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АНТИКРИЗОВІ ЗМІНИ ПОДАТКІВ ТА ЗНИЖЕННЯ  
СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ В УКРАЇНІ У 2014 р. 

 
Постановка проблеми. Податкова система в 

Україні і відповідно бухгалтерський облік господар-
ських операцій динамічно змінюються, пристосову-
ються до вимог ринкової економіки та світової прак-
тики і безперечно зміни відбуваються у зв’язку з кри-
зою та фінансовою катастрофою держави. Кризове 
становище впливає і на вирішення основних соціаль-
них і демографічних проблем на державні витрати. 

Аналіз дослідження автором. Дослідження проб-
лем, пов’язаних зі змінами податкової системи Укра-
їни у зв’язку із кризою в 2014 р. та зниженням соціа-
льних гарантій в Україні. 

Мета дослідження. Метою написання статті є 
дослідження змін діючої податкової системи у зв’язку 
із кризою та фінансовою катастрофою в економіці 
України в 2014 р., а також зниженням соціальних 
гарантій. 

Викладення основного матеріалу. 
1. Відповідно до Податкового кодексу України 

2011 р., Розділ ХХ Підрозділ 4, п.10 «Перехідні поло-
ження», ставки податку на прибуток підприємств 
встановлені: 

з 1 квітня 2011 р. — 23%; 
з 1 січня 2012 р. — 21%; 
з 1 січня 2013 р. — 19%; 
з 1 січня 2014 р. — 16%. 
Зниження основної ставки податку на прибуток у 

розмірі 16% скасували. У наступних звітних роках во-
на, починаючи з 1 січня 2014 р., залишається на рівні 

18% (п. 151.1. і в п. 10 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ) [1]. 
2. Уведення податку на доходи з процентів за де-

позитами 
З 1 квітня 2014 р. уведено в дію норми ПКУ щодо 

податку на доходи з процентів за депозитами (пп. 4,5,8, 
35 р. 1, п.2 р. II Закону України № 1166, зміни в пп. 
164.2.8, 165.1.41, п. 170.4 ПКУ) — включення до зага-
льного місячного (річного) оподатковуваного доходу 
у вигляді процентів на поточний або депозитний 
(вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний). 

З 1 липня 2014 р. — процентні доходи почнуть 
оподатковувати за ставкою 15% виключно пасивні 
доходи у вигляді: процентів; дивідендів; роялті; інвес-
тприбутку. 

За наслідками звітного податкового року на під-
ставі податкової декларації фізичні особи сплачува-
тимуть податок за прогресивною шкалою ставок (п. 
165.5 ПКУ). При цьому спочатку доведеться визнача-
ти базу оподаткування, до якої буде включено пере-
лічені пасивні доходи. 

Податок із такої бази визначатимуть за ставка-
ми, наведеними в табл. 1. 

3. Зміни до оподаткування доходів фізичних осіб 
Зміни, які внесені до р. IV ПКУ стосуються опо-

даткування доходів фізичних осіб, набирають чинно-
сті з 1 липня 2014 р.: 

164.2. До загального місячного (річного) оподатко-
вуваного доходу платника податку включаються: 

164.2.8. Дохід у вигляді дивідендів, виграшів, 
призів, процентів (крім процентів у сумі, що не пере-
вищує в рік 17 прожиткових мінімумів для працездат-

ної особи, встановлених законом на 1 січня звітного 
податкового року); 

 
Таблиця 1 

Прогресивна шкала ставок податку на доходи з 
процентів за депозитами 

Об’єкт оподаткування Розрахунок податку

Сума річного оподатковува-
ного доходу від пасивних 
доходів не перевищує 204 
прожиткових мінімуми (ПМ) 

15% від суми доходу 

Сума річного оподатковува-
ного доходу від пасивних 
доходів більше 204 прожит-
кових мінімумів, але менше 
396 прожиткових мінімумів 

204 ПМ х 15% + (база 
оподаткування — 204 
ПМ) * 20% 

Сума річного оподатковува-
ного доходу від пасивних 
доходів 

204 ПМ х 15% + 192 
ПМ х 20%+(база опо-
даткування — 396 ПМ) 
х 25% 

 
Примітка. Роялті 1. компенсація за використання ви-

находів, патентів, ноу-хау тощо у вигляді періодичних ліце-
нзійних відрахувань автором за певними фіксованими (у 
відсотках) ставками. 2. Авторський гонорар за літературний, 
музичний і(та) інший твір у вигляді фіксованої частки від 
вартості кожного екземпляра або всього тиражу [3]. 

