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ТЕМА ВИПУСКУ:

КООПЕРАЦІЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Про Інформаційно-аналітичний бюлетень
“Путівник експортера”
Цей бюлетень став продовженням Інформаційного-аналітичного бюлетеня “Експорт МСП: від А до Я” та Інформаційного
бюлетеня “Путівник експортера”, які готувалися Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) в
рамках програми USAID “Лідерство в економічному врядуванні” (ЛЕВ). За період реалізації Програми USAID ЛЕВ (грудень
2014 року – грудень 2017 року) було підготовлено по сім випусків кожного з цих бюлетенів. Перший випуск двох
бюлетенів було підготовлено в квітні 2016 року.
ІЕД, який був партнером у впровадженні Програми USAID ЛЕВ, продовжить підготовку Інформаційно-аналітичного
бюлетеня “Путівник експортера” в рамках проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, що фінансується Європейським Союзом і
співфінансується Міжнародним фондом “Відродження” та реалізується Інститутом.
Оновлений “Путівник експортера” об’єднає в собі окремі, найбільш популярні рубрики двох попередніх бюлетенів і буде
спрямований на підвищення обізнаності представників МСП та бізнес-асоціацій у технічних аспектах здійснення
зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаної, зокрема, зі спрощенням процедур торгівлі. Кожний випуск буде присвячено
окремій темі.
Основна мета наших матеріалів:


поширення актуальної інформації з широкого кола питань щодо спрощення процедур торгівлі та експортної діяльності;



поглиблення розуміння представниками МСП та бізнес-асоціацій сучасної торговельної політики й практики виходу на зарубіжні ринки;



сприяння МСП у формуванні та зміцненні їхньої експортної спроможності шляхом глибшого розуміння як системи,
так і окремих елементів здійснення зовнішньої торгівлі.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій - міжнародно визнаний незалежний український аналітичний центр, заснований у 1999 році.
ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в секторі
МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня.
ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус-прогнозу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів з метою оцінки

ділового клімату та

очікувань українського бізнесу.
ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює
з центральними та місцевими органами влади, вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями
громадянського суспільства.
Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги.
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ТЕМА ВИПУСКУ № 3 (10)
Кооперація, як інструмент підвищення конкурентоспроможності

У ЦЬОМУ ВИПУСКУ:
__________

Кооперація, як інструмент
підвищення конкурентоспроможності
4-10
___________________

Державні заходи підтримки фермерських господарств та
с/г кооперативів з державного бюджету у 2018 році
10-15
______________

Погляди авторів, висловлені в цьому матеріалі, відображають особисту позицію авторів і можуть не
збігатися з позицією Європейського союзу та/або Міжнародног о фонду “Відродження”
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КООПЕРАЦІЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Кооперація є ефективним інструментом для виходу малих та середніх
товаровиробників на світові ринки
Сьогодні кооперація в Україні поступово набирає обертів і починає стрімко розвиватися. Малі та
середні товаровиробники почали розуміти необхідність об’єднання для виходу на зовнішні ринки з
конкурентоспроможним товаром та конкурентними умовами його поставок. Саме об’єднання в
кооперативи дає можливість малим підприємствам конкурувати на зовнішніх ринках та забезпечувати
стабільний розвиток.
Термін "кооператив" походить від лат. cooperation - співробітництво і, як тлумачить сучасний економічний словник, означає підприємство, організацію, створені шляхом добровільного об'єднання осіб на
пайовій основі для здійснення підприємницької діяльності.
Сторіччя тому на території нашої країни вже існували сільськогосподарські кооперативи. Одним із
перших кооперативних утворень в Україні було Харківське споживче товариство, започатковане в
1866 році.
Сьогодні, за даними Міністерства аграрної політики, в Україні зареєстровано більше тисячі
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК). Але, на жаль, тільки 56 % із них працюють.
Інші, фактично, надають в оренду землю великим холдингам. Найбільша кількість працюючих кооперативів у Івано-Франківській, Черкаській, Київській, Херсонській та Тернопільській областях.
Економічна активність СОК залишається досить низькою, що спричинено, зокрема, недостатністю
спеціалізованих державних програм підтримки розвитку об’єднань дрібних виробників сільськогосподарської продукції, а також відсутністю достатнього досвіду у членів таких кооперацій.

У цьому розділі :


Що таке сільськогосподарський кооператив в Україні.



Як працює кооператив: на прикладі української кооперації (умови роботи, переваги від
об’єднання, результати діяльності).



