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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Забезпечення прогресивного розвитку 
аграрного сектору національної економіки, зростання його конкурентоспроможності є 
неможливим без формування виваженої економічної політики держави, дієвого 
управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників та їх 
підтримки. Це зумовлено передусім високою залежністю АПК від природно-
кліматичних умов, природних стихій та ризиків. За умов невирішеності продовольчої 
проблеми в світі, поглиблення інтеграційних процесів, акценти у пріоритетах 
державної політики багатьох розвинених країн об’єктивно зміщуються на користь 
пошуку власних моделей механізму управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників.  

Для економіки України значимість цих завдань набуває особливого сенсу на тлі 
системних прорахунків в реалізації державної економічної політики на селі, наслідків 
непослідовних реформ в АПК, в тому числі й у сфері оподаткування. Спроби 
зближення національної системи оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників зі світовими стандартами, здебільшого характеризуються 
перманентними змінами у законодавстві, без чітко визначеної податкової політики, 
адекватної умовам діяльності сільськогосподарських товаровиробників та відсутністю 
комплексного підходу до формування організаційно-економічного механізму 
управління оподаткуванням. З огляду на зазначене, питання пов’язані з 
удосконаленням організаційно-економічного механізму управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників перетворюються на невідкладну 
загальнодержавну проблему, особливо в умовах поглиблення інтеграційних процесів, 
яку не можна ігнорувати ані в теорії, ані на практиці. 

Основою класичних підходів до аналізу проблем державного управління 
економікою, у тому числі і з використанням податкових інструментів є наукові 
положення, викладені у працях Е. Аткінсона, Дж. Б'юкенена, О. Вільямсона, Ф. Кене, 
Дж. Кейнса, А. Лаффера, А. Маршалла, Д. Норта, У. Петті, А. Пігу, Д. Рікардо, П. 
Самюельсона, А. Сміта, Дж. Стігліца, М. Фрідмена, Й. Шумпетера, та ін.  

Теоретичними, методологічними й практичними питаннями становлення 
податкової системи, управління оподаткуванням, податкового регулювання 
економічних процесів, в тому числі і у сфері сільськогосподарського виробництва 
приділено достатньо уваги відомими вітчизняними економістами, серед яких В. 
Андрущенко, О. Василик, М. Дем’яненко, Д. Дема, Ю. Іванов, А. Крисоватий, О. 

Левченко, А. Лісовий, І. Луніна, О. Магопець, П. Мельник, М. Мельник, В. Опарин, 

Н. Прокопенко, М. Слатвінська, А. Соколовська, В. Синчак, Н. Танклевська, 

Л. Тулуш, В. Федосов, Н. Шалімова та ін. 
Разом з тим, недостатньо вивченою залишається проблема державного 

управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників в умовах 
поглиблення інтеграційних процесів, його інструментарій не виступає в якості 
самостійного об'єкта дослідження, а розглядається лише як елемент більш широкої 
фінансової проблеми й не завжди пов'язується з національною стратегією розвитку 
агропромислового комплексу в цілому та сільського господарства зокрема. 
Теоретичні й практичні аспекти формування ефективного механізму управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням 
інтеграційних процесів залишаються дискусійними. Саме цим зумовлений вибір теми 
роботи, її мета, завдання, логіка і структура викладу результатів дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана відповідно до програм і планів наукових досліджень 
Кіровоградського національного технічного університету за тематикою «Формування 
наукових основ розвитку системи національного фінансового контролю в Україні» 
(номер державної реєстрації 0106U000978), у межах якої були запропоновані 
методичні положення щодо удосконалення методів, важелів та інструментів 
механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників; 
«Податкове планування та адміністрування як складова державної та регіональної 
політики соціально-економічного розвитку» (номер державної реєстрації 
№0115U006031), під час виконання якої розвинуто методичні положення щодо 
оцінювання функціонування механізму управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників на різних рівнях. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є поглиблення теоретико-
методичних основ і розробка науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення 
організаційно-економічного механізму управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних 
процесів. Для досягнення означеної мети були поставлені й вирішені такі завдання: 

–  з’ясувати економічну природу і сутність поняття управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників;  

–  дослідити еволюцію управління оподаткуванням сільськогосподарських 
товаровиробників в Україні та країнах ЄС;  

–  визначити прояв інтеграційних процесів та обґрунтувати підходи щодо їх 
урахування в процесі вдосконалення механізму управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників; 

–  здійснити оцінку функціонування механізму управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників на макро- мезо- і мікроекономічному 
рівнях; 

–  запропонувати концептуальні засади вдосконалення організаційно-
економічного механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських 
товаровиробників в Україні за умов поглиблення інтеграційних процесів;  

–  обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення спрощеної системи 
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників; 

–  розробити науково-методичний підхід до визначення податкового 
навантаження з урахуванням специфіки галузі.  

Об’єктом дослідження є процес управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних 
положень щодо функціонування організаційно-економічного механізму управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників в Україні за умов 
поглиблення інтеграційних процесів  

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження стали 
фундаментальні положення економічної теорії, макроекономіки, наукові праці з 
проблем державного управління оподаткуванням, загальнонаукові та спеціальні 
методи пізнання. У процесі дослідження використано такі методи: індукції та дедукції 
– для визначення місця і ролі оподаткування у системі державного управління 
економікою (п. 1.1.); історико-логічний, класифікаційно-аналітичний – для аналізу 
еволюції управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників в 
Україні та країнах ЄС й характеристики процесів інтеграції (п. 1.2., 1.3); економіко-
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статистичного та економіко-математичного аналізу з метою виявлення тенденцій 
розвитку аграрної сфери національної економіки, оцінки функціонування механізму 
управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників та 
обґрунтування пропозицій щодо удосконалення його економічного інструментарію 
(п. 2.1, 2.2, 2.3, 3.2); діалектичний та системного аналізу – для розробки напрямів 
удосконалення механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських 
товаровиробників з урахуванням інтеграційних процесів (п. 3.1, 3.3.). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретичних 
положень, розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення організаційно-економічного механізму управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних 
процесів. Основними результатами дисертації, що мають наукову новизну й 
подаються до захисту, є такі: 

