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Соколенко Л. Ф. Зарубіжний досвід оподаткування аграрного сектора економіки
Мета статті полягає в оцінці системи оподаткування аграрного сектора економіки в країнах світу та Україні, а також у виявленні загальних 
тенденцій і напрямів розвитку системи оподаткування аграрних товаровиробників шляхом вивчення зарубіжного досвіду. Дано оцінку системі 
оподаткування аграрного сектора економіки в країнах світу та Україні, виявлено загальні тенденції та напрямки розвитку системи оподатку-
вання аграрних товаровиробників з позиції адаптації світового досвіду до українських умов господарювання.
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Аграрний сектор економіки на відміну від інших 
галузей найбільш відчуває на собі вплив з боку 
держави, оскільки спрямований на вирішення 

стратегічних державних питань із задоволення постій-
но зростаючих потреб населення в продуктах харчу-
вання, а промисловості – у сировині для виробництва 
продовольчих і промислових товарів широкого вжитку 
та забезпечення продовольчої безпеки країни в цілому. 
Цей вплив проявляється не тільки у прямій державній 
фінансовій підтримці сільськогосподарських товаро-
виробників, але й в особливих умовах оподаткування. 
На жаль, сучасна система оподаткування вітчизняних 
аграріїв, незважаючи на її тривале реформування, не є 
досконалою та ефективною. Необхідно визначити, що 
нестабільність, складність і неоднозначність вітчизня-
ного податкового законодавства, її максимально вира-
жений фіскальний характер стримують інвестиційно-
інноваційну активність сільськогосподарських това-
ровиробників, що має негативний вплив на соціально-
економічний розвиток аграрного виробництва і села в 
цілому. Дані обставини зумовлюють актуальність ви-
вчення зарубіжного досвіду оподаткування аграрного 
сектора економіки з метою розробки заходів, спрямо-

ваних на вдосконалення вітчизняної системи оподатку-
вання, підвищення її стимулюючої функції. 

Дослідження теоретичних, методологічних і прак-
тичних аспектів оподаткування, у тому числі й сільсько-
го господарства, здійснювалося багатьма науковцями, 
серед яких П. Гайдуцький, М. Дем’яненко, П. Саблук,  
П. Лайко, О. Кендюхов, О. Соскін, І. Безпалько. Заслу-
говують на увагу наукові праці Л. Білої, А. Максименко,  
С. Козьменко, Л. Тулуш, М. Трубіна – у частині вивчення 
світового досвіду регулювання економічних процесів за 
допомогою податкового механізму. 

Разом з тим, через швидкі зміни загальної еконо-
мічної ситуації в країні та аграрній галузі зокрема, су-
часна податкова система вимагає вдосконалення з ме-
тою спрямування її на шлях стимулювання інноваційно-
інвестиційного розвитку аграрного підприємництва, 
що вимагає подальшого вивчення зарубіжного досвіду 
у вирішенні цього питання.

Мета статті полягає в оцінці системи оподатку-
вання аграрного сектора економіки в країнах світу та 
Україні, виявленні загальних тенденцій і напрямів роз-
витку системи оподаткування аграрних товаровироб-
ників шляхом вивчення зарубіжного досвіду з позиції 
його адаптації до українських умов господарювання. 
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Довгі очікування на встановлення сталого за-
конодавчого порядку в системі оподаткування 
аграрного сектора економіки України з прийнят-

тям Податкового кодексу не виправдалися. Тобто нова-
ції, внесені в податкове законодавство, не зробили по-
даткову систему більш прозорою та прогнозованою, не 
спростили адміністрування податків та не зменшили по-
даткове навантаження на платників податків. З моменту 
прийняття Податкового кодексу кожного наступного 
року до нього вносяться численні зміни, спрямовані на 
вдосконалення системи оподаткування в Україні. Зро-
зуміло, що постійні зміни податкового законодавства 
негативно відображаються на функціонуванні будь-якої 
діяльності. Адже ефективне ведення бізнесу можливе 
лише за умови стабільності та прогнозованості подат-
кового законодавства, що забезпечує можливість по-
даткового планування. 

У рейтингу Tax Paying Rank (TPR), який дає оцінку 
податкових систем за станом податкового клімату еко-
номік в різних країнах світу, Україна у 2016 р. посідає 107 
місце із 189 (табл. 1), а її податкова система вважається 
однією з найскладніших і найменш систематизованих 
[1, с. 53]. Рейтинг складається з урахуванням податко-
вого навантаження у відсотках на підприємство, яке не 
користується податковими пільгами (52,2%), кількос-
ті платежів підприємства (5 шт.) і необхідної кількості 
часу для їх сплати (350 год.). 

