
Програма покращення економічного
стану малих сільських господарств 

«Село на мільйон»



Загальні проблеми українського села
 В теперішній час в українському селі проживає близько четверті всього

населення України. Налічується близько 28 тис. сільських поселень із
яких 9 тис. занепадають і вмирають. Демографічна ситуація в
українському селі оцінюється фахівцями як кризова, адже лише за 1990
– 2010 рр. чисельність сільського населення скоротилась на 16,9%.
Зменшення чисельності сільського населення пов’язують з міграцією
працеспроможних селян в великі українські міста, деякі взагалі
виїжджають за межі України в пошуках кращої долі.

 Основні причини занепаду українського села є:
- негативна економічна ситуація по країні в цілому;
- тотальне безробіття в селі;
- відсутність транспортної інфраструктури: доріг з твердим покриттям,

належних комунальних комунікацій;
- відсутність соціальної інфраструктури: навчальних закладів,

фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських клубів;
- відсутність відношення до придомового господарства як до бізнес-

проекту
- відсутність інструментів економічного стимулювання середніх, малих

і прибудинкових сільських господарств.
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На фото – типові краєвиди українського села

Різноманіття висаджених культур, як негативний бізнес-фактор
 Більшість селян на прибудинкових територіях висаджують різноманітні культури, які майже повністю задовольняють їх середньорічні потребі в овочах і

фруктах. На одній прибудинковій сільській ділянці в 0,3-0,5га може бути посаджено: картопля, буряк по міжряддю, клаптики цибулі, часнику, моркви,
полуниці, кукурудза в кінці городу.

 Дане розмаїття культур веде до:
1. розфокусування уваги при обробці даних культур – кожна культура вимагає свого методу обробки, що веде до збільшення часу обробки всієї придомової

ділянки;
2. різноманіття сортів вирощених культур не задовольняє потенціального оптового покупця, тому що він готовий придбати великий об’єм однієї культури

одного сорту (наприклад 1 тону моркви), що одне придомове господарство не має змоги забезпечити, а придбати у кількох господарств не можливо, тому
що вирощена культура буде з різних сортів насіння.

Проблематика



 Давайте розглянемо ситуацію, коли селянин вирощую 4 корови і продає молоко на молокозавод по двум сценаріям:

№ Найменування Од. вим.
Сценарій 1

Показник з оформленням суб'єкта
підприємницької діяльності

Сценарій 2
Показник БЕЗ оформлення суб'єкта

підприємницької діяльності
+/-

1 Кількість молока в день з однієї корови 
(в перерахунку з середньорічного показника)

л. 17 17

2 Кількість корів для розрахунку голів 4 4
3 Середньорічна вартість молока грн./л 7,5 6,3
4 Розрахунковий період діб. 365 365

5 Прибуток з 4х корів без оподаткування (не враховуючи
фізичну працю і інші витрати на утримання) грн./міс. 15512,5 12927,1

6 Дотації з розрахунку 2500 грн на 4 корови грн./міс. 500,0 -
7 Податок: ЕСВ грн./міс. -819,1 -
8 Податок: Єдиний податок 3% від обороту грн./міс. -465,4 -
9 Податок: ПДВ грн./міс. -2585,4 -

10 Вартість бухгалтерського супроводжування грн./міс. -200 -
11 Дохід "на руки" грн./міс. 11942,6 12927,1 984,5
12 Дохід "на руки" грн./ в рік. 143311,3 155125 11813,7

Проблема економічного стимулювання середніх, малих і прибудинкових домогосподарств
 Держава впроваджує дотаційні програми з стимулювання сільського товаровиробника, які на ділі є неефективними і призводять лише до зворотного ефекту.

