
ЕКОНОМІКА АПК

№ 18, вересень 2009 р.

Передплатний індекс 21847

33

ВСТУП
Одним із головних завдань у процесі здійснен�

ня економічної реформи в АПК є формування
ефективного податкового механізму як одно�
го з інститутів ринкової економіки, що дозво�
ляє, з одного боку, розв'язувати проблему
збільшення доходів бюджетів різних рівнів, а з
другого — сприяти поступальному розвитку
господарюючих суб'єктів і всієї економіки в
цілому.

Підтримка стійкого економічного зростан�
ня — складна соціально�економічна проблема,
розв'язання якої вимагає принципових змін у
всіх сферах життя суспільства. Активне вико�
ристання на користь економічного розвитку
стихійних сил ринку і конкуренції неможливе
без обгрунтованого встановлення певних обме�
жувальних і регулювальних умов для запобі�
гання негативної дії ринку на економіку. Саме
такий підхід реалізується в країнах із розвине�
ною ринковою економікою, де перше місце
відводиться регулюючій ролі держави, здійсню�
ваній різними методами, серед яких важливе
місце посідає податкове регулювання. Даним
питанням були присвячені роботи вчених [1, 2,
3, 4, 5, 6].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У транзитивних умовах необхідне здійснен�

ня взаємопов'язаного комплексу заходів, спря�
мованих, передусім, на підтримку економічно�
го зростання, забезпечення його стійкого і якіс�
ного становища на основі активного держав�
ного втручання для реалізації пріоритетів на�
ціональної структурної політики, що визна�
чається, зважаючи на науково обгрунтовані
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стратегічні цілі й конкурентні переваги націо�
нальної економіки.

У зв'язку з цим виникає потреба ефектив�
ної реалізації потенційних можливостей подат�
кового регулювання економічного підйому на
основі оптимального використання і зростан�
ня виробничої бази.

РЕЗУЛЬТАТИ
Розглядаючи існуючі механізми взаємодії

держави і господарюючих суб'єктів підпри�
ємств аграрної сфери в галузі оподаткування
прибутку, не можна не відзначити наявність сво�
го роду невід'ємних елементів регулюючого
характеру, властивих податковим системам пе�
реважної більшості країн. Із доцільності інве�
стиційної спрямованості однією з найважливі�
ших є амортизаційна політика. Відносно основ�
них фондів прагнення держави стимулювати
виробничу діяльність виявляється у вигляді
дозволу прискореного списання вартості таких
фондів. При цьому режим прискореної амор�
тизації є дозволеним лише для підприємств тих
галузей (або сфер економіки), які в рамках
даної державної політики розглядаються як
пріоритетні. Так, у Франції нелінійна аморти�
зація застосовується виключно в промисло�
вості на промисловому устаткуванні, в США —
в обробній промисловості [7].

Прискорена амортизація зменшує прибу�
ток на значно більшу величину, ніж сума
дійсного зносу основних фондів, а це дає
підприємству можливість швидше відшкодува�
ти вартість основних засобів і, отже, відновити
їх. Застосування прискореної амортизації до�
цільне для активної частини основних коштів,
таких як машини і устаткування.

ОПОДАТКУВАННЯ І ЕКОНОМІЧНЕ
ЗРОСТАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО
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В українському законодавстві застосуван�
ня прискореної амортизації активної частини
основних виробничих фондів передбачено
підпунктом 8.6.5 п. 8. 6 ст. 8 Закону "По опо�
даткуванню прибутку підприємств", надано
право промисловим підприємствам щорічну 25�
відсоткову норму прискореної амортизації ос�
новних фондів групи 3 [8]. Амортизаційна сис�
тема, що діє, як і раніше вимагає вдосконален�
ня, оскільки нова амортизаційна система поки
що не стала ефективним інструментом стиму�
лювання інвестиційної активності в націо�
нальній економіці. Крім того, за даними Держ�
комстату, господарюючі суб'єкти практично не
застосовують прискорені методи розрахунку
амортизації.

Ослаблений контроль за використанням
амортизаційних відрахувань не виконує завдан�
ня з відтворення основних фондів (тобто інве�
стування). Господарюючі суб'єкти АПК різних
форм власності розпорошують амортизаційні
відрахування, використовують їх у складі обо�
ротних коштів, на виплату заробітної плати,
резервують на банківських депозитах з метою
отримання високого доходу у вигляді депозит�
ного банківського відсотка та ін.

Щоб підсилити цільове використання амор�
тизаційних відрахувань на інвестиції в основ�
ний капітал, доцільно:

— запровадити систему адміністративної,
дисциплінарної та економічної відповідаль�
ності керівників підприємств і організацій за
цільове використання амортизаційних відраху�
вань;

— створити особові рахунки для обліку на�
рахування і руху коштів амортизаційного фон�
ду, що дозволить відокремити амортизаційні
відрахування від оборотних коштів підпри�
ємств і запобігти практиці використання їх не
за призначенням;

— приведення балансової вартості основ�
них засобів у відповідність з їх поточною рин�
ковою вартістю за допомогою переоцінки (в
цьому випадку переоцінку необхідно здійсню�
вати добровільно із використанням виключно
ринкових методів оцінки);

— передбачити систему податкових вираху�
вань по податку на прибуток у випадку цільо�
вого використання господарюючим суб'єктом
суми амортизації, нарахованої з урахуванням
переоцінки;

— встановити штрафи при нецільовому ви�
користанні амортизації.

 Збільшення регулюючої функції аморти�
зації прискорить впровадження технологічних
нововведень.

