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Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті розглянуто загальні положення про економічну безпеку підприємства, 
напрямки державного регулювання. Проведено дослідження впливу системи оподатку-
вання сільськогосподарських товаровиробників на стан безпеки суб'єктів господарювання 
та визначено шляхи вдосконалення. 

In the article generals are considered about economic security of enterprise, directions of 
government control. A study of influence of the system of taxation of agricultural commodity 
producers is undertaken on the state of safety of subjects of ménage and the ways of perfection 
are certain. 

 
Постановка проблеми. Сільськогосподарська галузь представляє до-

сить вагому частину економіки України. Вона нині забезпечує зростання 
ВВП і валютної виручки. В порівнянні з розвиненими країнами це є дещо не 
типовим явищем, адже в них ця галузь є дотаційною із низькою часткою у за-
гальному обсязі ВВП, з певним бар'єром для імпортної продукції. Основним 
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завданням сільськогосподарської галузі в таких країнах є забезпечення за-
йнятості населення в сільській місцевості, яке своєю працею підтримує про-
довольчу безпеку країни. Сільськогосподарське виробництво України воло-
діє в достатньому обсязі природними і трудовими ресурсами, але потерпає 
від фінансових проблем. Виробництво сільськогосподарської продукції дося-
гається великими зусиллями сільських працівників.  

Це зумовлено впливом різних обставин. Фактори, які негативно впли-
вають на розвиток аграрного сектору в Україні: відсутність сформованої за-
конодавчої бази для ефективного використання земель сільськогосподарсь-
кого призначення та захисту прав селян на землю; непослідовність державної 
аграрної політики в провадженні програм підтримки сільського господарст-
ва; відсутність сприятливої цінової політики; рівень заробітної плати, ниж-
чий середнього рівня в галузях економіки держави; зменшення кількості 
сільського населення; відсутність стимулювання виробництва вітчизняної 
сільськогосподарської техніки та низька її конкурентоспроможність; відсут-
ність реальних умов гарантування дотримання всіма сторонами інвестицій-
ного клімату; не адаптованість особистих селянських господарств до функці-
онування в умовах світової організації товарів та неспроможності конкурува-
ти з великотоварним виробництвом; низький рівень розвитку малого та сере-
днього сільськогосподарського підприємництва в умовах поглиблення інтен-
сифікації аграрного виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури 
дозволяє визначити сутність поняття економічної безпеки підприємства, її 
функціональної складової. За умови існування фінансової кризи фінансова 
складова є найактуальнішою. Ця складова включає: збалансованість викори-
стання фінансових інструментів, фінансова стійкість, ефективна реалізація 
фінансових інтересів підприємства. Автори наукових досліджень приходять 
до висновку, що економічна безпека є досить широким і багатогранним по-
няттям. У найвужчому розумінні його можна представити, як  відсутність рі-
зного роду загроз, або наявність можливостей з їх попередження, захисту ін-
тересів, недопущення збитків за критичну межу [5]. Наближеним до попере-
днього визначення є і висновок В. Шликова «...це стан захищеності життєво-
важливих інтересів підприємств від реальних і потенційних джерел небезпе-
ки або економічних загроз» [8]. 

Проблемі безпеки суб'єктів господарювання значну увагу приділено в 
працях вітчизняних науковців, таких як: О. Барановський, Л. Я. Малюта, 
Б. М. Андрушків, А. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, Н. А. Ляшенко, 
О. Гаврилюк, О. Бородіна, І. Прокопа, В. Чопенко, Л. Тулуш та інших. Розви-
ток форм господарювання та сільських територій в працях: П. Т. Саблука, 
В. Я. Месель-Веселяка, М. Й. Маліка [7], В. П. Рябоконь [6]. 

Постановка завдання. Економічну безпеку підприємства можна роз-
глядати як сукупність ряду показників, що характеризують економічний та 
фінансовий стан підприємства.  

Держава здійснює помітний і значний вплив на формування економіч-
ної безпеки підприємства. Використовуючи прямі і непрямі важелі втручан-
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ня, вона створює економічні умови діяльності підприємств. 
Державне регулювання здійснюється за такими напрямками: проведен-

ня антимонопольної політики; регулювання ринку; формування системи опо-
даткування; регулювання інноваційних процесів; фінансова підтримка у фо-
рмі державних гарантій, забезпечення іноземних кредитів. 

Недосконала система оподаткування може негативно впливати на еко-
номічну безпеку підприємства. Аналіз такої ситуації проводиться шляхом ви-
значення: негативних аспектів регулювання, захисної реакції підприємства, 
впливу захисних заходів на економічну безпеку підприємства. Успіх здійс-
нення статутної діяльності суб’єктом господарювання в значній мірі зале-
жить від податкової політики, це є характерним для сільськогосподарського 
виробництва. Платники податків іноді свідчать про ймовірний податковий 
тиск. Всесвітній банк підрахував, що український бізнес в тій чи іншій формі 
сплачує 135 різних податків і зборів. Це абсолютний світовий рекорд, - стве-
рджує експерт. За повідомленням президента Українського аналітичного 
центру О. Охріменко другу позицію в цьому рейтингу зайняли Румунія з 113 
податками. 

