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Обґрунтування 

«Єдина комплексна Стратегія розвитку сільсько-

го господарства та сільських територій на 2015-

2020 роки», розробка якої почалася в 2014 році, 

була ініційована під політичним супроводом 

Міністерства аграрної політики та продовольст-

ва України (МАПП) та за постійної підтримки 

Європейської Комісії та інших міжнародних до-

норів. Стратегія була детально розроблена та 

проаналізована багатьма національними та 

міжнародними експертами, як представниками 

державних органів, так і науковцями.  

На політичному рівні Стратегія була прийнята 

МАПП у липні 2015 року та Національною Ра-

дою Реформ в листопаді 2015 року. В той час, 

як Стратегія добре сприймається Європейською 

Комісією, міжнародною донорською спільнотою 

та українськими державними органами, її імп-

лементація ускладнена через недостатню підт-

римку загальними політичними інститутами, а 

також аграрною бізнес спільнотою.  

Дослідження перспектив (прогноз), що моде-

люють вплив на аграрний сектор реформ, намі-

чених в рамках Стратегії, буде корисним для 

політичних діячів, представників бізнесу та вче-

них. Воно також зможе сформувати та сфокусу-

вати допомогу міжнародної донорської спільно-

ти на ключових моментах.  

Основний інструмент, який може бути ефектив-

но застосований для подібного моделювання – 

це модель «AGMEMOD». Ця модель була споча-

тку створена для цілей аналізу впливу Спільної 

Аграрної Політики (САП) на аграрний сектор 

європейських країн. Зараз ця модель викорис-

товується як інструмент політичної оцінки Гене-

ральним Директоратом Європейської Комісії з 

питань сільського господарства та розвитку 

сільських територій (DG Agri).  

Однією із сильних сторін AGMEMOD для розроб-

ки прогнозного дослідження в аграрному секто-

рі України є фокусування цієї моделі на специ-

фічних сільськогосподарських секторах (зерно-

ві, домашня худоба та молочне господарство). 

Окрім того, модель була протестована під час 

декількох оцінювань підходів до аграрної полі-

тики в рамках САП та є, таким чином, готовою 

для використання в моделюванні напрямків 

розвитку українського аграрного сектору.  

Основним бенефіціаром буде МАПП України, як 

основна установа, відповідальна за імплемента-

цію Стратегії та моніторинг її впливу.  

Сценарії моделювання 

Дослідження перспектив (прогноз) передбачає 

моделювання набору політичних сценаріїв, які 

базуються на реформах, окреслених у Стратегії. 

Тоді як не є можливим змоделювати вплив ко-

жного заходу, описаного у Стратегії, політичні 

сценарії дослідження будуть фокусуватися на 

тих моментах, від яких очікується значний 

вплив на сектор, та зв’язуватимуть їх з деталь-

ними заходами плану дій по Стратегії.  

Перспектива соціальної політики, вплив на на-

вколишнє середовище та розвиток сільської 

місцевості буде включено у дослідження в фор-

мі експертних оцінок та коментарів.  

Перші два сценарії будуть прораховані без 

будь-яких специфічних змін в аграрній політиці. 

Через відсутність достатніх даних AGMEMOD 

буде розраховуватися без врахування окупова-

них територій.  

Сценарій «Рамкові умови – ведення бізне-

су, як зазвичай» 

Цей основний сценарій буде описувати розви-

ток аграрного сектору в рамкових умовах пото-

чних загальних політичних умов та очікуваних 

макроекономічних параметрах. Цей сценарій 

буде використано для порівняння з іншими сце-

наріями.  

Сценарій «Оптимістичні рамкові умови»  

Цим сценарієм передбачається що загальні по-

літичні умови будуть покращені (наприклад, 

щодо нормалізації міжнародних відносин та 

вирішення внутрішнього військового конфлікту, 

створення ефективних структур управління, 

включаючи подолання корупції в державних 

органах, покращення аграрної освіти та науки) і 

це вплине на макроекономічні рамкові парамет-

ри.  

Загальна політика України змодельована відпо-

відно до Стратегії 20201. 

