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«АГРАРНЕ ПИТАННЯ»
У ПРОГРАМАХ ПОЛІТИЧНИХ
ПАРТІЙ ТА ВИБОРЧИХ БЛОКІВ
Дослідження.1

Станом на 28 серпня 2007 року ЦВК зареєструвала
21 партію та виборчий блок як учасників позачергових парламентських виборів. Однак об’єктами нашого аналітичного дослідження стали лише 10 політичних партій та блоків: ті, які, з одного боку, за оцінками
провідних соціологічних служб мають реальні або
теоретичні шанси пройти 3% прохідний бар’єр або
володіють достатнім досвідом політичної діяльності,
з другого – ті, які мають ґрунтовні базові та передвиборчі програмні документи, що можуть бути предметом аналітичного дослідження.
Виходячи з таких критеріїв до нашого переліку
були включені:
1. Комуністична партія України (КПУ),
2. Партія регіонів (ПР),
3. Прогресивна соціалістична партія України
(ПСПУ),
4. Блок Наша Україна – Народна Самооборона
(НУНС),
5. Всеукраїнське об’єднання ”СВОБОДА” (ВО
«Свобода»),
6. Блок Литвина,
7. Блок Юлії Тимошенко (БЮТ),
8. Соціалістична партія України (СПУ),
9. Виборчий блок Людмили Супрун - Український
регіональний актив,
10. Селянський блок ”Аграрна Україна”.
Разом з тим, аналізуючи програмні матеріали виборчих блоків, окрім партій, які дали своє ім’я блоку,
ми врахували базові програмні документи тих досвідчених та відомих партій, які увійшли до цього блоку
як засновники. В першу чергу, це стосується виборчого блоку НУНС (були враховані програмні документи
УНП та НРУ) та БЮТ (партія ”Реформи та порядок).
Загалом, аналіз програмних документів політичних
партій та виборчих блоків стосовно їхнього бачення
перспектив ти шляхів розвитку аграрного сектора в
Україні базувався виключно на офіційних матеріалах,
які мають об’єктивний характер і є відкритими та загальнодоступними документами. До таких документів ми віднесли:
1) базові партійні програми, які офіційно за1
Думки, судження та висновки, викладені у цьому дослідженні, належать виключно їх авторам. – Ред

Перелік політичних партій (виборчих блоків) здійснено в
такому ж порядку, як це зробила Центральна виборча комісія у процесі їхньої реєстрації.

тверджені та легалізовані у Міністерстві юстиції
України,
2) передвиборчі програми, які офіційно оприлюднені після реєстрації політичної партії (виборчого
блоку) у ЦВК.
Одночасно, предметом нашого дослідження також
стали ті законопроекти, які були офіційно зареєстровані у Верховній Раді протягом 2006-2007 років і зараз
перебувають на розгляді у Комітеті Верховної Ради
України з питань аграрної політики та земельних відносин.
Враховуючи різноманітні формати існуючих програмних документів політичних партій (виборчих
блоків), авторами дослідження була проведена певна
уніфікація та стандартизація тих тематичних блоків
партійних документів, які стосуються проблематики
розвитку аграрного сектора країни.
Структурно аналітичне дослідження поділене на
три частини:
Частина 1: виклад аграрної складової партійних
документів у тому вигляді, як це зроблено у базовій
та передвиборчій програмах суб’єктів виборчого процесу.
Частина 2: аналіз відповідності аграрних блоків
партійних програм тим напрямкам розвитку агропромислового комплексу, які на думку авторів дослідження, є сьогодні пріоритетними для нашого суспільства.
Частина 3: аналіз відповідності змісту законопроектів, що стосуються розвитку АПК та перебувають
на розгляді у Верховній Раді, програмним засадам
тих політичних партій( виборчих блоків) , які беруть
участь у виборчій парламентській кампанії 2007 року.

1.Аграрна складова у програмних
документах суб’єктів виборчого процесу
1.1. Комуністична партія України
1.1.1. Програма Комуністичної
партії України

Запобігти розвалу колгоспів і радгоспів, паюванню
землі, не допустити знищення колективної власності;

У цій частині подаються тільки витяги із програмних документів. Повністю з документами можна ознайомитися на Інтернетсторінках відповідних політичних утворень.
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Вступ
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забезпечити сільському господарству, всьому агропромисловому комплексу державну підтримку і пріоритетну увагу, паритет цін між продукцією сільського
господарства і продукцією промисловості, соціальне
відродження села.

1.1.2. Передвиборна програма КПУ
«За народовладдя! Геть диктатуру»

Ми запровадимо держзамовлення на 50% продукції сільгоспвиробників. На підтримку сільгосппідприємств виділятимуться кошти в обсязі не менше 10
% ВВП.
Будуть встановлені пільгові, не вище 5% річних,
кредити на реальну підтримку розвитку АПК.
У зв’язку з посухою 2007 року буде перенесено на
наступні роки виплату кредитів 2006 року, взятих в
банках сільгоспвиробниками. Останнім надаватимуться гарантовані державою кредити для подальшого розвитку.
Діятиме заборона на продаж землі іноземним громадянам, бізнесовим структурам та спільним підприємствам за участю капіталу іноземних громадян чи
держав понад 50%.
Буде забезпечене неухильне дотримання конституційного права власності народу України на землю, її
надра, атмосферне повітря, ліси, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України.
Вирішення екологічних проблем фінансуватиметься
державою в першочерговому порядку.
Не допустимо розпродажу землі – збережемо державу!

