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Не менш дискусійною залишається процедура реєстрації податкових 

накладних в системі електронного адміністрування, що передбачає 

обов‘язкову наявність необхідного залишку коштів, розрахованого за 

визначеною Податковим кодексом формулою, що включає загальну суму 

ПДВ в отриманих податкових накладних, суму імпортного ПДВ, від яких 

віднімається сума раніше виданих податкових накладних, сума ПДВ, 

заявленого до бюджетного відшкодування та сума перевищення загальної 

суми податкових зобов’язань над сумою податкових зобов’язань у раніше у 

зареєстрованих ПН. Результат цих обчислень покаже суму, на яку платник 

ПДВ може видати податкові накладні своїм покупцям [2]. Чи включається у 

таку суму розподілена на користь платника податку різниця, не зрозуміло. 

В умовах відсутності економічної та геополітичної стабільності прагнення 

уряду будь-якої ціною наповнити державний бюджет частково можна 

зрозуміти. Проте, на нашу думку, потрібна певна поступовість у зміні 

пропорцій розподілу між публічним сектором і аграріями – так званий 

перехідний період. Особливо з урахуванням факту, що зазначені пільги було 

заплановано до застосування до 2018 р. Крім того, на замін скороченій таким 

чином прихованій дотації, необхідно запропонувати аграріям механізми, 

алгоритми та методи, що стануть стимулювати нові, технологічно більш 

досконалі способи вирощування сільськогосподарської продукції, її обробки, 

зберігання та транспортування. Розробка методичних підходів щодо 

запровадження організаційно-фінансового механізму податкового 

планування в умовах специфічних режимів має стати предметом подальших 

досліджень. 
 

1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ 
2. Електронне адміністрування ПДВ. Агробізнес Сьогодні [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.agro-business.com.ua/pytannia-bukhgalteriii/2473-elektronne-administruvannia-

pdv.html 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ 

 

доцент Бурлакова І.М., студент гр. ЕФ-51/е Шафорост Ю.В. 

Сумський державний університет (Україна) 

 

Інтеграційні процеси потребують від нашої держави визначення певних 

напрямів трансформації економіки. Україна обрала напрям європейської 

інтеграції, що було підкріплено підписанням Угоди про асоціацію. 

Міжнародна економічна інтеграція тісно пов’язана з міжнародною торгівлею, 

яка є невід’ємною частиною світової глобалізації. Внаслідок зростання 

показників динаміки ринків з’являються нові вимоги до якості товарів і 

послуг національних виробників, особливо до виробників 

сільськогосподарської продукції. Розвиток експортного потенціалу 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/
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сільськогосподарської продукції стає запорукою зростання економіки в 

цілому, що передбачає, у тому числі, підвищення кваліфікації персоналу та 

якісну зміну системи адміністрування бізнесом. 

Сільське господарство в Україні є однією з провідних галузей економіки і 

має значний потенціал. Україна є однією з найбільш землезабезпечених країн 

світу. Площа сільськогосподарських угідь України становить понад 20% 

площі угідь у 28 країнах-членах Європейського Союзу. З розрахунку на 

одного жителя України припадає 0,8 га сільськогосподарських угідь, у тому 

числі 0,67 га ріллі, тоді як у середньому по країнах ЄС ці показники 

становлять відповідно 0,38 та 0,22 га. Частка ріллі у загальносвітових обсягах 

становить 2,3%.  

За 11 місяців 2015 року експорт продукції аграрного сектору становив 

більше $13 млрд, що складає майже 40% від загального експорту 

України. Значні обсяги експорту доводять високу якість та безпечність 

продукції, яка користується попитом на світовому ринку.  

Загалом географічна структура експорту сільськогосподарської продукції 

за 7 місяців 2015 року виглядає таким чином: Країни Азії – 46,6% 

($3,6 млрд); Країни ЄС – 25,3% ($1,96 млрд); Африканські країни – 14% 

($1,08 млрд); Країни СНД – 11,1% ($0,86 млрд); США – 0,3% ($0,027 млрд); 

Інші країни – 2,7% ($0,2 млрд).  

