б. (2007). Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування. Xарків: ІНЖЕК, 63.
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сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості товарів/послуг, поставлених 

протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно. 

У 2013 р. виробництвом сільськогосподарської продукції займалося 56 тис. підприємств 

різних організаційно-правових форм господарювання, якими використовувалося близько 22 млн. га 

сільськогосподарських угідь. Більше половини цих угідь (11,2 млн. га), зосереджено в господарських 

товариствах, 15,6% – у приватних підприємствах, 3,2% – у виробничих кооперативах, 20,4% – у 

фермерських господарствах, 2,5% – у державних підприємствах, 6,7% – у підприємствах інших форм 

господарювання. Із загальної кількості підприємств 47,5 тис. мають сільськогосподарські угіддя. З них 

67,7% підприємств мають площу до 100 га, 15,3% – від 100 до 500 га, 5,6% – від 500 до 1000 га, 5,3% 

– від 1000 до 2000 га, 6,1% – понад 2000 га. У 2013 р. середній розмір підприємства з урахуванням 

фермерських господарств та середній розмір підприємства без урахування фермерських господарств 

майже не змінилися і відповідно становили 391 га сільськогосподарських угідь та 1163 га4. 

Також, на 1 листопада 2013 р. налічувалось майже 41 тис. фермерських господарств, у власності 

та користуванні яких знаходилося 4,5 млн га сільгоспугідь, у тому числі 4,3 млн. га ріллі. У 2013 

р. відбулося подальше укрупнення фермерських господарств: на одне господарство в середньому 

припадало 109,2 га сільськогосподарських угідь (на 1,2% більше, ніж у попередньому році) та 105,8 

га ріллі (на 1,1% більше). Орендовані землі фермерських господарств станом на 1 листопада 2013 р. 

складали 81,8% загальної площі землі в їх користуванні5.

Як уже зазначалося, визначальну роль у подальшому розвитку економіки України відіграє 

податкова політика, яка проводиться в агропромисловому комплексі і від якої залежить не тільки 

наповнення державного бюджету, але й зростання добробуту сільських жителів та підвищення 

інвестиційної привабливості аграрного сектора. Цілями аграрної податкової політики мають стати:

– підтримка вітчизняного сільгоспвиробника шляхом зміцнення його позицій на внутрішньому 

і зовнішньому ринках;

Vподаткове стимулювання виробництва;

– сприяння активізації інвестиційних процесів в АПК України;

Щодо принципів аграрної податкової політики то особливу увагу слід звернути на наступні:

– стимулювання соціально-економічного розвитку та інвестиційної привабливості аграрного 

сектора країни; 

– стабільності системи оподаткування не тільки для АПК, а й для всієї економіки України;

– забезпечення можливості надання першочергової фінансової допомоги у вигляді податкових 

пільг з боку держави (особливо, це стосується, галузі тваринництва).

До основних завдань аграрної податкової політики можна віднести: 

– створення правової бази для реалізації цілей аграрної податкової політики; 

– підтримку галузей, які вимагають фінансової допомоги з боку держави, і законодавче 

закріплення переліку таких галузей; 

– задіяння податкових інструментів, які стимулюють економічний розвиток галузей і підприємств, 

зокрема надання податкових пільг окремим товаровиробникам та забезпечення їх фінансової та 

економічної стабільності.

Залежно від впливу податкової політики на розвиток АПК умовно можна виділити три її типи.

Перший тип – політика максимального рівня податкового навантаження, яка обмежує можливості 

соціально-економічного розвитку країни і, в кінцевому результаті, сприяє зниженню надходжень до 

бюджетів різних рівнів.

Другий тип – політика низькою податкового навантаження, що сприяє підвищенню рівня розвитку 

економіки, створює умови для сприятливого інвестиційного клімату. Однак при цьому зменшуються 

обсяги доходів бюджетів і, відповідно, немає можливості виконувати функції держави в повному 

обсязі.

Третій тип – податкова політика з високим рівнем оподаткування як юридичних, так і фізичних 

осіб та високим рівнем забезпечення державних соціальних гарантій і програм.

При всій відносній «мінімальності» рівня оподаткування АПК України, податки і збори є значними 

елементами витрат, тобто в кінцевому підсумку впливають на розмір одержуваної підприємствами 

прибутку. Проведений нами аналіз показав, що ситуація на краще в оподаткуванні аграрного сектора  

 

4 Матеріали Державної служби Статистики України (2000-2014). <http: // www.ukrstat.gov.ua>.
5
 Матеріали Державної служби Статистики України (2000-2014). <http: // www.ukrstat.gov.ua>.
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України змінилася завдяки введенню фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) у 1999 р. 