1.2. Партія регіонів
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1.2.1. Програма ПР

Передумовою для розвитку ефективного сільськогосподарського виробництва є раціональне використання
багатого природного потенціалу України.
Партія рішуче виступає за послідовне продовження
процесів реструктуризації та модернізації сільського
господарства, реформування економічних, правових та
соціальних відносин в аграрному секторі. Реформа земельних відносин має проводитися на основі визнання
прав та інтересів людини і вільного вибору форм та методів господарювання. Ефективний власник землі - основа відродження сільського господарства.
Партія виступає за подальший розвиток ринкових
відносин на селі через такі заходи:
- прийняття Земельного Кодексу та законодавчих актів для здійснення контролю над землею та врегулювання земельних відносин на селі;
- надання широких правових і адміністративних
можливостей для організації нових ефективних форм
господарювання;
- ширше застосування можливостей оренди і земельної застави;
- підтримка вітчизняного товаровиробника та насичення внутрішнього ринку високоякісною сільськогосподарською продукцією;
- забезпечення сільськогосподарських підприємств
сучасною технікою, обладнанням та технологіями на лізинговій основі;
- формування земельних та іпотечних банків;
- забезпечення державної підтримки села і передусім
робіт щодо відновлення родючості земель;
- вироблення та впровадження програми державної
підтримки приватних фермерів;
- вирішення проблеми невиправданого диспаритету
цін на сільськогосподарську та промислову продукцію.
Основний напрямок розвитку високопродуктивного аграрно-промислового комплексу України

один раз.



Повну назву передвиборних програм подаємо тільки

- впровадження новітніх науково-технологічних досягнень у вітчизняне агровиробництво.
Партія сприятиме:
- впровадженню сучасних біотехнологічних засобів у переробці сільськогосподарської продукції,
тваринництві та рослинництві;
- удосконаленню біотехнологій для суттєвого
підвищення виробництва продуктів харчування і
конкурентоспроможності продукції вітчизняного
промислового комплексу;
- переходу на новітні технології збереження та
підвищення родючості ґрунтів, раціонального використання земель.
Партія вважає, що головними інструментами підтримки сільськогосподарського виробника повинні
стати:
- державне сприяння конкурентоспроможності
національного агропромислового виробництва на
вітчизняному та зовнішніх ринках;
- створення інституційних передумов для активізації залучення фінансового капіталу в аграрне виробництво;
- впровадження системи міжрегіональних аграрних бірж і сільськогосподарських ринків;
- організаційне вдосконалення та технологічне
оновлення переробних, агросервісних і торговельних
підприємств, що обслуговують сільське господарство
та інтегровані структури з переробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції.
На регіональному рівні пріоритетним напрямком
аграрної політики є орієнтація на розвиток локальних
інтеграційних зв’язків між підприємствами аграрного
сектора і центрами споживання, створення ефективної ринкової інфраструктури продовольчого господарства території.
Партія виступає за соціальний розвиток українського села, відновлення соціальної інфраструктури
і створення сприятливих умов праці та відпочинку
сільського населення.
Запропонована система загальнонаціональної
та регіональної економічної політики забезпечить
відродження економіки України, дозволить не тільки
подолати кризу, а й досягти стратегічної мети - суттєвого підвищення рівня життя населення на основі
інноваційного економічного зростання.
Ефективна економіка - багата Україна - заможні
люди!

1.2.2. Передвиборна програма ПР
«Стабільність та добробут»

...Родюча земля - багаті селяни
З метою підвищення добробуту українських селян
законодавчо забезпечимо створення прозорого і легального ринку землі, що гарантуватиме мінімальну
орендну плату за землю у розмірі не нижче 400 грн. за
гектар на рік.
У 2008 р. завершимо видачу громадянам державних актів на землю замість земельних сертифікатів.
У найближчі 3 роки подвоїться обсяг інвестицій на
розвиток сільського господарства, соціальної сфери
села – на газифікацію, будівництво шкіл, доріг тощо.
Із створенням Національної зернової біржі вітчизняні аграрії отримають максимальну вигоду, а
посередники будуть позбавлені надприбутків. Цьому
сприятиме також створення й проведення овочевих і
фруктових аукціонів у містах.

1.3. Прогресивна соціалістична
партія України
1.3.1. Програма ПСПУ

Нами будуть запропоновані державні програми:
розвитку аграрно-промислового комплексу, пільгове
кредитування, державні дотації, створення великих
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1.3.2 Передвиборна програма ПСПУ

Нами будуть запропоновані державні програми:
розвитку аграрно-промислового комплексу, пільгове
кредитування, державні дотації, створення великих
колективних господарств і фермерських асоціацій,
новітні агротехнології, паритетні ціни, розвиток соціальної інфраструктури села.

1.4. Виборчий блок «Наша Україна
- Народна самооборона»
1.4.1. Передвиборна програма виборчого блоку «Наша Україна
- Народна самооборона»
«Для людей – а не політиків!»

...Відродимо українське село
Забезпечимо прозору реєстрацію прав власності
на землю, право вільно розпоряджатися нею та збереження її для майбутніх поколінь. Введемо кримінальну відповідальність за навмисне пошкодження
родючого шару земель.
Спростимо процедури приватизації для власників
розпайованих земельних наділів. Зменшимо податок
на земельну спадщину для селян.
Запровадимо допомогу у розмірі 20000 грн. і соціальне житло для випускників вузів, які працюватимуть не менше 3 років у сільській місцевості.
Сільський вчитель, лікар, працівник культури і
соціальної сфери щомісяця додатково отримає 20%
окладу.
Кожній сільській амбулаторії чи фельдшерськоакушерському пункту забезпечимо автомобіль.
Кожен школяр у сільській місцевості, якому до
школи понад 3 км, добиратиметься на шкільному автобусі.
До 2010 року кожна сільська школа буде підключена до мережі Інтернет.

