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5) закріплення на законодавчому рівні відповідальності за певним ор-
ганом державної влади відповідальності за розробку та координацію політи-
ки з питань розвитку фінансової системи та її складових; 

6) трансформація та виконання необхідних економічних критеріїв і ви-
мог вітчизняною фінансовою системою для вступу в ЄС тощо. 

Висновки. Таким чином, спеціалізовані кредитно-фінансові установи 
являють собою різноманітні установи, такі як. страхові і лізингові компанії, 
інвестиційні і недержавні пенсійні фонди, довірчі товариства, кредитні спіл-
ки, ломбарди зайняли своє місце у відносинах мобілізації і розподілу капіта-
лів, становлячи в окремих випадках конкуренцію банківським установам. Та-
кі установи фінансової системи небанківського типу акумулюють грошові 
доходи, капітали та заощадження населення, підприємств, держави, спеціалі-
зуючись на виконанні кількох операцій або обслуговуючи обмежене коло 
клієнтів. Значне місце у цій системі відводиться спеціалізованим кредитно-
фінансовим установам, що діють, як і банки, у різних секторах ринку позич-
кових капіталів, але вони не виконують усіх основних банківських функцій, а 
найважливішою рисою, яка їм притаманна та відрізняє їх від банківських 
установ, є вузька спеціалізація. 
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У статті досліджено недоліки сучасного механізму спеціального режиму прямого 
оподаткування організованих аграрних формувань, внаслідок яких податкове навантажен-
ня на виручку і чистий прибуток крупних сільськогосподарських підприємств з площею аг-
роугідь понад 10 тисяч гектарів є суттєво нижчим від частки податкових виплат у вируч-
ці та чистому прибутку типових сільгосппідприємств. На підставі результатів аналізу, 
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авторами обґрунтовано необхідність використання спеціального режиму прямого оподат-
кування крупних сільськогосподарських підприємств з площами угідь понад 10 тисяч гекта-
рів на основі справляння податку на прибуток за ставкою, що складає 25 % від базового 
розміру ставки податку на прибуток (тобто 4 %). Крім того, авторами дослідження об-
ґрунтовано необхідність використання для аграрних корпорацій спеціального режиму не-
прямого оподаткування підприємств галузі (представленого податком на додану вар-
тість) та оподаткування на загальних підставах використання їх земельних ділянок а та-
кож інших природних ресурсів. Як продемонстрували результати дослідження, таке рефо-
рмування системи оподаткування сільськогосподарської галузі дозволить вирівняти пода-
ткове навантаження агрокорпорацій та типових сільськогосподарських підприємств. 

The article investigates the shortcomings of the current mechanism of the special regime of 
direct taxation of the organized agricultural groups, as a result of this mechanism the tax burden 
on earnings and net income of large agricultural enterprises with an area of agricultural lands 
over 10 thousand hectares is significantly lower than the share of tax payments in revenue and net 
income of typical farms. Based on the analysis of results, the authors justified the need for a 
special regime of direct taxation of large areas of agricultural land of 10 thousand hectares based 
on the collection of income tax at a rate corresponding to 25 % of the base tax rate on income (the 
amount of 4 %). In this addition, the authors study the necessity of using a special regime of 
indirect taxation of the agricultural industry (represented by the value added tax) for the 
agricultural corporations and tax on general terms of use of land and other natural resources. The 
results of study showed that, this legislative innovation will allow to equalize the tax burden of 
agrarian corporations and typical farms. 

 

Постановка проблеми. Податок на прибуток підприємств в Україні є од-
ним з бюджетоформуючих платежів податкового характеру. В той же час, варто 
зазначити що ця податкова форма практично не використовується в аграрній 
галузі економіки, оскільки основним прямим податком для підприємств аг-
росфери є фіксований сільськогосподарський податок. Поряд з цим, форму-
вання агрохолдингів та монополізація ними значних площ земельних угідь 
вимагає перегляду чинної системи оподаткування суб’єктів агросфери а та-
кож розгляду перспектив використання в якості основного прямого податку 
для крупних агроформувань не фіксованого сільськогосподарського податку 
а податку на прибуток. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Варто відзначити, що про-
блеми справляння податку на прибуток підприємств є предметом досліджень 
В. Л. Андрущенка [1], В. П. Вишневського [3], С. Л. Лондара [4], 
С. В. Онишко [6], Т. В. Паєнтко [7], А. М. Соколовської, Т. І. Єфименко та 
І. О. Луніної [9], Л. Д. Тулуша [10], К. І. Швабія [11], та безлічі інших вчених.  

