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CREATING AN ENABLING ENVIRONMENT FOR INVESTMENT AND ECONOMIC ACTIVITY
IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE
Сьогодні, незважаючи на значні ризики ведення бізнесу в аграрному секторі України і значний регуляторний
тиск, все ж таки є підстави говорити про те, що вигоди в агробізнесі перевищують можливі витрати, пов'язані з цими
ризиками. Зростаючий попит на продовольчу продукцію в світі не дає українському агропромисловому комплексу
(далі АПК) вибору — ми повинні розвиватися і заробляти на цьому.
Nowadays, despite the significant risks of doing business in the agricultural sector of Ukraine and considerable
regulatory pressure, there is the reason to say that the benefits exceed the potential in agribusiness costs associated with
these risks. The growing demand for food products in the world makes Ukrainian agricultural complex (the APC) the
choice — we have to grow and earn a point.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На сьогодні, незважаючи на значні ризики
ведення бізнесу в аграрному секторі України
і значний регуляторний тиск, все ж таки є
підстави говорити про те, що вигоди в агро"
бізнесі перевищують можливі витрати, пов'я"
зані з цими ризиками. Зростаючий попит на
продовольчу продукцію в світі не дає українсь"
кому агропромисловому комплексу (далі
АПК) вибору — ми повинні розвиватися і за"
робляти на цьому.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Про стан інвестиційного клімату в Україні і
ділових очікувань досить красномовно гово"
рять різноманітні рейтинги. Нещодавно вийш"
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ло в світ загальне дослідження Світового бан"
ку і ІFC щодо умов ведення бізнесу в 185 краї"
нах світу (Doіng Busіness — 2013) [7]. Перші
місця рейтингу займають Сінгапур, Гонконг,
Нова Зеландія, США — країни, відомі своєю
привабливістю як для ведення бізнесу, так і для
проживання. Україна в цьому рейтингу займає
137 місце і прирівнюється за легкістю ведення
бізнесу до таких країн, як Лесото (на півдні
Африки), Філіппіни, Палестинська Автономія
(Сектор Газа і Західний берег річки Йордан).
Таке сусідство досить однозначно говорить про
складність ведення бізнесу в Україні.
Нами виділено, такі основні проблеми су"
часного стану ведення аграрного бізнесу в Ук"
раїні, а саме:
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1. Підвищення конкурентоспроможності та
продуктивності аграрного виробництва є од"
нією з головних цілей аграрної політики Украї"
ни [1]. Разом з тим, брак капіталу є одним з го"
ловних перешкод для досягнення цієї мети.
Українські сільгоспвиробники лише на 48—66
% забезпечені сільгосптехнікою для своєчасно"
го проведення польових робіт; близько 80 %
техніки застаріло і потребує негайної заміни.
Такий стан справ породжує значний попит на
сучасну сільгосптехніку та обладнання, і ста"
тистика чітко фіксує постійне зростання заку"
півель сільгосптехніки і устаткування. Тим не
менш, та ж статистика свідчить про те, що ук"
раїнські сільгоспвиробники віддають перевагу
імпортній, а не вітчизняній сільгосптехніці та
обладнанню. Незважаючи на це, уряд за допо"
могою різноманітних програм підтримує заку"
півлю виключно вітчизняної сільгосптехніки і
устаткування. Іншими словами, в умовах обме"
женого доступу до кредитних ресурсів уряд
фактично змушує сільгоспвиробників купува"
ти техніку гіршої якості. Особливо це стосуєть"
ся малих і середніх сільгоспвиробників, для
яких доступ до кредитних ресурсів найбільш
важкий. Варто зазначити, що якість техніки та
обладнання автоматично переходить у меншу,
ніж можливу, продуктивність, недоотримані
доходи і менші обсяги інвестицій. Тобто дер"
жава підтримує неефективного виробника
сільгосптехніки, не роблячи нічого для під"
тримки потенційно конкурентоспроможного
та експортно"орієнтованого сільгоспвиробни"
ка.
2. Україна використовує застарілу, негнуч"
ку і надмірно складну систему контролю без"
пеки і якості харчової продукції. Така система
не гармонізована з міжнародними практиками,
не відповідає вимогам СОТ і не визнається пе"
реважною більшістю країн світу. Відповідно, ми
не можемо експортувати свою продукцію на
величезний і платоспроможний ринок Євро"
пейського Союзу. Та найголовніше — діюча си"
стема не забезпечує ефективного контролю
безпеки і якості харчової продукції для насе"
лення України. Така негнучка, застаріла і над"