1.4.2. Деякі програми партій - учасників блоку «Наша Україна
- Народна самооборона»
1. 4.2. 1. Програма Політичної партії «Народний Союз «Наша
Україна»

Забезпечення відчутного поступу у відродженні
виробничої та соціальної бази села, підвищення конкурентноздатності вітчизняної сільськогосподарської
продукції на світових ринках.
Створення можливостей і мотивації вкладання
коштів у село; збереження та розвиток фіксованого
податку; створення системи страхування селян від
неврожаїв та впровадження сприятливих для розвитку галузі закупівельних цін.

1.4.2. 2. Програма Української
народної партії

Нашою метою є виробництво високоякісних продуктів харчування та сировини, забезпечення умов життя,
утримання та збереження культурних і відпочинкових
ландшафтів, захист від природних ризиків, збереження та гарантування фермерських і неаграрних робочих
місць на селі за збереження сільськогосподарських та лісогосподарських площ в Україні. Ми хочемо повернути
Україні її історичну роль “житниці Європи”.
Найважливішою базою для доходів селян повинно
й надалі залишатися сільськогосподарське виробництво. Воно має орієнтуватися на ринок і вдосконалювати

продуктивність та конкурентоспроможність сільського
й лісового господарства з урахуванням довгострокового
збереження довкілля.
Працівникам сфери сільського та лісового господарства повинні забезпечуватися соціальні гарантії та
можливість участі в загальному розвитку добробуту
країни.
Конкурентоспроможність сільсько- та лісогосподарського сектору переробки і збуту слід підвищувати для забезпечення робочих місць та ціноутворення.
Особливу увагу слід приділяти якості виробництва – від
переробки до збуту. Колективні структури слід пристосовувати до сучасних умов ринку.
Слід особливо зважити на вдосконалення інфраструктури, створення робочих місць у сільськогосподарській переробній галузі. Можливості нових комунікаційних технологій для децентралізації ринку праці
слід цілеспрямовано використовувати в інтересах аграрних регіонів.
Ми підтримуємо фермерську систему господарювання на селі, а також інші приватні форми господарювання
на основі фермерства.
Ми виступаємо проти політики великих земельних
латифундій, що можуть перетворити українського селянина на наймита.

1.4.2..3 Програма партії «Народний
Рух України»

Основною метою аграрної політики Руху на 2000
– 2004 роки є забезпечення післяприватизаційної підтримки приватних господарств аграрного сектора,
формування ринкового середовища у сільському господарстві, поступове підвищення прибутковості сільськогосподарського виробництва та зростання добробуту
українських селян. Пріоритетними повинні стати такі
напрямки проведення аграрної реформи:
– реорганізація структури органів державного управління агропромисловим комплексом відповідно до
функціональних засад їхньої діяльності в умовах ринкової економіки;
– поглиблення земельної реформи шляхом видачі
Державних актів на право приватної власності на землю
власникам земельних часток (паїв), а також громадянам
України, репресованим тоталітарним режимом, або їх
прямим спадкоємцям та законодавче формування інфраструктури ринку землі;
– завершення реструктуризації реформованих колективних сільськогосподарських підприємств (КСП), в
тому числі сільськогосподарських виробничих кооперативів, у нові економічно ефективні господарські структури - селянські (фермерські) господарства, приватні
(приватно-орендні) підприємства, господарські товариства та врегулювання майнових відносин шляхом видачі колишнім членам КСП свідоцтв (сертифікатів) про
право власності на майнові паї з широким застосуванням орендних відносин відповідно до законів України;
– розширення особистих підсобних господарств за
рахунок земельних часток (паїв) їх власників без реєстрації юридичної особи, як основи родинних селянських
господарств, та реалізація соціальної доктрини зайнятості сільського населення шляхом розвитку малого та
середнього підприємництва;
– диверсифікація виробничої і підприємницької
діяльності господарств і підприємств агропромислового
комплексу, створення нових робочих місць у сільській
місцевості через підтримку несільськогосподарського
підприємництва, комплексний розвиток сільських територій та соціальної інфраструктури села;
– реалізація цінової політики шляхом відпрацювання механізмів ціноутворення на внутрішньому ринку
сільськогосподарської продукції через формування
інфраструктури аграрного ринку, яка передбачала б
розвиток біржової торгівлі, створення агроторгових
домів як брокерських контор аграрних бірж, оптових
продовольчих та плодоовочевих ринків, аукціонів живої худоби, заготівельних пунктів, мережі роздрібної
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колективних господарств і фермерських асоціацій,
новітні агротехнології, паритетні ціни, плата за земельний пай не нижче 5% кадастрової вартості землі,
розвиток соціальної інфраструктури села.
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торгівлі, в тому числі через систему супермаркетів,
створення системи цінового моніторингу;
– розвиток сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації, в тому числі мережі машинно-технологічних станцій, із залученням до кооперативного руху
дрібних землевласників та створення кредитних спілок за участю власників особистих селянських та фермерських господарств, інших сільськогосподарських
підприємств;
– технічне переоснащення сільськогосподарського
виробництва через запровадження системи довготермінового низьковідсоткового кредитування сільськогосподарських підприємств усіх форм приватного
господарювання шляхом створення Земельного (іпотечного) банку;
– розширення зовнішніх ринків збуту сільськогосподарської продукції через підвищення конкурентноздатності продуктів харчування вітчизняних товаровиробників, розробки і впровадження вітчизняних
стандартів і технічних умов та законодавче формування відповідної митної політики;
– залучення іноземних та вітчизняних інвестицій
в аграрний сектор з метою технічного і технологічного переобладнання підприємств для нарощування
виробництва конкурентноздатної продукції через законодавче формування сприятливого податкового та
інвестиційного клімату;
– розробка урядових галузевих програм, запровадження системи ліцензування і квотування виробництва сільськогосподарської продукції та зонального
районування у рослинництві і тваринництві, реалізація на цій основі диференціальної державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва;
– реформування системи аграрної науки та освіти
шляхом об’єднання профільних наукових та навчальних закладів з метою підвищення якості підготовки
спеціалістів та ефективності наукових досліджень і їхнього запровадження у практику виробництва;
Створення Національної сільськогосподарської
дорадчої служби для забезпечення сприяння прибутковому розвитку сільськогосподарського сектора економіки шляхом консультаційної підтримки, навчання,
надання послуг в організації виробництва та маркетингу виробникам сільськогосподарської продукції;
Дереґуляція аграрної економіки шляхом підтримки громадських об’єднань, у тому числі регіональних
об’єднань землевласників (аграрних палат), професійних самоврядних організацій, їх залучення до участі
у виробленні і реалізації державної аграрної політики
та передачі їм частини повноважень, раніше властивих
органам державної влади.
Вислідом аграрної реформи має стати прибутковість нових форм господарювання у сільському господарстві та зростання на цій основі добробуту сільського населення.