                                                 
1 Стратегія 2020 була прийняти рішенням Президента в січні 
2015 року. Вона передбачає декілька важливих реформ: 
дерегуляція та розвиток підприємництва, податкову рефор-
му, реформу корпоративного права, реформу фінансового 
сектору, реформу праці та багато інших. Ці реформи мають 
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Сценарій «Лібералізація ринку землі»  

В Україні близько 13 мільйонів власників землі 

володіють в середньому 2,5 га, при чому біль-

шість з них не обробляє свої ділянки, а здає їх в 

оренду підприємствам. Ця ситуація уповільнює 

інвестування в покращення родючості ґрунтів, 

техніку та сучасні технології загалом.  

Відповідно до Стратегії, Українська держава 

планує: «Створити розвинутий ринок сільсько-

господарських земель, покращити ринок оренди 

землі, забезпечити відкриту та прозору оренду 

земель, які знаходяться у державній та комуна-

льній власності, та вдосконалити кадастрову та 

реєстраційну системи». У 2016 році вже має 

бути запущений пілотний проект земельного 

ринку в окремих регіонах України (Посилання 

на Стратегію: Стратегічні пріоритети 2. Земель-

на реформа). 

Сценарій «Приватизація державної влас-

ності»  

Станом на 2016 рік приблизно 25% сільськогос-

подарських земель знаходяться у державній 

власності. Частина з них використовується не 

ефективно; частина з них взагалі не використо-

вується. Тут також криється значний ризик ко-

рупції, пов’язаної з передачею в оренду земель 

державної власності.  

Відповідно до Стратегії, ціллю держави є прива-

тизація сільськогосподарських підприємств, які 

знаходяться у державній власності, за виклю-

ченням Аграрного Фонду, лабораторій, Держав-

ного Резерву та деяких інших. На 2016 рік ціл-

лю є приватизація підприємств, на які припадає 

не менше 30% загальних доходів сільськогос-

подарських підприємств, які знаходяться у дер-

жавній власності (Посилання на Стратегію: 

Пріоритет 3.2 Реформа державної сільськогос-

подарської власності та аграрних підприємств, 

які знаходяться у державній власності).  

Сценарій 3 «Імплементація системи підт-

римки сільського господарства»  

Через постійну нестачу бюджетних ресурсів 

Україна створює систему підтримки, яка покла-

дається не на прямі виплати, а на податкові 

привілеї та звільнення від оподаткування. Ра-

зом, фіксований сільськогосподарський податок 

                                                                             
зробити свій внесок у покращення бізнес-клімату в Україні 
та, в результаті, збільшити ВВП. 

(ФСП) та режим спеціального оподаткування 

податком на додану вартість (ПДВ) складали 

93% від всієї підтримки сільського господарства 

в 2014 році, відповідно до підрахунків ОЭСР 

(OECD).  

В 2016 році Парламент ухвалив відміну спеціа-

льного режиму оподаткування ПДВ для сільсь-

когосподарських виробників починаючи з 2017 

року та скоротив розмір ПДВ, який виробники 

могли акумулювати для використання на власні 

потреби у 2016 році (до 80% для виробників 

рослинницької продукції, до 50% для виробни-

ків тваринницької продукції).  

Відповідно до Стратегії: 

 буде здійснено «поступовий перехід від 

державної підтримки в формі податкових 

пільг до гарантованої державної підтримки 

в формі бюджетних транзакцій»  

 держава планує «посилити заходи по підт-

римці «зеленої коробки» ('green box'), зок-

рема, щодо фінансування програм розвитку 

сільської місцевості, аграрного страхуван-

ня, тощо  

 держава створюватиме програми підтримки 

націлені спеціально на маленьких фермерів  

Посилання на Стратегію: Стратегічний пріори-

тет 5. Оподаткування, Пріоритет 6.4 Оцінка та 

спрощення державної підтримки в сільському 

господарстві, Пріоритет 6.5 Підтримка малих 

фермерів. 