мірно складна система призводить до значних
витрат з боку бізнесу. Згідно з оцінками ІFC,
витрати на дотримання вимог системи для ти"
пового експортно"орієнтованого ланцюжка
поставок молокопродуктів в Україні склали
2,24 млн дол США в 2012 році. Екстраполюючи
ці витрати на весь молочний комплекс, в сукуп"
ності отримаємо 38—49 млн дол. США витрат,
що еквівалентно приблизно 9 % обсягу експор"
ту молочної продукції України в 2012 році. Це
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істотно підриває експортний потенціал про"
дукції АПК України, а також конкурентоспро"
можність сектора. Досвід країн з розвиненою
економікою свідчить про те, що адекватного
рівня безпеки харчових продуктів можна до"
сягти і без обмежуючих, негнучких і адмініст"
ративно обтяжливих процесів [7].
Певні кроки в напрямі реформування
здійснюються. Однак цього явно не достатньо,
і темпи реформ у цілому досить повільні.
3. До недавнього часу всі зовнішньоеко"
номічні контракти на експорт сільськогоспо"
дарської продукції мали обов'язково реєстру"
ватися на Аграрній біржі України. Без відпові"
дного документа сільгосппродукцію не можна
було експортувати. У цілому, витрати на реє"
страцію зовнішньоекономічного контракту на
Аграрній біржі становили в середньому 0,15—
0,2 % від вартості контракту. За оцінками ІFC,
сукупні витрати експортерів на ці дві процеду"
ри склали близько 90 млн грн. в 2012 році. При
цьому функція Аграрної біржі та зареєстрова"
них на ній брокерів зводилася лише до по"
свідчення вже існуючих контрактів, без будь"
яких зворотних зобов'язань щодо гарантуван"
ня виконання контрактів, поставок і т.п. Вра"
ховуючи специфіку відносин і ціноутворення в
ланцюгу постачань продукції в зерновому й
олійному секторах, такі витрати перекладали"
ся на плечі сільгоспвиробників у формі більш
низьких закупівельних цін. Іншими словами,
сільгоспвиробники недоотримували приблизно
3—4 грн. на кожній тонні зернових і 7—8 грн.
на кожній тонні олійних. Таким чином, знову
бачимо абсолютно відверту протидію розвит"
ку аграрного сектора. Однак ми зазначаємо, що
обов'язкова реєстрація була скасована відпов"
ідною постановою уряду в листопаді минулого
року [6].
4. В Україні, на відміну від інших країн, існує
обов'язкова сертифікація зерна та обов'язко"
ва сертифікація зернових складів. Бізнес вже
давно вимагає скасування цих обтяжливих і
непотрібних з точки зору безпеки процедур, які
збільшують собівартість виробництва зерна в
Україні, але результатів поки що немає.
5. Згідно із Законом України "Про захист
рослин", кожна партія засобів захисту рослин
(зазвичай це 10—20 тонн) — підлягає обов'яз"
ковому тестуванню на відповідність певним як"
існим показникам. Ми підрахували, що врахо"
вуючи кількість наявних лабораторій, які мо"
жуть виконувати необхідне тестування, і за"
гальний обсяг щорічного імпорту ЗЗР, цим ла"
бораторіям потрібно було б тестувати річний
обсяг імпорту протягом 7 років! Зрозуміло, що
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тестування перетворюється на фор"
мальну процедуру.
6. У листопаді 2012 року були вне"
сені зміни до деяких законів України
щодо відновлюваної енергетики. Ці
зміни, зрештою, дозволили застосо"
вувати "зелений тариф" до електрое"
нергії, виробленої з відходів тварин"
ництва — на наш погляд, це може ста"
ти додатковим джерелом прибутку
для сільгоспвиробників. Тим не менш,
встановлено вимоги щодо питомої
ваги сировини, матеріалів, основних
засобів, робіт та послуг українсько"
го походження у вартості будівниц"
тва відповідного об'єкта електрое"
нергетики, що виробляє електричну Рис. 1. Порівняльний аналіз обсягів державної підтримки
енергію з біомаси, на рівні 50%. Ми
АПК у різних країнах світу
вважаємо,що ця концепція є абсо"
лютно нереальною, оскільки в Україні просто не
— фективного використання ресурсів та
виробляється необхідне обладнання.
енергоефективності підприємств.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Основною метою реформи є підвищення
потенціалу агропромислового комплексу Ук"
раїни на міжнародному ринку та відповідно
залучення додаткового капіталу у досліджува"
ну сферу з"за кордону.
Основним завданням реформи є створення
сприятливих умов для:
— інвестицій в післязбиральної обробки і
зберігання сільгосппродукції;
— введення сучасних принципів безпеки
харчової продукції;
— реєстрації сільськогосподарських вироб"
ничих ресурсів;