Метою дослідження є оцінка діючої податкової системи у сільському 
господарстві та дотримання принципів відповідно засад податкового законо-
давства України (пп. 4.1.1 - 4.1.11 ст. 4 ПКУ). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реформування аграрного 
сектору в Україні сприяло створенню багатогранності форм господарювання, 
як фермерські, особисті селянські господарства, фізичні особи підприємці, 
різного виду товариства, кооперативи, великі сільськогосподарські підприєм-
ства, агрохолдинги. Переважна більшість суб'єктів господарювання обмежу-
ється виробництвом продукції рослинництва, незначна частина зайнята тва-
ринництвом. Тільки великі сільськогосподарські підприємства та агрохолди-
нги поєднують у своїй діяльності: виробництво, зберігання, переробку і тор-
гівлю. В усіх суб'єктів початок їх господарської діяльності пов'язаний з вико-
ристанням землі. Ця обставина їх об'єднує. Започаткування зберігання та пе-
реробки сільськогосподарської продукції і торгівлі вносять суттєвий вклад в 
кінцевий результат таких підприємств. Звісно, що не кожен суб'єкт господар-
ської діяльності зможе займатися виробництвом, переробкою і торгівлею. 

За умов ринкових відносин всі виробники сільськогосподарської про-
дукції мають зв'язок з державою через податкову систему. Вони мають обо-
в'язок наповнювати бюджет країни. Адже стаття 67 Конституції України пе-
редбачає, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і 
розмірах, встановлених законом. 

До 1999 року сільськогосподарське виробництво було на загальній сис-
темі оподаткування. Фактично всі підприємства були збитковими. Завдяки 
важливим рішенням Верхової Ради і Кабінету Міністрів України було списа-
но 14 млрд. грн заборгованості і внесено суттєві зміни до оподаткування. 

З першого січня 1999 року в Україні діють податкові пільги для сільсь-
когосподарських підприємств. Практично жодна реформа пільги не відміня-
ла. Але слід зазначити, що за цей час народжувалися нові форми господарю-
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вання, змінювалося співвідношення сільськогосподарського виробництва з 
іншими видами діяльності і напевно слід було вносити певні корективи. Но-
востворене Міністерство доходів і зборів (2013 рік) заявило про наміри пере-
гляду податкових пільг та дотацій сільськогосподарським підприємствам. 

Пільгове оподаткування у сільському господарстві діє за двома подат-
ками: фіксований сільськогосподарський податок (ст. 301 - 309 ПКУ) та по-
даток на додану вартість – ст. 209 Спеціальний режим оподаткування діяль-
ності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства. Пода-
ток на додану вартість в аграрній галузі має специфічні  наслідки, які вихо-
дять за рамки фіскальної  площини. Якщо виникає заборгованість перед бю-
джетом - її не сплачують. А якщо бюджет винен - держава також не сплачує. 

Закон України «Про фіксований сільськогосподарський  податок» (за-
тверджений ВРУ 17 грудня 1998 року) передбачив особливий режим оподат-
кування і об’єднав 12 видів податків. До цього складу входили платежі до 
спеціальних і Пенсійного фондів. Для сільгоспвиробників це було з фінансо-
вої точки зору вигідно, але тільки не для селян. Адже вони були приречені на 
отримання мінімальної соціальної пенсії, тобто не залежно від стажу та заро-
бітної плати. Поетапно, на протязі п’яти років було виведено зі складу фіксо-
ваного сільськогосподарського податку платежі  до соціальних та Пенсійного 
фондів і зробили їх адресними. 

З часу введення в дію Податкового кодексу (ПКУ) відповідно ст. 307.1 
платники ФСП  не є платниками таких податків і зборів: податку на прибуток 
підприємств, земельного податку (крім земельних ділянок невиробничого 
призначення), збору за спеціальне використання води, збору за впровадження 
деяких видів підприємницької діяльності. 

Відповідно статті 302 КПУ об’єктом оподаткування є площа сільсько-
господарських угідь або земель водного фонду, що перебуває у власності то-
варовиробника, або надана йому в користування на умовах оренди. 

Методика розрахунку фіксованого податку не змінилася як і статус 
платника цього податку ст. 301.1 -301.6 ПКУ. 

Об’єднання сільськогосподарського виробництва з переробкою в рам-
ках одного підприємства, і в загальному обсязі підприємство вважається аг-
робізнесовим, який теж не платить податок на прибуток. Такий вид оптимі-
зації є цілком легальним із погляду діючого законодавства. ФСП забезпечує 
привілейоване становище  вертикально інтегрованій структурі. Агрохолдин-
ги об’єднують повний операційний цикл в умовах чинного законодавства і 
можуть оптимізувати ціни між своїми підрозділами, що перебувають на різ-
них податкових режимах, а також можуть коригувати межу в 75 %, що дає 
право на спецрежим оподаткування. Сільськогосподарські підприємства, в 
яких технологічний процес не пов’язаний із землею, мають або власну землю 
чи орендовану в мінімальних розмірах. Відповідно – мінімальний ФСП, але 
ж прибутки можуть бути мільйонні і податок з них не сплачується. 