Сценарій «Дерегуляція аграрного бізне-

су»  

Існує багато державних регулювань (напри-

клад, державне цінове регулювання, бюрокра-

тичні фітосанітарні процедури, тощо), які пере-

шкоджають розвитку бізнесу з точки зору торгі-

влі та інвестицій. Відміна цих регуляційних ме-

ханізмів підтримає економічний розвиток аграр-

ного сектору, і в той же час скоротить ризик 

розвитку корупції.  

Відповідно до Стратегії, здійснюватиметься «по-

ступовий перехід до лібералізації цінової полі-

тики», держава «реформуватиме систему інтер-

венційних операцій для скорочення її впливу на 

ринок та зосередження їхнього застосування 

тільки для попередження надзвичайних ситуа-

цій». В 2016 році, відповідно до Стратегії, уряд 
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має «відмінити регуляцію споживання аграрних 

продуктів та виробничі ціни».  

Цей сценарій має змоделювати лібералізацію 

цін. Вплив лібералізації на соціальні питання 

моделюватися не буде, однак, будуть включені 

коментарі експертів по питанням соціальної 

політики (Посилання на Стратегію: Стратегіч-

ний пріоритет 4. Продовольча безпека). 

 

Запропонована основна група 

Основна група включає професійних експертів 

та представників вищих інстанцій. Передбачена 

участь наступних членів основної групи:  

Політичне керівництво: 

 Владислава Рутицька, МАПП 

 Олена Ковальова, МАПП 

 Володимир Лапа, Державна служба Укра-

їни з питань безпечності харчових проду-

ктів та захисту споживачів  

 Ензо Даміані, Європейська Комісія, Київ 

 Ніколя Верле, Європейська Комісія, Київ 

 Ґуна Сальпутра, Об’єднаний дослідниць-

кий центр, Брюссель 

 Тарас Кутовий, Верховна Рада 

 

Представники бізнесу: 

 Алекс Ліссітса, IMC 

 NN, ACC 

 NN, EBA 

 Михайло Соколов, Всеукраїнська Аграрна 

Рада 

 Генадій Новіков, Аграрний Форум 

Офіційна експертиза:  

 Ігор Славін, Державна служба України з 

питань геодезії, картографії та кадастру  

 Баграт Ахіджанов, МАПП Департамент фі-

нансово-кредитної політики 

 Володимир Топчій,  МАПП Департамент 

землеробства та технічної політики в АПК 

 Микола Мороз, МАПП Департамент продо-

вольства  

 Володимир Кудінов, МАПП Департамент з 

управління державною власністю  

 Андрій Кінщак, МАПП Департамент стратегії 

та економічного розвитку 

 Ярослав Гадзало, НААН України 

 Юрій Лупенко, Інститут аграрної економіки 

 Віталій Башинський, експерт в області ве-

теринарної медицини 

Наукова експертиза: 

 Мартин Банзе, Інститут фон Тюнен (von 

Thünen), Німеччина 

 Петра Саламон, Інститут фон Тюнен (von 

Thünen), Німеччина 

 Верена Вольф, Інститут фон Тюнен (von 

Thünen), Німеччина 

 Олекса Степанюк, IER
2
  

 Олег Нів`євський, IER 

 Вероніка Мовчан, IER 

 Тарас Гагалюк, IAMO 

 

Дорожня карта 

03.2016 – презентація концепції прогнозу для 

центральної групи 

04.2016 – навчальна поїздка українського екс-

перта до Інституту фон Тюнен (von Thünen), 

Німеччина з наміром здобути навички по корис-

туванню моделлю  

05.2016 – презентація методології для центра-

льної групи  

07.2016 – презентація попередніх результатів 

для центральної групи  

09.2016 – презентація методології попередніх 

результатів на семінарі EAAE в Києві 

11.2016 – презентація перед заключного звіту 

у Брюсселі на фінальній зустрічі в рамках прое-

кту AGRICISTRADE  

12.2016 – презентація першого заключного 

звіту на конференції «Doing Agribusiness» («Ве-

дення аграрного бізнесу») УКАБ 

Далі – регулярна робота моделі на основі запи-

тів МАПП.  
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