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ВСТУП
Проблема розробки ефективних механізмів

державного регулювання аграрного сектора еконо�
міки через систему оподаткування у всі часи була
актуальною. Оскільки агарний сектор є достатньо
складною сферою виробництва, управляти якою за
допомогою прямих методів непросто, виникає не�
обхідність застосовувати податкові механізми. Дер�
жавне регулювання вищезазначеної галузі через
оподаткування дозволяє сільськогосподарським
підприємствам отримати за допомогою податкових
пільг, податкових преференцій можливість
здійснювати свою діяльність у більш сприятливих
умовах до впливу зовнішнього середовища.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ

ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Вирішення цього завдання обумовлює до�
цільність застосування нових підходів в оподатку�
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У статті виявлено особливості державного регулювання через механізми оподаткування підприємств аграрного
сектору. Здійснено аналіз застосування спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських підприємств,
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заміну на єдиний податок. Визначено проблеми в оподаткуванні виробників аграрної сфери і нові підходи до їх вир/
ішення. Обгрунтовано недоліки податкових новацій у сільському господарстві. Підтверджено значення державного
регулювання аграрного сектору економіки через податкові механізми.

The article is about the peculiarities of state adjustment due to the mechanisms of taxation of the agricultural sector.
It has been done the analysis of the use of the special tax regimes for agricultural enterprises. It has been analysed the
VAT use for business entities of this branch of economy, the fixed agricultural tax use and its replacement with a single
tax. The problems of taxation of the agricultural sector producers have been identified and it has been described the new
approaches to its solution. The disadvantages of tax innovations for agricultural sector have been proved. It has been
confirmed the importance of state regulation of the agricultural sector due to the tax mechanisms.
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ванні з метою створення середовища для активі�
зації розвитку аграрного бізнесу.

Питаннями державного регулювання аграрно�
го сектору через податкові механізми займаються
такі вітчизняні вчені: Гудзь О.Є., Прокопенко Н.С.,
Танклевська Н.С., Фененко П.О. та багато інших
[1—5].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Для вирішення задач держави в частині регу�

ляції процесів, що відбуваються в аграрному сек�
торі економіки через новації в оподаткуванні, не�
обхідно враховувати нинішні проблеми, які існу�
ють у цій сфері і намагатися розробити нові, більш
ефективні податкові механізми.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрний сектор у будь�якій країні потребує
певної підтримки з боку держави через тру�
домісткість, сезонність виробництва, і також зав�
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дяки тому, що забезпечує продовольчу безпеку
нації. Одним із засобів опосередкованої держав�
ної підтримки виступає оподаткування. В систему
податкового стимулювання аграрного сектору
входить запровадження з 1999 р. по 2015 р. фіксо�
ваного сільськогосподарського податку [6], спе�
ціального режиму в оподаткуванні податком на до�
дану вартість діяльності сільськогосподарських
підприємств та компенсаційних заходів аграрни�
кам (представникам малого бізнесу), що працюють
на спрощеній системі оподаткування.

Застосування вищезазначених інструментів
державного регулювання дають можливість змен�
шити податковий тягар аграрним виробникам і
створити таким чином умови для розвитку та ак�
тивізації їх діяльності. Державне регулювання аг�
рарного сектору економіки через заходи оподат�
кування представлено у таблицях 1 та 2.

Також слід зазначити, що крім того, для
сільськогосподарських підприємств, зазначених у
пункті 209.18 статті 209 Кодексу (підприємств, які
відповідають критеріям, визначеним статтею 209
Кодексу, але не обрали спеціального режиму опо�
даткування, і на загальних підставах вважаються
платником ПДВ), також запроваджена часткова
сплата сум ПДВ до бюджету та на поточні рахун�
ки за операціями з реалізації молока, худоби,
птиці, вовни власного виробництва, а також з ре�
алізації молочних продуктів, молочної сировини

та м'ясопродуктів, вироблених у власних перероб�
них цехах, у зазначених вище розмірах, а саме: за
операціями з продукцією тваринництва — у
розмірі 80 відс. спрямовується на поточні рахунки
таких сільськогосподарських підприємств, а у
розмірі 20 відс. — до бюджету; за операціями з
іншими товарами такий розподіл складає 50/50.

Розрахунки з бюджетом та перерахування
коштів на поточні рахунки таких підприємств
здійснюється Казначейством з електронних ра�
хунків на підставі відповідних реєстрів, що фор�
муються Державною фіскальною службою Украї�
ни на підставі отриманої податкової звітності з
ПДВ, в якій відображаються результати діяльності
в межах пункту 209.18 статті 209 ПКУ (0130) [12].