1.5. Всеукраїнське об’єднання
«Свобода»
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1.5.1. Програма ВО «Свобода»

ВО «Свобода» - за приватизацію землі з правом її
подальшого продажу і передання у спадкове володіння. Правом на купівлю землі мають володіти тільки
громадяни України. Право власності на землю, яка
перебуває під сільгоспвиробництвом, можуть мати
тільки ті громадяни України, які безпосередньо працюють у сільському господарстві, а також ті, хто отримав землю у спадок. Землю у спадок можуть передавати тільки близьким родичам.

1.5.2. Програма захисту українців
(передвиборча)

Заборонити торгівлю землею сільськогосподарського призначення. Надавати землю у довго-



строкову оренду українським громадянам з правом
її родинного успадкування. Встановити кримінальну
відповідальність за незаконну зміну цільового призначення сільськогосподарських земель.

1.6. Блок Литвина
1.6.1. Передвиборна програма
«Виборчого блоку політичних партій «Блок Литвина»
«Від безладу – до справедливого порядку»

...Недопущення продажу земель сільськогосподарського призначення;
Притягнення до кримінальної відповідальності тих,
хто займається земельним шахрайством та ошукуванням селян;
Внесення змін до Земельного кодексу України, надавши повноваження міським, селищним радам управління землями в межах території ради, чим визнати
повсюдність місцевого самоврядування;
Зниження єдиного земельного податку, скасування
інших платежів і поборів з селян;
Введення державної реєстрації всіх орендарів земельних паїв та суворий контроль за розрахунками з
селянами-орендодавцями;
Державна підтримка сільських товаровиробників,
легкий і зрозумілий вихід на зарубіжні ринки;
Пільгове кредитування технічного переоснащення
тих господарств, які використовують земельний пай за
прямим призначенням;
Створення Фонду підтримки села для відродження і
розвитку інфраструктури села;
Забезпечення села пальним з вітчизняних нафтопродуктів; встановлення пільгових тарифів на
електроенергію для селян;
Звільнення новоутворених сільських підприємств
від податків строком на п’ять років;
Надання молодим спеціалістам безвідсоткової позики, якщо вони працюватимуть на селі.

1.6.2.Програма Народної партії

«Ідеали, цінності та
принципи»

...Українська земля - українському господарю!
Здавна український хлібороб славився своєю працею
на весь світ. Віковічні традиції селянства та надзвичайно
високий родючий потенціал рідної землі зробили сільське господарство сферою праці мільйонів українців.
Враховуючи традиції і спираючись на світовий досвід формування земельних відносин, Народна Партія
послідовно захищає інтереси селянина і наполягає на
розвитку села такими засобами:
забезпечення вільного доступу до землі дбайливому
господарю, у руках якого вона стане справжньою годувальницею українського народу;
встановлення реальної вартості землі, ії чіткого обліку та державного реєстру згідно з існуючими формами
власності: державною, комунальною, приватною;
оновлення засад господарювання в аграрному секторі, збільшення кількості приватних і колективних
власників, які стануть основними виробниками сільськогосподарської продукції в Україні;
створення нової системи бюджетно-фінансової, кредитної, технічної та цінової політики для сільських товаровиробників, забезпечення державної підтримки страхування ризиків суб’єктів господарювання на землі;
відновлення галузі сільськогосподарського машинобудування та запровадження нових форм забезпечення села сучасною технікою;
стимулювання бережливого ставлення до землі та
встановлення відповідальності за результати господарювання, у тому числі заподіяння шкоди довкіллю;
впровадження інноваційних технологій у сільсько-
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1.7. Блок Юлії Тимошенко
1.7.1. Передвиборна програма Блоку Юлії Тимошенко
«Український прорив»

...Аграрний прорив
Земля належатиме тільки громадянам України, які
живуть і працюють на ній. Власники отримають не
лише сертифікати, а й стануть власниками реальних
ділянок землі. Орендна плата за сільськогосподарську
землю буде законодавчо закріплена на рівні 10% річних від її ринкової вартості. Ефективні господарі, які
орендують сільськогосподарську землю, отримають
податкові та кредитні пільги .Перейдемо від несистемного фінансування села до розробки типових бізнеспроектів з включенням переробки сільгосппродукції.
Такі проекти будуть фінансуватися інвесторами
або банками від державні гарантії.
Забезпечимо підтримку ринкової аграрної інфраструктури , а саме аграрного фонду та біржі, ринків
для сільськогосподарської продукції індивідуальних
виробників та фермерів, страхового фонду, земельного банку, створимо умови функціонування ринку
землі, запровадимо прозоре конкурентне середовище
для українських виробників, просування їх продукції
на зовнішні ринки.
На основі успішного сільськогосподарського виробництва та державної підтримки наблизимо якість
умов життя до рівня міста.