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Все вищевикладене об'єднує один найсуттє"
віший фактор — дефіцит фінансових ресурсів
в сільському господарстві. Ми можемо стверд"
жувати, що для поліпшення досліджуваного
середовища потрібно спростити державний
контроль за агропромисловим комплексом та
відмінити ряд обтяжувальних податків. Проте,
навіть за таких умов суб'єкти господарювання
не відчують значного економічного ефекту. Цю
проблему необхідно вирішувати як за рахунок
будівництва об'єктів на умовах державного
приватного партнерства, так і коштів, що залу"

Рис. 2. Аналіз структури фондів накопиченого пільгового ПДВ на спец рахунках підприємств
за галузевою структурою АПК
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чаються на конкурсній
основі з боку зацікавле"
них інвесторів.
Наведені на рисунку
1 дані наочно свідчать
про фактор дефіциту
фінансових ресурсів.
Державна підтримка
АПК в Україні на І
півріччя 2012 року стано"
вила лише 750 млн дол. У
той же час в Білорусі цей
показник вдвічі більший.
Такі дані можна про"
слідкувати в показниках
підтримки АПК на одну
особу та один гектар
ріллі. Менш того, про"
слідковується значний
Рис. 3. Умови розвитку різних форм кооперації інтеграції в
регрес за аналогічний пе"
аграрному секторі регіонів України
ріод поточного року.
Суми коштів ПДВ сільгоспвиробників за різни"
Для розвитку кооперації та інтеграції в аг"
ми напрямами діяльності накопичуються непро" рарному секторі України необхідно забезпе"
порційно, зважаючи на специфічні властивості чення ряду умов, які наочно наведені на рисун"
діяльності, що прослідковується на рисунку 2. А ку 3.
відтак, чинна система не забезпечує можливості
Розвиток кооперації та інтеграції великих
перерозподілу фінансового ресурсу у відповід" сільськогосподарських і переробних підпри"
ності до потреб пріоритетних напрямів [8].
ємств — найважливіша умова забезпечення
За висновками експертів, стартовий капітал сталого розвитку не тільки цих двох сфер, а й
для фінансування повного технологічного проце" соціальної стабільності за рахунок залучення
су по нарощуванню обсягів агровиробництва по" в процес продовольчого забезпечення основ"
винен становити близько 100 млрд грн. Оборот" ної маси господарств населення (які забезпе"
них коштів у учасників ринку не вистачає. Потре" чують до 50% виробництва сільгосппродукції)
ба в значних обсягах коштів і надто малі потуж" [5, с. 213].
ності українських банків не дають можливості ос"
Обгрунтування доцільності реформування
таннім резервувати кошти для видачі сільгоспви" та розкриття основних переваг реформи. Ста"
робникам гарантій по кредитах. На сьогоднішній лий розвиток регіону передбачає ефективне
день механізм бюджетного фінансування здатен економічне зростання, соціальну стабільність
забезпечити не більше 10—20% за"
гальної потреби.
Система податкового стиму"
лювання сільгоспвиробника в но"
вому Податковому кодексі у виг"
ляді пільги по сплаті ПДВ не за"
безпечує створення адекватного
фінансового ресурсу для реалі"
зації програм розвитку галузі за
пріоритетними напрямами.
Для вирішення цих проблем ми
пропонуємо такий механізм Дер"
жавного приватного партнерства,
що передбачає створення Регіональ"
ного агентства з організації та пла"
нування держзамовлень для концен"
трації, розробки інвестиційних про"
Рис. 4. Умови досягнення сталого розвитку аграрного
ектів та контролю їх виконання.
сектора
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Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ⱦɉɉ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ.

Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ.

ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɥɿɫɨɜɟ ɬɚ
ɪɢɛɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɬɭɪɢɡɦ, ɩɪɨɦɢɫɥɢ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ
ɿɧɲɿ.ɫɮɟɪɢ.

ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ
ɮɨɪɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ.

і екологічну безпеку. Вихід
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɹɤ
на траекторію регіональної
ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ
стійкості багато в чому виз"
начається вихідними (стар"
товими) соціально"економ"
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɭɦɨɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚɤɨʀ ɮɨɪɦɢ Ⱦɉɉ ɹɤ
ічними умовами, здійснюва"
«ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɚɝɪɚɪɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɡɨɧɚ»:
ної фінансової та інституц"
1.ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɡɨɧɢ ɜ ɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ
ійної політикою федераль"
ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɚɯ;
них і регіональних влад і об"
2. ɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ,
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɡ
грунтованим вибором пріо"
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɥɶɝ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦ ɡɨɧɢ;
ритетів. При цьому, для до"
Ɋɟɡɢɞɟɧɬɢ: ɫɿɥɶɝɨɫɩɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɢ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɮɟɪ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ,
сягнення сталого розвитку
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ;
необхідно забезпечення в
Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ: ɤɨɲɬɢ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɜɫɿɯ
ɪɿɜɧɿɜ, ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ.
аграрному секторі ряду
умов, наведених на рисунку
4.
Розглядаючи концепту"
альні підходи до обгрунту"
вання пріоритетів, які за"
безпечують сталий розви"
Рис. 5. Особливості механізму проведення реформи АПК
ток аграрної сфери регіону,
ми виходимо з базових пріоритетів, що форму" забезпечити залучення інвестицій за рахунок
ють основу стабільної продовольчої забезпе" системи пільг з податків, митних зборів і ство"
ченості (рис. 4).
рення інфраструктури за рахунок бюджету.
Механізм проведення реформи.
Тобто на особливу аграрну зону (ОАЗ) поши"
Використання механізмів і форм ДПП мож" рюються всі пільги, які здійснюються відповід"
ливо при здійсненні певних інституційних пе" но до законодавства для особливих економіч"
ретворень, що вимагають особливих підходів не них зон. Це звільнення від сплати резидентами
тільки в правовому плані, але і в плані створен" зони податку на землю, на майно, на транспорт,
ня центру управління розвитку форм держав" податку на прибуток в частині відрахувань до
ного приватного партнерства на регіонально" регіонального бюджету, субсидування регіо"
му рівні, що забезпечують координацію його нальним бюджетом процентної ставки за кре"
діяльності як регіональний орган управління дитами. Важливим структуроутворюючим еле"
(рис. 5).
ментом особливої агропромислової зони вис"
У цьому зв'язку в роботі обгрунтовується тупає можливість визнання її учасників консо"
необхідність створення в Україні особливих аг" лідованою групою платників податків і, як на"
ропромислових зон. Доцільність створення слідок, можливість ведення консолідованого
особливих агропромислових зон в Україні обу" обліку, звітності та балансу. Йдеться про інтег"
мовлена конкурентними перевагами одних ре" ровані об'єднання всередині зони з виробниц"
гіонів над іншими.
тва, наприклад, молока, його заготівлі, пере"
Особлива агропромислова зона покликана робці та реалізації готових продуктів. Такі ж
інтегровані об'єднання
Таблиця 1. Основні організаційноBекономічні аспекти
виникають по м'ясу, ово"
удосконалення системи розміщення державного та
чам, переробки кукуруд"
муніципального ринку держзамовлення
зи та інших продуктів.
Окремо необхідно
ʋʋ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɩ/ɩ
прийняти Закон України
1.
ɉɨɤɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɫɿɽɸ ɪɨɛɨɬɨɸ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨɸ ɡ ɞɟɪɠɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦɢ ɧɚ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɟ
про формування економ"
Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɡɚɦɨɜɥɟɧɶ, ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɜɲɢ ɭ ɧɶɨɝɨ
іко"правових умов в Ук"
ɜɫɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɫɤɪɿɡɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.
раїні для розвитку такої
2.
ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚɫɤɪɿɡɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɟɫɶ
ɥɚɧɰɸɝ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ: ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ, ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
форми ДПП, як особливі
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ.
агропромислові зони в
3.
Ɂɨɛɨɜ'ɹɡɚɬɢ ɮɿɪɦɢ, ɳɨ ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɬɶ ɧɚ ɞɟɪɠɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɞɜɨɪɿɱɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ
регіонах з певними при"
ɡɚɞɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɮɿɪɦ ɨɞɧɨɞɟɧɨɤ.
4.
ɉɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɮɿɪɦɢ ɩɟɪɟɞ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ʀʀ ɚɤɬɢɜɿɜ ɿ
р о дн о " е кон о м і ч ни м и
ɡɚɫɬɚɜɧɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ.
умовами та узгодження
5.
ȼɜɟɫɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɢɦ ɫɭɞɚɦ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɬɟɪɦɿɧ
зобов'язань державних і
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ, ɩɪɢ ʀɯ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɿ ɡɪɢɜɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɪɨɛɿɬ
Передплатний індекс 21847
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Рис. 6. Фінансова складова механізму проведення реформи АПК