 
164.2.19. Суми пенсій (включаючи суму їх індек-

сації, нараховану відповідно до закону) або щомісяч-
ного довічного грошового утримання, отримуваних пла-
тником податку з Пенсійного фонду України чи бю-
джету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує 10 
тисяч гривень на місяць, - у частині такого перевищен-
ня, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, такі пенсії 
підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в 
країні їх виплати. 

167.5. При перерахунку загального річного опода-
тковуваного доходу для бази оподаткування доходів у 
формі процентів, обчисленої з урахуванням підпункту 
164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу, дивіде-
ндів, роялті та інвестиційного прибутку застосовують-
ся такі ставки: 

якщо база оподаткування звітного податкового ро-
ку не перевищує 204 прожиткових мінімуми - 15%; 

якщо база оподаткування звітного податкового ро-
ку перевищує 204 прожиткових мінімуми, але не пере-
вищує 396 прожиткових мінімумів, до суми такого пере-
вищення - 20%; 

якщо база оподаткування звітного податкового ро-
ку перевищує 396 прожиткових мінімумів, до суми та-
кого перевищення - 25%. 

Платники податку зобов’язані (ст.176 п.176.1 
ПКУ): 

- подавати податкову декларацію за результатами 
податкового (звітного) року у строки, передбачені цим 
Кодексом для платників податку на доходи фізичних 
осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) 
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року оподатковувані доходи нараховувалися (випла-
чувалися, надавалися) у формі процентів, сума яких 
перевищує зазначену у підпункті 164.2.8 пункту 164.2 
статті 164 ( 17 прожиткових мінімумів для працездатної 
особи) ПКУ; дивідендів, роялті, інвестиційного прибут-
ку, та здійснити річний перерахунок податку з ураху-
ванням пункту 167.5 статті 167 ПКУ. 

Нарахований за результатами річного перераху-
нку податок зменшується на суму податку, фактично 
утриманого та сплаченого податковими агентами 
протягом звітного податкового року за ставкою, за-
значеною в абзаці другому пункту 167.1 цієї статті 
(15% бази оподаткування). Позитивна різниця податку 
за результатом річного перерахунку включається пла-

тником податку до річної податкової декларації [4]. 
4. Зниження основної ставки ПДВ до 17% скасо-

вано 
Запланованого на 2014 рік зниження основної  

ставки ПДВ до 17% не буде (п. 10 підрозділу 2 р ПКУ 
і зміни в п.193.1 ПКУ прописано види ставок ПДВ з 
1 квітня 2014 р.: 20%, 7%, 10%. Основна ставка ПДВ 
— 20%. Нова ставка ПДВ 7% стосується тих, хто здій-
снює постачання лікарських засобів, унесених до 
Держкомстату, та виробів медпризначення за перелі-

ком Кабінету Міністрів України [5-7]. 
5. Зміни єдиного соціального внеску. Категорії 

осіб, яких торкнулася зміна ставок єдиного соціального 
внеску 

1. Члени фермерського чи особистого селянсь-
кого господарства; 

2. Громадяни України, які працюють або пос-
тійно проживають за межами України; 

3. Іноземці та особи без громадянства, які пос-
тійно проживають або працюють в Україні (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Ставки добровільної сплати єдиного  
соціального внеску,% 

 до 01.05.2014 з 01.05.2014

1.На загальнообов’язкове 
державне соціальне стра-
хування 

33,2% 34,3% 

2. На загальноо-
бов’язкове  державне 
соціальне страхування на 
випадок безробіття 

