
Таблиця 2. 

Пропозиції Аграрного союзу України у сфері фінансово-кредитної політики 

 

Завдання  
 

Проблема Шляхи вирішення Етап запровадження 

7. Оптимізація державного 
втручання у регулювання 
діяльності агробізнесу 
 
13. Створення умов для 
залучення прямих 
іноземних інвестицій 

1. Загроза посилення фіскального 
тиску на сільгосппідприємства 
середнього розміру, які відіграють 
значну роль у соціально-
економічному розвитку села 
 
 

Збереження фіксованого 
сільськогосподарського податку та 
спецрежиму ПДВ з одночасним 
уточненням умов застосування 
таких режимів виключно на основі 
відсотку сільгосппродукції (75% і 
більше) в загальному обсязі 
продукції, виробленої 
підприємством 

До 2020 року 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

5. Оптимізація системи 
державного контролю  

2. Неприпустимі витрати часу та 
ресурсів на спілкування з 
податковими органами 
 

Розробка механізму (сучасної 
технологічної процедури) 
адміністрування податків та 
контролю за сплатою податків з 
мінімізацією втручання 
контролюючих органів в поточну 
діяльність сільгосппідприємства 
 
Формування і запровадження в дію 
такого механізму 
 

Протягом 2014 року  
 
 
 
 
 
До кінця 2016 року 

5. Оптимізація системи 
державного контролю 

3. Несправедливість щодо 
податкового навантаження на 
господарства середнього у 
порівнянні з агрохолдингами  

Запровадження єдиної бази 
оподаткування з розрахунку на  
1 га, включення до неї пенсійних 
внесків та коштів, які сплачуються до 
інших спеціальних фондів 
 

Протягом 2014 року  
 

7. Оптимізація державного 
втручання у регулювання 
діяльності агробізнесу – 
7.2. Інші питання 

4. Відсутність можливостей щодо 
фінансування розвитку 
фермерських господарств, а також  
садівництва, виноградарства та 

Збереження державної підтримки 
фермерських господарств, а також  
спеціальних зборів у складі 
загальнонаціональних податків, 

До 2020 року 



ягідництва, хмелярства, 
льонарства, виробництва 
продукції в господарствах гірських 
та поліських районів 
 

спрямування їх на розвиток 
садівництва, виноградарства та 
ягідництва, а також державна 
бюджетна підтримка хмелярства, 
льонарства, виробництва продукції 
в господарствах гірських та 
поліських районів 
 

7. Оптимізація державного 
втручання у регулювання 
діяльності агробізнесу – 
7.2. Інші питання 

5. Відсутність кредитно-
фінансових інструментів та 
продуктів, спрямованих на 
забезпечення потреб 
сільгоспвиробника 

Подолання дефіциту на ринку 
кредитних ресурсів, наповнення 
ринку кредитно-фінансовими 
продуктами, спрямованими на 
обслуговування потреб 
сільгоспвиробника за ставками не 
більше 11% 
 
Розблокування механізму 
страхування сільськогосподарської 
продукції та аграрних розписок 
 
Налагодження адекватного 
функціонування Аграрного фонду 
України та Державної продовольчої 
зернової корпорації України 
 

До 2020 року 
 
 
 
 
 
 
 
До кінця 2014 року 
 
 
 
Протягом 2014 року 

 