Віддаючи належну шану науковим здобуткам як перелічених вчених, 
так і безлічі інших дослідників оподаткування прибутку підприємств, варто 
відзначити, що у вітчизняних наукових публікаціях практично не розгляда-
лись перспективи використання цієї податкової форми в якості основного 
прямого податку для агрохолдингів, що й було першопричиною даного до-
слідження, визначило його мету і завдання. 

Постановка завдання. Метою даної публікації є розгляд перспектив 
використання податку на прибуток підприємств в якості основного прямого 
податку для крупних аграрних формувань. В статті використано економіко-
статистичні методи дослідження, зокрема наукове узагальнення, монографі-
чний та табличний методи. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розви-
тку економічних відносин в Україні як дрібні так і крупні аграрні формуван-
ня у разі наявності у них відповідних підстав на використання спецрежимів 
оподаткування сплачують до бюджету фіксований сільськогосподарський 
податок, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, плату 
за оренду землі державної та комунальної власності а також екологічний по-
даток. Крім того, вони можуть сплачувати плату за користування надрами, 
збір за першу реєстрацію транспортних засобів а також земельний податок за 
використання угідь не на потреби ведення сільгоспвиробництва [8]. 

Не зважаючи на значний перелік податків та податкових платежів, що 
включені до системи оподаткування сільськогосподарських підприємств, ва-
рто зазначити, що їх основними за питомою вагою податковими платежами є 
фіксований сільськогосподарський податок (ФСП), податок на доходи фізич-
них осіб (ПДФО) та податок на додану вартість (ПДВ) [5, с. 329]. Решта ж їх 
податкових виплат є вкрай незначними, внаслідок чого податкове наванта-
ження на суб’єктів агробізнесу є значно меншим від його розміру у платників 
податків на загальній системі оподаткування. Такого результату вдалось до-
сягти завдяки функціонуванню спеціальних режимів оподаткування сільсь-
когосподарських підприємств. 

При цьому, відповідно до вимог чинного Податкового кодексу, в Укра-
їні право переходу на спеціальні податкові режими за наявності загально-
прийнятих підстав мають як дрібні фермери так і аграрні корпорації, що ви-
користовують з метою здійснення сільськогосподарського виробництва деся-
тки тисяч гектарів сільськогосподарських угідь [8]. 

В той же час, використання пільгових податкових режимів ставить в 
нерівні умови агрокорпорації та відносно невеликі сільгосппідприємства. Зо-
крема, порівняння результатів фінансово-господарської діяльності двох зер-
но-бурякових сільгоспапідприємств Жашківського району Черкаської облас-
ті, що є суб’єктами спеціальних режимів оподаткування – агрокорпорації 
(площа угідь на 01.01 2013 р. – 13215,6 га) та типового сільгосппідприємства 
(площа угідь на 01.01 2013 р. – 4157,1 га) наочно демонструє суттєву диспро-
порцію в податковому навантаженні на виручку та чистий прибуток двох рі-
зних за площами угідь сільськогосподарських підприємств (табл. 1). 

Таблиця 1 
Оцінка результатів оподаткування сільгосппідприємств різних розмірів* 

Показник 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
І. Агрокорпорація : 
- сума податків з 1 га угідь, грн 24,65 25,18 26,11 28,15 30,11 
- частка податків у виручці, % 1,18 1,18 1,14 1,19 1,17 
- частка податків у чистому прибутку, % 6,08 6,15 6,05 5,49 5,41 
ІІ. Типове сільськогосподарське підприємство : 
- сума податків з 1 га угідь, грн 25,15 26,15 26,28 29,01 31,18 
- частка податків у виручці, % 3,10 3,21 3,25 2,86 2,58 
- частка податків у чистому прибутку, % 32,15 21,10 21,10 21,50 21,51 