1.7.2. Деякі програми політичних
партій – учасників БЮТ
1.7.1. Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»

Законодавчо забезпечити продовження мораторію
на продаж землі сільськогосподарського призначення
на 5 років, визначити об’єктивну оцінку вартості земельних наділів, захистити від свавілля недобросовісних орендаторів тих, хто здає сільськогосподарські
угіддя в оренду;

Розробити довгострокову програму виведення
з кризи сільського господарства та відродження українського села, запровадити ефективну систему державного кредитування та бюджетного дотування
сільгоспвиробників. Поступово ліквідувати несправедливу різницю в цінах на промислову та сільськогосподарську продукцію.

1.7.2 Партія «Реформи і порядок»

...Більшістю економічних процесів на селі повинен
дійсно керувати ринок, але держава має створити для
його функціонування нормальні ринкові умови взаємин, які б врегульовували інтереси виробника, посередника, споживача;
Держава має захищати сільськогосподарське виробництво від примх погоди фінансовими методами
шляхом страхування - це світова практика; страхування захищає від втрат і селянина-господаря, і кредитора;
Держава бере на себе організацію попиту на продовольчу продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, для чого необхідно позбутися монополії на тарифи транспортних перевезень, зокрема
зерна, які в нас у три-чотири рази вищі, ніж у Європі;
Держава організовує інтервенційний фонд, який
займається стабілізацією попиту й пропозицій на
внутрішньому ринку; коли рік рясний на урожай,
цей фонд скуповує зерно, щоб ціна на нього не впала; коли ж трапляється неврожай, він, навпаки, - продає, щоб ціна не надто піднімалася – це і є державна
стратегічна політика регулювання; державні закупівлі
аграрної продукції здійснюються винятково через аграрні біржі;
Приватні трейдери постачають селу паливно-мастильні матеріали (бензин, солярку, мазут) за цінами,
навіть вищими від світових, а зерно у селян купують
за безцінь – треба раз і назавжди поламати цю шахрайську практику; державна політика на селі ніколи
не матиме успіху, якщо не буде утверджено паритетності цін на промислові товари й сільськогосподарську продукцію;
Тільки приблизно четверта частина селян на сьогодні одержали державні акти на приватну власність
розпайованої землі; необхідно якнайшвидше закінчити процес видачі цих актів;
Фінансовий капітал не можна силою змусити працювати на село - він мусить бачити там свою перспективу, селянин і банкір мають стати партнерами, для
чого сільське господарство має стати прибутковим;
Необхідно серйозно доопрацювати «Земельний
кодекс»; виступаючи за те, що в комплексі аграрної
політики в актив ринкових відносин має бути введена
фінансова вартість землі (зокрема має бути прийнятий закон про іпотеку), ми, одначе, вважаємо, що дію
правової норми «земля-товар», яка з 2005 року буде
вільно продаватися, необхідно значно відтермінувати; Україна сьогодні не готова до торгових «операцій»
із землею;
Потрібно надавати державні субсидії для здешевлення кредитів для села, в тому числі на створення
мережі заготівлі та первинної переробки сільськогосподарської продукції;
Проводити бюджетне фінансування соціальних
проблем села;
Надання субсидованих довготермінових бюджетних кредитів для підготовки кадрів для села з пільговим режимом повернення таких кредитів.
Розумна влада ніколи не зацікавлена, щоб ціни
на зерно (а через нього - на всі продовольчі товари)
були надто високими, бо в неї тоді виникає конфлікт
із споживачем, але вона так само не допустить, щоб
ціна падала нижче рентабельності, бо тут починається конфлікт із виробником - це політика абсолютно
регульованих і збалансованих цін.
Досягнення названих вище паритетів і є основним завданням політики партії «Реформи і порядок»
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му господарстві з метою підвищення родючості земель,
охорони та забезпечення їх раціонального використання;
залучення молоді до роботи у сільському господарстві шляхом відновлення інфраструктури на селі,
створення високоприбуткових агропромислових господарств, розвитку сфери цільового кредитування та
державної підтримки ініціативних сільських підприємців;
сприяння створенню державою умов для конкурентноздатності вітчизняного товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках засобами дотацій,
митної та податкової політики відповідно до принципів аграрної політики Європейського Союзу.
Дбаючи про кадровий потенціал села, партія вважає
одним з головних завдань забезпечення пріоритетності
соціального розвитку сіл, сільських регіонів, належний
рівень фінансування сільських шкіл, медичних та культурних закладів, розвиток побутового і торгівельного
обслуговування, будівництво сільських доріг, газифікацію та водопостачання населених пунктів, забезпечення зайнятості сільського населення.
Рівень побутового обслуговування українського селянина має наближатися до європейських стандартів.
Українське село не може залишатися осторонь європейських традицій господарювання, дозвілля і побуту.
Поділяючи європейські цінності демократії, поваги
до прав людини, ринкової економіки, ми наголошуємо
на важливості збереження природних і соціальних ресурсів, дбайливого ставлення до природи як середовища проживання й господарювання людини.