1,5% 0,5% 

3. На загальноо-
бов’язкове державне со-
ціальне страхування у 
зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності 
та витратами, зумовле-
ними похованням 

1,9% 1,7% 

4. На загальноо-
бов’язкове державне со-
ціальне страхування від 
нещасного випадку на 
виробництві та профе-
сійного захворювання, 
які спричинили втрату 
працездатності 

1,51% 1,61% 

[7] 
 
 
6. Підвищення ставок акцизного податку 
2014 рік — здійснюється курс на підвищення 

ставок акцизного податку за переважною більшістю 
підакцизних товарів (пп. 15, 36 р. Закону № 1166, 

зміни до ст. 215 ПКУ та підрозділу 5 р. ХХ Перехід-
них положень ПКУ). Зокрема, акциз на пиво, на вер-
мути, на вина з додаванням спирту та кріплені зростає 
майже на 40%. Відчутно піднімаються ставки на тютюн 
та тютюнові вироби. На сигарети із фільтром із 173, 
20% до 216,50% за 1000 штук та ін., при цьому адва-
лорна ставка залишається колишньою — 12% (табл. 
3). 

 
Таблиця 3 

Ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн 
та промислові замінники тютюну (пп. 215.3.2 ПКУ) 

Код това-
ру (проду-
кції) згід-
но з УКТ 
ЗЕД 

Опис товару (про-
дукції) згідно з 
УКТ ЗЕД 

Одиниці 
виміру 

Ставки податку

(старі) (нові)

2401 
Тютюнова сиро-
вина 
Тютюнові відходи 

гривень 
за 1 

кілограм 
(нетто) 

217,60 272,00
 

2402 10 00 
00 

Сигари, включаю-
чи сигари з відрі-
заними кінцями, 
та сигарили (тонкі 
сигари), з вмістом 
тютюну 

гривень 
за 1 

кілограм 
(нетто) 

217,60 272,00
 

2402 20 90 
10 

Сигарети без фі-
льтра, цигарки 

гривень 
за 1000 
штук 

72,70 98,88
(адвалор 
на% 12)

2402 20 90 
20 

Сигарети з фільт-
ром 

гривень 
за 1000 
штук 

162,60 216,50
(адвалор 
на% 12)

2403 (крім 
2403 99 10 

00,  
2403 10)

Тютюн та замін-
ники тютюну, ін-
ші, промислового 
виробництва; тю-
тюн "гомогенізо-
ваний", або "від-
новлений"; тютю-
нові екстракти та 
есенції 

гривень 
за 1 

кілограм 
(нетто) 

217,60 272,00
 

 
Змінено ставки акцизу на строк їх застосування 

на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані 
шляхом перегонки виноградного вина або вичавок 
винограду (коди згідно УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 
20 62 00): 

- 56, 42 грн за 1 літр 100% спирту — з 1 квітня до 
31 серпня 2014 року (раніше цей термін закінчувався 
31.12.15 р.); 

- 70,53 грн за 1 літр 100% спирту — з 1 вересня 
2014 року застосовується ставка акцизного податку 
визначена пп. 215.3.1 ПКУ. Також скасовано ставки 
38 грн та 41 грн за літр, які повинні були діяти в 2016 
та 2017 роках відповідно (п. 1 підрозділу 5 р. ХХ Пе-
рехідного положення ПКУ). 

У табл. 4 наведено ставки акцизного податку на 
спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкого-
льні напої, пиво (пп. 215.3.1 ПКУ). 

