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В АГРОСФЕРІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У статті досліджені проблеми податкового регулювання земельних відносин в Україні. За результатами аналізу авторами за-
пропоновано шляхи вдосконалення механізмів справляння земельного податку, плати за оренду землі державної і комунальної 
власності та фіксованого сільськогосподарського податку. Крім того, авторами запропоновано запровадити в Україні податки на 
ринкові трансакції з землею та за монополізацію земельних ресурсів.
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Постановка проблеми. Не зважаючи на події на 
сході України та фінансові негаразди у вітчизня-
ній економіці, агросфера залишається чи не єдиною 
прибутковою галуззю, забезпечуючи продуктами 
населення та даючи змогу суб’єктам сільськогос-
подарського бізнесу проводити операції з реаліза-
ції аграрної продукції та продуктів її переробки на 
експорт. Тому важливим завданням для держави в 
умовах членства в СОТ та невідворотності курсу на 
європейську інтеграцію залишається податкове регу-
лювання діяльності суб’єктів агробізнесу. Оскільки 
сільгосппідприємства в Україні, насамперед, сплачу-
ють рентні податкові платежі, зокрема, земельний 
податок, фіксований сільськогосподарський податок 
та плату за оренду землі державної та комунальної 
власності, то саме ці податкові форми та проблеми 
податкового регулювання процесів використання зе-
мельних угідь сільськогосподарського призначення 
заслуговують на особливу увагу з боку дослідників 
податкових відносин в агросфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважа-
ючи на викладене, цілком закономірним є те, що 
проблематиці земельного оподаткування і землеко-
ристування присвячено дослідження провідних ві-
тчизняних вчених, серед яких варто відмітити пра-
ці В. Голяна [4], М. Дем’яненка [5], В. Заяця [6], 
В. Синчака [12], Л. Тулуша [13], М. Федорова [14], 
С. Юшка [15]. Не дивлячись на значну кількість пу-

блікацій стосовно проблематики земельного оподат-
кування та податкового регулювання процесів вико-
ристання земельних ресурсів, враховуючи недоліки 
сучасних механізмів справляння податків за вико-
ристання земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, беручи до уваги зміни в податковому 
законодавстві що відбулися в зв’язку з прийняттям 
Податкового Кодексу України [9], зважаючи на єв-
ропейський вектор розвитку нашої країни, питан-
ня оподаткування сільгоспугідь не лише не були 
вирішені, але й навіть загострились, що зумовлює 
необхідність подальших наукових пошуків шляхів 
вдосконалення механізмів нарахування і сплати зе-
мельних податків та є першопричиною проведення 
цього дослідження.

Постановка завдання. Метою даної статті є роз-
робка науково обґрунтованих пропозицій щодо вдо-
сконалення інструментарію податкового регулюван-
ня земельних відносин в агросфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наразі 
земельний податок, плата за оренду землі державної 
та комунальної власності а також фіксований сіль-
ськогосподарський податок становлять сукупність 
податків, які повинні регулювати земельні відноси-
ни в аграрній галузі економіки та забезпечувати фор-
мування частини доходів бюджетів місцевого само-
врядування, необхідних їм для виконання завдань, 
пов’язаних з охороною та поліпшенням сільсько-
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господарських угідь, а також виконанням органами 
місцевої влади інших функцій та повноважень [2-6; 
12-15].

Варто зазначити, що найважливішим у чинній в 
Україні системі земельних податкових платежів нині 
є земельний податок. Не дивлячись на те, що ме-
ханізм справляння цієї податкової форми дозволяє 
мобілізовувати певні суми податку до бюджетів базо-
вого рівня а також регулювати земельні відносини в 
сільськогосподарській галузі економіки [2; 3; 5], він 
має цілий ряд недоліків, ключовими з яких, на наше 
переконання є: 

- земельний податок, мобілізовані суми якого 
надходять до бюджетів місцевих громад, нині є за-
гальнодержавним податком, що не дозволяє забезпе-
чити цільове використання сплачених сум зазначе-
ного податкового платежу на фінансування потреб з 
охорони та поліпшенням агроугідь;

- відсутність зв’язку між розмірами земельно-
го податку з гектара угідь та фактичною величиною 
рентних доходів від землекористування зумовлює 
низькі ставки земельного податку, що не дозволяють 
сформувати надійне джерело фінансування земле-
охоронних заходів.