Історія успіху: молода українська кооперація.
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КООПЕРАЦІЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Сільськогосподарський кооператив в Україні, що це таке?
Основним нормативно-правовим актом, який визначає правові, організаційні, економічні та фінансові
засади утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів є Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» № 469/97-ВР від 17 липня 1997 року в редакції Закону № 5495-VI від 20
листопада 2012 року.
Сільськогосподарський кооператив (СОК) є ю ридичною особою, що була утворена виробниками сільськогосподарської продукції (фізичними та/чи юридичними особами), які добровільно
об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції рослинництва,
тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних
ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економічних,
соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Різновиди кооперативів
Cільскогосподарські кооперативи розподіляються на ВИРОБНИЧІ та ОБСЛУГОВУЮЧІ
ОБСЛУГОВУЮЧІ кооперативи, залежно від виду діяльності, поділяю ться на:

переробні
заготівельно-збутові
постачальницькі
багатофункціональні
інші
Сільсь- когосподарські кооперативи можуть бути «комерційними» та «некомерційними».

Як створити кооператив?
Усі дії, спрямовані на створення СОК умовно можна поділити на 8 етапів:
1). Створення ініціативної групи.
2). Розробка концепції діяльності кооперативу.
3). Визначення найменування та юридичної адреси кооперативу.
4). Підготовка статуту кооперативу.
5). Проведення установчих зборів.
6). Підготовка пакету документів та їх подання на державну реєстрацію.
7). Відкриття банківського рахунку.

8). Розробка та затвердження Правил внутрішньогосподарської діяльності.
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КООПЕРАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Кооператив працює: приклад української кооперації
В одному з наших випусків ми вже розповідали історію успіху роботи Кооперації виробників часнику
України UkrUp і наводили цю організацію як приклад вдалого експортного підприємства. Цього разу
більше уваги приділімо саме роботі діючого кооперативу на прикладі UkrUp: його створення, умов
роботи, переваг об’єднання тощо.

Кооперація виробників часнику України UkrUp працює з 2015 року, спеціалізується на вирощуванні,
переробці та торгівлі часником. Співзасновники UkrUp самостійно пройшли тернистим шляхом
помилок та успіхів, не маючи можливості вчитися на досвіді інших. За весь період роботи стикалися з
багатьма проблемами, як, наприклад, із відсутністю структурованої інформації щодо вирощування,
зберігання, переробки часнику та його реалізації. Саме тому виникла ідея започаткувати рух,
спрямований на кооперацію українських виробників часнику.
Основні переваги кооперації на прикладі UkrUp:
Обмін досвідом







Обговорення тонкощів вирощування часнику
Спільна покупка інформації, замовлення семінарів і т. п.
Обмін контактами та знижками постачальників
Сертифікація продукції та виробництва
Зустрічі, круглі столи, виїзди на поля







Оренда техніки і агрегатів
Зберігання і доставка
Митне оформлення
Послуги юристів
Маркетингові послуги

Обмін послугами

Спільні продажі







Постійний моніторинг зовнішніх ринків
Просування на зарубіжних електронних майданчиках
Спільні канали продажу - ринки, агенти і т. п.
Збільшення партій товарів для оптовиків
Побудова спільного логістичного ланцюга поставок







Оренда місць на міжнародних виставках
Спільна оренда складів
Купівля техніки в складчину
Купівля обладнання суміжних циклів
Наймання консультантів, представників

Спільні покупки

Співтовариство UkrUp це:
19

Фермерських господарств

1

2

Переробних компанії

265 Гектарів під часник

Виробник техніки
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КООПЕРАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Умови участі у Кооперативі UkrUp

3. Супровід у вирощуванні

1. Оцінка можливості вирощування

Членський внесок 3 000 грн
Аналіз ґрунту (17 показників)
 Аналіз ґрунту на нематоду
 Аналіз ґрунту фітопатологія
 Розрахунок системи живлення
 Індивідуальна техкарта
 Розрахунок системи поливу
 Консультації агронома
 Додаткові аналізи окремо


Заповнення анкети
 Отримання висновку




2. Отримання базової інформації

Подача заяви
Вступний внесок 3 000 грн
 Отримання конференції 2016
 Отримання конференції 2017
 Базова техкарта
 ЗЗР за закупівельною ціною
 Обмін досвідом у співтоваристві
 Оренда техніки за спец ціною



