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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні податкові відносини, що склалися

в Україні, не задовольняють інтереси держа�
ви та суспільства в збереженні родючості
грунту, яка з кожним роком погіршується і
тим самим сприяють активізації проведення
наукових досліджень у сфері оподаткування
земельних ділянок. Змінюються й підходи до
методів реалізації податкової політики через
податкову систему на державному й регіо�
нальному рівні, позитивно переосмислюють�
ся концептуальні здобутки закордонних нау�
ковців та прогресивні надбання вітчизняних
вчених.
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DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL APPROACHES TO TAXATION IN THE CONTEXT
OF EFFECTIVE USE OF AGRICULTURAL LAND

У статті узагальнено концептуальні підходи щодо фінансово<економічного механізму ефективного використання
сільськогосподарських земель. Проаналізовано й виділено три якісні етапи становлення генези в формуванні податкової
концепції з приводу ефективного використання сільськогосподарських земель. Виділено основні положення, на яких по<
винне грунтуватись у концептуальному плані фінансово<економічний механізм.

Поглиблено теоретичні погляди на розвиток фінансово<економічного механізму в контексті ефективного викорис<
тання сільськогосподарських земель.

Зокрема наголошено, що при фіксованій платі, земельний податок на землю полишає виконувати свою ключову фун<
кцію стимулювання, більш ефективного використання земельних ресурсів; податок повинен ставати залежним від сівозмін
і затрат на елементи живлення, використаною рослиною для формування врожаю. З розвитком точного землеробства,
стає все більш очевидним й можливим реалізовувати цей підхід. Проте він потребує подальше вдосконалення. В статті
наголошено на тому, що для розширеного відтворення й ефективного використання сільськогосподарських земель, спря<
мованість принципів побудови податкової системи має бути направленою на забезпечення стимулювання й зацікавлення
землекористувачів у ефективному використанні земельних ресурсів шляхом фіскальних й дотаційних регуляторів.

The article summarizes the conceptual approaches to the financial and economic mechanism for the effective use of
agricultural land. Three qualitative stages in the formation of genesis in the formation of the tax concept for the effective use of
agricultural land were analyzed and identified. The main provisions on which should be based on a conceptual plan financial
and economic mechanism were identified.

Theoretical views on the development of the financial and economic mechanism in the context of the effective use of
agricultural land were deepened.

In particular, it is noted that with a fixed fee, land tax on land ceases to fulfill its key function of stimulating, more efficient
use of land resources; the tax should become dependent on the crop rotation and the costs of the fertilizer elements used by the
plant to form the crop. With the development of precise agriculture, it becomes increasingly obvious and possible to implement
this approach. However, it requires further improvement. The article notes that for the expanded reproduction and effective
use of agricultural land, the focus of the principles of building a tax system should be aimed at ensuring incentives and interest
of land users in the efficient use of land resources through fiscal and subsidy regulators.

Ключові слова: земельний податок, ефективне землекористування, земельний податок,
фінансовий механізм земельні ресурси, підвищення родючості угідь.

Key words: land tax, productive land use, land tax, financial mechanism land resources, increase
of land fertility.

Водночас поряд з різними напрямами пошу�
кової роботи у їхніх працях спостерігається
спільний інтерес до вдосконалення податкових
принципів, які реалізуються через сукупність
податків і зборів, що утворюють загальнодер�
жавну систему оподаткування [8, c. 10].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед розробок по окремим питанням
функціонування системи оподаткування у
сільському господарстві варто виділити праці
П. Боровика [1], М. Дем'яненка [2], В. Синчака
[8], Л. Тулуша [11; 12].
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Проте наявним дослідженням проблем
формування оптимальної системи оподатку�
вання сільгосптоваровиробників бракує комп�
лексності: при розгляді окремих аспектів фун�
кціонування податкового механізму

Питання земельного оподаткування знахо�
дяться на межі фінансової науки та науки про
земельні відносини. Поза увагою фінансистів,
залишаються принципи та особливості функ�
ціонування земельного податку в сільському
господарстві, детально не розглядають окремі
важливі для оподаткування аспекти зокрема
методика визначення бази оподаткування та її
диференціації. Водночас вчені�аграрники при
дослідженні питань оцінки землі в цілях опо�
даткування чи диференціації сум податку не�
достатньою мірою досліджують економічний
зміст земельного оподаткування [8].