Крім земельного податку важливою складовою 
земельних податкових платежів в Україні є плата 
за оренду земельних угідь державної і комунальної 
власності. 

Це єдиний в Україні податок, розміри якого з гек-
тара угідь зазначені не в Податковому Кодексі Укра-
їни чи інших нормативно-правових актах стосовно 
оподаткування, а визначаються договорами оренди 
земельних ділянок [9].

Третім земельним податковим платежем в Украї-
ні нині є фіксований сільськогосподарський податок. 
Оскільки об’єктом оподаткування фіксованим сіль-
ськогосподарським податком (ФСП) є земельні угід-
дя сільськогосподарського призначення, базою опо-
даткування ним є грошова оцінка земель та через 
механізм справляння ФСП, як і через земельний по-
даток та орендну плату в його платників вилучається 
частина земельної ренти, то за своєю природою цей 
податок є земельним податковим платежем [9].

Результати аналізу положень податкового зако-
нодавства, якими регулюється порядок справляння 
фіксованого сільськогосподарського податку засвід-
чили, що цей податок також має недоліки, основни-
ми з яких, на наше переконання є: 

- фіксований розмір бази його нарахування, у 
результаті чого, не дивлячись на те, що цей податок 
замінив собою податок на прибуток, земельний пода-
ток та деякі інші податки і платежі, реальний розмір 
земельного податку з одиниці земельної площі є зна-
чно вищим від суми ФСП з тієї ж земельної ділянки;

- платники ФСП звільнені від сплати ресурсних 
платежів (крім плати за воду), внаслідок чого в бю-
джетах муніципалітетів аграрних регіонів бракує 
джерел фінансування робіт, пов’язаних з охороною і 
відновленням природних ресурсів.

Крім того, варто відзначити, що в розвинутих 
країнах землевласник, якого не влаштовують умови 
оренди його земель може власну земельну ділянку 
продати, відмовитись від її використання, заповісти 
іншим родичам або друзям, передати в оренду, чи 
просто передати її місцевій територіальній громаді. 

У той же час, відмова від використання земельної 
частки вітчизняному пенсіонеру просто невигідна, 
адже він буде сплачувати земельний податок, не ма-
ючи при цьому жодних доходів від такої власності. 
Якщо ж у пенсіонера, при цьому, відсутні родичі, 

що проживають у сільській місцевості та можуть об-
робити землю, то йому не залишається нічого іншо-
го, як відмовитись від такої землі на користь сіль-
ської ради, оскільки купівля-продаж аграрних угідь 
в Україні поки-що заборонена [7].

Таким чином, відсутність в Україні легального 
ринку земель сільськогосподарського призначення 
тільки гальмує їх подальше ефективне використання.

Поряд з цим, нормальний, цивілізований ринок 
землі діє в більшості країн світу та функціонував 
на території Україні до 1917 року [14, с. 28]. Крім 
того, як відомо, в Україні навіть в умовах заборони 
на ринкові трансакції з агроугіддями вже значний 
період діє його тіньова форма. Тому, з метою вре-
гулювання проблем ефективного використання зе-
мельних ресурсів в Україні і було розроблено проект 
Закону України «Про ринок земель». У пояснюваль-
ній записці до зазначеного законопроекту вказано, 
що його завданням є правове врегулювання питань, 
пов’язаних з організацією і функціонуванням рин-
ку земель в Україні шляхом визначення правових 
та економічних засад ринкового обігу земельних ді-
лянок, встановлення порядку їх продажу та передачі 
прав на їх оренду на земельних торгах, встановлення 
економіко-екологічних та правових обмежень щодо 
обігу земель сільськогосподарського призначення з 
метою запобігання спекулятивним операціям та мо-
нополізації сільськогосподарських земельних ресур-
сів, оптимізації сільськогосподарського землекорис-
тування під час обігу земельних ділянок, визначення 
ефективного власника землі [10]. Варто зазначити, 
що прийняття цього нормативно-правового акта про-
гнозувалось ще в 2011 р. Незважаючи на це проект 
Закону «Про ринок земель» до цього часу не було 
ратифіковано. Лише в грудні 2014 р. Урядом пропо-
нується на повторний розгляд Верховної ради старий 
законопроект «Про ринок земель» [11].

