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УДК 338.43.01

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
Н.О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського

У статті обґрунтовано необхідність урахування місця знаходжен-
ня земельної ділянки при визначенні плати за землю сільськогоспо-
дарського призначення. Запропоновано використання коефіцієнтів, 
що враховують відстань земельної ділянки до ринку збуту та кіль-
кість населення району.

Ключові слова: земельна рента, плата за землю, ринки збуту, 
кількість населення, оподаткування.

Постановка проблеми. По мірі роздержавлення земель-
ної власності, формування земельного ринку зростатиме зна-
чення земельного оподаткування як важеля регулювання 
земельних відносин. Велику роль у цих процесах відіграє за-
тверджена Кабінетом Міністрів України методика грошової 
оцінки земель [1]. Ця методика широко використовується при 
з’ясуванні питань плати за землю і сприяє поглибленню теорії, 
методології та методичних засад землеоціночних робіт.

Але дослідженням установлено, що чинний механізм 
оцінки земель не враховує такий важливий ринковий чин-
ник, як місцезнаходження земель відповідно до ринків збуту 
продукції. При розрахунку податку на землю також не вра-
ховується місцезнаходження земель сільськогосподарського 
призначення. Тут йдеться про те що, при його номінальному 
розмірі не враховується природно-географічна характерис-
тика земельної ділянки, оскільки Податковий кодекс України 
цього не передбачає [2].

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних 
та практичних аспектів визначення плати за землю сільсько-
господарського призначення з урахуванням факторів місця 
розташування земельних ділянок.

© Новіков О.Є., Корнєва Н.О., 2013
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Досліджен-
ня проблем визначення плати за землю сільськогосподарського 
призначення відображено у наукових працях вітчизняних вче-
них: К.Е. Азізової, О.П. Гаражи, М.М. Федорова, А.В. Лісового,
П.М. Боровика, Ю.М. Палехи, А.В. Свінарьова, А.О. Двігуна, 
І.П. Саваріної, В. Дмитренко, И. Панченко, Ю.А. Махортової та ін.

Виклад основного матеріалу. У Податковому кодексі 
України [2] вказано, що ставки земельного податку за вико-
ристання земель несільськогосподарського призначення ди-
ференціюють відповідно до функціонального використання та 
місцезнаходження земельної ділянки. Так, чинник місцезна-
ходження земельної ділянки має місце у вигляді коефіцієнта, 
який ураховує відстань земельної ділянки до загальноміського 
центру. Це підвищує рівень прибутковості земель, що, в свою 
чергу, підвищує рівень земельного податку, який сплачують 
землекористувачі до державного бюджету. Отже, постає питан-
ня, чому ж при визначенні плати за сільськогосподарські землі 
чинник місцезнаходження земельної ділянки не враховується.

На нашу думку, врахування такого чинника є суттєвим, 
тому що сьогодні, в умовах ринкових відносин, виробник має 
думати не тільки про те, як виробити продукцію, але й про те, 
як її реалізувати, щоб отримати найбільшу вигоду. Зрозумі-
ло, що чим ближче земельна ділянка розташована до великого 
міста, тим ширший ринок збуту продукції, отриманої з цієї 
земельної ділянки, а також менші витрати на транспортуван-
ня цієї продукції. Звичайно, місце розташування та наявність 
ринку збуту не впливає на родючість землі, але впливає на до-
ход (ренту), який приносить земля, і тому цей чинник має бути 
врахований при визначенні податку.

Дослідженням установлено, що наявні методики оцінки 
землі пропонують враховувати лише транспортні витрати [3]. 
Але доставка продукції до споживача не є гарантією того, що 
вона буде швидко реалізована. Особливо це стосується сіль-
ськогосподарської продукції, більшість видів якої має власти-
вість швидко втрачати свою якість (наприклад овочі). Тому, 
чим швидше землекористувач реалізує свою продукцію, тим 
менше він зазнає втрат та більше отримає прибутку.