удосконалено: 
– теоретичні положення щодо визначення сутності поняття «управління 

оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників», що на відміну від 
існуючих, розглядається як динамічний й багатоаспектний процес, який ґрунтується 
на комплексному підході, враховує функціонально-цільову єдність податкового 
менеджменту (визначає організацію управління податковим процесом) і податкового 
адміністрування (передбачає організаційно-розпорядчу діяльність уповноважених 
органів у сфері управління процесами оподаткування) та галузеву специфіку й 
спрямований на реалізацію стратегічних цілей розвитку аграрного сектора 
національної економіки; 

– порядок застосування спрощеної системи оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників (четверта група платників єдиного податку), 
відмінною особливістю якого є використання диференційованого підходу до 
визначення елементів податку, який враховує «місцевий» статус даного податку та 
поєднує необхідність встановлення обов’язкових мінімальних диференційованих 
норм стосовно категорій (підгруп) платників й ставок податку в Податковому кодексі 
а також розширення повноважень місцевих органів самоврядування щодо 
коригування елементів єдиного податку, що сприятиме вирівнюванню податкового 
навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва й 
забезпечить зростання податкових доходів місцевих бюджетів;   

– науково-методичний підхід до визначення та характеристики податкового 
навантаження, відмінністю якого від існуючих є системний підхід до ідентифікації 
факторів, які впливають на його величину, сутності й структурних складових 
показника податкового навантаження, що дозволяє здійснювати як міжгалузеві 
порівняння рівнів податкового навантаження на основі розрахунку номінального 
значення показника, так і оцінювати реальний рівень податкового навантаження 
сільськогосподарських товаровиробників на основі розрахунку реального значення 
показника податкового навантаження на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях; 

– концептуальні засади організаційно-економічного механізму управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників, які, на відміну від 
існуючих, ураховують різні рівні його функціонування, переважаючий вплив 
взаємодії з іншими підсистемами державного регулювання, багатовекторність впливу 
інтеграційних процесів, передбачають гармонізацію дії регулюючої, стимулюючої та 
фіскальної функцій податків та узгодження інтересів суб’єктів податкових відносин  у 
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сфері сільськогосподарського виробництва; 
дістали подальшого розвитку: 
– цільові орієнтири еволюції управління оподаткуванням сільськогосподарських 

товаровиробників в Україні та країнах ЄС, що на відміну від відомих, сфокусовані на 
визначенні взаємозалежності державної політики розвитку аграрної сфери у 
поєднанні з податковими інструментами забезпечення її розвитку, що дозволяє 
визначити пріоритетні напрями удосконалення механізму управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників; 

– методичні підходи до оцінювання дієвості функціонування механізму 
управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників, що на відміну 
від наявних, передбачають проведення комплексного аналізу на макро- мезо- та 
мікроекономічному рівнях з використанням економіко-математичного моделювання, 
методів парних порівнянь і розстановки пріоритетів, що дозволило оцінити сучасні 
тенденції та особливості дії механізму, системно дослідити причинно-наслідкові 
зв’язки, які виникають у процесі його функціонування, обґрунтувати положення щодо 
доцільності застосування диференційованих підходів до оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням їх ключових характеристик; 

– обґрунтування напрямів врахування впливу інтеграції у внутрішньому та 
зовнішньому середовищах при вдосконаленні механізму управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників, які базуються на використанні категорії 
«гармонізації» як ключового критерію та інструменту реалізації інтеграційних 
процесів, уточненні її змісту на основі дуального представлення з урахуванням 
статистичного та динамічного проявів, поглиблення підходів щодо її класифікації, які 
дозволяють комплексно представити її наповнення.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що авторські 
розробки, доведені до рівня практичних рекомендацій, формують методичну основу 
для підготовки державних програм управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників в інтересах забезпечення розвитку 
аграрного сектора національної економіки. 

Результати дослідження щодо оцінки ефективності організаційно-економічного 
механізму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, розробки в сфері 
впливу євроінтеграційних процесів на напрями реформування та гармонізації 
податкового законодавства, рекомендації щодо удосконалення механізму справляння 
єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників прийняті до розгляду 
ОДА Полтавської області з метою розробки «Комплексної обласної програми 
розвитку сільських територій та агропромислового комплексу», використані під час 
підготовки соціально-економічного аналізу та SWOT-аналізу розвитку Полтавської 
області, а також в процесі доопрацювання «Цільової програми підтримки 
інвестиційної діяльності, зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного 
співробітництва Полтавської області на 2014-2016 рр.» (довідка № 01/25/6715 від 
23.10.2015 р.). 

Пропозиції автора щодо методики визначення показника податкового 
навантаження для галузі сільського господарства знайшли використання у практичній 
діяльності Координаційно-моніторингового управління ГУ ДФС у Полтавській 
області під час моніторингу податкових наслідків економічної діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників, аналізу та прогнозування стану податкових 
надходжень. Наукові розробки стосовно удосконалення механізму оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників, які ґрунтуються на диференційованому 
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підході щодо визначення платників єдиного податку 4-ї групи й ставок податку, 
використані Управлінням правової роботи ГУ ДФС у Полтавській області у процесі 
підготовки пропозицій щодо удосконалення податкового законодавства (довідка № 
02/17/3576 від 14.10.2015 р.).  