Прийняття зазначеного нормативного акту є одні-
єю з передумов зняття мораторію на продаж земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення, а 
отже, надання можливості громадянам повністю ре-
алізувати своє конституційне право на землю в час-
тині вільного розпорядження земельною власністю.

Поряд з цим, введення в дію даного нормативно-
правового акта не вирішить всі проблеми, пов’язані 
з функціонуванням ринку землі в Україні. Потребує 
також врегулювання на законодавчому рівні питан-
ня проведення земельних торгів, оскільки Земель-
ний, Цивільний Кодекси України та Закон України 
«Про іпотеку» визначають лише їх основні засади та 
регулюють загальні правила проведення земельних 
торгів, але не встановлюють системну послідовність 
їх здійснення [1, c. 228]. Внаслідок цього складаєть-
ся ситуація, коли місцеві державні адміністрації та 
органи місцевого самоврядування – розпорядники 
земельних ділянок державної та комунальної влас-
ності, керуючись Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про місцеві державні 
адміністрації» та іншими нормативно-правовими до-
кументами можуть запроваджувати власні правила 
проведення земельних торгів. 

До переваг проекту Закону України «Про ринок 
земель» слід віднести те, що він містить ряд поло-
жень, якими законодавці намагаються врегулюва-
ти порядок проведення земельних торгів, питання 
обігу земель сільськогосподарського призначення, 
встановлює максимальний розмір площі земель, що 
може бути у власності однієї особи та використовува-
тись для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, містить вимоги до покупців земельних 
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угідь, вимоги до обігу меліорованих та деградованих 
земель, заборону на зміну цільового призначення 
цих земель, положення, якими регулюється обіг зе-
мель державної, комунальної та приватної власності, 
порядок продажу земельних ділянок на земельних 
торгах, вимоги щодо процедури консолідації земель 
сільськогосподарського призначення, а також про-
позиції стосовно внесення змін до ряду норматив-
но-правових актів, якими регулюються проблеми зе-
мельних відносин.

Згідно з вимогами законопроекту, придбаватись 
та відчужуватись можуть земельні ділянки держав-
ної і комунальної власності, у тому числі разом із 
розміщеними на них об’єктами, та, крім того, зе-
мельні ділянки громадян і юридичних осіб, права 
на земельні частки (паї), права оренди на встанов-
лений строк, права користування чужими землями 
для сільськогосподарських потреб і забудови. При-
дбаватися і відчужуватися можуть і частки в праві 
спільної власності на землю. 

Суб’єктами ринку земель, відповідно до поло-
жень законопроекту, є відчужувачі та набувачі зе-
мельних ділянок і прав на них, зокрема громадяни 
та юридичні особи України, органи місцевого само-
врядування, держава в особі відповідних державних 
органів та іноземці. У той же час, іноземні фізич-
ні та юридичні особи не мають права на території 
України набувати у власність землі сільськогоспо-
дарського призначення за цивільно-правовими дого-
ворами. Крім того, зазначений документ передбачає, 
що юридичні особи, які є власниками земельних ді-
лянок сільськогосподарського призначення та на-
були статусу іноземної особи внаслідок збільшен-
ня в їх статутному капіталі частки іноземних осіб, 
зобов’язані відчужити належні їм земельні ділянки 
сільгосппризначення протягом одного року з дати 
придбання іноземною особою частки в статутному 
капіталі, що перевищує 10%.

Законопроект передбачає, що ціна продажу зе-
мельної ділянки сільськогосподарського призначен-
ня державної або комунальної власності (права орен-
ди) не може бути нижчою за її вартість, визначену на 
підставі експертної грошової оцінки, яка проводить-
ся за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів 
України [10].

Законопроект надає переважне право на придбан-
ня земельної ділянки сільськогосподарського призна-
чення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та особистого селянського господарства, 
що перебуває в приватній власності, за ціною, ого-
лошеною для продажу державі в особі центрального 
органу виконавчої влади з питань земельних ресур-
сів та його територіальних органів – щодо земельних 
ділянок, розташованих за межами населених пунк-
тів, органам місцевого самоврядування – щодо зе-
мельних ділянок, розташованих у межах населених 
пунктів, орендарю чи користувачу чужої земельної 
ділянки для сільськогосподарських потреб а також 
власникам суміжних земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення.