Нові ставки на пиво починають діяти з 
01.05.2014 р., на спирт етиловий та інші спиртові дис-
тиляти, алкогольні напої — з 01.09.2014 р., а збільшені 
ставки акцизного податку та мінімальне акцизне подат-
кове зобов’язання на тютюнові вироби — з 01.07.2014 
р. (п.1 р. IV «Прикінцевих положень» Закону України 
№ 1166) [2]. 
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Таблиця 4 
Ставки акцизного податку на спирт етиловий та інші 
спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (пп. 215.3.1 

ПКУ) 

Код товару 
(продукції) 
згідно з УКТ 

ЗЕД 

Опис товару 
(продукції) 
згідно з УКТ 

ЗЕД 

Одиниця 
виміру 

Ставки 
податку 
(старі) 

Ставки 
податку 
(нові) 

2203 00 
Пиво із со-
лоду (соло-
дове) 

гривень  
за 1 літр

0,87 1,24 

2204  
(крім 2204 10, 
2204 21 06 00, 
2204 21 07 00, 
2204 21 08 00, 
2204 21 09 00, 
2204 29 10 00) 

Вина виног-
радні нату-
ральні 

гривень  
за 1 літр

0,01 0,01 

2204  
(крім 2204 10, 
2204 21 06 00, 
2204 21 07 00, 
2204 21 08 00, 
2204 21 09 00, 
2204 29 10 00) 

Вина натура-
льні з дода-
ванням 
спирту та 
міцні (кріп-
лені) 

гривень  
за 1 літр

2,86 3,58 

2204 10,  
2204 21 06 00, 
2204 21 07 00, 
2204 21 08 00, 
2204 21 09 00, 
2204 29 10 00 

Вина ігристі  
Вина газова-
ні 

гривень  
за 1 літр

4,16 5,20 

 
Багато змін у таких підакцизних товарах, як на-

фтопродукти, скраплений газ та компоненти мотор-
них палив. Зросли ставки акцизного податку на важкі 
дистиляти. 

Удвічі збільшено ставки акцизного податку на де-
які категорії нових легкових автомобілів та інших мо-
торних транспортних засобів (призначених головним 
чином для перевезення людей), а також для мотоцик-
лів. У два рази підвищено ставку на кузови автомобілів. 
Запроваджено ставки акцизу на рівні 0,06 євро за 1 
куб.см об’єму циліндрів двигуна для мотоциклів (вклю-
чаючи мопеди) та велосипедів із двигуном внутріш-
нього згорання з кривошинно-шатунним механізмом 
і робочим об’ємом циліндрів двигуна: не більше як 
50 см3; понад 50 см3; але не більше як 250 см3; понад 
250 см3, але не більше як 500 см3 . 

7. Зростання ставок збору колісних транспортних 
засобів 

а) для мотоциклів (табл. 5); 
Таблиця 5 

Ставки збору для мотоциклів 

Група 

Об’єм циліндрів 
двигуна, куб. 
сантиметрів 

Ставка збору, 
гривень за 100 
куб. сантимет-
рів об’єму ци-
ліндрів двигуна 

Ставка збору 
зросли (п.16, 
р.1 Закону № 

1166 до ст.234) 
майже на 8% з 
01.04.2014 р.

від 
до (вклю-
чно) 

1 до 500 3,53 3,82

2 501 800 5,88 6,37

3 понад 800 11,75 12,73

 
б) для легкових автомобілів (крім автомобілів, 

обладнаних електродвигуном) (табл. 6); 
в) для вантажних та вантажо-пасажирських авто-

мобілів (табл. 7). 
 

Таблиця 6 
Ставки збору для легкових автомобілів  

(крім автомобілів, обладнаних електродвигуном) 

Група 

Об’єм циліндрів дви-
гуна, куб. сантиметрів 

Ставка збо-
ру, гривень 
за 100 куб. 
сантиметрів 
об’єму цилі-
ндрів двигу-
на (діяли по 
31.03.2014 

р.) 

Нова ставка 
збору, гри-
вень  за 100 
куб. санти-
метрів 

об’єму цилі-
ндрів двигу-
на (діє з 

01.04.2014 
р.) 