Наприклад, для отримання дотації на вирощування худоби на селянин повинен:
- бути платником податку на додану вартість (ПДВ);
- подати заяву до Державної фіскальної служби України щодо включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації: (заявка, довідка про відкриття поточного

рахунку банком, звіт про стан тваринництва (форма 24-сг), довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів);
- подати декларацію з податку на додану вартість та додаток до неї;
- сплатити податок на додану вартість.
Враховуючи складність вищеописаної процедури, селянину, який вирощує 3-5 голів ВРХ, отримувати дотацію економічно не доцільно – треба користуватися
послугами бухгалтера і оплачувати щомісяця податки до бюджету в розмірі від 819,0 грн до 1563 грн. в місяць (постійне податкового навантаження в
залежності від форми оподаткування).
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Висновки
 Процедура отримання дотацій дуже складна і непосильна для малих придомових сільских господарств;
Малим придомовим господарствам економічно не доцільно отримувати дотації, так як не веде до зменшення фактично отримуваного прибутку «на руки»;
 Дотації стимулюють тільки великих товаровиробників: господарство-гігант підвищує свою конкурентоспроможність шляхом штучного зменшення

собівартості виробництва продукції за рахунок отримання дотацій, що, в свою чергу, негативно впливає на конкурентоспроможність середніх, і малих
прибудинкових сільських господарств. Негативний фактор розподілу дотацій полягає в тому, що чим більше виробник виробляє, тим більше отримує
дотацій:

Ресурс:
https://hromadskeradio.org/programs/reformy/dotaciyi-dlya-agrariyiv-u-2018-roci-chy-mayut-perevagy-velyki-holdyngy
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Пропозиція

Програма «Село на мільйон»
 Загальна ідея програми «Село на мільйон» полягає у створенні в сільській місцевості оптимального бізнес-клімату, який дозволить всім бажаючим

виробляти високомаржинальні продукти і мати змогу заробляти в рік 1 мільйон гривень і більше на придомових ділянках.
Відношення до придомової ділянки як до повноцінного бізнес-проекту
 Більшість сільських мешканців не мають знань і навичок в виробництві високомаржинальних продуктів. Для прикладу, вартість картоплі в роздрібних

мережах за 2018р. не піднімалась більше 6 грн., що, потенціально, не може принести прибутку більше 150 тис. грн. з га при грубому розрахунку. В свою
чергу пекінська капуста при правильній технології вирощування може дати врожайність біля 100т/га, що, потенціально, може принести прибуток біля 2,5
млн. грн./га.

№ Найменування Врожайність 
з 1 га, т Приблизна вартість 1т (опт) Валовий дохід з 1 га, тис. грн.

1 Картопля 16-30 4-5 64-150

2 Часник 10-12
(2 цикли збирання врожаю) 30-50 300-500

3 Малина 6-10 18-25 108-250

4 Смородина 20-30 10-25 200-750

5 Пекінська капуста 50-100 10-25 500-2500

№ Найменування Жива вага, кг Тушка, кг Вартість, грн/кгн Вага корму до 
забою, кг

Вартість корму, 
грн

Середній прибуток з 1 голови, грн. 
(з урахуванням коефіцієнта ризику 0,6)

1 Індик 10-30 7-20 70-100 35-55 280-440 594
2 Гусь 5-12 3,5-9 80-120 4-15 48-108 357,6
3 Качка 2,5-4,5 1,9-2,7 75-125 4-9 24 -60 118,65
4 Курка 2,2 -3,1 1,5-2,5 55-90 3,5-5,5 42-66 59,88

 Рівнозначна ситуація з птахівництвом. Якщо господарство вирощує більше 500 голів птиці, то за сезон в 3-5 місяців, потенціально, можливо заробити 
від 29,9 тис. грн. на курках до 297,0 тис. грн. на індиках.
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 Головні проблеми, які вирішує програма «Село на мільйон» – це проблеми підходу до придомового господарства як до бізнес-проекту полягають в:
1) необхідності налагоджування кооперційних зв’язків, що дасть змогу вирощувати кільком придомовим господарствам культуру одного сорту, кооперувати