Право першочергового придбання земельних ді-
лянок сільськогосподарського призначення для ве-
дення товарного сільськогосподарського виробництва 
та особистого селянського господарства не поширю-
ється на випадки продажу таких угідь членам сім’ї 
фізичної особи, що є їх власником.

Продаж земельних ділянок, які входять в єдиний 
масив та використовуються в сівозміні, проводить-
ся відповідно до проекту землеустрою, що забезпечує 
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впо-

рядкування угідь, і здійснюється за умови викорис-
тання земельних ділянок у сівозміні до закінчення 
періоду ротації сівозміни.

Законопроект забороняє здійснювати зміну цільо-
вого призначення земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення, розташованих за межами 
населених пунктів, які були набуті із земель дер-
жавної та комунальної власності протягом 10 років 
з дня укладення договору відчуження. Така зміна 
призначення земельних ділянок для ведення товар-
ного сільськогосподарського виробництва, ведення 
фермерського господарства, особистого селянського 
господарства, відповідно до положень аналізованого 
проекту Закону, здійснюється виключно на підставі 
затверджених схем землеустрою відповідних адміні-
стративно-територіальних одиниць, що містять зону-
вання земель за їх категоріями [10].

Законопроект запроваджує в практику земель-
них відносин категорію «консолідація земель» 
(об’єднання земельних ділянок) та передбачає, що 
консолідація земель сільськогосподарського призна-
чення може здійснюватись шляхом добровільного об-
міну земельної ділянки, розташованої в земельному 
масиві, на іншу земельну ділянку, розташовану в 
цьому ж або іншому масиві, об’єднання суміжних 
земельних ділянок їх власником за технічною доку-
ментацією із землеустрою, обміну, зміни меж, впо-
рядкування угідь земельних ділянок за проектами 
землеустрою щодо консолідації земель сільськогос-
подарського призначення.

Проектом нормативно-правового акту передбаче-
но, що купівля-продаж земельних ділянок повинна 
здійснюватись переважним чином через аукціони, 
що проводяться не пізніше п’яти робочих днів після 
підписання договорів на їх проведення. При цьому 
організатор аукціону зобов’язаний опублікувати в 
офіційній пресі а також на офіційному сайті Держзе-
магенства оголошення стосовно дати проведення аук-
ціону та переліку лотів.

Крім того, громадяни та юридичні особи України, 
територіальні громади та держава можуть отримува-
ти земельні ділянки на підставі договорів міни, да-
рування, успадкування та інших цивільно-правових 
угод [10].

Аналізуючи положення законопроекту «Про ри-
нок землі», слід зазначити, що він, звичайно, має 
певні недоліки, які відносяться, насамперед, до від-
сутності обмежень щодо ціни продажу земельних 
ділянок (паїв) приватної власності, а також недо-
статності перешкод, які він створює на шляху мо-
нополізації земельних угідь сільськогосподарського 
призначення, але, поряд з цим, цей нормативно-пра-
вовий акт запроваджує передумови функціонування 
цивілізованого ринку землі в Україні та чіткий по-
рядок проведення земельних торгів. 

Звичайно, до питання запровадження ринку зе-
мель слід підходити виважено і передбачити всі на-
слідки його функціонування, адже земля – це не ак-
тиви, залишені нам нашими батьками, це, скоріше, 
ресурс, даний нам у борг нашими дітьми.

У той же час, мораторій на купівлю-продаж сіль-
ськогосподарських угідь, який буде діяти в разі не-
прийняття в Україні законопроекту «Про ринок зем-
лі», не вирішує проблеми обороту земель. Не слід 
забувати, що в більшості країн Східної Європи (крім 
України та Білорусі) сільськогосподарські землі до-
зволено купляти та продавати [6, c. 48]. Тому, на 
нашу думку, в Україні також найближчим часом 
буде дозволена торгівля такими угіддями. Проте, у 
разі прийняття Закону «Про ринок земель», у ньо-
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му повинні зберегтись положення щодо забезпечен-
ня після продажу сільгоспугідь їх цільового вико-
ристання, та повинен бути передбачений порядок 
здійснення контролю за цільовим використанням 
земельних ресурсів сільськогосподарського призна-
чення (використанням їх виключно на потреби сіль-
ськогосподарського виробництва). Тому в Україні, 
в разі припинення мораторію на продаж агроугідь, 
варто було б ввести в дію таку законодавчу норму, 
згідно з якою, у випадку використання земель сіль-
ськогосподарського призначення після їх продажу 
чи інших видів відчуження не на сільськогосподар-
ські потреби, угоди із відчуження цих угідь з дати 
їх укладення вважалися б недійсними і такі землі в 
обов’язковому порядку вилучалися в осіб, що їх ку-
пили на користь держави.