АГРАРНА ПОЛІТИКА ТА ВИБОРИ
в агропромисловому секторі. В українському селі, в
його традиційних духовних підвалинах, моральних
та економічних можливостях закладені можливості
майбутнього оздоровлення України.

1.8. Соціалістична партія України
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1.8.1 Програма СПУ

На землю сільськогосподарського призначення не
поширюються умови купівлі-продажу, але підтримуються всі форми володіння і користування землею,
що сприяють господарському ставленню до неї.
Аграрна політика – виходить з розуміння перспективної ролі індустріальних технологій у сільському
господарстві та їхньої основи – придатних земельних масивів. Будуть усунуті незаконні деформації,
що призводять до розпорошення господарств і комплексів, спроби, примусово роздрібнивши земельні
наділи, перетворити їх на товар – легку здобич нових
«господарів». Володіння землею визначає нашу державність – це положення буде суттю аграрної політики нової влади.
Аграрна сфера – не лише галузь для виробництва
найважливіших продуктів, а й життєвий уклад значної частини населення країни. Сьогодні він руйнується, і тому правильні дії в сільськогосподарському секторі економіки мають ключове значення для України.
Оздоровлення і піднесення АПК передбачається
внаслідок таких кроків.
1. Вжиття невідкладних заходів щодо збереження
і нарощування агропромислового ресурсного потенціалу, насамперед землі, а також трудових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів.
Відродження системи, що дає можливість забезпечити збереження і відтворення природної родючості
земель. Встановлення державного контролю за збереженням і ефективним використанням земельних ресурсів, викорінення безгосподарності, марнотратства
та їх псування.
Інвентаризація основних фондів АПК, їх модернізація і відновлення. Залучення для цього банківських
кредитів, державних асигнувань, коштів різних підприємств, організацій і приватних осіб.
Здійснення земельної реформи, принцип якої – володіти землею повинен той, хто на ній працює. Законодавчий розвиток інституту власності на землю, що
виключає неточності, двозначності у використанні
права державної, колективної, приватної та змішаної
форм власності.
Задоволення потреб громадян у земельних наділах
для організації фермерських та індивідуальних господарств, для садових кооперативів і городів.
Надання державної підтримки розвитку сільської
поселенської мережі, у тому числі шляхом стимулювання різноманітних видів господарської діяльності
на селі.
Відповідальність держави за підготовку кадрів для
села. Звільнення юнаків (з їхньої згоди), що працюють
у сільському господарстві, від військового обов’язку
на період стабілізації аграрного сектору.
2. Удосконалення економічного механізму господарювання в АПК.
Зміна фінансово-кредитної системи відносин,
встановлення нового порядку ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, що забезпечує паритет
у відносинах аграрного сектору з іншими галузями, бюджетні та інші компенсації для користування пільговими банківськими кредитами, введення
стимулюючої і стабільної податкової політики щодо
АПК. Ціни, податки, кредити, індустріальні технології
– корінні напрями аграрної політики держави, її першочерговий обов’язок, що нікому не передається.
Використання в оптимальному обсязі державного
замовлення на постачання частини сільськогоспо-



дарської продукції. Неухильне дотримання законних
прав підприємств АПК усіх форм власності на самостійний вибір напряму виробничої діяльності та розпорядження виробленою продукцією.
Поновлення державного фінансування особливо
важливих цільових програм, у тому числі забезпечення експлуатації систем меліорації земель, а також програм селекції, насінництва і племінної справи.
3. Проведення структурної перебудови агропромислового комплексу.
Визнання всіх законодавчо встановлених форм
господарювання на селі, заперечення будь-якої «реформаторської» кампанійщини. Удосконалення організаційно-виробничої структури АПК за підтримки держави на основі спеціалізації, концентрації та
агропромислової інтеграції виробництва, при одночасному узгодженні економічних інтересів усіх його
учасників. Підтримка використання всіх ефективних
інструментів: оренди, кооперування, акціонування,
лізингу, спільних підприємств, виробничо-фінансового інтегрування та ін.
Створення власної бази виробництва засобів виробництва для сільського господарства, харчової і переробної промисловості, розвиток сфери зберігання,
транспортування, переробки сільськогосподарської
продукції. Становлення інфраструктури гарантованого її збуту на внутрішньому і зовнішньому ринках.
4. Введення незалежної екологічної експертизи
цільових програм, інвестиційних проектів, усіх господарських проектів АПК з урахуванням екологічної
безпеки і охорони навколишнього середовища. Стимулювання впровадження природоохоронних і ресурсозберігаючих технологій.
5. Оголошення агропромислового виробництва
основою відродження економіки України.
Виховання шанобливого ставлення до людей, зайнятих сільськогосподарською працею, піднесення
престижу селянської праці в державі.

1.8.2. Передвиборна програма

Партія всіма своїми можливостями забезпечуватиме підтримку сільського господарства державою за
прикладом країн ЄС.

1.9. Виборчий блок Людмили Супрун - Український регіональний актив
1.9.1. Передвиборна програма
Аграрну тему не виокремлено.