Результати державного регулювання аграрно�
го сектору економіки через запровадження ме�
ханізмів спеціального режиму оподаткування з
2001—2014 рр. зросла з 1,6 до 24,4 млрд грн. (май�
же в 15 раз), що представлено в таблиці 3. Це дало
можливість збільшити загальну суму фінансової
допомого аграрному сектору, що склало у 2012 р.
83 % від загальної суми бюджетної підтримки цій
галузі проти 48 % у 2001 р. У 2014 р. аналогічний
показник склав 24,4 млрд грн. (за 2013 р. данні
відсутні). Зростання останнього показника
відносно 2001 р. склало 15,3 %. За 12 років, почи�
наючи з 2001 р. через спеціальний режим оподат�
кування ПДВ було залучено 82 млрд грн. Разом з

Джерело: узагальнено автором на основі [6; 7; 10; 11].

Таблиця 1. Державне регулювання аграрного сектору економіки через застосування
спрощеної системи оподаткування в Україні

 
          

   2015 ,   ,   
(  - .- . )    

 .    2015    
   (  - ),  
  2  XIV ,   .- . 

     
(  - ),       . 

 ,     .- . 
,    1  XIV  (   , 
    28  2014  N 71-VIII) 

C ’    (  
 – ,  ( ),   

  . 
  2  - ,   

     
.    , 

    . 
  -  10 ,   - 

 1,5   (  2015  -  
) [8].  

 ’  
  

’       - .- . 
 -     ,  

     ( . 292-1 
). , ’   -   

  /    ,  
         

,      .   
       

    (     
  01.07.2004 .  1952-IV «    

       ») 

  -  10 ,   -
 1,5   (  2015  -  

); 

 
  

        
   ,       

   .  
    ( )    . 

      . 293.9.1 — 
293.9.6 . 

       
 /        ( ) 

,     (    
) –   . ,   

     
 -      [9]  

 -  20%    
(  275,6 .),   . 

 - 22%    303,16  
(  2015  -  -  10%  

  (  243,6 .),  
 .  - 34,7%    

422,65 .). 
 



26
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2016

2014 р. цей показник склав більше 100 млрд грн.
Виплати дотацій за період, що аналізується, ма�
ють нестійку тенденцію і за останні роки знижа�
ються. Так, у 2014 р. цей обсяг виплат склав 3,2% у
порівнянні з 40,6% у 2001 р. (у цьому році ця част�
ка була найвищою).

Досить багато дебатів ведеться стосовно дер�
жавного регулювання аграрного сектору економ�
іки через дію спрощеної системи оподаткування
для виробників цієї галузі: при застосуванні фіксо�
ваного сільськогосподарського податку, а нині

єдиного податку для платників четвертої групи. На
думку автора, тут є свої позитивні і негативні мо�
менти. При цьому, зважаючи на досвід економіч�
но розвинених країн і певні політичні та економічні
складові вітчизняної політики, цей податок пови�
нен виступати інструментом складової державних
регуляторів активізації розвитку сільськогоспо�
дарської сфери.

До позитивних складових застосування єдино�
го сільськогосподарського податку слід віднести
стабільність як ставки оподаткування так і її бази,

Таблиця 2. Порівняльна характеристика спеціального режиму оподаткування ПДВ до 2016 р.
і нині існуючого з 2016 р. по 2017 р.
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Таблиця 3. Структура державної підтримки аграрного сектору економіки в Україні через
спеціальні режими та механізми оподаткування в Україні, 2001—2014 рр.

Примітка: "�" дані відсутні * � за 2013 р. дані відсутні.
Джерело: сформовано автором на підставі джерел [14, с. 98; 15].
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2001 1574 639 40,6 353 22,4 96 6,1 487 30,9
2002 2394 614 25,6 387 16,2 197 8,2 1196 50,0
2003 2419 830 34,3 369 15,3 203 8,4 1017 42,0 
2004 2962 921 31,1 461 15,6 253 8,5 1327 44,8
2005 3780 1395 36,9 673 17,8 328 8,7 1385 36,6
2006 4124 1446 35,1 661 16,0 303 7,3 1715 41,6
2007 5700 2292 40,2 820 14,4 248 4,4 2351 41,2
2008 7100 2761 38,9 1140 16,1 607 8,5 2598 36,6 
2009 9244 1500 16,2 - - - - 7744 83,8
2010 13576 2400 17,7 - - - - 11176 82,3
2011 13547 600 4,4 - - - - 12947 95,6
2012 15427 1100 7,1 - - - - 14327 92,9
2014* 24400 800 3,3  - 7,8 2800 11,5 - - 
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також елементарне здійснення обліку та складан�
ня звітності. Це, у свою чергу, сприяє прибутко�
вому використанню земель сільськогосподарсько�
го призначення, що створює умови для залучення
інвестицій у даний сектор виробництва, збільшен�
ня можливостей капіталоутворення в сільськогос�
подарських підприємствах. Якщо розглядати
якість адміністрування цього податку, то через
його спрощеність прослідковується зниження
кількості випадків ухилення від його сплати.