Основні положення дисертації запроваджено у навчальний процес 
Кіровоградського національного технічного університету під час викладання 
дисциплін «Податковий менеджмент», «Адміністрування податків», «Податкова 
політика» (довідка № 08-19/2280 від 11.11.2015 р.) 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 
науковою працею, у якій викладено авторський підхід щодо вдосконалення 
організаційно-економічного механізму управління оподаткуванням сільськогоспо-
дарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних процесів. Основні 
наукові результати, висновки та пропозиції, сформульовані у дисертації, належать 
особисто автору. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації 
використано лише ті положення і розробки, що належать дисертанту. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 
дослідження доповідалися й обговорювалися на міжнародних науково-практичних 
конференціях, зокрема: «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» (30–31 травня 
2011 р.,  м. Дніпропетровськ), «Актуальні проблеми сучасної науки – 2011» (7–
15 червня 2011 р, м. Пшемисл, Польща), «Новітні досягнення європейської науки – 
2011» (17–25 червня 2011 р., м. Софія, Болгарія), «Перспективные инновации в науке, 
образовании, производстве и транспорте – 2011» (21–30 червня 2011 р., м. Одеса), 
«Прикладні наукові дослідження – 2011» (27 липня–5 серпня 2011 р., м. Прага, Чехія), 
«Новини наукового прогресу – 2011» (17–25 серпня 2011 р., м. Софія, Болгарія), 
«Поточні дослідження і розробки – 2012» (17–25 січня 2012 р. м. Софія, Болгарія), 
«Ключові аспекти наукової діяльності – 2014» (7–15 січня 2014 р, м. Пшемисл, 
Польща), «Поточні дослідження і розробки – 2014» (17–25 січня 2014 р. м. Софія, 
Болгарія), «Напрямки наукової думки – 2015» (30 грудня –7 січня 2015 р., 
м. Шеффілд, Великобританія) та всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Економічні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика» (17 
квітня 2015 р., м. Кіровоград).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 23 наукові праці 
загальним обсягом 11,19 др. арк. (22 підготовлені автором одноосібно), з яких 
12 статей – у наукових фахових виданнях України, в тому числі 1 стаття – у 
науковому виданні, що включено до міжнародних наукометричних баз даних, 11 
публікацій – в інших виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 
271 сторінку (обсяг основного змісту роботи – 192 сторінки друкованого тексту), 
включає 38 таблиць, 29 рисунків, 4 додатки. Список використаних джерел налічує 
253 найменування.   

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  
 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних 
процесів» розкрито сутність управління оподаткуванням сільськогосподарських 
товаровиробників, визначено підходи до формування його механізму, досліджено 
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особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні та у 
країнах ЄС, досліджено прояви інтеграційних процесів та гармонізації як чинників 
впливу на формування механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських 
товаровиробників 

Критичний аналіз наукової думки щодо характеристики процесів організації 
діяльності держави в сфері оподаткування та управління податковими відносинами 
довів, що дуже близькими за змістом та етимологією є терміни «управління 
оподаткуванням», «податковий менеджмент» та «податкове адміністрування», які в 
більшості випадків ототожнюються, що не є правомірним. Обґрунтовано, що 
управління оподаткуванням більш широке і комплексне явище, яке включає і 
організацію управління податковим процесом (податковий менеджмент) і 
організаційно-розпорядчу діяльність уповноважених державних органів у сфері 
управління процесами оподаткування (податкове адміністрування) в основі якого 
закладені загальні принципи і фундаментальні положення управління економікою, 
системного підходу і аналізу. Управління оподаткуванням сільськогосподарських 
товаровиробників – це динамічний науково-практичний процес, багатогранний за своїм 
змістом, цільовими установами та умовами організації (рис. 1), який ґрунтується на 
галузевій специфіці, формується відповідно до економічних умов, що склалися на 
певний момент часу та трансформується під впливом зміни зовнішнього середовища, 
спрямований на стимулювання розвитку сільськогосподарських товаровиробників й 
орієнтований на реалізацію стратегічних цілей розвитку аграрного сектора національної 
економіки.  

Встановлено, що організація управління оподаткуванням сільськогосподарських 
товаровиробників неможлива без чіткої координації дій між суб’єктами управління, яку 
забезпечує механізм управління оподаткуванням. Механізм управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників являє собою сукупність управлінських дій 
органів державної влади, господарського управління та контролю, органів суспільного 
нагляду та професійних організацій, що реалізуються ними спільно з 
сільськогосподарськими товаровиробниками у процесі справляння податкових платежів 
й спрямовані на забезпечення стимулюючого впливу податкової системи на розвиток 
аграрної сфери, виконання податками регулюючої і фіскальної функцій, усунення 
недоліків чинних методик справляння податків, формування оптимальної системи 
оподаткування. Механізм управління оподаткуванням сільськогосподарських 
товаровиробників має забезпечувати ефективне функціонування усіх його елементів 
через: ідентифікацію проблем розвитку аграрної сфери; визначення стратегічних і 
тактичних цілей її розвитку, ієрархії визначених цілей за пріоритетністю та концентрації 
зусиль на досягненні найважливіших з них; аналіз позитивного закордонного досвіду в 
оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників й можливостей його адаптації 
до вітчизняних умов; аналіз альтернативних способів досягнення цілей; оцінку 
економічних результатів, вигід, втрат, ризиків; оцінку ефективності; корегування 
механізму з урахуванням фактору часу/економічної ситуації або регіональної специфіки.  

На основі дослідження еволюції управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників в Україні та країнах ЄС, з’ясовано, що 
система оподаткування сільськогосподарських товаровиробників є специфічною і 
відмінною від інших сфер економічної діяльності й розвивається у напрямі: спрощення 
системи оподаткування, зниження податкового навантаження; податкового 
стимулювання оновлення та технічного переоснащення основних фондів, 
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ресурсозбереження, раціонального використання земель сільськогосподарського 
призначення; стимулювання інвестицій та інновацій. В Україні здебільшого означені 
напрями на даний час не мають практичної реалізації, а носять формальний, 
декларативний характер, що вимагає їх врахування під час розробки напрямів 
удосконалення організаційно-економічного механізму управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників. 