4. Співробітництво у збуті врожаю

Зобов’язання продати через
Кооператив 30% врожаю
 Прозоре ціноутворення


За три роки роботи UkrUp вдалося вийти на ринки Америки та Європи. У 2017 році квота на безмитне
ввезення часнику до ЄС була закрита 8 листопада, і UkrUp став частиною цього процесу. Кооперація
співпрацює з основними рітейлерами Києва. У 2018 році почали вирощувати інші овочеві культури,
такі як салат, броколі, кавун, гарбуз. На кінець 2018 року UkrUp має 12 учасників кооперативу.
Досвід роботи UkrUp упевнено говорить, що об’єднання в кооперації дуже вигідне для малого та
середнього підприємства, але треба забути про те, що на трьох українців є три гетьмани і почати
довіряти один одному. Кооперативи мають можливість отримувати державну підтримку. Об’єднання в
кооперацію дозволяє вирішувати питання щодо забезпечення необхідних обсягів заготівлі продукції,
забезпечення зберігання, логістики, пакування та стабільних обсягів реалізації. Об’єднання здатні вирішити значну кількість спільних завдань своїх членів.
Державна підтримка може сприяти перспективам розвитку кооперації і рухати їх у нашій країні.
Вирішення спільних проблем, вихід на нові ринки збуту та отримання прибутку є головними чинниками об’єднання малого та середнього бізнесу в кооперації. В Україні процес створення кооперативів
активізується, але є ще недостатньо активним. Оскільки серед підприємців поширені сумніви і
недовіра до таких об’єднань. Також дається взнаки нездатність підприємців домовлятися між собою.
У зв’язку з цим важливо продемонструвати ефективність і можливості кооперації на прикладі результатів діяльності чинних об‘єднань. З огляду на це, пропонуємо до уваги «історії успіху» об’єднань
виробників картоплі та фундука, які тільки розпочали свою діяльність.
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КООПЕРАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Розкажіть, із чого народилася ідея кооперації.
Ми працюємо в картопляному бізнесі близько
чотирьох років. За цей час встигли зрозуміти,
наскільки роздроблені виробники картоплі та
скільки вони мають проблем, починаючи із забезпечення насінням, недосконалістю технологій
вирощування, відсутністю інфраструктури зі зберігання врожаю, відсутністю можливостей сформувати товарну партію та багато іншого. Тому виникла ідея створення кооперативу «Волинська картопля».

Історія успіху – молода українська
кооперація на Волині

Які умови участі в кооперативі.

Головною умовою участі суб’єкта є наявність
обсягів вирощуванням картоплі від 5 га та більше.
У кінці липня 2018 року у Волинській області Також необхідна згода на виконання всіх статутбуло створено два сільськогосподарські об- них умов, правил внутрішнього порядку коопераслуговуючі кооперативи (СОК) із виробництва тиву, зокрема, згода на фінансові внески, хоча їхкартоплі та фундука.
ній розмір незначний.
За інформацією департаменту агропромислового У рамках діяльності кооперативу ми здійснюємо
розвитку Волинської обласної державної адмініст- оптову закупівлю засобів захисту для рослин
рації, зокрема, 24 липня 2018 року в селі Заборолі відповідно до технологічних карт вирощування
Луцького району був створений СОК виробників картоплі, закупівлю мінеральних добрив, забезпекартоплі.
чуємо інфраструктурою зберігання – сховищами,
До кооперативу ввійшли 12 засновників, у т. ч.
одноосібників, 2 фермерські господарства - "ЕкоТур" та "Шегедин" - і 1 приватний підприємець.
Засновники кооперативу вирішили працювати під
брендом "Волинська картопля"».

купуємо потужну техніку для спільного використання членами кооперативу.
Які досягнення Ви вже маєте?
На час створення кооперативу сільськогосподарський рік уже закінчувався, і тому, в основному,
вся робота була спрямована на формування
партій товару для продажу продовольчої картоплі.
Також були проведені перші навчання членів
кооперативу.