від 
до (включ-

но) 

1 до 1000 3,53 3,82

2 1001 1500 5,88 6,37

1501 1800 8,22 8,9

1801 2500 11,75 12,73

2501 3500 29,38 31,82

3501 4500 47,00 50,9

4501 5500 52,88 57,27

5501 6500 64,63 69,99

понад 6500 70,50 78,35

3 Легкові автомобілі, 
обладнані електрод-
вигуном 

0,58 0,83

4 Автобуси, у т.ч. мік-
роавтобуси 

5,88 6,37

5 Трактори 2,93 3,17

 
Таблиця 7 

Ставки збору для вантажних та вантажо-пасажирських 
автомобілів 

Група

Об’єм циліндрів 
двигуна, куб. сан-

тиметрів 

Ставка збору, 
гривень за 100 
куб. сантиметрів 
об’єму циліндрів 
двигуна (діяла до 

31.03.2014 р.) 

Нова ставка збо-
ру, гривень за 100 
куб. сантиметрів 
об’єму циліндрів 
двигуна (діє з 
01.04.2014 р.) 

від 
до (вклю-
чно) 

6 до 8200 17,63 19,09

8201 15000 23,50 25,45

понад 15000 29,38 31,82

7 Сідельні тягачі 17,63 19,09

8 Автомобілі спеціа-
льного призна-
чення 

5,88 6,37

9 Інші колісні тран-
спортні засоби 

5,40 5,85

10 Судна, оснащені 
двигуном (стаціо-
нарним або підві-
сним) потужніс-
тю,кВт: 

 

до 55 (включно) 2,93 3,17

понад 55 3,53 3,82

11 Судна, оснащені 
двигуном, довжи-
ною корпусу, м: 

 

до 7,5 (включно) 8,22 8,90

понад 7,5 16,45 17,82

12 Літаки 1,18 1,28

13 Вертольоти 1,18 1,28

 
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 

для вантажо-пасажирських автомобілів сплачується за 
ставками, установленими для вантажних автомобілів. 
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За 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигу-
на: 

- для сідельних тягачів — 17,63 грн;  
- для автомобілів спеціального призначення — 

5,88 грн;  
- для інших колісних транспортних засобів — 

5,40 грн. 
 

8. Для суден, оснащених стаціонарним або підвіс-
ним двигуном (двигунами) (табл. 8). 

 
Таблиця 8 

Ставки збору для суден, оснащених стаціонарним  
або підвісним двигуном (двигунами) 

Група 
Потужність двигу-

на, кВт 

Ставка збору, 
гривень за 1 кВт 
потужності двигу-

на 

Нова ставка збо-
ру, гривень за 1 
кВт потужності 

двигуна 

1 до 55 (включно) 2,93 3,17

2 понад 55 3,53 3,82

 
Таблиця 8 а 

Для суден, не оснащених двигуном: 

Група 
Довжина корпусу 
судна, метрів 

Ставка збору, 
гривень за 100 
сантиметрів до-
вжини корпусу 

судна 

Нова ставка збо-
ру, гривень за 100 
сантиметрів дов-
жини корпусу 

судна 

1 до 7,5 (включно) 8,22 8,90

2 понад 7,5 16,45 17,82

  
Ставки збору для колісних транспортних засобів, 

для суден, оснащених і неоснащених стаціонарним 
або підвісним двигуном (двигунами), для літаків і 
вертольотів застосовуються (табл. 9). 

9. Закон України № 1166 пп. 26, 27 р.1 відбулися 
зміни до пп. 288.5.1 ПКУ, збільшено (приблизно на 8% 
ставки земельного податку (по зрівнянню з 2013 р.) для 
власників землі та землекористувачів у населених 
пунктах, де не проведено грошової оцінки землі [2]. 
Нові розміри ставок наведено у табл. 10 

 

Таблиця 9 
Ставки збору для колісних транспортних засобів, для 
суден, оснащених і неоснащених стаціонарним або під-
вісним двигуном (двигунами), для літаків і вертольотів 

Транспортні засоби Коефіцієнти

для нових транспортних засо-
бів  

1 

для транспортних засобів (крім 
легкових автомобілів, обладна-
них електродвигуном, і трак-
торів), які використовувалися 
до 8 років 