 

 
Рис. 1. Зміст та етимологічна сутність управління оподаткуванням сільськогосподарських 

товаровиробників* 
*Джерело: розроблено автором 

 

В результаті критичного осмислення результатів дослідження проявів 
інтеграційних процесів зроблено такі висновки: для їх характеристики 
використовується значна сукупність різних категорій (уніфікація, упорядкування, 
зближення, наближення, адаптація, стандартизація, гармонізація, інтеграція, 
ідентичність тощо); відсутня узгодженість у розумінні взаємозв’язку та кінцевої мети 
процесів інтеграції, гармонізації, адаптації тощо; не розмежовується їх статистичний та 
динамічний прояв; проблеми гармонізації та адаптації законодавства розглядаються в 
основному у контексті процесів зовнішньої політики, які відбуваються на 
міждержавному рівні; проблеми податкової гармонізації не розглядаються з 
урахуванням впливу інших елементів (інструментів) державного регулювання в сфері 
сільського господарства.  

Визначено, що змістовне наповнення ці категорії повинні отримувати з 
урахуванням їх представлення в статиці та динаміці, залежно від того, що очікується як 
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кінцевий результат та якими інструментами він має бути досягнутий. Базуючись на 
визнанні гармонізації як головного принципу стійкості та стабільності складних та 
великих систем, які утворюються в процесі інтеграції або в яких відбуваються такі 
процеси, обґрунтовано, по-перше, необхідність дуального представлення та 
використання терміну «гармонізація» як процесу взаємного узгодження активної та 
послідовної взаємодії для характеристики процесів реформування механізму 
управління оподаткування та його законодавчого регулювання на різних рівнях 
(міждержавному, національному, галузевому та регіональному) та як відповідного 
стану (результату) даного процесу; по-друге, коригування змісту законодавчих та 
нормативних документів з метою відповідної заміни терміну «адаптація», який 
пов’язується з євроінтеграційними процесами України та передбачає односторонній 
процес, терміном «гармонізація», який характеризує двосторонній складний процес 
узгодження вимог законодавчих та нормативно-правових актів з метою забезпечення 
ефективності співробітництва; по-третє, необхідність розгляду гармонізації не як 
самоцілі, а як засобу, інструменту створення ефективного механізму управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників України в умовах 
поглиблення інтеграційних процесів на різних рівнях в контексті узгодження вимог 
законодавства в різних сферах, яке стосується одного об’єкта регулювання, по-
четверте, важливості врахування її різних видів, виділених на основі застосування 
різних підходів, ключових характеристик та відповідних класифікаційних ознак, які 
дозволяють комплексно представити її прояв (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Характеристика гармонізації як інструменту розвитку та реформування механізму 

управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників в умовах 
поглиблення інтеграційних тенденцій* 

*Джерело: розроблено автором 
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Такий підхід є важливим для визначення напрямів розвитку та реформування 
механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників, 
оскільки сільське господарство традиційно схильне до активного державного втручання, 
яке поєднує і пільгове оподаткування, і прямі форми державної підтримки, а на 
діяльність самих сільськогосподарських товаровиробників мають вплив всі галузі 
законодавства (бюджетне, податкове, соціальне, трудове, господарське тощо), різні 
форми та інструменти державного регулювання (бюджетно-податкове, грошово-
кредитне, цінове, еколого-економічне тощо).   

У другому розділі «Сучасний стан та оцінка дієвості механізму управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників» досліджено сучасні 
тенденції розвитку сільськогосподарських товаровиробників, здійснено комплексну 
оцінку ефективності діючого механізму управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників на макро-, мезо- та мікроекономічному 
рівнях. 

Макроекономічний аналіз показників діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників дозволив визначити наступні тенденції їх розвитку: зростання 
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, що зумовлено розширенням 
посівних площ і продуктивності виробництва; зростання частки прибуткових 
підприємств й рівня рентабельності сільськогосподарської діяльності; зростання частки 
експорту сільськогосподарської продукції в загальному обсязі експорту України; 
незначні обсяги прямих іноземних інвестицій; недостатність основного та оборотного 
капіталу, внаслідок нерозвиненості інфраструктури фінансування; обмежений та 
незбалансований розподіл бюджетної підтримки.  

Впродовж останніх років частка сільського господарства (включаючи лісове та 
рибне господарство) у загальному обсязі валової доданої вартості усіх галузей 
економіки має стійку тенденцію до зростання, а саме, – з 2009 р. по 2014 р. підвищилася 
з 8,3% до 11,8%. При цьому частка податків у валовій доданій вартості сільського, 
лісового та рибного господарства за аналогічний період знизилася з 1,09% до 0,84%, 
хоча у номінальному вираженні величина податків у 2014 р. порівняно з 2009 р. зросла 
у 1,88 рази (рис. 3).     
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Рис. 3. Питома вага податків та коштів державної підтримки в структурі ВДВ сільського 

господарства України * 
*Джерело: розраховано та побудовано автором на основі офіційних даних Державної служби статистики України 
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Спостерігається тенденція до щорічного нарощування обсягів державної 
підтримки галузі, що надається у вигляді дотацій, доплат і компенсацій (пряма 
державна підтримка) та податкових пільг (непряма державна підтримка). У 
абсолютному значенні величина коштів державної підтримки у 2014 р. зросла 
порівняно з 2009 р. на 6402,1 млн. грн. (у 3,31 рази), проте слід зауважити, що частка 
коштів державної підтримки у валовій доданій вартості сільського, лісового та рибного 
господарства за означений період залишилась практично без змін. В структурі коштів 
державної підтримки переважають податкові пільги (за період з 2009 р. по 2014 р. їх 
питома вага зросла з 75,98% до 97,75%), головним чином за рахунок функціонування 
спеціального режиму оподаткування ПДВ, дія якого спрямована на забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників додатковим оборотним капіталом, хоча 
ефективною вона є здебільшого для великих агроформувань, що не зовсім раціонально 
з точки зору державної політики.  