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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Можливість швидкої реалізації обумовлює попит на про-
дукцію, який залежить від кількості населення, котре спо-
живатиме продукцію у непереробленому вигляді, наявності 
переробних підприємств. З наведеного зрозуміло, що земельна 
ділянка, розташована навколо великого центру реалізації про-
дукції заздалегідь має кращі умови збуту продукції порівняно 
з тією ділянкою, яка розташована, хоч і недалеко, але поряд 
з невеликим. У великому населеному пункті, звичайно, більше 
каналів, за якими можна реалізувати свою продукцію. Це й 
переробні заводи, заготівельні пункти, магазини, ринки і, на-
решті, велика чисельність населення. Отже, землекористувачі, 
землі яких розташовані навколо великих населених пунктів, 
мають кращі умови для здійснення підприємницької діяльнос-
ті, ніж ті, чиї землі розташовані навколо меншого за чисельніс-
тю населення пункту. Зазначені умови природно-географічних 
характеристик земельних ділянок мають бути враховані при 
визначенні плати за землю. Таким чином, враховуючи, що ме-
ханізм податку має забезпечити підприємствам рівні умови 
формування доходів, ми пропонуємо при визначенні плати за 
землю враховувати, по-перше, попит на продукцію сільсько-
го господарства (наявність ринків збуту продукції); по-друге, 
відстань до ринків збуту продукції. Врахувати вплив попиту 
на продукцію сільського господарства (наявність ринків збуту 
продукції) для визначення плати за землю ми пропонуємо за 
допомогою певного коефіцієнта до ставок земельного податку.

Чисельність населення найкраще характеризує розміри на-
селеного пункту, яке в ньому проживає. Треба зазначити, що 
використовується чисельність саме міського населення певно-
го адміністративного району, оскільки воно є основним спо-
живачем продукції сільськогосподарських підприємств даного 
району. Чисельність же сільських мешканців не враховується, 
бо вони виробляють сільськогосподарську продукцію в своїх 
господарствах населення і практично не є споживачами тієї 
продукції, яку виробляють сільськогосподарські підприємства.

Пропонуємо враховувати вплив кількості населення на 
товарообіг продукції сільського господарства за допомогою 

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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коефіцієнта, який назвемо коефіцієнтом за місцем розташу-
вання земельної ділянки і визначимо його за формулою [4]:

Км = 1 + Rn (1 – К / Кі), (1)

де Км – коефіцієнт за місцем розташування земельної ділянки;
Rn – коефіцієнт детермінації залежності товарообігу сіль-

ськогосподарської продукції від кількості міського населення;
К – кількість міського населення в середньому по адміні-

стративних районах, тис. чол.;
Кі – кількість міського населення в і-му районі, тис. чол.
З формули 1 зрозуміло, якщо середня кількість населення 

в і-му районі буде меншою, ніж у середньому по районам, то 
вираз (1 – К / Кі) буде від’ємною величиною, а значить кое-
фіцієнт матиме значення менше від одиниці, що призведе до 
зменшення податку за землю в цьому районі. І навпаки.

Враховувати вплив відстані до ринків збуту продукції на 
розмір прибутку, отриманого з 1 га (земельної ренти), можно 
за допомогою формули [5]:

R = y (p – p0) – y f z, (2)

де R – рента (прибуток) з 1 гектара землі, грн;
y – урожайність, т/га;
p – фіксована ринкова ціна 1т, грн;
p0 – витрати на виробництво 1т, грн;

f – транспортний тариф на 1т-км, грн;
z – відстань до ринку збуту, км.
Ми пропонуємо коригувати ставку земельного податку на 

коефіцієнт відстані земельної ділянки щодо ринків збуту про-
дукції. При цьому ставка земельного податку повинна коригу-
ватися пропорційно до розміру земельної ренти, визначеної за 
формулою (2).

Висновки. Відстань земельної ділянки до ринків збуту 
продукції значно впливає на розмір доходу (ренту), який при-
носить земля, і тому цей чинник має бути врахований при ви-
значенні податку. Запропоновані коефіцієнти коригування 

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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ставки земельного податку враховують, по-перше, попит на 
продукцію сільського господарства, по-друге, відстань до рин-
ків збуту продукції. Це дозволить стимулювати суб’єктів госпо-
дарської діяльності на землі без залучення бюджетних коштів, 
що забезпечує прозору конкуренцію, демократизм тощо.
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