 За наявності перерахованих вище макро�
економічних умов стає можливим стимулюван�
ня кінцевого попиту на вітчизняні товари для
формування імпульсу зростання виробництва.
Конкретні ж напрями і заходи цього стимулю�
вання такі:

1) проведення за наявності вільних вироб�
ничих потужностей політики імпортозаміщен�
ня за допомогою протекціоністських заходів
зовнішньоторговельної політики, державних
закупівель й інвестицій на модернізацію і збіль�
шення вітчизняного виробництва, орієнтую�
чись, перш за все, на стратегічні сфери еконо�
міки АПК;

2) збільшення державних закупівель вітчиз�
няних товарів в Україні з метою задоволення
суспільних потреб нації, відродження розвит�
ку соціальної інфраструктури на селі;

3) припинення використання бюджетних
коштів на імпорт товарів і послуг АПК, анало�
ги яких виробляють в Україні;

4) збільшення доходів громадян, зайнятих у
бюджетній сфері в сільській місцевості за ра�
хунок індексації заробітної плати і виведення
з�під обкладання величини прожиткового
мінімуму (подібний захід у 2000 році в Росії
створив передумови для економічного зростан�
ня й ініціював підйом ВВП на 180 млрд рублів )
[9];

5) здійснення законодавчої вимоги віднос�
но відновлення заощаджень громадян;

6) встановлення обмежень випереджаючо�
го зростання оплати праці на підприємствах у
керівного складу порівняно з найманими пра�
цівниками (наприклад, 5:1).

За правильного підходу до відновлення за�
ощаджень громадян з'являється шанс задіюва�
ти могутній механізм пожвавлення виробниц�
тва і економічного зростання, що пов'язує в
єдиний відтворювальний контур вирішення та�
ких завдань як підвищення доходів населення,
активізація попиту, завантаження простоюю�
чих виробничих потужностей підприємств і
відновлення їх оборотних коштів, зростання
виробництва, трансформація відновлюваних
заощаджень в інвестиції. У процесі формуван�
ня цього механізму, з одного боку, можна від�
новити розірвані зв'язки між доходами насе�
лення і виробництвом споживчих благ і капі�
тальними вкладеннями, а з іншого — забезпе�
чити реальний сектор економіки оборотним ка�
піталом.

Важливий елемент досягнення системності
у формуванні економічної аграрної політики в
Україні — це застосування принципу доповню�
вання у використанні інструментів державно�
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 Таблиця 1. Зміни, що рекомендуються, в законодавстві
по окремих податках
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го регулювання. Наприклад, якщо передба�
чається активне регулювання цін, доводиться
ці заходи супроводжувати наданням субсидій.
Якщо наголос робимо на лібералізацію цін, не�
обхідно розгортання ефективної антимоно�
польної політики і протидія криміналізації тор�
гівлі. При створенні інституту розвитку, його
функціонування треба керуватись супровод�
жувати механізмами централізованого вибору
і реалізації пріоритетів, а також індикативно�
го стратегічного планування. Проведення агро�
промислової політики повинне супроводжува�
тися відповідними заходами зовнішньоторго�
вельної політики.

Інститути державного регулювання не по�
винні заміщати процеси ринкової самоорга�
нізації і не надбудовуватися над ринковою
стихією; тут повинно формуватися єдине
ціле. Якщо цього системного ефекту ціліс�
ності реформа не забезпечує, економічне се�
редовище формується спонтанно, відкидаю�
чи несумісні елементи і добудовує ті, яких не
достатньо.

Для початку має ставитися завдання по
сприянню економічній системі, імпульсу дос�
татнього для її виведення на траєкторію стійко�
го розвитку. У річних макроекономічних пара�
метрах цей імпульс повинен гарантувати зрос�
тання: ВВП — не менше 7%; інвестицій — не мен�
ше 20% (а в наукоємну промисловість і нові тех�
нології — до 40%); заробітної плати — 12%;
ефективності виробництва — не менше 10% [10,
с. 44].

Додання такого імпульсу економіці немож�
ливе без серйозної трансформації структурот�
ворних елементів системи, включаючи створен�
ня регулюючого податкового механізму, тому
дані заходи економічної політики розглядають�
ся в єдності з необхідними змінами в структурі
та характері інститутів регулювання економі�
ки.

Для мобілізації податкових надходжень
необхідно, перш за все, підвищення зацікавле�
ності громадян і юридичних осіб у повній і
своєчасній сплаті податків. Один з напрямів —
доведення податковими і фінансовими орга�
нами в доступній формі до платників податків
інформації про суми податків, що надійшли, і
що витрачені, на напрями їх використання,
аналіз проблем, що виникають при фінансу�
ванні соціальної та інших бюджетних сфер, на�
явних резервів збільшення надходжень і підго�
товка конкретних пропозицій із виправлення
ситуації. Надзвичайно важливим є також вве�
дення в освітні програми не тільки вищих, а й
середніх навчальних закладів предметів, що

розкривають питання формування і витрачан�
ня коштів бюджетної системи і що роз'ясню�
ють обов'язки кожного члена суспільства по
сплаті податків.

Для створення регулюючого податкового
механізму недостатньо розглядати загальні
перспективи реформування системи оподатку�
вання в Україні, слід приділити увагу окремим
основним податкам, або їх групам, що мають
значення для вітчизняної дійсності, які розгля�
нуті в попередніх розділах роботи, даний аналіз
їх застосування у вітчизняній податковій прак�
тиці, а також запропоновані необхідні зміни,
які узагальнені і наведені в табл. 1.
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