Частка податкових надходжень від сільськогосподарських товаровиробників до 
зведеного бюджету України становить в середньому 0,5%, а до місцевих бюджетів 
0,2%, що пояснюється застосуванням здебільшого спрощеної системи оподаткування, 
яка до 2015 р. функціонувала у вигляді фіксованого сільськогосподарського податку 
(ФСП), а з 01.01.2015 р. трансформована у єдиний податок четвертої групи. Така 
трансформація, не зважаючи на заміну загальнодержавного податку, яким був ФСП, 
місцевим, яким є єдиний податок, не має суттєвий вплив на механізм формування 
бюджетних надходжень, оскільки ФСП і раніше зараховувався до місцевих бюджетів, а 

головне  на розширення можливостей місцевих органів самоврядування, оскільки 
встановлення механізму його запровадження та нарахування без надання певних 
повноважень місцевим органам фактично нівелювала цей позитивний вплив, який мав 
бути вагомим кроком в умовах децентралізації влади в країні. 

Аналіз територіального розподілу кількості платників ФСП, засвідчив їх 
коливання від 53,1% у Івано-Франківській області до 91,0% - у Кіровоградській області. 
В середньому, питома вага сільськогосподарських підприємств – платників ФСП у 
загальній їх кількості, за регіонами України коливається в межах 70-80%, зокрема у 
Полтавській області становить 75,8%. Аналіз структури податкових надходжень від 
сільськогосподарських товаровиробників Полтавської області засвідчив незначну 
частку ФСП у загальній величині сплачуваних податкових платежів та її поступове 
зниження (з 6,24% у 2008 р. до 2,03% у 2014 р.), незважаючи на постійну тенденцію 
зростання абсолютних значень даного показника (з 65848,2 тис. грн. у 2008 р., до 
407364,4 тис. грн. у 2014 р.).  Незначною, з точки зору фіскального навантаження, є й 
величина ФСП з 1 га сільськогосподарських угідь, яка у різні роки досліджуваного 
періоду знаходилась на рівні 5,35 – 5,38 грн./га. Разом з тим, аналіз показників 
податкового навантаження на 1 га сільськогосподарських угідь у розрізі 
сільськогосподарських товаровиробників, згідно критеріїв їх розмежування на суб’єктів 
великого, середнього та малого підприємництва засвідчив нерівномірність його 
розподілу в сторону зростання саме для суб’єктів малого підприємництва (рис. 4), що 
вимагає коригування діючих підходів до оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників за спрощеною системою оподаткування. 

Розроблено методику оцінки та моделювання ефективності механізму управління 
оподаткуванням на основі використання відповідного коефіцієнту, розрахованого 
шляхом порівняння фактичного обсягу податкових платежів із розрахунковим, 
визначеним із використання методів багатофакторного кореляційно-регресійного 



 

 

11 

аналізу, попарних порівнянь та розстановки пріоритетів. Апробація даної моделі була 
здійснена на матеріалах Полтавської області, яка належить до груп областей із високим 
рівнем сільськогосподарського виробництва: частка сільського господарства у 
валовому регіональному продукті області становить 14,4%, що є значно вище 
середньоукраїнського показника (9,8%) та показника високо урбанізованих та 
промислово розвинених регіонів європейських держав (близько 1,4%); показники 
ефективності використання сільськогосподарських земель є вищими, ніж у середньому 
в Україні (валова продукція сільського господарства на 1 га на 8% перевищує 
загальноукраїнський показник, а виробництво валової продукції на 1 особу – в 1,7 рази 
більше, ніж в середньому по Україні).  
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                                              а)                                                                                                    б) 

Рис. 4. Фінансові показники діяльності та податкове навантаження у розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь (а – в розрізі суб’єктів великого і середнього підприємництва;  

б – в розрізі суб’єктів малого підприємництва) * 
*Джерело: розраховано та побудовано автором на основі офіційних даних Державної служби статистики України 

 

На мікрорівні досліджувалися такі чинники, що впливають на суму податкових 
надходжень на мікро- і мезорівні (Y1, Y2): X1 – виручка від реалізації продукції, тис. 
грн.; X2 – витрати, тис. грн., X3 – чисельність працівників, осіб; X4 – продуктивність 
праці на 1 працівника, тис. грн.; X5 – середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.; 
на мезорівні такі чинники, як: X1 – загальний обсяг постачання за рік, тис. грн.; X2 – 
кількість суб'єктів господарської діяльності, од., X3 – сума податку на додану вартість 
(ПДВ), яка повністю залишається в розпорядженні підприємств – 
сільськогосподарських товаровиробників, тис. грн.; X4 – площа землі, га; X5 – кількість 
транспортних засобів, од. На основі чинників з найбільш суттєвими значеннями 
коефіцієнтів кореляції (для мікрорівня – виручка (X1) та вартість основних засобів (X5); 
для мезорівня – площа землі (X4) та кількість транспортних засобів (X5)) були 
побудовані регресійні функції залежності:   

 Y1 = 1719,7 + 0,659X1 + 0,016X5                                                  (1) 
Y2 = – 1232,49 + 101,7477X4 + 6,71489X5                                         (2) 

Обґрунтовано, що надалі при модернізації моделі до неї можуть бути додані й інші 
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чинники, пов'язані зі специфікою функціонування механізму оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників (елементи податків, чинники податкового 
ризику, деталізовані дані про супутні матеріальні потоки тощо). Застосування 
розробленої моделі та її реалізація, окрім досягнення завдання моделювання 
податкових надходжень, може бути використана в процесі податкового планування в 
умовах активізації інтеграційних процесів та при визначенні напрямів удосконалення 
самого механізму, при поглибленому дослідженні процесів формування податкових 
надходжень сільськогосподарських товаровиробників, розробки стратегій формування 
податкових надходжень сільськогосподарських товаровиробників за різних первинних 
умов. 