Розвиток земельних відносин та задоволен�
ня потреб землевласників, суспільства та дер�
жави в особі державних органів, який зумов�
лював пошук шляхів вирішення оптимального
рівня оподаткування, породжував не тільки
нові інструменти та методи нарахування подат�
ку і зумовлював здійснювати пошуки нових
підходів та концепцій в оподаткуванні з зао�
хочуванням агровиробників використовувати
основний засіб виробництва — землю, більш
ефективно.

Приєднання економіки країни до ринково�
го середовища викликало нагальну потребу в
оцінці земель як основної бази оподаткування.
Прийняття положення платного землекорис�
тування й визнання нормативної грошової оц�
інки базою оподаткування виступає першим
етапом становлення податкової політики зем�
лекористування. За адміністративно�команд�
ної системи земля не оцінювалась і, відповід�
но, не оподатковувалась, адже повністю нале�
жала державі. У світовій і вітчизняній науці та
практиці відомі різні підходи до визначення
грошової оцінки земель. Слід зазначити, що в
це поняття вкладають різний зміст. Грошову
оцінку інколи ототожнюють з ціною землі. Гро�
шова оцінка використовується як вартість ка�
піталу в сільському господарстві, а ціна, вихо�
дячи з грошової оцінки, формується при купівлі
й продажу з урахуванням попиту й пропозицій
[12, c. 212].

Земельний податок у державному еконо�
мічному регулюванні ефективності використан�
ня сільськогосподарських земель стає основним
інструментом. Хоча поряд з ним для регулюван�
ня земельних відносин у розпорядженні держа�
ви існує ціла низка економічних регуляторів.
Щоб стимулююча роль цього податку розкри�

валася повною мірою, ми вважаємо за необхід�
не ув'язати цей податковий інструмент з контур�
но�меліоративним плануванням, а також еколо�
го�економічною сівозміною.

Аграрна наука й вітчизняна сільськогоспо�
дарська практика свідчать, що за допомогою
сівозміни можна дозувати виробниче антропо�
генне навантаження на сільськогосподарські
землі, досягаючи тим самим ефекту відтворен�
ня, збереження та підвищення їх якісного ста�
ну. Як зазначається в літературі, у кінцевому
результаті сільськогосподарський товарови�
робник має одержати проект, який забезпечить
раціональне й ефективне використання всіх
земель, створить сприятливі умови для підви�
щення продуктивності праці, мінімізації капі�
таловкладень, урегулює питання призупинен�
ня ерозійних процесів, визначить площі земель,
використання яких є економічно неефективним
та екологічно небезпечним [4].

У концептуальному плані фінансово�еконо�
мічного механізму, розширене відтворення й
ефективне використання сільськогосподарсь�
ких земель має грунтуватись на певних поло�
женнях, головні з яких такі:

— вихідною економічною передумовою має
бути гармонізація підприємницької мотивації
з економічною зацікавленістю щодо впровад�
ження грунтозахисних технологій і проектів,
адже нинішня практика господарювання в
сільському господарстві свідчить про те, що
більшість підприємств працюють за принципом
"конкурентоспроможність в обмін на родю�
чість грунтів". Тому вирішення цієї дилеми шля�
хом гармонійного співвідношення вказаних
мотивів є наріжним каменем у формуванні
дієвого економічного механізму [10, c. 150];

— стимулювання сільськогосподарських
товаровиробників у сфері збереження й ефек�
тивного використання сільськогосподарських
земель повинно реалізовуватись через раціо�
нальне поєднання адміністративних методів
впливу (державної підтримки, зборів за по�
гіршення якості грунтів, штрафних санкцій за
порушення принципів еколого зрівноважено�
го землекористування, контролю за агро�
хімічним станом грунтів) та економічних ме�
ханізмів регулювання (оподаткування, ціноут�
ворення, надання пільг тощо);

— потрібно стимулювати лише розширене
відтворення родючості грунтів, як основного
мотивуючого фактора вкладання власником і
землекористувачем додаткового капіталу в
збереження та відтворення родючості грунту.
Економічне стимулювання не повинно переви�
щувати розмірів штрафних санкцій при зміні аг�
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роекологічної оцінки грунтів у бік зменшення;
— фінансово�економічний механізм ефек�

тивного використання сільськогосподарських
земель має бути регулятором екологічної
діяльності товаровиробників та передбачати
посилення екологічної відповідальності;

— стимулювання концентрації земельного
масиву у найефективніших землекористувачів
і землевласників та забезпечення виділення
коштів для фінансування грунтоохоронної ді�
яльності за рахунок сплачення відшкодувань
тими землекористувачами, діяльність яких
спричинила погіршення якісного й екологічно�
го стану грунтів.