Також 27 липня 2018 року в селі Смолигові Луцького району був створений СОК виробників фундука, який об'єднав 9 засновників, із яких 4
одноосібники і 5 фермерських господарств:
«Агроорганік»,
«Олміт»,
«Михальчук»,
«Валентино» і «Мельников сад». Цей кооператив На сьогодні ми зробили перший крок і відправляємо партію дефіцитних сортів картоплі в одну з
працюватиме під брендом «Фундук Волині».
країн ЄС із попередніми намірами тієї сторони
Один із співзасновників СОК «Волинська закуповувати досить значні обсяги такої картоплі,
картопля» - Анатолій Аршулік - розказав про цю починаючи з наступного року.
ініціативу, відповівши на декілька запитань.
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КООПЕРАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Як, на Вашу думку, місцеві центральні Які плани на майбутнє?
органи влади можуть вирішити наявні
По-перше, це збільшення обсягів урожаю
проблеми та допомогти кооперативам. Які
продовольчої картоплі та початок вирощування
проблеми існують у співпраці з державою?
картоплі для виробництва чіпсів. Уже відбулася
У нас в області є програма бюджетної підтримки зустріч із представниками заводу з виробництва
сільгоспвиробників. У минулому році ця програ- чіпсів. І ми вже розуміємо, хто з представників
ма передбачала співфінансування або районних кооперативу буде мати контракт на вирощуванбюджетів, або територіальних громад. Але, як ня таких сортів картоплі.
показала практика минулого року, на жаль, териПо-друге, це вирощування висококрохмальних
торіальні громади або районні бюджети не поспісортів картоплі з попереднім розмножуванням
шають надавати таку підтримку. Саме тому ці
насіннєвого матеріалу для вирощування, з таким
програми в частині співфінансування не спрацюприцілом, щоб через рік кооператив почав
вали. І тому на наступний рік до обласного
працювати з крохмальними заводами, бо на
бюджету внесені зміни щодо підтримки таких
сьогодні нема в достатній кількості сортів
підприємств тільки з обласного бюджету, у т. ч. і
картоплі з високим вмістом крохмалю.
кооперацій. Крім того, процедури державної
підтримки, передбачені минулого року, були Які Ви бачите перспективи розвитку
забюрократизовані, існувала значна кількість кооперації в Україні?
різноманітних перешкод, які не дозволили
В Україні кооперація – це молода справа. В усьоскористатися наявними механізмами підтримки.
му світі кооперація є важливою, зокрема в с/г
Більше того, виробники картоплі були виключені
сфері. Тому я впевнений, що в Україні це шлях,
з державної допомоги.
яким повинні сьогодні йти дрібні та середні вироАле нас почули і внесли відповідні зміни, що бники. Це дозволить не залежати від великих
врахували наші пропозиції. З наступного року на агрохолдингів, що стали монополістами і
підтримку зможуть розраховувати не тільки диктують свої умови, знищуючи цим маленького
молочні, тваринницькі або ягідні кооперативи, а та середнього виробника.
й виробники картоплі.
Щиро дякуємо за розмову.
Крім цього, на сьогоднішній день значною
проблемою для кооперації є колізія норм права
щодо реєстрації кооперативів неприбутковими
організаціями.
За загальним міжнародним принципом усі члени
кооперативу мають від прибутку кооперативу
відняти витрати на здійснення його діяльності, а
решту розподілити серед членів кооперативу. На
жаль, позиція податкових органів в Україні інша.
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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ З
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У 2018 РОЦІ
Сума державної підтримки аграрного сектору передбачена:
у 2016 році - 0,4 млрд грн;
у 2017 році - 5,5 млрд грн.
7 лютого 2018 року Кабінетом Міністрів України було схвалено Програми підтримки аграрного
сектору за основними напрямами у рамках Державного бюджету на 2018 рік на загальну суму
6,3 млрд гривень.

ПЕРЕДБАЧЕНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
У 2018 РОЦІ


ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ В АПК ШЛЯХОМ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ



ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА



ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ТА КООПЕРАТИВІВ



ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ



ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ХМЕЛЯРСТВА, ЗАКЛАДАННЯ МОЛОДИХ САДІВ, ВИНОГРАДНИКІВ ТА
ЯГІДНИКІВ І НАГЛЯД ЗА НИМИ

У цьому розділі більш детально буде розкрито тему державної підтримки фермерських
господарств та кооперативів, зокрема:




Заходи з підтримки фермерських господарств та с/г кооперативів.
Стан державного фінансування АПК і фактичне виділення коштів.
Показники фактично використаних коштів на прикладі окремої області.
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ЗАХОДИ З ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ТА С/Г КООПЕРАТИВІВ
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової
підтримки розвитку фермерських господарств, затверджений Постановою КМУ від 07.02.2018 № 106
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА НАДАЄТЬСЯ
фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, у власності та/або користуванні якого
перебувають землі сільськогосподарського призначення; зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки);
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам:
молочарського, м’ясного напрямів, до складу яких входит име менше 20 членів, серед яких
повинно бути одне і більше фермерських господарств, а інші - фізичні особи, у власності та/або
користуванні кожного з яких перебувають землі сільськогосподарського призначення, та за наявності тварин вони мають бути ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства;
плодово-ягідного, овочевого напрямів, а т акож із заг от івлі т а переробки дикорослих яг ід, г рибів
і рослин, до складу яких входять не менше як 7 членів, серед яких повинно бути одне і більше
фермерських господарств, а інші - фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких
перебувають не більше 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Зазначені сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи є одержувачами фінансової підтримки, передбаченої в
державному бюджеті, за програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» за напрямком
«Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів».
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи для отримання фінансової підтримки подають до регіональної
комісії документи, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року № 106, а саме:










заявку (у двох примірниках);
копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою членами кооперативу;
довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформовану в
електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
копію договору з постачальником обладнання;
копію документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість та 30 відсотків вартості придбаного
обладнання;
копію векселя, виписаного постачальнику обладнання;
копії підтвердних документів щодо одержання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом обладнання.

За результатами розгляду поданих заявок та документів регіональні комісії приймають рішення про надання
фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, протягом п’яти робочих днів
формують реєстри одержувачів зазначеної фінансової підтримки та подають їх до Мінагрополітики.
Більш детальну інформацію ви можете отримати в Департаменті агорпромислового розвитку ОДА.
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ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ТА С/Г КООПЕРАТИВІВ
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА НАДАЄТЬСЯ ОДЕРЖУВАЧАМ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:

Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції
Часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного
виробництва, закупленого у фізичних осіб –підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію, не більше 60 000 гривень на одне господарство (без ПДВ).

Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими
сільськогосподарськими дорадчими послугами
Сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг за
напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг,
юридичні консультації у розмірі 90 відсотків вартості (без ПДВ), але не більше ніж
10 000 гривень на 1 фермерське господарство чи СОК.

Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів
Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам молочарського, м'ясного, овочевого, плодово-ягідного напрямів діяльності компенсується 70 відсотків вартості придбаного обладнання зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції (не більше
ніж 3 000 000 гривень на один кооператив) за умови попередньої оплати СОК постачальнику 30 відсотків її вартості.

Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської
техніки та обладнання вітчизняного виробництва
Часткову компенсацію у розмірі 40 відсотків вартості придбаної сільськогосподарської
техніки та обладнання вітчизняного виробництва фермерські господарства можуть
отримати на безповоротній основі через державний банк, при цьому заявки та підтвердні
документи подаються за двома програмами.
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ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ТА С/Г КООПЕРАТИВІВ
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА НАДАЄТЬСЯ ОДЕРЖУВАЧАМ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:

Здешевлення кредитів
передбачено компенсацію за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за
користування кредитами, залученими у національній валюті через державний банк.
Компенсація: до 1,5 облікової ставки НБУ, але не вище розміру, передбаченого
кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт.
Відсоткові ставки за кредитами, залученими до 1 го року, якщо сума кредиту не
перевищує 500 000 грн.
Відсоткові ставки за кредитами, залученими до 3-х років, якщо сума кредиту не
перевищує 9 000 000грн.

Бюджетна субсидія на 1 га для новостворених фермерських
господарств
Надається новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення
(зареєстрованих не раніше 1січня 2016 року), 3000 грн на 1 га для впровадження
сільськогосподарської діяльності , але не більше 60 000 грн на одне господарство.
Підтримка новостворених фермерських господарств шляхом надання бюджетної
субсидії на 1 га здійснюватиметься через Український державний фонд підтримки
фермерських господарств.

Бюджетна субсидія на 1 га для членів фермерських господарств
Фермерським господарствам (крім новостворених) у 2018 році виділяється бюджетна
субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, в розрахунку на
одного члена фермерського господарства (який станом на 1 січня 2018 р. був та на
період отримання бюджетної субсидії є членом фермерського господарства).
Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не може
перевищувати 30000 гривень.
Надання бюджетної субсидії здійснюватиметься через Український державний фонд
підтримки фермерських господарств.
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СТАН ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ АПК і ФАКТИЧНЕ ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ
За даними Міністерства аграрної політики України станом на 30.11.2018 виконавцям бюджетних
програм згідно річного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету
України спрямовано 8 171,836 млн грн, з них за основними програмами підтримки розвитку
АПК – 2 576 503,1 тис грн, а саме за бю джетними програмами:

Найменування програми державної підтримки

Заплановано
на 2018 рік

Виділено станом
на 30.11.2018

Підтримка заходів в агропромисловому комплексі
шляхом здешевлення кредитів

66,0 млн грн

37 657,0 тис грн

Підтримка галузі тваринництва

4000,0 млн грн

1 869 333,1 тис грн

Підтримка сільгосптоваровиробників (часткова компенсація
вартості сільськогосподарської техніки)

945,0 млн грн

526 558,5 тис грн

Підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів,
виноградників та ягідників і нагляд за ними

300,0 млн грн

101 016,7 тис грн

Підтримка розвитку фермерських господарств та
кооперативів

1000,0 млн грн 41 937,8 тис грн

- часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції – 1 085,3 тис грн.;
- часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими
послугами – 43,6 тис грн залишок на реєстраційному рахунку відсутній;
- часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва – 36 338,5 тис грн.;
- часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами,
наданими державними банками – 3 166,4 тис грн.;
- фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – 1 303,9 тис
грн, залишок на реєстраційному рахунку відсутній;
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ПОКАЗНИКИ ФАКТИЧНО ВИКОРИСТАНИХ КОШТІВ НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМОЇ ОБЛАСТІ
Механізм державної підтримки продемонстровано на прикладі
Кіровоградської області.
Інформацію надано Департаментом агропромислового
розвитку Кіровоградської ОДА

Кіровоградська область
Підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів
ПЕРЕДБАЧЕНО (область)
3 369,0 тис. грн
СПЛАЧЕНО
980,2 тис. грн.

Станом на 01.11.2018
року надано право на компенсацію відсоткової ставки 6-и
суб’єктам господарювання області за залученими
кредитами на суму 18 496,2 тис. грн.
з розрахунковим розміром компенсації 1 855,4 тис. грн.

Підтримка розвитку фермерських господарств та с/г кооперативів
ПЕРЕДБАЧЕНО (Україна)
1 000 000 тис. грн
НАРАХОВАНО
767 тис. грн.

Станом на 01.11.2018 року
16 суб'єктів господарювання області подали заявки на компенсацію вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва, 1 суб'єкт господарювання подав заявку на компенсацію вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції

Підтримка сільгоспвиробників
ПЕРЕДБАЧЕНО (Україна)
945 000 тис. грн
НАРАХОВАНО
12 144 ,13 тис. грн.

Станом на 01.11.2018 року
174 с/г підприємств отримали часткове відшкодування вартості
232 одиниць техніки та обладнання

Підтримка галузі тваринництва
ПЕРЕДБАЧЕНО (Україна)
4 000 000 тис. грн
НАРАХОВАНО
9 311,2 тис. грн.

Станом на 01.11.2018 року
нараховано дотацію 2809 фізичним особам за утримання
5292 голів молодняка ВРХ
28 підприємствам надано підтримку за утримання 7985 голів корів
молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напряму продуктивності
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Проект «Сприяння розвитку торгівлі за рахунок сприяння діалогу між представниками громадянського
суспільства й органами державної влади (Діалог зі Сприяння Торгівлі)» за фінансової підтримки
Європейського Союзу та співфінансування МФ «Відродження»
Термін виконання: квітень 2014 - грудень 2018
Загальна мета:
зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення і сприяння реалізації за-ходів політики зі сприяння
розвитку торгівлі, що створює підґрунтя для успішної інтеграції України у світову економіку взагалі й подальшу
інтеграцію в ЄС зокрема.

ЦІЛІ:


Покращення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних заходів,
спрямованих на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки прогресу їх виконання, а також
пропагування змін, що створюють комфортні для ведення бізнесу умови



Сприяння політичному діалогу між бізнес-асоціаціями / НУО й органами державної влади, спрямованому на
реалізацію заходів політики сприяння розвитку торгівлі



Зменшення витрат зовнішньої торгівлі в Україні

Виконавець проекту Громадська організація «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій»

КОНТАКТИ
Рейтарська 8/5-А, 01030 Київ, Україна
тел. + 38 044 278-63-42, факс + 38 044 278-63-36
www.tfd.ier.com.ua | www.ier.com.ua

АВТОРИ ВИПУСКУ:
Андрій БУТІН
Олена РУБАНІК
Тел. +38 044 -235-64-85, +38 044 278-63-42
е-mail: butin@ier.kiev.ua
rubanik@ier.kiev.ua
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