У третьому розділі «Напрями вдосконалення організаційно-економічного 
механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників 
в умовах поглиблення інтеграційних процесів» обґрунтовано концептуальні засади 
вдосконалення організаційно-економічного механізму управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників за умов поглиблення інтеграційних процесів, 
розроблено пропозиції щодо удосконалення механізму оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників в напрямі його відповідності завданням 
економічної політики держави у сільському господарстві. 

Обґрунтовано, що «організаційно-економічний механізм управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників» це складна ієрархічна 
система, яка базується на певних принципах, взаємодіє з іншими механізмами 
державного регулювання, охоплює декілька рівнів регулювання та впливу, містить в 
собі об’єкти впливу, сукупність взаємодіючих між собою суб’єктів, діяльність яких 
підтримується забезпечуючими підсистемами, які використовуються для досягнення 
певного результату з урахуванням необхідності забезпечення балансу інтересів та 
принципу гармонізації (рис. 5).  

Доведено доцільність використання диференційованого підходу до оподаткування 
діяльності сільськогосподарських товаровиробників у межах спрощеної системи 
оподаткування, згідно з яким, для цілей оподаткування єдиним податком 
сільськогосподарських товаровиробників доцільно поділити на три групи (А, Б, В), 
залежно від розмірів сільськогосподарських угідь, які ними використовуються в 
процесі діяльності та річного доходу, передбачивши граничний розмір 
сільськогосподарських угідь й обсяг доходу, при досягненні яких 
сільськогосподарський товаровиробник втрачає право на застосування спрощеної 
системи оподаткування у вигляді єдиного податку (табл. 1). 

Визначено, що практичне застосування диференційованих ставок єдиного податку 
сприятиме рівномірному податковому навантаженню на сільськогосподарських 
товаровиробників, які віднесені до відповідних підгруп платників єдиного податку 4-ї 
групи  (в межах від 7,20% по групі Б до 9,56% по групі В, в той час як нині цей 
показник коливається в межах від 7,20% по групам Б і В до 13,20% по групі А),   
підтримки й стимулювання розвитку малого підприємництва у аграрній сфері. 

Враховуючи те, що єдиний податок входить до групи місцевих податків і зборів 
ці пропозиції доцільно покласти в основу при встановленні граничних ставок, 
передбачених Податковим кодексом, встановивши водночас диференційовані 
критерії на основі запропонованої методики моделювання з використанням методів 
кореляційно-регресійного аналізу, методу парних порівнянь і розстановки пріорите- 
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Рис. 5. Концептуальна схема організаційно-економічного механізму управління оподаткуванням 

сільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних процесів* 

 *Джерело: розроблено автором 
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тів, що визначають можливості коригування елементів єдиного податку для органів 
місцевого самоврядування з метою максимально ефективного використання 
податкового потенціалу сільськогосподарських товаровиробників певного місцевого 
бюджету та охоплюють такі елементи, як: платники податків, обсяг площ, якість 
земельних угідь. 

Таблиця 1 
Пропозиції щодо зміни ставок єдиного податку 4-ї групи, диференційованих за 

критеріями площі сільськогосподарських угідь та річного доходу* 

№ 

з/п 

Підгрупи 

4-ї групи 

платників 

ЄП 

Критерії платників ЄП 4-ї групи 

(виключно юридичні особи, 

незалежно від організаційно-
правової форми господарювання)) 

Особливості діяльності 

Ставки єдиного податку (у % від нормативної грошової 

оцінки 1 га сільськогосподарських угідь) 

Площа 

сільськогосподарських 
угідь, що перебуває у 

власності та/або у 

користуванні 

Річний 

дохід 

Категорії 

(типи) 
земельних 

угідь 

Місце розташування земельних угідь 

типові зони 

та території 

у гірських 

зонах та на 

поліських 
територіях 

на закритому 

грунті 

1 А до 1000,0 га не 

перевищує  
10000000 

грн. 

Здійснюють 
виробництво 
сільськогосподарської 
продукції та/або 
займаються 
розведенням, 
вирощуванням й 
виловом риби у 
внутрішніх водоймах 
(озерах, ставках та 
водосховищах), її 
переробкою на власних 
чи орендованих 
потужностях, у тому 
числі власновиробленої 
сировини на 
давальницьких умовах 
та здійснюють операції 
з її постачання (частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за 
попередній податковий 
(звітний) рік повинна 
дорівнювати або 
перевищувати 75 
відсотків). 

Рілля, 

сіножаті, 
пасовища 

0,13 0,18 2,0 

Багаторічні 

насадження 

0,18 0,06 - 

Землі 
водного 

фонду 

0,9 - - 

2 Б 1000,1 – 3000,0 га не 
перевищує 

30000000 

грн. 

Рілля, 
сіножаті, 

пасовища 

0,45 0,27 3,0 

Багаторічні 

насадження 

0,27 0,09 - 

Землі 

водного 

фонду 

1,35 - - 

3 В 3000,1 – 10000,0 га не 
перевищує  

100000000 

грн. 

Рілля, 
сіножаті, 

пасовища 

0,6 0,36 4,0 

Багаторічні 
насадження 

0,36 0,12 - 

Землі 

водного 

фонду 

1,8 - - 

При  перевищенні граничних значень хоча б одного з визначених критеріїв платників єдиного податку 4-ї групи, тобто площі сільськогосподарських 
угідь, що перебуває у власності та/або у користуванні понад 10000,0 га та річного доходу понад 100000000 грн. сільськогосподарський товаровиробник 

втрачає право на застосування спрощеної системи оподаткування у вигляді єдиного податку та оподатковується на загальних підставах  