Досить вдало про негативні сторони спрощеної
системи оподаткування аграрників у якості єдиного
податку констатував свою думку український вче�
ний Могильний О.М.: "…"податок не враховує вироб�
ничі витрати і рівень прибутковості сільськогоспо�
дарських товаровиробників; обчислення ставок по�
датку здійснюється на недосконалій базі грошової
оцінки угідь через нерозвиненість ринку землі; він
ставить у нерівні умови платників податків, які ма�
ють у валовому виробництві різне співвідношення
рослинницької та тваринницької продукції; не всі
включені до його складу податки залежать від роз�
міру сільськогосподарських угідь, чим порушується
принцип справедливості" [13, с. 125—126].

Слід зазначити, що складовою державного ре�
гулювання аграрного сектору економіки через
оподаткування є застосування нульової ставки
ПДВ (діяла до 2009 р. і нею могли скористатися
виробники, крім тих підприємств, діяльність яких
можна було віднести до сільського господарства,
лісництва та рибальства і, якщо останні обрали
спеціальний режим оподаткування, податком на
додану вартість). За період дії цих пільг у аграр�
ний сектор було залучено коштів у розмірі 4,87
млрд грн., частка цих коштів у сукупній державній
підтримці через заходи оподаткування складала
від до 15 до 22%.

Результати аналізу державної підтримки аг�
рарних підприємств, що виробляють продукцію
тваринництва з 2001 по 2014 р. включно свідчать,
що ця підтримка була в межах від 6,1 до 11,5 %.
Слід зазначити, що ця галузь досить затратна, тру�
домістка і потребує більших коштів для її розвит�
ку, хоча сума коштів за період, що досліджується
збільшилася з 96 до 2800 млн грн., але зважаючи
на інфляційні моменти нинішньої ситуації, таке
зростання не має суттєвого впливу на виробничі
процеси цього сектору економіки.

Підтримки на придбання засобів виробництва
через компенсацію ПДВ була найбільш продуктив�
ною з боку державних регуляторів: загалом за пе�
ріод, що аналізується в аграрну сферу надійшло
58,3 млрд  грн., його обсяги зросли в 30 раз, а пи�
тома вага підвищилася з 30,9% до 92,9% у загаль�
них обсягах фінансової підтримки аграрних ви�
робників через податкові механізми.

ВИСНОВКИ
Фіскальні заходи, що нині були запроваджені

урядом у практичне буття є досить суперечливі і

не зовсім вдалі для подальшого розвитку аграр�
ного сектору економіки. Так, з 2015 р. аграрні ви�
робники при експорті зернової та олійної про�
дукції були позбавлені коштів у вигляді повернен�
ня ПДВ за ці операції. Поряд з цим, було збільше�
но на 25% податкову ставку за оренду землі
сільськогосподарського призначення і на 10% не
сільськогосподарського призначення. Починаю�
чи з 2016 р., зменшено заходи акумуляції ПДВ,
що у сою чергу, зменшить обсяги державної
підтримки у цій сфері, яка у 2014 р. склала 24,4
млрд грн. Всі ці нововведення не сприяють зрос�
танню прибутковості і рентабельності аграрних
підприємств. Також були певні новації стосовно
фіксованого сільськогосподарського податку
(ФСП): з 2015 р. його відмінено, і та категорія гос�
подарств, що мала змогу за його порядком опо�
датковувати свою діяльність, була віднесена до 4
групи підприємців і повинна застосовувати єди�
ний податок. Хоча в цілому сутність оподаткуван�
ня в частині заміни ФСП на єдиний податок май�
же не змінилася, при цьому в три рази збільши�
лася ставка оподаткування. Як випливає з вище�
зазначеного, нововедення в системі оподаткуван�
ня для аграрного сектору економіки не сприяють
розвитку цього виду господарювання і, особли�
во, в галузі тваринництва, що може призвести її
до збитковості. Звідси, потрібно застосовувати
інструменти державного регулювання аграрного
сектора, які б сприяли активізації і розвитку аг�
рарного бізнесу.
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