Але, все ж таки, якщо дозволити вільно продава-
ти та купляти українські землі сільськогосподарського 
призначення, то виникне загроза їх масових скупову-
вань за безцінь. Нині на державне агентство земельних 
ресурсів України покладено функції з державної реє-
страції земельних ділянок, нерухомого майна та прав 
на них у складі державного земельного кадастру [6]. 
На нашу думку, цій службі варто надати право про-
ведення контролю за продажем земельних ділянок та 
виконання заходів направлених на запобігання явищ 
купівлі-продажу таких земель за цінами, нижчими від 
звичайних (скажімо їх проіндексованої грошової оцін-
ки, чи реальних цін що склались на ринку земель у 
регіоні). Крім того, необхідно уповноважити Держав-
ну фінансову інспекцію України перевіряти законність 
операцій з купівлі-продажу земельних ділянок у ході 
проведення ревізій відділів та управлінь земельних ре-
сурсів підпорядкованих Держземагенству.

Стосовно ж податкового регулювання ринкових 
трансакцій з земельними ресурсами, варто зазначи-
ти, що суттєвим недоліком сучасної вітчизняної су-
купності земельних платежів податкового характеру 
є відсутність податків на ринкові трансформації з 
земельними угіддями а також за монополізацію зе-
мельних ділянок, що унеможливлює запровадження 
повноцінного цивілізованого ринку агроугідь. Також 
слід зазначити, що недостатні стимулюючі та стри-
муючі властивості земельних податкових платежів 
не дозволяють належним чином врегульовувати про-
блеми розвитку земельних відносин, внаслідок чого 
знижується родючість землі та скорочуються площі 
сільгоспугідь, що в майбутньому спричинить суттєві 
збитки для агросфери та створить загрози для продо-
вольчої безпеки країни.

Перелічені проблеми земельного оподаткування 
та недоліки фіскальних важелів державного регулю-
вання розвитку земельних відносин в агросфері по-
требують негайного та ефективного вирішення, що 
цілком можливе шляхом вдосконалення порядку 
справляння земельних податків, які функціонують 
в аграрній галузі економіки. При цьому, оптималь-
ні механізми справляння земельних платежів пови-
нні забезпечити поєднання інтересів товаровиробни-
ків та муніципалітетів при формуванні доходної бази 
місцевих бюджетів, забезпечення належного фінан-
сування заходів з охорони і поліпшення природних 
ресурсів, стимулювання розвитку ринку земель сіль-
ськогосподарського призначення а також комплек-
сне регулювання земельних відносин через оподат-
кування угідь.

Практичними шляхами вирішення перелічених 
завдань, на наше глибоке переконання, повинні бути:

- переведення земельного податку до місцевих 
податків;

- розробка та запровадження нового порядку ви-
значення бази справляння земельного податку, що 
має базуватись на основі щорічних розрахункових 
рентних доходів від вирощування основних для від-
повідного регіону культур;

- внесення змін до чинного законодавства стосов-
но того, щоб розміри ставок плати за оренду землі 
державної та комунальної власності встановлюва-
лись не в договорах оренди землі, що відповідає су-
часним реаліям, а в законодавчому порядку;

- запровадження щорічної індексації бази опо-
даткування ФСП (нормативної грошової оцінки зе-
мельних угідь);

- зобов’язання платників ФСП сплачувати всі 
ресурсні податки та платежі;

- запровадження податку на ринкові трансакції 
з сільськогосподарськими угіддями;

- запровадження податку за монополізацію зе-
мельних угідь сільськогосподарського призначення.