регіональних органів влади з надання системи
пільг резидентам зони.
Забезпечення сталого постачання населен"
ня республіки продуктами харчування в тому
асортименті, який дозволяють виробляти при"
родні умови та введення обліку і жорсткого
контролю за витрачанням бюджетних коштів.
Важливим аспектом виступає централізація в
рамках агентства закупівель для потреб регіо"
ну. Також виникають складності з інфраструк"
турою організації держзакупівель (холодиль"
ники, склади, транспорт та ін.). Цю проблему
слід вирішувати як за рахунок будівництва
об'єктів на умовах державного приватного
партнерства (ДДП), так і коштів, що залучають"
ся на конкурсній основі з боку зацікавлених
організацій. Наведені аспекти відображені в
таблиці 1.
Другий етап реформи носитиме суто фінан"
совий характер, що показано на рисунку 6.
Ми пропонуємо такі заходи реформування
моделі державного фінансування.
1. Стартовий ресурс складатиме 5—7 млрд
грн. — що приблизно дорівнює 50% обсягів на"
копиченого пільгового ПДВ на спецрахунках
суб'єктів спеціального режиму оподаткуван"
ня.
2. 2013—2015 рр. є періодом освоєння
фінресурсу у обсязі 50—70 млрд грн., що фор"
мується за рахунок використання фінансово"
лізингового плеча, залучивши ряд таких фінан"
сових інструментів, як механізм рефінансуван"
ня НБУ, механізм державних гарантій, лізин"
гові програми, міжнародні фінансові інстру"
менти.
3. У період 2015—2020 рр. прогнозується
мультиплікаця ресурсу та погашення зобов'я"
зань за користування ним.
Передплатний індекс 21847

Використання такого механізму можна по"
бачити на рис.
1. Кабмін та Мінагропрод визначають стра"
тегію використання ресурсу у вигляді накопи"
чених обсягів коштів на спецрахунку суб'єктів
спеціального режиму оподаткування та здійс"
нюють експертний відбір пріоритетних про"
ектів.
2. У свою чергу, Регіональне агентство:
— реалізує визначену стратегію через на"
дання права розподілу коштів накопиченого
пільгового ПДВ на спецрахунку агентства для
фінансування визначених пріоритетних про"
ектів, оскільки членами агентства є підприєм"
ства — суб'єкти спеціального режиму оподат"
кування;
— відкриття спеціального єдиного накопи"
чувального рахунку (контроль за наповненням
і збором ПДВ);
— надання коштів на будівництво об'єктів
інфраструктури за пріоритетними напрямами
(під бізнес"план), які пройшли експертний
відбір;
— часткове відшкодування коштів за
реалізованими проектами, лізингові про"
грами;
— створення системи фінансово"кредитно"
го ресурсу, використовуючи принцип "кредит"
ного плеча", контроль за використанням фінан"
сово"кредитного ресурсу.
Формула фінансування носитиме такий
зміст:
— 25—30% коштів на реалізацію програми
становитиме компенсація адміністративних
витрат на супроводжувальні та консультаційні
процедури;
— 70—75% — фінансування проекту за ра"
хунок ДПП на безповоротній основі та інвес"
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Таблиця 2. Внесення змін до Постанови КМУ від 12.01.11 № 11"Про затвердження Порядку
акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на
спеціальних рахунках, відкритих у банках"
ɑɢɧɧɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ
4. ɋɭɦɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɳɨ
ɚɤɭɦɭɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɯɭɧɤɭ,
ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɢɥɭɱɟɧɧɸ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɭ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 209.2 ɫɬɚɬɬɿ 209
Ʉɨɞɟɤɫɭ (2755-17), ɚ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ
2018 ɪ., ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɦɢ
ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɧɟɫɟ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.

ɇɚɲɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ
4. ɋɭɦɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɳɨ ɚɤɭɦɭɥɸɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɯɭɧɤɭ, ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɢɥɭɱɟɧɧɸ ɞɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. ɉ’ɹɬɞɟɫɹɬ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ
ɫɭɦɢ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɣ ɽɞɢɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɪɚɯɭɧɨɤ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɩɪɢ
Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɚɝɟɧɬɫɬɜɿ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɞɟɪɠɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɥɭɡɿ ȺɉɄ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɨɧ.
ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɚɤɢɯ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɉ’ɹɬɞɟɫɹɬ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨʀ ɫɭɦɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ.
209.2 ɫɬɚɬɬɿ 209 Ʉɨɞɟɤɫɭ (2755-17), ɚ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1
ɫɿɱɧɹ 2018 ɪ., ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɦɢ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ
ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ
ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.

тицій, які, у свою сергу, становитимуть 25—40%
питомої ваги даного пункту.
Така пропозиція буде мати ряд позитивних
наслідків.
Для галузі це можливість отримати додат"
кові інвестиції від іноземних партнерів в формі
технологій і обладнання; також залучатимуть"
ся значні кошти вітчизняних фінансових уста"
нов, що призводить до мультиплікативного
ефекту.
Для учасника ринку лізингові платежі фор"
муватимуться з прибутку підприємства до його
оподаткування на противагу механізму отри"
мання кредиту за рахунок фонду розвитку
підприємства, що формується з прибутку вже
після його оподаткування.
Для першочергового реформування систе"
ми необхідно внести такі зміни у законодавстві:

внесення змін до п. 209.2 ст. 209 Податкового
кодексу України, а саме:
— в абзаці 1 п. 209.2 статті 209 слова "та по"
вністю", "для інших виробничих цілей", "Зазна"
чені суми податку" виключити [3];
— внесення змін до Постанови КМУ від
12.01.11 № 11 "Про затвердження Порядку аку"
мулювання сільськогосподарськими підприєм"
ствами сум податку на додану вартість на спец"
іальних рахунках, відкритих у банках", виклав"
ши п. 4 Порядку в редакції, наведеній у таблиці
2 [2].
Термін проведення реформи має становити
не менш ніж 10 років. Це пояснюється тим, що
суб'єкти господарювання, які займаються аг"
рарною діяльністю, мають короткотривалий
капіталооборот, але, з другого боку, станов"
лення "на ноги" аграріїв малого та середнього

Ɉɛɫɹɝ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɥɭɡɿ,
ɦɥɪɞ.ɝɪɧ.
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Рис. 7. Кореляційне прогнозування наслідків запропонованої реформи
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бізнесу вимагає підготовки фахівців технічних
напрямів, що займає 4—5 років навчання.
ВИСНОВКИ