1.9.2. Програма Народно-демократичної партії

Партія розцінює аграрний сектор національної
економіки як сферу трудової діяльності мільйонів
працівників, основу продовольчої безпеки суспільства, вагому частку експортного потенціалу держави.
Визначальними чинниками прогресу агропромислового виробництва є високий природно-біологічний
потенціал України та віковічні традиції її селянства.
Становлення повноцінного власника землі та майна - основа призупинення деградації сільського господарства та забезпечення його подальшого відродження. Необхідно рішуче здійснити реформування
економічних, правових і соціальних відносин в аграрній сфері. Затримка цього процесу та невизначеність
його цілей на тлі загальноекономічної кризи є головною причиною руйнації галузі, зневіри селянства в
можливість повернення справ на краще.
Реформування земельних відносин в аграрному
секторі економіки має відбуватися шляхом паювання
цих земель між членами трудових колективів, становлення оренди, іпотеки, а в майбутньому - і ринку зем-

лі. Наші зусилля щодо розвитку ринкових відносин в
аграрній сфері національної економіки будуть зосереджені на законодавчому закріпленні прав власників
земельних часток (паїв), завершенні передачі у приватну власність земельних ділянок, які перебувають у
користуванні громадян України. Ми пропонуємо запровадження економічної відповідальності за екологонебезпечне та нераціональне використання земель.
Ці питання мають бути відображені в новій редакції
Земельного кодексу України, прийняття якої є невідкладним завданням Верховної Ради.
Приватизація землі повинна поєднуватись із одночасною докорінною реорганізацією державних та
колективних сільськогосподарських підприємств.
При цьому селяни самі повинні визначати найбільш
прийнятні для них форми господарювання.
Партія сприятиме розвитку на базі сільськогосподарських, переробних, агросервісних і торгових
підприємств інтегрованих структур з виробництва,
переробки, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції.
НДП стимулюватиме розвиток конкурентоспроможного національного ринку харчових продуктів і забезпечуватиме розв’язання проблеми паритету
цін на сільськогосподарську і промислову продукцію,
що поставляється селу.
Ми надаємо великого значення створенню сучасної
бази машинобудування для галузей агропромислового комплексу. Для розв’язання цієї проблеми партія
стимулюватиме, в тому числі шляхом надання пільгових умов, створення спільних підприємств з кращими
іноземними фірмами.
Партія домагатиметься формування регіональних
і міжрегіональних аграрних ринків, товарних бірж,
оптових ринків, аукціонів, ярмарків, заготівельних
кооперативів, підприємств фірмової торгівлі.
Ми виступаємо за створення ефективного ринку
сільгосппродукції.
НДП сприятиме розвитку інфраструктури на селі,
створенню сприятливих умов для праці, відпочинку
та самореалізації сільської молоді.

1.10. Селянський Блок
«Аграрна Україна»
1.10.1. Передвиборна програма
Селянського блоку
«Аграрна Україна»

Наша мета:
Заможний селянин, стабільність у суспільстві, добробут, сильна, економічно незалежна країна із європейськими стандартами життя.
Для реалізації цієї мети:
Зупинимо руйнівні процеси в українському селі,
занепад духовності і моралі, втрату культури, мови,
традицій людського капіталу, падіння виробництва,
забезпечимо розвиток сільської місцевості, збережемо екологію лісові та водні ресурси країни, як основи
багатства нації. Ми не допустимо монопольного їх використання олігархами і кланами.
Йдемо у Верховну Раду з метою її очищення, зупинення політичної корупції, зради, щоб відстояти долю
українського села.
Селянський
блок
„Аграрна
Україна”
зобов’язується:
Не допустити, щоб злочинні клани заволоділи українськими чорноземами, обманом відібрали земельні паї у 7,5 млн. їх власників. Завдяки нам вже законодавчо забезпечено право села на земельний пай, а в
Конституційному Суді захищене право користування
землею 43-м тисячам фермерських господарств та понад 9 млн. власникам земельних ділянок.
Маємо готові закони, які стануть першочерговими
у новій Верховній Раді, щоб захистити святе право

селянина на земельний пай і зробити його заможнім
господарем.
Проведемо інвентаризацію земельних і майнових
ресурсів на селі, та добра, нагромадженого важкою
працею, багатьох поколінь, нашими батьками і матерями.
Забезпечимо умови для сталого розвитку виробництва, відродження хліборобської слави України,
відродження українського села.
Забезпечимо через державну політику:
- пряму, прозору державну підтримку сільськогосподарського виробництва та розвитку сільської місцевості (вода, газ) із доведенням рівня життя на селі
до міського (школи, дитячі садки, медицина, сфера
послуг);
- зупинення цінової вакханалії, за якої селянина
і споживача обкрадають на продуктах харчування,
прокладаючи дорогу імпортному „непотребу”;
- підтримку нарощування виробництва високоякісної продукції та її експорту як на традиційні, так і
нетрадиційні ринки;
- енергетичну стабільність за рахунок виробництва відновлювальної сільськогосподарської сировини
та переробки її на біоетанол та біодизель, що має бути
одним з головних завдань економічного зростання
країни;
- прийняття давно очікуваного селянами єдиного
земельного податку, спрощення ведення облікової
звітності всіма формами господарювання на селі;
- зрівняння розміру пенсії сільського та міського
жителів вже від 2009 року, викорінення надмірних
привілеїв окремим категоріям чиновників;
- підвищення заробітної плати на селі до рівня, досягнутому
у промисловості, встановити її розмір до 2000 грн.
вже у наступному році;
- надання державної підтримки при народженні
дитини в сільській місцевості в 1,5 рази більшої ніж
у містах;
- можливість молоді повернутися до батьківської оселі, працювати на селі, з виплатою молодому
спеціалісту АПК, сільському вчителю, лікарю, який
повертається працювати в село після закінчення середніх та вищих учбових закладів, одноразової безповоротної допомоги в розмірі 50 тис. грн.;
– виділення сільській молоді не менше 50 % місць
на державному навчанні у вузах.
Сприятимемо розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, створенню додаткових робочих місць за рахунок максимальної переробки сільськогосподарської продукції в сільській місцевості.
Законодавчо підтримаємо та максимально заохотимо використання всіх місцевих ресурсів для забезпечення села енергією.
Український газ сільському населенню постачати
за ціною його добутку (за собівартістю).
Працівники освіти, культури, медицини, соціальної сфери села повинні додатково отримати 40 % до
окладу. Умови навчання в сільських школах мають
наблизитися до міських.
Намічені стандарти цивілізованого європейського
суспільства будуть забезпечені за рахунок:
- повернення всіх гілок та рівнів влади обличчям
до села;
- ефективності економіки, розвитку підприємництва, стимулювання фермерства та фермерського розвитку, особистих селянських господарств при дотриманні рівноправності всіх форм господарювання;
- забезпечити економічний розвиток трудового народу, а не купки зажерливих олігархів;
- запровадження пріоритетів широкої підприємницької та громадянської ініціативи, інноваційного
розвитку села та сільських територій.
Ми переконанні, і про це свідчить наша історія,
що коріння соціально-економічного прориву – в українському селі!
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Відродимо село – збережемо Україну! Буде село
– буде Україна.
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1.10.2.Програма Партії відродження села