*Джерело: розроблено автором 
 

Дієвість функціонування організаційно-економічного механізму управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників оцінювалась, у тому числі, і 
з використанням показника податкового навантаження, авторське розуміння якого 
ґрунтується на його визначенні як показника, що відображає фактичний рівень впливу 
держави на діяльність сільськогосподарських товаровиробників на основі 
використання механізму управління оподаткуванням. Основні характеристики даного 
показника включають фактори, що впливають на його величину та методику 
визначення, структуру й напрями використання для оцінки економічних тенденцій на 
макро-, мезо- й мікрорівні. Враховуючи специфіку галузі, запропоновано податкове 
навантаження для галузі сільського господарства розраховувати в розрізі його 
номінального та реального рівнів. Номінальний рівень податкового навантаження 
характеризує питому вагу сплачених податкових платежів суб’єктами господарювання 
даної галузі у величині валової доданої вартості створеної галуззю, при цьому показник 
реального рівня податкового навантаження корегується на величину фактично 
отриманих сільськогосподарськими товаровиробниками коштів прямої та непрямої 
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державної підтримки.  
Запропоновані організаційні та економічні важелі удосконалення організаційно-

економічного механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських 
товаровиробників створюють умови, які дозволяють поліпшити фінансовий стан 
сільськогосподарських підприємств, забезпечити ефективний розвиток аграрного 
сектора економіки України, соціально-економічний розвиток сільських територій, 
стратегічну єдність інтересів держави, бізнес-структур та зовнішніх партнерів. 

 

ВИСНОВКИ  
Результатом дисертаційного дослідження є узагальнення теоретичних положень та 

розробка наукових рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного 
механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників в 
умовах поглиблення інтеграційних процесів. Результати дослідження дають підстави 
сформувати такі висновки:  

1. На основі теоретичного аналізу уточнено термінологічний апарат дослідження, 
зокрема поняття «управління оподаткуванням сільськогосподарських 
товаровиробників» запропоновано трактувати як динамічний науково-практичний 
процес, багатогранний за своїм змістом, цільовими установами та умовами організації, 
що включає податковий менеджмент, податкове адміністрування, ґрунтується на 
галузевій специфіці, формується відповідно до економічних умов, що склалися на 
певний момент часу та трансформується під впливом зміни зовнішнього середовища, 
спрямований на стимулювання розвитку сільськогосподарських товаровиробників й 
орієнтований на реалізацію стратегічних цілей розвитку аграрного сектора 
національної економіки.  

2. З’ясовано, що тенденції розвитку управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників відображають залежність його розвитку від 
пріоритетів державної політики у аграрній сфері, як в  Україні, так і країнах ЄС. 
Обґрунтовано доцільність використання закордонного досвіду управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників у частині диференціації 
податкових ставок, розрахункової дохідності сільськогосподарських угідь для 
стимулювання розвитку малого підприємництва, зниження податкового навантаження, 
активізації інвестиційної та інноваційної діяльності.  

3. На основі дослідження  видів та проявів інтеграційних процесів на різних рівнях, 
обґрунтовано доцільність використання як їх ключового критерію та результату 
категорії «гармонізація», яка, на відміну від існуючих, передбачає урахування інтересів 
різних сторін та характеризує двосторонній процес зближення. Запропоновано 
додаткові ознаки класифікації гармонізації на основі використання різних підходів, 
ключових характеристик та відповідних класифікаційних ознак, які дозволяють 
ураховувати системність та комплексність проблеми забезпечення ефективності 
сільськогосподарського виробництва та захисту сільськогосподарських 
товаровиробників з урахуванням інструментів різних сфер державного регулювання. 

4. В результаті комплексної оцінки сучасних тенденцій та особливостей 
функціонування механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських 
товаровиробників доведено неефективність чинної системи оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників, як з точки зору фіскальної, так й 
стимулюючої та регулюючої дії, що підтверджується як незначними обсягами 
державної підтримки, так і податкових надходжень до бюджету, значним розривом у 
рівнях податкового навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого 
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підприємництва,  неприйнятністю застосування рівних умов  щодо оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників.   

5. Розроблено організаційно-економічний механізм управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних 
процесів, який представлений як велика система, що ураховує необхідність гармонізації 
зв’язків з іншими підсистемами державного регулювання (грошово-кредитною, 
бюджетною, ціновою, господарською тощо) та  спрямований  на зростання обсягів 
виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції,  підвищення її 
конкурентоспроможності на світовому, європейському та національному ринках; 
зростання доходів місцевих та державного бюджетів у вигляді податкових надходжень; 
підвищення ефективності використання ресурсів сільськогосподарського виробництва, 
забезпечення їх раціонального використання та захист навколишнього середовища. 

6. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення спрощеної системи 
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, що базуються: 1) на побудові 
трирівневої системи встановлення та коригування елементів єдиного податку четвертої 
групи, враховуючи його належність до групи місцевих податків і зборів, 2) на 
диференціації платників єдиного податку четвертої групи на підгрупи згідно 
визначених критеріїв (площі сільськогосподарських угідь, що перебуває у власності 
та/або у користуванні й річного доходу); 3) на диференціації ставок податку за 
визначеними підгрупами платників у розрізі категорій (типів) земельних угідь та їх 
місце розташування. Використання запропонованого підходу забезпечить 
обґрунтованість формування податкової складової місцевих бюджетів та сприятиме 
вирівнюванню податкового навантаження між суб’єктами великого, середнього і 
малого підприємництва. 

7. Запропоновано науково-методичний підхід до визначення показника 
податкового навантаження, що формується під впливом діючого механізму управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників на макро-, мезо- та 
мікроекономічному рівнях й дозволяє визначити як номінальний  так і реальний 
(скорегований на величину фактично отриманих коштів прямої і непрямої державної 
підтримки) рівень податкового навантаження. Уточнено структуру показника 
податкового навантаження та окреслено напрями його використання, серед яких: 
розробка податкової політики, формування соціальної політики, прогнозування 
економічної поведінки сільськогосподарських товаровиробників, міжнародні, 
міжгалузеві, міжрегіональні порівняння (макрорівень); податкове прогнозування і 
планування (мезорівень); податкове прогнозування і планування, оптимізація 
податкових платежів (мікрорівень).   
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АНОТАЦІЯ 
 

Босенко А. В. Організаційно-економічний механізм управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників в умовах 
поглиблення інтеграційних процесів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 
Кіровоградський національний технічний університет МОН України, Кіровоград, 2015. 