*Складено авторами за даними обліку агрокорпорації та типового сільськогоспо-
дарського підприємства Жашківського району Черкаської області. 
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Зокрема, як свідчать показники діяльності аналізованих підприємств, 
наведені в табл. 1, не зважаючи на те, що розміри їх податкового наванта-
ження на гектар угідь суттєво не різняться, частка податків у виручці сіль-
госпкорпорації протягом 2008-2012 рр. є на 78-97 відсоткових пункти ниж-
чою від її розміру по типовому агропідприємству. Крім того, показники таб-
лиці свідчать що питома вага податкових виплат у чистому прибутку типово-
го сільськогосподарського підприємства є більш ніж втричі вищою від анало-
гічного показника по аграрній корпорації. 

Звичайно, нерівномірність податкового навантаження на виручку і чистий 
прибуток типових сільгосппідприємств та агрокорпорацій пояснюється кращи-
ми технологіями та технічними засобами, що використовуються останніми, та 
які не в змозі застосовувати менші сільгосппідприємства і фермери. 

Поряд з цим, такий порядок використання спеціальних режимів опода-
ткування в сільському господарстві вимагає перегляду податкових механіз-
мів для організованих агроформувань. Зважаючи на те, що саме спецрежим 
прямого оподаткування передбачає наявність права у його суб’єкта на не-
сплату податку на прибуток, земельного податку, ресурсних платежів, збору 
за спеціальне водокористування та зборів за проведення окремих видів під-
приємницької діяльності [8], на нашу думку, реформуванню, насамперед, 
підлягає чинний механізм прямого оподаткування аграрних холдингів та 
сільськогосподарських корпорацій. 

Як показали результати попередніх досліджень, сільгосппідприємства з 
площею угідь понад 10 тис. га повинні сплачувати податок на прибуток під-
приємств, або ж їх спеціальний режим прямого оподаткування повинен базу-
ватись не на оподаткуванні сільськогосподарських угідь, а на оподаткуванні 
їх прибутку [2, с. 11-12]. 

В той же час, з метою визначення оптимальних розмірів ставки подат-
ку, нами за даними обліку та звітності досліджуваної сільськогосподарської 
корпорації проведено порівняння розрахункової величини її податкового на-
вантаження у разі застосування різних ставок податку на прибуток (табл. 2). 

Показники, розраховані в табл. 2 демонструють, що у разі використан-
ня загальної системи оподаткування рівень податкового навантаження як на 
1 грн виручки так і чистого прибутку агрокорпорації буде майже вчетверо 
вищим від аналогічних показників по типовому сільськогосподарському під-
приємству, що є платником ФСП. У випадку ж застосування загальної систе-
ми оподаткування та ставки податку на прибуток в розмірі 50 % від її вели-
чини на 2014 р., що відповідає 8 %, рівень податкового навантаження як на 1 
грн виручки так і чистого прибутку агрокорпорації є майже на 40 % вищим 
від аналогічних показників по типовому сільськогосподарському підприємс-
тву. Лише у разі застосування загальної системи оподаткування та ставки по-
датку на прибуток в розмірі 25 % від її величини на 2014 р. (4 %), рівень по-
даткового навантаження на виручку та чистий прибуток агрокорпорації прак-
тично відповідає аналогічним показникам по типовому агропідприємству. 

Варто зазначити, що під час здійснення розрахунків авторами не врахо-
вувались задекларовані агрокорпорацією суми ПДВ з реалізації товарів, робіт 
і послуг власного виробництва, оскільки спеціальні режими непрямого опо-
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даткування в агросфері, як переконливо демонструють результати попере-
дніх досліджень, слід зберегти і в подальшому [5, с. 46]. 

Таблиця 2 
Розрахункове податкове навантаження агрокорпорації за умов загальної 

системи оподаткування та різних ставок податку на прибуток* 
Показник 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.