Порівнюючи економічний розвиток України, який 
характеризується величиною ВВП на душу населення, 
із розміром податкового навантаження, слід відмітити 
відсутність зв’язку між результатами господарювання 
та податковими зобов’язаннями. У 2016 р., за даними 

МВФ, розмір ВВП на душу населення в Україні склав 
1960 дол. США (у 2015 р. – 2005 дол. США), а податкове 
навантаження у 2016 р. – 52,2% (у 2015 р. – 52,9%) [3; 4].

Кендюхов О. В. визначає основні риси вітчизняної 
податкової системи та їх негативні наслідки на еконо-
мічні процеси [5, с. 57]:
 складність і трудомісткість податкового ад-

міністрування обумовлює колосальну втрату 
суспільно корисного часу, призводить до упо-
вільнення економічних процесів і, відповідно, 
гальмує економічне зростання; 

 заплутаність і суперечливість податкової сис-
теми забезпечує стабільність корупційних схем 
у податковій сфері. ПДВ – найбільш коруп-
ційний податок, від податку на прибуток дуже 
легко ухилятися шляхом штучної мінімізації 
прибутку, спрощена система оподаткування 
малого бізнесу використовується великими 
компаніями для ухилення від сплати податків; 

 крайня складність, непрозорість і несправед-
ливість податкової системи служить основою 
тінізації економіки, негативно впливає на ін-
вестиційну привабливість країни.

До недоліків сучасної податкової системи Украї-
ни можна віднести її переважно фіскальний характер, 
і будь-які нові зміни до податкового законодавства 
також характеризуються фіскальною спрямованістю. 
Фіскальний характер системи оподаткування неспро-
можний створити сприятливі умови для активізації 
підприємницької діяльності, відповідно, гальмує еко-
номічний розвиток. «Українська система оподаткову-
вання має гіпертрофовану фіскально-карну функцію і 

таблиця 1

Ранжування економік світу за станом податкового клімату (TPR 2016)

Країна податкове  
навантаження, %

Кількість часу на 
сплату податків, год.

Кількість  
платежів, шт. Місце в рейтингу

ОАЕ 15,3 12 4 1

Катар 11,3 41 4 1

Саудівська Аравія 15,0 64 3 3

Гонконг 22,8 74 3 4

Сінгапур 18,4 84 6 5

Канада 21,1 131 8 9

Великобританія 32,0 110 8 15

Росія 47,0 168 7 47

США 41,9 175 11 53

Польща 40,3 271 7 58

Білорусь 51,8 176 7 63

Німеччина 48,8 218 9 72

Молдова 40,2 186 21 78

Гана 32,7 224 33 106

Україна 52,2 350 5 107

Фіджі 31,1 195 39 108

Японія 51,3 330 14 121

Джерело: складено за [2].
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погано виконує стимулюючу, розподільну та соціальну 
функції. Вона не стимулює підприємницьку діяльність 
і вільну конкуренцію, не сприяє розвитку економіки на 
інноваційно-інвестиційній основі, не забезпечує зрос-
тання добробуту та зниження рівня соціального роз-
шарування населення. Вітчизняна система оподаткову-
вання ускладнена, заплутана й суперечлива», – зазначає  
О. І. Соскін [6].

З точки зору Безпалько І. Р., «характерною особ-
ливістю сучасного етапу розвитку вітчизняної системи 
оподаткування є численні конфлікти та протистояння 
між контролюючими органами у сфері оподаткування та 
платниками податків. Аналізуючи об’єктивні умови, що 
сприяють виникненню та загостренню таких конфліктних 
ситуацій, слід зауважити, що останні зумовлені цілим ря-
дом причин, серед яких передусім слід виділити неврегу-
льованість правових гарантій для учасників податкових 
відносин, відсутність прозорих і ефективних механізмів 
захисту прав платників податків, по відношенню до яких 
держава займає домінуюче становище, низький рівень 
податкової культури та відсутність податкової свідомості 
у вітчизняних платників податків» [7].