Формування повноцінної системи цільово�
го економічного регулювання ресурсокористу�
вання має бути одним з визначальних напрямів
державної політики. Згідно з ними використан�
ня природних ресурсів та забезпечення еколо�
гічної безпеки варто планувати в межах комп�
лексних програм, орієнтованих на досягнення
балансу між рівнями шкідливого впливу на дов�
кілля та його здатністю до відновлення [1, с.
328]. Ключовим моментом у цій стратегії є вибір
концептуального базису для подальшого роз�
витку фінансового механізму природокористу�
вання, що передбачає збереження платежів за
забруднення довкілля та природних ресурсів,
формування системи фінансування і кредиту�
вання природоохоронних заходів.

ВИСНОВКИ
Зважаючи на позитивні та негативні періо�

ди існування оподаткування сільськогоспо�
дарських угідь, залишається актуальним про�
блема вибору й перебудови податкового меха�
нізму, який має свої особливості, є досить
складним та багатоаспектним, враховуючи
взаємозв'язки і взаємозалежності елементів
самої системи.

Проведений аналіз етапів її становлення
дозволяє зробити висновок про доцільність
виокремлення в національній системі підсисте�
ми особливої галузі, до якої належить сільське
господарство. Цей висновок грунтується на
підставі того факту, що сільське господарство
як особлива галузь є основою бюджетоутво�
рення і всі концептуальні підходи в побудові
системи оподаткування повинні стимулювати
оновлення виробництва й інвестиційної діяль�
ності. Оскільки основним засобом виробницт�
ва в сільському господарстві є земельні ресур�
си, то вся спрямованість принципів побудови
податкової системи має бути направленою на
забезпечення стимулювання й зацікавлення
землекористувачів у ефективному викорис�
танні земельних ресурсів шляхом фіскальних й
дотаційних регуляторів. Можна виділити три
якісні етапи генези в формуванні податкової
концепції з приводу ефективного використан�
ня сільськогосподарських земель.

Таблиця 1. Основні етапи генези в формуванні податкової концепції з приводу
ефективного використання сільськогосподарських земель

Джерело: складено автором.

 1 етап (початковий) 2 етап (перехідний) 3 етап (кінцевий) 
База 
оподаткування 

Нормативна грошова оцінка 
земель заснована на 
рентному підході (від 
дохідності земельної 
ділянки)  

Нормативна грошова оцінка земель + 
контурно-меліоративне планування 
сільськогосподарських угідь з 
урахуванням науково обгрунтованих 
сівозмін 

Податковою базою виступає 
ресурсопотік (мінеральні 
солі, які знаходяться в 
мінімумі) за теорією 
мінерального живлення  
Ю. Лібіха 

Критерій 
встановлення 
податку 

Відсоток від нормативної 
грошової оцінки 

Відсоток від нормативної грошової 
оцінки + введення коефіцієнту 
залежності від сівозміни: 
- від відсотка від покривних культур 
у залежності від крутизни схилу; 
- введення кормової сівозміни з 
суцільними травами бобових; 
- від відсотка в структурі посівів 
грунтовиснажливих культур 
(соняшник, рапс, цукровий буряк) у 
порівнянні з науково обгрунтованими 
нормами 

Різниця показників якості 
грунту після збору врожаю з 
показниками на початку року 
в перерахунку на повернення 
у вартості добрив по діючій 
речовині за середньо 
ринковими цінами (у відсот-
ках) 
 
 

Переваги 
 
 

Простота адміністрування 
податків й досвід апробації в 
сучасних українських 
умовах. Низький рівень 
податкового навантаження 

Наявне господарське спрямування 
діяльності й зацікавленість в 
організації території 
сільськогосподарських угідь. 
Кореляція впливу між податковим 
тягарем і ефективністю використання 
сільськогосподарських земель 

Можливість моніторингу 
динаміки й надання оцінки 
стану родючості грунтів як 
національного багатства 

Недоліки 
 
 

Відсутність стимулюючої дії 
податкового тягаря на 
ефективність використання 
сільськогосподарських 
земель 

Складність запровадження й контроль 
за дотриманням сівозмін. 
Необхідність розроблення механізму 
дотаційного перерозподілу коштів у 
залежності до дотримання сівозміни 

Можливість запровадження 
поряд із повсюдним 
впровадженням «точного 
землеробства» 
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