Дисертація присвячена поглибленню теоретичних основ та розробці науково-
практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного 
механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників в 
умовах поглиблення зовнішніх та внутрішніх інтеграційних процесів.  

Досліджено економічну природу і сутність управління оподаткуванням, 
узагальнено науково-практичні підходи щодо методів, важелів та інструментів 
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механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників в 
Україні. Досліджено прояви інтеграційних процесів, обґрунтовано використання 
категорії гармонізації як їх ключового критерію та інструменту, розширено підходи 
щодо її класифікації. Визначено сучасні тенденції розвитку сільськогосподарських 
товаровиробників, розроблені методичні підходи до оцінювання та моделювання 
ефективності управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників. 
Обґрунтовано концептуальні засади вдосконалення організаційно-економічного 
механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників в 
Україні в умовах поглиблення інтеграційних процесів. Запропоновано напрями 
удосконалення спрощеної системи оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників на основі використання диференційованого підходу до визначення 
елементів єдиного податку четвертої групи, методику розрахунку податкового 
навантаження з урахуванням специфіки галузі.  

Ключові слова: управління, механізм управління, інтеграційні процеси, 
гармонізація, податки, оподаткування, сільськогосподарські товаровиробники, 
податкове навантаження. 

АННОТАЦИЯ 
 

Босенко А. В. Организационно-экономический механизм управления 
налогообложением сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях 
углубления интеграционных процессов. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 
Кировоградский национальный технический университет МОН Украины, 
Кировоград, 2015. 

Диссертация посвящена углублению теоретических основ и разработке научно-
практических рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического 
механизма управления налогообложением сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в условиях углубления внешних и внутренних интеграционных процессов. 

На основе систематизации научных подходов выяснено экономическую природу 
и сущность управления налогообложением сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в условиях углубления интеграционных процессов. Обобщены 
научно-практические подходы к определению и классификации  методов, рычагов и 
инструментов управления налогообложением сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в Украине. Исследованы проявления интеграционных 
процессов, обосновано использование категории гармонизации в качестве их 
ключевого критерия и инструмента, предложена ее классификация на основе 
применения разных подходов, выделения ключевых характеристик и соответствующих 
классификационных признаков, позволяющих комплексно представить ее проявления. 

В результате макроэкономического анализа показателей деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей  определены основные тенденции их 
развития, влияние инструментов государственной поддержки и механизма 
налогообложения. Проведена оценка влияния реформирования упрощенной системы 
налогообложения сельскохозяйственных производителей на формирование доходов 
местных и государственного бюджетов, возможностей использования полномочий 
местными органами самоуправления. Разработана методика оценки и моделирования 
эффективности механизма управления налогообложением на основе использования 
коэффициента, рассчитанного путем сравнения фактического объема налоговых 
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платежей с расчетным, в основе модели определения которого использование 
методов многофакторного корреляционно-регрессионного анализа, попарных 
сравнений и расстановки приоритетов.  

Сформированы предложения по совершенствованию механизма налогообложения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в направлении его обеспечения 
выполнения задач экономической политики государства в сельском хозяйстве с учетом 
необходимости усиления налоговой составляющей местных бюджетов. В их основе 
трехуровневая система установления и корректировки элементов единого налога 
четвертой группы, учитывая его принадлежность к группе местных налогов и сборов, во-
вторых, дифференциация плательщиков та ставок единого налога на подгруппы в 
зависимости от таких показателей, как площадь, категории и типы угодий, место их 
расположения, годовой доход. Предложена методика расчета налоговой нагрузки с 
учетом специфики отрасли, взаимосвязи механизма управления налогообложения с 
другими подсистемами государственного регулирования. Обоснованы концептуальные 
основы совершенствования организационно-экономического механизма управления 
налогообложением сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине в условиях 
усиления внутренних и внешних интеграционных процессов. 

Ключевые слова: управление, механизм управления, интеграционные процессы, 
гармонизация, налоги, налогообложение, сельскохозяйственные товаропроизводители, 
налоговая нагрузка. 
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Bosenko A. V. Organizational-economic mechanism of taxation management of 
agricultural producers under conditions of deepening the integration processes. – 
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Thesis for obtaining of Candidate of Economic Sciences Degree on specialty 08.00.03 – 
Economics and Management of National Economy. – Kirovohrad National Technical 
University Ministry of Education and Science of Ukraine, Kirovohrad, 2015. 

The thesis is devoted to the deepening of theoretical foundations and development of 
scientific recommendations for improving organizational and economic mechanism of 
taxation management of agricultural producers under conditions of deepening the external 
and internal integration processes. 

The economic nature and essence of taxation management have been investigated; 
generally scientific and practical approaches to the methods, instruments and tools of 
management mechanism of taxation of agricultural producers in Ukraine have been 
summarized.  The displays of integration processes have been studied, the using of category 
harmonization as their key criteria and tools have been substantiated; the approaches to its 
classification have been expanded. The modern trends of development of agricultural 
producers have been defined; methodical approaches to the assessment and modeling of 
effectiveness of taxation management of agricultural producers have been elaborated. 
Conceptual bases of improvement of organizational and economic mechanism of taxation 
management of agricultural producers in Ukraine in conditions of deepening integration 
processes have been substantiated. Directions of improvement of the simplified taxation 
system for agricultural producers on the basis of a differentiated approach to determine the 
elements of the fourth group of the single tax and method of calculating the tax burden taking 
into account the specific of the industry have been proposed. 

Key words: management, management mechanism, integration processes, 
harmonization, taxes, taxation, agricultural producers, tax burden. 
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