Не виключенням є система оподаткування аграр-
ного бізнесу, особливостями і специфікою функ-
ціонування якого зумовлюється особливий під-

хід до оподаткування аграрного сектора економіки. По-
перше, об’єктивно-технологічними умовами сільсько-
господарського виробництва, до яких можна віднести 
сезонність, трудомісткість виробництва, високий рівень 
ризиків, урахування біологічних законів розвитку засо-
бів та предметів виробництва (землі, рослин, тварин, 
птиці та інших живих організмів) тощо. Усе це зумовлює 
необхідність урахування в системі аграрного оподатку-
вання відстрочки податкових платежів, податковий кре-
дит, перенесення збитків на майбутні податкові періоди.

По-друге, особливостями функціонування аграрних 
ринків – диспаритет цін на промислову та сільськогоспо-
дарську продукцію, наявність значної кількості виробни-
ків, що реалізують свою продукцію, котра є стандартизо-
ваною або однорідною, соціальна функція та інші. 

По-третє, впливом сільського господарства на 
розвиток сільських територій, підтриманням природо-
охоронних заходів, забезпеченням продовольчої безпе-
ки і т. ін. Ці особливості зумовлюють використання три-
валого звітного періоду і сплати податків у кінці року, 
пільговий режим оподаткування тощо. 

Визначення найбільших ефективних форм і мето-
дів податкового регулювання аграрного виробництва з 
урахуванням його особливостей потребує дослідження 
зарубіжного досвіду оподаткування аграрного сектора 
з позиції його адаптації до українських умов господа-
рювання в галузі АПК. На думку Білої Л. М.: «Досвід 
країн ЄС у формуванні податкової системи може спри-
яти внесенню необхідних коректив і доповнень у сис-
тему вітчизняного податного законодавства, водночас 
і позитивні надбання української податкової системи 
не можна ігнорувати в процесі вдосконалення системи 
оподаткування в Україні» [8, c. 656].

У всьому світі через особливості ведення сільсько-
го господарства держава фінансово підтримує аграрний 
сектор економіки, виділяючи на його розвиток щорічно 
значні суми грошових коштів з бюджету. Наприклад, за 
рахунок різних державних програм в ЄС компенсується 
21% валової сільськогосподарської продукції, у США –  
7%, Канаді – 11%, Росії – 12%. В Україні цей показник 
становить лише 1–1,5% [9]. 

У зв’язку з великим дефіцитом бюджетних кошів 
вітчизняна державна підтримка в останні роки 
відбувалася в основному через встановлення для 

аграріїв спеціального режиму оподаткування. В основ-
ному, це стосувалося сплати ПДВ, кошти з нарахування 
якого залишалися на рахунках сільськогосподарських 
суб’єктів господарювання і використовувалися ними 
для відшкодування податкового кредиту, задоволення 
власних потреб або на інвестиційні цілі, а також спла-
ти фіксованого сільськогосподарського податку (за-
міненого у 2015 р. на єдиний податок четвертої групи).  
З бюджету виділялися кошти лише для підтримки галузі 
тваринництва – приблизно 50 млн грн у рік [9]. Однак у 
2016 р. структура державної підтримки аграрної галузі 
була переглянута в бік зменшення преференцій зі спла-
ти ПДВ і подальшого повного скасування і збільшення 
дотацій з бюджету. 

Ульянченко Ю. О., досліджуючи тенденції розви-
тку світового аграрного ринку, зазначає, що «у багатьох 
країнах податкова система не орієнтована на стягнення 
ПДВ для сільськогосподарської продукції, і сільсько-
господарські товари як такі практично не підлягають 
оподаткуванню: реалізується принцип, що податок на 
додану вартість має сплачуватися не на кожному етапі 
розподілу продукту, а на його кінцевій стадії, коли товар 
набуває остаточної споживчої вартості. Це економічно 
більш справедливо і одночасно є регулятором спожи-
вання» [10].

Система оподаткування аграрного бізнесу є одним 
із дієвих інструментів (непрямого впливу) фінансового 
регулювання аграрного сектора економіки будь-якої 
країни. Аналіз літературних джерел з питань оподатку-
вання сільського господарства у світі показує, що для 
багатьох країн світу система оподаткування має спільні 
риси. По-перше, наявність податкових пільг. По-друге, 
поділ податків на державні (федеральні) та місцеві. По-
третє, наявність гнучкого, мобільного податкового ме-
ханізму, здатного швидко адаптуватися в умовах мінли-
вого економічного середовища.