врожай, та збувати постачальнику, при цьому зменшуючи собівартість: оптове придбання добрив, зменшення витрат на податки і т.д.;
2) постачанні якісного насіння і добрив, а також недостатність знань в сучасних технологіях вирощування культури;
3) недотриманні технології вирощування худобі або птиці;
4) недостатності або не знанні ринків збуту;
5) невмінні виробляти продукцію з вирощеної сировини з додатковою доданою вартістю.
Мета програми «Село на мільйон» полягає в наданні чіткого, покрокового алгоритму дій, який відповість на питання:
1) як розробити справедливий механізм отримання дотацій, коли невеликий виробник буде в пріоритеті отримувати грошову компенсацію на придбання

сировини чи корму за пільговими цінами;
2) яку культуру економічно найдоцільніше вирощувати на невеликих придомових ділянках;
3) яку породу худоби або птиці найдоцільніше вирощувати і в яких кількостях на невеликих придомових ділянках;
4) де знайти інвестора;
5) де і як знайти компаньйона;
6) як створити кооперацію;
7) де взяти насіння, саджанці, худобу і т.д.;
8) яка технологія висадки, поливу, удобрення і т.д.;
9) коли треба висаджувати культуру і збирати врожай;
10) де і кому збувати продукцію;
11) як створити продукт з додатковою доданою вартістю;
12) які юридичні питання потрібно знати.

На фото – приклади вдалих бізнес-кейсів
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Впровадження програми «Село на мільйон»
 Впровадження програми передбачає організацію як теоретичних так і практичних навчальних програм на території впровадження проекту - безпосередньо

в селах. Планується вибрати 2-3 «пілотних» села з загальною кількістю дворів більше 500 домів. Після отримання задовільного результату –
розтиражувати даний проект по іншим сільським населеним пунктам.

 По розробленій схемі навчання всім бажаючим господарям на вибір буде запропоновано для вирощування 3 види максимально економічно-ефективної
культури, і 3 види худоби для подальшого вирощування. Робоча група проекту буде включати спеціалістів, які успішно реалізувалися в цих галузях і
мають успішний досвід в організації даного виду бізнесу. Основною метою робочої групи будуть консультації і супроводжування процесу від покупки
сировини до отримання прибутку з обов’язковим моніторингом ефекту на різних етапах життєвого циклу проекту. Детальна координація всіх дій
сільськогосподарського процесу зі сторони фахівців робочої групи дасть можливість мінімізувати ризики не отримання ефекту, доказати можливість
отримання гідного заробітку навіть на присадибних ділянках.

Название задачи Длительность Начало Окончание

Вибір бізнес-тренера 10 дней Ср 31.10.18 Вт 13.11.18
Заключення договору на предоставлення консалтингових послуг 5 дней Ср 14.11.18 Вт 20.11.18
Проведення оплати 5 дней Ср 21.11.18 Вт 27.11.18
Вибір сільської ділянки для впровадження бізнес-проекту. 7 дней Ср 28.11.18 Чт 06.12.18
Вибір культури для вирощування 3 дней Пт 07.12.18 Вт 11.12.18
Вибір худоби для вирощування 3 дней Пт 07.12.18 Вт 11.12.18
Впровадження бізнес-тренінгів/семінарів 25 дней Ср 12.12.18 Вт 15.01.19
Вибір домогосподарств для впровадження "пілотного" проекту 20 дней Ср 16.01.19 Вт 12.02.19
Придбання насінневого матеріалу 30 дней Ср 13.02.19 Вт 26.03.19
Придбання худобі для вирощування 30 дней Ср 13.02.19 Вт 26.03.19
Консультації на етапі вирощування (культурі/худоби) 90 дней Ср 27.03.19 Вт 30.07.19
Визначення моменту збору врожаю/забою худоби 0 дней Вт 30.07.19 Вт 30.07.19
Збирання врожаю/ забою худоби 20 дней Ср 31.07.19 Вт 27.08.19
Продаж покупцю 0 дней Вт 27.08.19 Вт 27.08.19

 План-графік впровадження проекту «Село на мільйон»
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