2 

для транспортних засобів-
суден, оснащених і неоснаще-
них стаціонарним або підвіс-
ним двигуном (двигунами), та 
літаків і вертольотів, які вико-
ристовувалися понад 8 років 

3 

для транспортних засобів-
колісних: мотоциклів, легко-
вих автомобілів (крім автомо-
білів, обладнаних електродви-
гунами і тракторів), які вико-
ристовувалися понад 8 років 

4 

[2] 
 
За новою редакцією (із 01.01.2014 р.) базою опо-

даткування податком для сільськогосподарських това-
ровиробників є нормативна грошова оцінка одного 
гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, 
пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням 
коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 
базового податкового (звітного) року відповідно до 
порядку, встановленого розділом XIII ПКУ. 

Базою оподаткування податком для земель вод-
ного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водос-
ховищ) є нормативна грошова оцінка одного гектара 
землі в Автономній Республіці Крим або в області, з 
урахуванням коефіцієнтів індексації, визначена ста-
ном на 1 січня базового (податкового) (звітного) року 
відповідно до порядку, поставленого розділом XIII 
ПКУ. 

Таблиця 10 
Ставки податку за земельні ділянки, розташовані  

у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено 

Групи населених пунк-
тів з чисельністю насе-

лення, тис. осіб 

Ставки податку, гривень за 1 кв. метр* 
Коефіцієнт, що за-
стосовується у міс-
тах Києві, Сімферо-
полі, Севастополі та 
містах обласного 

значення 
попередні На 2008 р. 

На 2009-
2010 рр. 

ПКУ з 2011 
р.(п.275.1) 

ПКУ на 2012-
2013 рр. (по 

31.03.2014 р.)

Нові ставки 
діють із 

01.04.2014 р. 

до 02 0,0465 0,2325 0,075 - - - -

від 02 до 1 0,0651 0,3255 0,105 - - - -

від 1 до 3 0,0837 0,4185 0,135 0,24 0,28 0,3 -

від 3 до 10 0,093 0,465 0,15 0,48 0,56 0,61 -

від 10 до 20 0,1488 0,744 0,24 0,77 0,90 0,97 -

від 20 до 50 0,2325 1,1625 0,375 1,2 1,40 1,52 1,2

від 50 до 100 0,279 1,395 0,45 1,44 1,69 1,83 1,4

від 100 до 250 0,3255 1,6275 0,525 1,68 1,97 2,13 1,6

від 250 до 500 0,372 1,86 0,6 1,92 2,26 2,45 2

від 500 до 1000 0,465 2,325 0,75 2,4 2,82 3,03 2,5

від 1000 і більше 0,651 3,255 1,05 3,36 3,95 4,28 3,0

 
* Коефіцієнт 1,3 застосовується до ставок (Закон про Держбюджет-2009). 
** Групи населених пунктів змінено з чисельністю населення (тис.осіб) та ставки ПКУ на 2013 р. (січень) за метр квад-

ратний. 
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Нову базу оподаткування фіксованого сільгосппо-
датку почнуть застосовувати з 1 січня 2015 року (при-
кінцеві положення Закону України № 1166). 

Нова редакція (із 01.01.2015 р.) п. 303.1. Базою 
оподаткування податком для сільськогосподарських 
товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного 
гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, 
пасовищ і багаторічних насаджень з урахуванням кое-
фіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня ба-
зового податкового (звітного) року відповідно до поряд-
ку, встановлення розділом XIII ПКУ. 

Базою оподаткування податком земель водного 
фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є 
нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Ав-
тономній Республіці Крим або в області, з урахуванням 
коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 
базового податкового (звітного) року відповідно до по-
рядку, вставленого розділом XIII ПКУ. 

10. Зміни до Закону України Про Державний бюд-
жет 2014 року від 27.03.2014 № 1165-VII у зв’язку із 
кризою 

1. Коригування доходів 
Підвищувати мінімальну заробітну плату і про-

житковий мінімум у 2014 році не будуть. 
Прожитковий мінімум — його загальний показ-

ник  (1176 гривень) застосовується незмінним цілий 
рік, а для основних соціальних і демографічних груп 
населення він буде таким (з 01.12.3013 р. незмінний на 
2014 р.) 