Але необхідно відмітити, що податкові системи 
багатьох країн складалися не одне століття під впливом 
політичних, соціально-економічних та інших умов. Від-
повідно, для кожної з них характерні певні особливості, 
які відрізняють їх за типом побудови та складовими по-
даткової системи. Наприклад, місцеві податки визнача-
ються великим різноманіттям і залежать від напрямків 
розвитку, цілей і завдань певного регіону, особливостей 
географічного розташування, стану місцевого бюджету; 
податкові ставки визначаються рівнем отримуваних до-
ходів і використовуються в основному як інструменти 
стимулювання розвитку аграрної галузі.
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Розвиток системи оподаткування в ринкових кра-
їнах йшов шляхом спрощення адміністрування, 
зменшення кількості податків, зниження ставок і 

збільшення бази оподаткування. В європейських країнах 
оподаткування сільськогосподарських товаровиробни-
ків диференційоване залежно від масштабів виробни-
цтва та організаційних форм ведення аграрного бізнесу. 
В аграрному секторі ЄС, на відміну від України, господа-
рюють переважно сімейні ферми, кількість юридичних 
осіб, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, 
є невеликою. Значною мірою цьому сприяє існуюча 
податкова система, яка через спеціальні податкові ін-
струменти створює сприятливі умови для фермерської 
форми господарювання і, своєю чергою, – несприятливе 
середовище для ведення великого бізнесу в сільському 
господарстві [11].

В Україні, навпаки, існуюча система оподаткуван-
ня сприяла формуванню великої групи підприємств-
латифундистів (35,8%), які витіснили з ринку дрібних 
товаровиробників через їх неконкурентність як за собі-

вартістю виготовлення продукції, так і за обсягами ви-
робництва [12].

У світі для великого аграрного бізнесу передбача-
ються традиційні податкові інструменти, до яких нале-
жить корпоративний податковий дохід, універсальний 
акциз, майнові та соціальні податки. Для малого бізне-
су (в основному це фермерські господарства сімейного 
типу) широко застосовуються податкові пільги та спро-
щена система адміністрування податків (табл. 2). 

Основною метою пільгового оподаткування дріб-
них сільськогосподарських товаровиробників є стиму-
лювання інвестування фермерського капіталу в розви-
ток технологічних новацій. 

Необхідно відзначити, що в інших країнах світу 
не всі сільськогосподарські товаровиробники можуть 
претендувати на податкові пільги. Наприклад, у Поль-
щі «виділяють спеціальні галузі сільськогосподарського 
виробництва, на які не поширюється пільгове оподатку-
вання і доходи від яких обкладаються податком на при-
буток через те, що ці напрямки сільськогосподарського 

таблиця 2

Оподаткування сільськогосподарського виробництва в деяких країнах світу

Вид податків
Країна

Німеччина Франція Великобританія СшА польща

Податок на дохо-
ди фізичних осіб

Від 14 до 47,5% 
за прогресивною 
ставкою

Від 10% до 39,6% 
за прогресивною 
ставкою

До 50%
Від 10% до 39,6% 
за прогресивною 
ставкою

Від 18% до 32%

Корпоративний 
податок Від 15% до 30,2% 20,9%

30% (дохід більше 
1,5 млн фунт.),  
в інших – 19%

Федеральний 
рівень – 15–35%, 
штат – від 5,5%

19%

Податок на майно –

Загальна сума 
податку і прибут-
кового податку 
не повинна пере-
вищувати 85% 
доходу

Не підлягає  
оподаткуванню 
сільськогоспо-
дарська земля

Від 1,6 до 3%
Розмір податку 
визначають гміни. 
Ставки (1–2 %)

Земельний  
податок

1,2% від 
кадастрової 
вартості землі

Оподатковується 
50% вартості, 
звільнені споруди 
сільськогосподар-
ського призна-
чення

– –

Сільськогоспо- 
дарський податок,  
розмір залежить  
від якості землі

ПДВ
Стандартна  
ставка 19%,  
занижена – 7%

Стандартна  
ставка – 19,6%, 
занижена – 7%, 
5,5%, 2,1%

Стандартна  
ставка – 23%,  
залежно від роду 
товарів і послуг – 
8%, 5%, 0%

Податок з продаж 
від 4% до 9%  
залежно від штату

Стандартна  
ставка – 23%,  
залежно від роду 
товарів і послуг – 
8%, 5%, 0%

Соціальні виплати

Пенсійний фонд –  
9,3%, фонд стра-
хування від за-
хворювань – 6,9%, 
фонд зайнятості –  
3,25%

40–50%

11% від зарплати, 
плюс 12,8% за 
кожного наймано-
го працівника

Внески по 
безробіттю –6,2%, 
у пенсійний 
фонд – у рівному 
розмірі робітник 
і роботодавець. 
Ставки встанов-
люються щорічно