І. Уразі переходу на загальну систему оподаткування : 
- сума податків з 1 га угідь, грн 104,68 105,83 108,19 113,25 113,11 
- частка податків у виручці, % 5,02 4,95 4,72 4,79 4,39 
- частка податків у чистому прибутку, % 51,11 40,72 39,36 39,66 39,58 
ІІ. Уразі переходу на загальну систему оподаткування з використанням ставки по-
датку на прибуток в розмірі 50 % від її розміру на 2014 р. : 
- сума податків з 1 га угідь, грн 88,12 88,55 89,01 90,11 90,09 
- частка податків у виручці, % 4,22 4,14 3,88 3,81 3,50 
- частка податків у чистому прибутку, % 43,02 34,07 32,91 31,55 31,52 
ІІ. Уразі переходу на загальну систему оподаткування з використанням ставки по-
датку на прибуток в розмірі 25 % від її розміру на 2014 р. : 
- сума податків з 1 га угідь, грн 71,56 71,27 69,83 66,97 67,07 
- частка податків у виручці, % 3,43 3,33 3,05 2,83 2,60 
- частка податків у чистому прибутку, % 34,94 27,42 25,40 23,45 23,47 

*Розраховано авторами на підставі даних обліку та податкової звітності дослі-
джуваної сільськогосподарської корпорації Жашківського району Черкаської області (з 
врахуванням ставки податку на прибуток на 2014 р., що відповідає 16 %). 

 

Підсумовуючи результати дослідження, зазначимо, що переведення 
суб’єктів агробізнесу з площами сільськогосподарських угідь понад 10 тис. 
га на загальну систему прямого оподаткування є дещо передчасним. В той же 
час цілком доцільним є використання для них спеціального режиму прямого 
оподаткування, який би базувався на оподаткуванні прибутку підприємств та 
передбачав застосування ставки податку в розмірі 25 % від її базового рівня 
на 2014 р. (4 %). При цьому, як показали результати дослідження, агрокорпо-
рації повинні також сплачувати земельний податок та платежі за використан-
ня інших природних ресурсів, що дозволить акумулювати кошти на фінансу-
вання заходів щодо їх збереження, поліпшення та відновлення. В той же час, 
агроконцерни та агрокорпорації повинні мати право на використання спец-
режиму непрямого оподаткування суб’єктів агробізнесу. 

Висновки. Результати проведеного аналізу показали наявність суттєвої 
диспропорції податкового навантаження на виручку та чистий прибуток аг-
рокорпорацій з площею угідь понад 10 тис. га та типових сільськогосподар-
ських підприємств. 

Тому, з метою вирівнювання податкового навантаження стосовно різ-
них за площами угідь суб’єктів агросфери необхідно запровадити для агро-
концернів спеціальний режим прямого оподаткування, який би базувався на 
оподаткуванні прибутку підприємств та передбачав застосування ставки по-
датку в розмірі 25 % від її базового рівня на 2014 р., що відповідає 4 %. При 
цьому агрокорпорації повинні сплачувати земельний податок, платежі за ви-
користання інших ресурсів а також повинні мати право на використання спе-
црежиму непрямого оподаткування агробізнесу.  
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Подальші розвідки в даному напрямі досліджень доцільно присвятити 
моделюванню наслідків пропонованих змін в оподаткуванні для бюджетів. 
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Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті обгрунтовано значення прибутку у фінансово-господарській діяльності 

підприємства і країни в цілому та досліджено вклад вітчизняних вчених у вирішення про-
блеми управління прибутком. Визначено поняття прибутку в умовах ринку та його вплив 
на підвищення конкурентоздатності. Проведено аналіз динаміки розміру прибутку 
суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності, розглянуто основні проблеми 
політики формування та управління розподілом прибутку підприємств. Зокрема обгрун-
товано спрямованість політики управління формування прибутку підприємства та про-
порції його розподілу у сучасних умовах господарювання. Запропоновано структурно-
логічну схему ефективного управління прибутку підприємств через його формування та 
розподіл, що доповнено організаційно-методичною системою.  

In the article the importance of profit in the financial and economic activities of the 
company and the country in general and investigated the contribution of local scientists to solve 
the problem of profit. The concept of profit in a market and its impact on improving 