На основі кореляційного прогнозування
можна стверджувати, що запропоновані захо"
ди будуть носити хоч і не гіперболічний, однак
зростаючий характер. Така тенденція про"
слідковується на рисинку 7.
Ми можемо підсумувати, що економіка Ук"
раїни за своєю структурою наближається до
структури західних економік, де переважну
частку в структурі ВВП займає сфера послуг.
На момент розвалу СРСР сфера послуг у
структурі ВВП займала лише 26% і зросла май"
же до 75% у 2012 році. Разом з тим, частка
сільського господарства впала з 22% у 1991
році до 8 % ВВП в 2012 році [6]. Тим не менш,
можна помітити, що темпи інвестування в
сільське господарство (співвідношення інвес"
тицій в основний капітал до секторальної до"
даної вартості) значно перевищують темпи
інвестування в промисловість і сферу послуг.
Це говорить про зростаючу привабливості
інвестицій в сільське господарство протягом
останнього десятиліття.
Література:
1. Закон України "Про основні засади дер"
жавної аграрної політики на період до 2015
року" від 18.10.2005 № 2982"IV / Верховна Рада
України // Голос України. — 16.11.2005. — №
217.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку акумулювання
сільськогосподарськими підприємствами сум
податку на додану вартість на спеціальних ра"
хунках, відкритих у банках": від 12.01.2011 р.,
№ 11 [Електронний ресурс]. — Режим досту"
пу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11"
2011"%D0%BF
3. Податковий кодекс України № 2755 від
02.12.2010 р. // Офіційний вісник України. —
2010. — № 92. — Том 1. — Ст. 3248.
4. Хенс Л. Социально"экономический по"
тенциал устойчивого развития / Хенс Л. —
Суми: ИТД "Университетская книга", 2007. —
1120 с.
5. Лендьел М. Інституалізація процесів ре"
гіонального розвитку у країнах Центральної
Європи. Регіональна політика в країнах Євро"
пи. Уроки для України / Лендьел М. — Київ:
Логос, 2008. — 820 с.
6. Dingbusiness analyses [Електронний ре"
сурс] / Doing Business 2013, Smarter Regulations
for Small and Medium"Size Enterprises. — Режим
Передплатний індекс 21847

доступу: http://www.doingbusiness.org/reports/
global"reports/doing"business"2013
7. IFC international [Електронний ресурс].
— ПРОЕКТ IFC "Безопасность пищевой про"
дукции в Украине". — Режим доступу: http://
www1.ifc.org/wps/wcm/connect/RegPro"
jects_Ext_Content/IFC_External_Corpo"
rate_Site/UFSP_HomeRU
8. Міністерство аграрної політики України
[Електронний ресурс] / Звітування Міністерства
аграрної політики України за 2012—2013 рр. —
Режим доступу: http://minagro.gov.ua/dostup"
do"publichnoi"informacii?tid_hierachy=29
References:
1. Verkhovna Rada of Ukraine (18.10.2005),
The Law of Ukraine " On the Fundamentals of
State Agricultural Policy for 2015 ", Golos
Ukrainy, vol. 217
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (12.01.2011),
"Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
"On approval of storage farms amounts of VAT
on special accounts opened at banks"" , available
at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11"
2011"% D0% BF. (Accessed 22 September 2013).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (02.12.2010),
"Tax Code of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy,
vol. 1., p. 3248.
4. Hens L. (2007), Sotsyal'no"ekonomycheskyj
potentsyal ustojchyvoho razvytyia [Socio"
economic capacity of sustainable development],
YTD "Unyversytetskaia knyha, Sumy, Ukraine
5. Lend'el M. (2008), Instytualizatsiia protsesiv
rehional'noho rozvytku u krainakh Tsentral'noi
Yevropy. Rehional'na polityka v krainakh
Yevropy. Uroky dlia Ukrainy [Institutionalization
processes of regional development in Central
Europe. Regional policy in Europe. Lessons for
Ukraine], Lohos, Kyiv, Ukraine
6. Dingbusiness analyses (2013), "Doing
Business 2013, Smarter Regulations for Small and
Medium"Size Enterprises", available at: http://
www.doingbusiness.org/reports/global"reports/
doing"business"2013, (Accessed 22 August 2013).
7. IFC international (2013), "Project IFC about
the safety of food production in Ukraine",
available at: http://www1.ifc.org/wps/wcm/
connect/RegProjects_Ext_Content/IFC_Exter"
nal_Corporate_Site/UFSP_HomeRU, (Accessed
22 August 2013).
8. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine
(2013), "Reporting to the Ministry of Agrarian
Policy of Ukraine for 2012"2013 years", available
at: http://minagro.gov.ua/dostup"do"publichnoi"
informacii?tid_hierachy=29
Стаття надійшла до редакції 27.09.2013 р.

39