Пенсійний фонд, 
по інвалідності –  
застраховані 
особи (1,5%), 
роботодавці 
(4,5%). Страху-
вання на випадок 
хвороби – застра - 
ховані особи 
від нещасних 
випадків – 
роботодавці
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виробництва не залежать від природно-кліматичних 
умов, сезонності та мають короткий період капітало-
обороту. До таких спеціальних галузей відносять завод 
з виробництва або зберігання продуктів тваринного 
та рослинного походження або розведення культури, 
включаючи виробництво насіння, розплідник, парнико-
ве вирощування овочів та фруктів, вирощування деко-
ративних рослин, грибів і садових культур, розведення 
та виробництво племінного матеріалу тварин, птахів і 
комах, аквакультури» [12, c. 239]. 

Аналіз світового досвіду деяких країн світу пока-
зує впровадження диференційованого підходу 
до оподаткування сільськогосподарських това-

ровиробників. Тулуш Л. і Малініна Н. серед критеріїв 
диференціації «оподаткування доходів від сільськогос-
подарської діяльності виділяють: за обсягами валово-
го доходу (обороту, виручки, прибутку); відповідно до 
правового статусу; за джерелами отримуваного доходу; 
за територіальним розміщенням; за площею сільсько-
господарських угідь (посівною площею); за кількістю 
працюючих; за обсягами реалізації сільськогосподар-
ської продукції власного виробництва (при встановлен-
ні критерію переходу на спеціальну (спрощену) систему 
оподаткування)» [13]. 

Крім фіскальних цілей, аграрні податки, насампе-
ред, повинні виконувати стимулюючі функції, зокрема 
стимулювати екологічну поведінку платників у напрям-
ку зменшення навантаження на природні ресурси та 
забезпечення охорони природного середовища. Напри-
клад, в європейських країнах запроваджені екологічні 
податки акцизного типу на товари і послуги з високим 
рівнем екологічного ризику. Так, у Польщі введено пла-
ту за продукцию, яка не відповідає екологічним стандар-
там, у Латвії – плату за продукцію, яка шкодить довкіл-
лю, у Німеччині – збір на продукти, виробництво або 
споживання яких забруднює довкілля, у вигляді надбав-
ки до ціни [14]. 

Одним з принципових податків сільськогоспо-
дарських суб’єктів господарювання є земельний по-
даток. Застосування цього виду податку передбачає не 
лише наповнення місцевих бюджетів, але й стимулюю-
чу функцію, яка полягає у стимулюванні ефективного 
використання сільськогосподарських земель, вирівню-
вання соціально-економічних умов господарювання 
на землях різної якості. Пільги із земельного податку 
пов’язані з природоохоронною діяльністю. Наприклад,  
у Нідерландах для фермерів, що у процесі господарської 
діяльності здійснюють заходи, пов’язані з підвищенням 
родючості земель, застосовуються податкові пільги.  
У Німеччині при визначенні земельного податку вартість 
оцінка сільськогосподарських земель відбувається за так 
званою «виробничою можливістю», яка враховує чистий 
дохід із землі, якість ґрунту та інші природні й економіч-
ні параметри. У США і Канаді оцінка вартості землі від-
бувається не за ринковою вартістю, а за варті стю її ре-
ального використання, як наслідок, – значне зниження 
вартості землі, а значить, і бази оподаткування. 

ВИСНОВКИ
На підставі проведеного дослідження можна зро-

бити такі висновки. У багатьох країнах світу система 
оподаткування сільськогосподарських товаровироб-
ників складається з різних видів податків, які входять 
до складу загальної системи оподаткування. Податкові 
пільги застосовуються в основному для малих фермер-
ських господарств, а великі підприємства позбавлені 
доступу до них. Також широко використовується ди-
ференційований підхід до оподаткування суб’єктів гос-
подарювання. Зарубіжна система оподаткування поряд 
з фіскальною функцією виконує стимулюючу, спрямо-
вану на розвиток аграрного сектора та охорони навко-
лишнього середовища. Особливої уваги заслуговує сти-
мулюючий ефект земельного податку, який має велике 
значення для збереження якості земельних ресурсів як 
невід’ємної складової агроекологічної системи та дотри-
мання цільового використання сільськогосподарських 
земель. Ці питання потребують подальшого досліджен-
ня для розробки пропозицій з удосконалення системи 
оподаткування аграрного сектора України в напрямку 
підвищення її стимулюючого ефекту.                   
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