Проте, варто визнати, що порівняно з аналогічним періодом 2014 року 

відбулося зменшення вартості експорту сільськогосподарської продукції на 

16,8%, зокрема внаслідок зниження рівня цін. Це демонструє порівняльна 

таблиця (табл. 1) [1].  

 

Таблиця 1 − Експорт сільськогосподарської продукції України, 2014-2015 рр. 

Продукт 

 

1-7 місяці 2014 1-7 місяці 2015 Зміна 2015 до 2014, % 

Кіль-

кість, 

млн 
тонн 

 Ціна,      
дол./           

тон- ну 

Вар-

тість, 

млн 
дол. 

Кіль-
кість, 

млн тонн 

 Ціна, 
дол./ 

тон-ну 

Вар-

тість 

млн 
дол. 

Кіль-

кість 
Ціна 

Вар-

тість 

Пшениця 3,3 247 815 3,7 188 696 112% 76% 85% 

Кукурудза 11,1 204 2264 13 161 2093 117% 79% 92% 

 

Варто зазначити, що тенденції у наступні роки будуть дещо іншими, 

оскільки після підписання Угоди про асоціацію з ЄС вихід українських 

товарів на європейські ринки буде простішим унаслідок скасування мита для 

83,1% товарних позицій сільськогосподарських товарів. 2% 

сільськогосподарської продукції підпадає під нульові тарифні квоти, які 

будуть знижуватися протягом 10 років. Сумарний ефект від підписання 

Угоди та скасування митних тарифів на експорт сільськогосподарської 

продукції оцінюється у 383 млн. євро на рік і прогнозується подальше 

зростання цієї суми. Тому українським аграріям варто звернути особливу 
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увагу на нові можливості та максимально докласти зусиль для досягнення 

значних економічних вигод.  

В результаті здійсненого аналізу перспектив розвитку експорту 

сільськогосподарських товарів з України можна зробити висновок, що в 

сфері експорту продукції агропромислового комплексу існують певні 

проблеми, які потребують посиленої уваги з боку держави. Інструментами 

вирішення цих проблем можуть бути:  

 створення й підтримання сприятливих умов для інвестиційних вкладень 

у сільське господарство;  

 збільшення частки продуктів із вищою доданою вартістю її переробки;  

 посилення кадрового забезпечення підприємств агропромислового 

комплексу;  

 переоснащення обладнання з метою покращення якості та 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. 

 

1. Україна на зовнішніх аграрних ринках. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/09/23/7038635/ 

Науковий керівник: проф. Мельник Л.Г. 

 

ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТАРИФІВ ЖКГ В УКРАЇНІ 

 

            старший викладач Жукова Т.А., магістрант Ємцева В.В. 

  Сумський державний університет (Україна) 

 

В нашій державі найбільш проблематична галузь - це житлове комунальне 

господарство. За роки незалежності України, кожен уряд який знаходився 

при владі, у своїх передвиборчих агітаціях вказує на реформи у житлово - 

комунальному господарстві. Реформи в Україні не призвели до єдиної 

системи: не було чітко сформульовано які міри потрібно прийняти для 

поліпшення життєдіяльності галузі ЖКГ. 

Зміна тарифів на ЖКГ в Україні відбувається кожен рік. Так у 2014 році 

ціна за газ піднялася на 62%, за опалення – на 46%, за гарячу воду – на 48% і 

за електроенергію – на 11%. У 2015 році ціни зросли знову: 

на газ - у 7,5 разів, опалення на 67%, гаряча вода на 67%, 

електроенергія на 69%. У 2016 році передбачається підняття цін. В 

результаті, до кінця року ціни зростуть на: газ на 74%, опалення на 92%, 

гаряча вода на 92%, електроенергія на 56%. 

З 01 березня 2016 р. електроенергія в Україні подорожчала на 25% – до 

57 копійок за кВт/год. Тариф встановлений на місячний обсяг споживання 

електроенергії за 100 кВт/год. Весь обсяг понад 100 кВт/год прорахується за 

тарифом 99 копійок за кВт/год. 

Так званою реформою в газовій сфері є застосування з 01 квітня 2016 року 

двох чинників які впливають на тариф. Перший чинник-постійна частина, 