- дітей віком до 6 років — 1032 грн; 
- дітей віком від 6 до 18 років — 1286 грн; 
- працездатних осіб — 1218 грн; 
- осіб, які втратили працездатність, — 949 грн. 
Мінімальна заробітна плата залишається незмін-

ною до 31.12.2014 р. — 1218 грн на місяць та 7 грн 30 
коп. за одну годину. 

До кінця 2014 року не застовуватимуть й інші пла-
тежі, які залежать від їх розміру: 

- максимальна величина доходу, з якого справля-
ють єдиний внесок; 

- мінімальний та максимальний розмір єдиного 
внеску підприємств, плата за отримання ліцензій та ін. 

2. Скорочення витрат державних 
- на 10% скоротити граничну чисельність праців-

ників центральних органів виконавчої влади, місцевих 
державних адміністрацій та інших державних органів; 

- скоротити також загальну чисельність МВС 
України (за винятком Національної гвардії України), 
СБУ, Управління державної охорони України, органів 
прокуратури України; 

- скоротити кількість легкових автомобілів, що об-
слуговують органи виконавчої влади та інші державні 
органи; 

- скасувати акти, якими встановлено пільги де-
яким посадовцям держави — виплати щомісячного гро-
шового утримання, створення апаратів для забезпечення 
їх діяльності, користування державними дачами, охоро-
ну, транспортне та побутове обслуговування, безоплат-
ний проїзд, пільгове користування житлом і комуналь-
ними послугами. 

11. Спеціальні пенсії призначатимуть у меншому 
розмірі 

Про перерахунок раніше призначених пенсійних 
виплат не йдеться. 

З травня 2014 р. менша пенсія буде призначатися 
майбутнім пенсіонерам із числа: 

- прокурорів і слідчих прокуратури; 
-  військовослужбовців; 

- державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування; 

- народних депутатів. 
Пенсію їм призначатимуть у розмірі 70% суми мі-

сячної заробітної плати (грошового забезпечення), з 
якого сплачено єдиний внесок (досі така виплата скла-
дала 80% місячного заробітку). 

Десятивідсоткове скорочення торкнеться й щомі-
сячного довічного грошового утримання суддів. Його 
розмір теж знизили до 70% грошового утримання, з 
якого сплачено єдиний внесок. 

12. Скорочення та економія на перерахунок пен-
сій, призупинення грошових виплат 

Держслужбовцям видавати грошову винагороду за 
сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудо-
вих обов’язків заборонено і відповідну законодавчу нор-
му, яка гарантувала цю виплату (с. 1 ст. 34 Закону про 
державну службу), виключили. 

Грошова допомога: 
- державним службовцям і посадовцям органів міс-

цевого самоврядування — у розмірі 10-ти місячних 
окладів при виході на пенсію за наявності не менше 10 
років чиновницького стажу (с. 13 ст. 37 Закону Украї-
ни «Про державну службу» (ч. 11 ст. 21 в органах мі-
сцевого самоврядування); 

- прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за 
вислугою років чи по інвалідності в розмірі місячного 
заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний 
рік роботи прокурором, слідчим прокурором (ч. 16  
ст. 50 Закону України про прокуратуру); 

- працівникам дипломатичної служби — у розмірі 
10-ти місячних окладів при виході на пенсію за наявно-
сті не менше 10 років стажу державної служби (ч. 5 т. 
40 Закону України про державну службу). 

Знято також 10-ти місячну зарплату вихідної до-
помоги і суддям, які вийшли у відставку — ст. 136 За-
кону України про судоустрій. 

Зупинено дію ч. 2 ст. 42 Закону України про пен-
сійне страхування. Він зобов’язував, окрім індексації 
пенсії, також щороку перераховувати призначені раніше 
пенсії, якщо за минулий рік зросла середня заробітна 
плата, з якої сплачено страхові внески. 