Висновки з проведеного дослідження. Підсумо-
вуючи результати проведеного дослідження, слід 
відмітити що сучасний інструментарій податкового 
регулювання земельних відносин в Україні має сут-
тєві недоліки, зумовлені недостатніми фіскальними 
та регулюючими властивостями зазначених подат-
кових форм.

Шляхами вдосконалення порядку справляння по-
даткових земельних платежів, як показали результа-
ти дослідження, мають бути: переведення земельного 
податку в місцеві податки, визначення бази справ-
ляння земельного податку на основі щорічних роз-
рахункових рентних доходів від вирощування осно-
вних для відповідного регіону сільськогосподарських 
культур, встановлення ставок плати за оренду зем-
лі державної та комунальної власності не в догово-
рах оренди землі а в законодавчому порядку, запро-
вадження щорічної індексації бази оподаткування 
ФСП, зобов’язання платників ФСП сплачувати ре-
сурсні податки і платежі а також запровадження по-
датку на ринкові трансакції з сільськогосподарськи-
ми угіддями та податку за монополізацію земельних 
угідь сільськогосподарського призначення.

Подальші наукові пошуки в даній галузі еконо-
мічних досліджень, на наше переконання, слід при-
святити розробці механізмів справляння податку на 
ринкові трансформації з сільськогосподарськими 
угіддями та податку за монополізацію земельних 
угідь сільськогосподарського призначення.
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Постановка проблеми. Ринковий механізм само-
регулювання в сучасних умовах не здатний самостій-
но забезпечити стійкий довгостроковий економічний 
розвиток, а, отже, необхідність державного впливу 
на фінансово-господарську діяльність підприємства 
дозволяє визначити завдання держави щодо забезпе-
чення загальноекономічного зростання і стабільності, 
нівелювання наслідків економічних циклів, що нега-
тивно впливають на фінансовий стан більшості гос-
подарюючих суб'єктів. Враховуючи, що регулювання 
підприємницької діяльності державою здійснюється 
переважно шляхом впливу на обсяг і структуру фінан-
сових ресурсів підприємства, вважаємо дослідження 
впливу бюджетно-податкової політики на фінансову 
діяльність суб’єктів господарювання актуальним, осо-
бливо в умовах зміни факторів, що визначають форми 
і методи державного впливу, зокрема рівня економіч-
ного розвитку країни, ступінь її інтегрованості зі сві-
товою економічною системою, різноманіття форм фі-
нансових відносин різних суб'єктів господарювання, 
рівень розвиненості фінансового ринку та його інфра-
структури, різноманіття фінансових інструментів, що 
використовуються в господарській практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У спеці-
алізованій економічній, правовій, фінансовій літера-
турі досліджують різноманітні аспекти державного 
регулювання діяльності суб’єктів господарювання в 
умовах розвитку ринкової економіки. Значний вклад 

в аналіз державного регулювання господарської ді-
яльності внесли такі вітчизняні вчені, як О. Бандур-
ко, Т. Бова, В. Васильченко, В. Гриньова, О. Лома-
кіна, І. Михасюк, М. Новикова, О. Подцерковний, 
Г. Смолін й ін. Окрім того, управління фінансами 
підприємств, зокрема шляхом державного регулю-
вання, висвітлено в роботах Т. Басюка, І. Бланка, 
В. Боронос, М. Білик, І. Ломачинської, І. Плікус, 
А. Поддєрьогіна, В. Опаріна, О. Терещенка, В. Фе-
досова та ін. Разом із цим, більшість досліджень 
присвячено загальним питанням державного регулю-
вання фінансів підприємства, особливостям регулю-
ванню різних організаційно-правових форм підпри-
ємництва та їх реорганізації, аспектам управління 
фінансовою санацією тощо. Втім, державний вплив 
на фінансову діяльність підприємства інструментами 
бюджетно-податкового регулювання, на наш погляд, 
не має достатнього рівня досконалості. 

Постановка завдання. Метою статті є розкриття 
ролі, особливостей застосування фінансових методів 
державної підтримки суб’єктів господарювання, зо-
крема інструментами бюджетно-податкової політи-
ки, які здатні сприяти стійкому розвитку підпри-
ємств, сприятливому клімату для підприємництва, 
зростанню інвестиційної активності, підвищенню їх 
конкурентоздатності. 
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