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плати, яку багато підприємств не можуть виконати з об’єктивних 
причин, таких як найм переважно низькокваліфікованої робочої 
сили та низький ринковий рівень оплати праці в регіоні 
розташування підприємства. 

По-третє, здійснення горизонтального моніторингу. Наразі 
угоди про горизонтальний моніторинг укладено з кількома 
великими платниками податків. Він надає компаніям змогу 
отримувати консультації податкової служби щодо ще не 
здійснених операцій із підвищеним ступенем ризику і 
уможливлює скорочення кількості податкових перевірок і 
витраченого на них часу. Водночас механізм горизонтального 
моніторингу потребує законодавчого врегулювання, адже в 
іншому разі у підприємств немає гарантій отримання вигод від 
нього.  
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СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ АПК 
 

Питання реформування податкової системи в умовах специфіки 
сучасних вимог набувають все складнішого і гострішого характеру. 
Завдання оптимізації оподаткування завжди пов’язані з 
досягненням певних цілей: забезпечення достатнього рівня 
фіскальних вилучень і одночасно створити сприятливі умови для 
господарюючих суб’єктів. Оскільки Україна вважається аграрною 
країною питання оподаткування сільськогосподарської сфери 
вимагають особливої уваги і об’єктивності. Часті внесення змін і 
доповнень до чинного податкового законодавства не стимулюють 
залучення інвестицій в аграрний сектор економіки, що стримує 
подальше реформування агропромислового комплексу (АПК) й 
гальмує розвиток сільської місцевості. Серед науковців, у працях 
яких розглядається дане питання можна вказати К. Азізову, В. 
Бечко, Л. Воронову, Д. Дему, М. Дем’яненко, Л. Тулуш та ін. Проте 
мало вивченими залишаються питання податкового регулювання 
діяльності аграрних підприємств, а також впливу змін у 
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податковому законодавстві на загальне податкове навантаження 
сільськогосподарської галузі. 

Метою дослідження є визначення головних проблем 
оподаткування сільськогосподарських підприємств та інших 
суб’єктів сільської місцевості та пошук більш ефективних 
механізмів оподаткування в галузі сільського господарства з 
урахуванням зарубіжного досвіду. 

Багато галузей сільського господарства поки не можуть 
повністю задовольнити споживчий попит населення. Уряд активно 
вживає заходів з підтримки АПК у вигляді дотацій, субсидій, 
пільгового кредитування і пільгового оподаткування. При цьому в 
більш високого ступеня податкових пільг потребують відносно 
дрібні виробничі одиниці. Одна з найважливіших функцій 
податкових пільг у сільському господарстві полягає в 
стимулюванні розвитку технічного прогресу, прискорення 
практичної реалізації технологічних новацій, які, як правило, 
вимагають великих вкладень капіталу. Щоб стимулювати 
інвестування фермерського капіталу в технологічні нововведення, 
в податковому законодавстві багатьох країн передбачаються 
спеціальні пільгові умови оподаткування.  

У ряді країн сільському господарству надаються додаткові 
пільги. Так, у Франціїу сільському господарстві діє три режими 
оподаткування залежно від рівня доходу сільгоспвиробників. Суть 
режимів зводиться до надання податкових пільг дрібним 
виробникам з низьким рівнем доходу. У Німеччині всі 
сільськогосподарські підприємства також розділені на три категорії 
залежно від рівня доходу, але фермери з низьким доходом 
додатково мають пільги по веденню документації та за розрахунком 
колективного податку. Фермери в сільському господарстві США не 
мають пільгової ставки прибуткового податку, пільговий характер 
оподаткування полягає в тому, що основна частина фермерів має 
низький дохід, і сплачують прибутковий податок за мінімальною 
ставкою. 

Податкова політика в сільському господарстві розвинених 
країн використовує широкий перелік прямих і непрямих 
податків. Різноманітність податків дозволяє регулювати різні 
сторони аграрного виробництва та сільського життя. У той же 
час податкова система сільського господарства має гнучкі пільги. 
В основному система пільг виникає з прагнення полегшити 
ведення обліку і знизити податковий тягар. З урахуванням 
ризиковості ведення сільськогосподарської діяльності, 
сезонності, в країнах Європейського союзу і США 



 84

використовуються дотаційні системи підтримки сільського 
господарства. Враховуючи стратегічну важливість даної галузі 
для України необхідно активізувати державну підтримку 
сільського господарства в Україні за допомогою податкових 
важелів. 
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ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Податкова політика істотно впливає на формування дохідної 

частини бюджетів усіх рівнів і на економічне зростання держави. 
Однак податкова система, що діє в нашій країні, не сприяє 
ефективному розвитку українського суспільства. У зв’язку з цим 
виникає потреба у реформуванні системи оподатковування в 
Україні. 

Метою даної статті є розгляд основних проблем податкової 
системи України й внесення пропозицій із приводу її 
вдосконалення. 

За показниками дослідження Світового банку і аудиторської 
компанії PriceWaterHouseCoopers за структурою податкової 
системи Україна займає 181 місце серед 183 проаналізованих 
країн світу. В Україні є 135 видів обов’язкових платежів (це 
найгірший показник у світі), а на виконання всіх процедур, 
пов’язаних з їх сплатою, витрачається 657 годин у рік. У світі — 
в середньому 332 години на рік. У рейтингу загального 
податкового навантаження Україна зайняла 152 місце з 
показником 57,1 % [3].  

У розвинених країнах основою надходжень у бюджет є 
прибутковий податок, друге місце займає ПДВ, податок на 
прибуток підприємств третій. В Україні все навпаки. У 
поповненні держбюджету лідирує ПДВ. Надходження від 
податку на прибуток вище, ніж у розвинених країнах світу. Що 
стосується надходжень прибуткового податку, то він в Україні 
найнижчий з трьох [2]. 