Оподаткування доходів сільгоспвиробників залежно від угідь лише в 
Польщі. Базою оподаткування є кадастровий гектар землі, а ставку податку 
встановлено у спеціальній формі (2,5 ц. жита). Але ставка польського сіль-



 66 

госпподатку на умовний гектар, як мінімум у 50 разів більша, ніж сплачуєть-
ся агропідприємствами в Україні (у 2013 році – близько 0,045 ц. жита) [9]. 

Діюча система оподаткування сприяє зростанню доходів у агрохолдин-
гів та великих підприємств. Вони успішно розширюють масштаби концент-
рації земель. За різними оцінками у 2011 році в Україні функціонувало 75 аг-
рохолдингів які мали 6 млн. га., або 16 % загальної площі сільгоспугідь [10]. 
За прогнозами до 2015-2016 років агрохолдинги збільшать землекористуван-
ня на 2-3 млн. га. Дані статистики Полтавської області свідчать, що кількість  
підприємств, які мають землі більше 10 тисяч га. у 2011 було 17 проти 11 в 
2009 року, а землекористування  збільшилося на 48 %. Їх доля у загальному 
фонді землекористування становить 25,2 %. Слід зазначити, що агрохолдинги 
не в повному обсязі обробляють контрольовані ними землі, а це значить, що 
можливо вони її накопичують для продажу. 

Великотоварне виробництво має як позитивне, так і негативне значення. 
Не всі і не завжди агрохолдинги і великі сільськогосподарські підприємства 
турбуються про підвищення родючості грунтів, не дотримуються чергування в 
польових сівозмінах, вирощують культури, які є конкурентоспроможними на 
зовнішньому ринку , не проявляють турботу про соціальну інфраструктуру  на 
селі, не створюють додаткових робочих місць. Крім того відомо, що саме ве-
ликий бізнес в тім числі і у сільському господарстві «найефективніше» уникає 
податкового тягаря, використовуючи при цьому офшорні зони.  

Урядова політика орієнтується на великотоварне виробництво. В свою 
чергу, зміцнення позицій агрохолдингів приведе до обезземелення селян, за-
непаду розвитку сільських територій. Доля ФСП у формуванні бюджету міс-
цевого самоврядування є незначною і не може суттєво впливати на розвиток 
сільських територій. 

Висновки. Сучасна економічна ситуація в країні і зокрема  в сільсько-
му господарстві, зумовила постійні зміни попиту і пропозиції, концентрацію 
між суб’єктами господарювання, проблеми фінансової стабільності, випадки 
порушення діючого податкового законодавства із фінансово-господарських 
питань. Ці факти впливають на стратегію і тактику розвитку суб’єктів госпо-
дарювання, їх фінансовий стан. Все це ускладнює  здійснення господарської 
діяльності, ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових 
ресурсів, тобто виникають загрози економічній безпеці підприємства і під-
приємництва. 

Для забезпечення рівності усіх платників перед законом, недопущення 
будь-яких проявів дискримінації, соціальної справедливості доцільно:  

- оподаткування доходів сільськогосподарських виробників проводити  
не від угідь, а за підвищеними і диференційованими ставками від оптималь-
ного доходу; 

- як альтернатива – доцільно фермерським господарствам запропонува-
ти єдиний податок; 

- вдосконалення пільгового оподаткування в аграрній сфері мають 
сприяти підвищенню конкурентоспроможності національного сільськогоспо-
дарського виробництва. 
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Визначено необхідність внутрішньогосподарського контролю у сільськогосподар-

ському підприємстві, основні проблеми його розвитку і надано пропозиції щодо підвищен-
ня ефективності господарювання. 

The necessity of internal control in the agricultural enterprise, the key development 
issues and provide suggestions for improving its efficiency. 

 
Постановка проблеми. Сучасні умови диктують аграрним підприємс-

твам підвищення ефективності господарювання. Нині виникла потреба у за-
стосуванні нових методів управління, що мають ґрунтуватися на викорис-
танні економічних, соціальних і психологічних аспектів сучасного виробниц-
тва, тому тенденція до зростання  ролі внутрішньогосподарського  контролю 
як важливого чинника впливу на прийняття ефективних управлінських рі-
шень у галузі, сьогодні є очевидною. 

Необхідність приведення у відповідність механізму управління підприєм-
ством до вимог сучасної економіки доводить об'єктивно існуючу проблему удо-
сконалення функції внутрішньогосподарського контролю. Її реалізація передба-
чає використання контрольних функцій у сільськогосподарському підприємст-