Насамперед, це проявилося у зменшені податкового навантаження на сільгоспвиробників. Так, якщо в 

1997 і 1998 рр. вони повинні були платити 91 грн. у розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, то 

в 1999 р. – всього 38 грн6. 

У 2000 р. податкове навантаження на сільськогосподарських товаровиробників досягла свого 

найнижчого рівня за всі роки незалежності України. Виробники стали сплачувати в середньому 2-3 

коп. прямих податків з 1 грн. виручки і близько 15 грн. з 1 га сільськогосподарських угідь. Ці показники 

непорівнянні з 20 коп./грн. і 70 грн./га податкового навантаження 1997-1998 рр. (До впровадження 

фіксованого сільськогосподарського податку). Пряма податкове навантаження на виручку в 2000 р. в 

порівнянні з 1997 р. знизилася в 7-8 разів, на сільськогосподарські угіддя – в 5 разів7.

Посилення податкового тиску на сільгоспвиробників і як наслідок звуження ринків АПК 

спостерігається починаючи з 01.01.2012 р., коли набрав чинності Закон № 4268-VI, яким викладено 

в новій редакції п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, що змінив існуючий до зазначеної 

дати порядок оподаткування ПДВ діяльності переробних (м’ясо-молочних) підприємств та виплати 

ними дотацій сільськогосподарським товаровиробникам.

Починаючи з 01.01.2012 р. переробне підприємство суму ПДВ, нараховану ним при здійсненні 

операцій з постачання власно виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, 

м’яса, м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового 

борошна), виготовленої з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими 

товаровиробниками, визначеними розділом V Податкового кодексу, і фізичними особами, які самостійно 

вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену цим розділом (далі – 

переробні підприємства), сплачує до спеціального фонду Держбюджету України та на спеціальний 

рахунок, відкритий ним в органі державної казначейської служби, у таких розмірах:

у 2013 р. – до спеціального фонду Держбюджету України – у розмірі 40%, а на спеціальний 

рахунок – у розмірі 60%;

у 2014 р. – до спеціального фонду Держбюджету України – у розмірі 50% та на спеціальний 

рахунок – у розмірі 50%.

Чергова податкова реформа запроваджена з 1 січня 2015 р., теж негативно позначиться на розвитку 

АПК. Це викликано тим, що відмінено фіксований сільськогосподарський податок, а замість нього 

запроваджено єдиний податок для платників четвертої групи. Насправді ці зміни досить формальні – 

відбулося формальне включення фіксованого сільгоспподатку до складу єдиного податку. Самі правила 

оподаткування сільськогосподарських товаровиробників майже не змінилися, однак ставки податку для 

платників єдиного податку четвертої групи виросли втричі і це негативно позначиться на фінансово-

економічному стані сільгоспвиробників.

Важливість пільгових режимів оподаткування сільгоспвиробників підкреслюється тим фактом, 

що їх наявність забезпечує приблизно 50% прибутковості сільгосппідприємств, а в окремих секторах 

аграрного виробництва (наприклад, в тваринництві) збереження позитивних економічних результатів 

роботи повністю залежить від наявності податкових пільг.

Висновки. На погляд автора цієї статті, необхідно збереження пільгового режиму оподаткування 

аграрного сектора з двох причин. По-перше, для виходу його з системної кризи, і, по-друге, аграрне 

виробництво є по своїй суті є дотаційним і власне пільгове оподаткування сьогодні є додатковим 

фактором розвитку аграрного виробництва і розширення його ринків. 

Основним податком для сільгоспвиробників повинен залишатися земельний податок. Це 

пов’язано з тим, що земля в цій галузі є головним засобом виробництва. Ставки цього податку повинні 

бути диференційовані залежно від якості землі, для чого необхідно провести тотальну бонітировку 

ґрунтів України (чого не робилося з часів здобуття незалежності державою). Для цього необхідні значні 

кошти, які на початковому етапі можна вишукати у вигляді частини коштів того ж земельного податку, 

які повертаються з бюджету. Надалі цю частку земельного податку доцільно направляти у вигляді 

державних асигнувань на відновлення родючості ґрунтів та охорони земель.

6 Колотуха, С.М., Гузар, Б.С., Мельник, К.М. (2002). Удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських 
підприємств. Економіка АПК, 4, 73.
7
 Декрет про місцеві податки та збори 1993 (Кабінет Міністрів України). Урядовий кур’єр, 20.
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