Висновки. Уряд ініціював прийняття Парламен-
том Закону України «Про запобігання фінансової 
катастрофи та створення передумов для економічного 
зростання в Україні» від 27.03.2014 р. № 1166-VII, 
який вносить суттєві зміни до правил оподаткування 
та зниження соціальних гарантій. Більшість норм 
прийнятого Закону уже запрацювали з 1 квітня 
2014 р. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР  
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Постановка проблеми. Інтеграція України у між-

народні структури світового та європейського рівнів 
формує економіку країни та направляє її діяльність 
на високоефективне інноваційне виробництво і роз-
виток міжнародних зв’язків. Успішна і системна реа-
лізація даних напрямів розвитку сприятиме тому, що 
сільське господарство України займе вагоме місце на 
світових ринках та покращить внутрішнє становище 
в державі.  

Основною метою розвитку агропромислового 
комплексу є неухильне піднесення матеріального рі-
вня життя населення. Досягнення цієї мети вимагає 
вирішення продовольчої проблеми на основі підви-
щення економічної ефективності сільськогосподарсь-
кого виробництва. В умовах ринкової економіки 
проблема підвищення ефективності аграрного вироб-
ництва є визначальною в розвитку країни [1]. Велике 
занепокоєння викликає той факт, що у сільському 
господарстві відсутнє дотримання організаційно-
економічних принципів господарювання на мікрорі-
вні. 

Варто зазначити, що впровадження інвестицій-
но-інноваційного розвитку відноситься до організа-
ційно-економічних резервів підвищення ефективнос-
ті сільськогосподарського виробництва, в тому числі 
й круп'яного. 

Зростаючий світовий попит на аграрну продук-
цію варто використовувати як стимул інвестиційного 
та інноваційного розвитку аграрного сектору Украї-
ни. Аграрний потенціал нашої держави настільки 
вагомий, що Україна готова і спроможна нагодувати 
населення та значно посилити свою присутність на 
світових ринках продовольства. Зміцнення ж націо-
нальної економіки та її конкурентних переваг на сві-
тових ринках сприятиме оптимізації роботи сільсько-
го господарства країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить 
про те, що круп’яне виробництво рідко стає предме-
том економічного дослідження. Окремим проблемам 
формування ринку зерна круп’яних культур та під-
вищенню ефективності їх виробництва присвятили 
свої праці такі вчені: В.М. Андрусяк, В.І. Бойко, П.І. 
Гайдуцький, Є.М. Лебідь, І.Г. Миколенко, В.С. Риб-
ка, Л.М. Худолій, О.В. Ульянченко та інші. Однак 
питання, пов’язані з вивченням ринку круп’яних ку-
льтур, залишаються нерозкритими й потребують по-
дальшого дослідження.  

Мета дослідження. Нині в умовах дефіциту ресу-
рсно-технологічного потенціалу аграрного сектору 
економіки  гостро стоїть питання нарощування обся-
гів виробництва круп. Тому актуальним питанням є 
підвищення ефективності виробництва продукції на 
основі розвитку інтеграційних зв’язків. 

Результати досліджень. В останні роки перед 
сільським господарством поставлене завдання значно 
збільшити обсяги виробництва продукції. Масштабне 
нарощування обсягів виробництва сільськогосподар-
ської продукції спрямоване насамперед на повне за-
безпечення, навіть із значним запасом, внутрішнього 
ринку. Тобто воно має бути направлене на забезпе-
чення науково обґрунтованих норм споживання ос-
новних продуктів за сприятливими цінами, а також 
реалізацію значних обсягів продукції на зарубіжних 
ринках, де попит на продукцію сільського господарс-
тва, особливо зерно, постійно зростає.  

Виконати таке завдання можна лише за допомо-
гою впровадження передових агротехнологій, присто-
сованих до змін клімату, нових сортів рослин, стій-
ких до різких змін погодних умов, підвищення родю-
чості земель, поліпшення результатів інтенсивних 
технологій. 
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