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СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В АГРАРНОМУ  
СЕКТОРІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН  

І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
 
Сьогодні в Україні залишається невирішеним надзвичайно 

актуальне питання ефективного формування податкової системи. 
До проблеми оподаткування необхідно підійти комплексно, з 
урахуванням як критично засвоєного зарубіжного досвіду, так і 
вітчизняних особливостей і чітко визначених перспектив і 
напрямків розвитку. Відсутність бачення перспектив, 
невизначеність пріоритетів, цілей і механізмів їх реалізації, за 
відсутності розвинених інститутів демократичної, правової 
держави і громадянського суспільства, тобто шлях спонтанного 
розвитку, унеможливлює побудову в країні соціально-
орієнтованої економіки. 

Сучасній практиці оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників притаманне функціонування особливих 
податкових інструментів і наявність спеціальних режимів 
оподаткування, що дозволяють спростити податкові процедури 
та стимулювати розвиток сільськогосподарської діяльності. 

Найбільш дієвим і вагомим важелем непрямої податкової 
підтримки сільськогосподарських виробників є функціонування 
спеціального режиму та механізму справляння податку на додану 
вартість (ПДВ). Суть його полягає в акумуляції сум ПДВ при 
здійсненні операцій із продажу власної виробленої 
сільськогосподарської продукції. Даний режим акумуляції є 
неоднозначним, має як позитивні, так і негативні сторони. До 
числа останніх слід віднести неврахування природи ПДВ через 
позбавлення виробників можливості отримання бюджетного 
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відшкодування, внаслідок чого вони ставляться в нерівні умови 
господарювання; циклічність і нерівномірність у накопиченні 
сум ПДВ, певний дестимулюючий вплив на інвестиційну 
діяльність; використання даного режиму в схемах оптимізації 
податкового навантаження, що призводить до бюджетних витрат. 
Спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість 
потребує розв’язання двох найболючіших проблем: проблеми 
від’ємної різниці між сумою податкових зобов’язань платника і 
сумою податкового кредиту та проблеми перегляду системи 
податкових пільг.  

Кризовий фінансовий стан сільськогосподарських 
підприємств також обумовив розробку нового механізму 
оподаткування, який враховував би специфіку аграрного сектору. 
Державою було запроваджено спеціальний режим побудований 
на основі єдиного (інтегрованого) податку — фіксованого 
сільськогосподарського податку (ФСП).  

Аналіз чинників, що впливають на загострення проблеми 
відшкодування ПДВ і справляння ФСП в Україні дає змогу 
з’ясувати і шляхи її вирішення. Формування ефективної 
податкової політики для функціонування сільськогосподарських 
підприємств рекомендуємо здійснювати в наступній послідовності 
виконання:  
 оцінка стану фінансово-господарської діяльності 

підприємства;  
 розрахунок податків, враховуючи оцінку стану діяльності 

підприємства;  
 розрахунок податків із врахуванням перспективних 

напрямків розвитку сільськогосподарських підприємств;  
 вибір оптимальної організаційної форми господарювання з 

метою мінімізації податкових платежів;  
 аналіз можливості зменшення бази оподаткування за 

рахунок використання прямих і непрямих податкових пільг 
відповідно до чинного законодавства;  
 розробка обґрунтованої і законодавчо врегульованої 

методики визначення об’єкта і бази оподаткування для 
теперішньої діяльності;  
 розробка методики визначення об’єктів і бази 

оподаткування із врахуванням перспективного плану розвитку 
діяльності підприємства;  
 оцінка ефективності податкової політики і впливу на 

прибутковість аграрного бізнесу. 
 