Основною метою Партії є сприяння формуванню
та відродженню політичної волі громадян по створенню в Україні класу вільного селянства і всіх умов
для творчого господарювання на підставі приватної
власності
Першочергові дії Партії відродження села:
• Бюджет 2007 року не для казнокрадіїв, а для
селян!
• Захист власників українських чорноземів!
• Українським сільгоспвиробникам – єдиний
земельний податок!
Державна підтримка аграріям почала збільшуватися з 2000 року. Вона поступово зросла з 3 млрд. грн., до
10 млрд. грн. в 2006 році. В цьому році ті хто виробляє
2/3 сільгосппродукції отримали лише 15% коштів від
цієї підтримки. Вперше під тиском фермерів в Бюджет
2006 року було закладено 2 млрд. грн. прямої підтримки аграріям на посіяний гектар та на тваринницьку
продукцію, якою значна кількість селян не змогла скористатися. І на сьогодні є великі проблеми в підтримці сільськогосподарських товаровиробників.
Фінансова підтримка фермерам надається згідно
«Закону про фермерські господарства». Проте замість
необхідних 496 млн. грн., Укрдержфонду підтримки
фермерських господарств в бюджеті 2006 року виділено лише 49 млн. грн.
Ми будемо домагатися, аби в бюджет 2007 року
були закладені потрібні кошти. Зокрема це 50 млн.
грн. на дорадчу службу; 50 млн. грн. на підтримку
фонду обслуговуючих кооперативів; 70 млн. грн. на
розвиток страхової діяльності. Вкрай необхідні фінансові ресурси на створення інтервенційного фонду
паливно-мастильних матеріалів для сільгосптоваровиробників.
Україна на грані дикого земельного ринку.
Весь час говоримо про ринок землі, проте майже
нічого не робиться в створені гармонійного права
для існування цього ринку та розбудови державних
органів і судової влади. Так, не завершено створення
Земельного законодавства. Зокрема необхідно прийняти низку законів:
- «Про державний земельний кадастр». Його
розробку було передбачено Земельним кодексом України. Він спрямований на визначення організаційних,
економічних, правових т. ін. заходів по створенню й
веденню земельного кадастру. В ньому визначено систему державного земельного кадастру, його об’єкти,
суб’єкти та принципи ведення, повноваження органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування й планування земельно-кадастрових робіт, затвердження земельно-кадастрової документації;
- «Про державний земельний (іпотечний) банк».
Цей закон спрямований на розвиток іпотечного кредитування сільського господарства, створення умов
для функціонування ринку нерухомості, сприяння
інвестиційної активності, а в цілому ринкових відносин;
- «Про сільські товариства регулювання обороту
земель сільськогосподарського призначення»;
- «Про ринок земель», який спрямований на визначення правових, організаційних та економічних засад забезпечення розвитку та функціонування ринку
земель. В ньому зокрема визначаються принципи державної політики на ринку землі, суб’єкти та об’єкти
ринку землі, особливості обороту землі сільськогосподарського призначення, правові засади організації
діяльності земельних бірж, порядок продажу земельних ділянок тощо;
Партія відродження села вимагає відповідно до
чинного законодавства закласти в бюджеті 2007 року
на пряму підтримку села не менше 10% від дохідної
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частини бюджету та 5% на соціальний розвитку села.
З 1 січня для українських селян може настати податкове кріпацтво.
Прийняття і запровадження фіксованого податку
дозволило селянам виживати в складних умовах. З 1
січня 2007 року закінчується пільга для сільгоспвиробників по сплаті ПДВ. В такому разі селяни можуть
втратити 3 млрд. грн. Останні роки значно зростають
ціни на паливно-мастильні матеріали і все, що з цим
пов’язано. Тому для захисту сільгоспвиробників у цій
складний час необхідно запровадити єдиний земельний податок. Селянин не в змозі заплатити ПДВ, податок з прибутку, відрахування до пенсійного фонду.
Ціни на сільгосппродукцію – зашморг на шиї селянина!
Протягом останніх десятиліть селянин не отримував так дешево за продане молоко, як зараз. На один
літр дизпального він змушений продати 11 літрів молока!
А за 1 трактор МТЗ потрібно віддати 270 тисяч
літрів молока – 5 залізничних цистерн. Це відбувається на фоні 80-ти відсоткової зношеності техніки в
господарствах. Партія відродження села вимагає негайного прийняття закону про інженерно-технічне
забезпечення АПК, який був прийнятий Верховною
Радою ІУ скликання і заветований Президентом. Ми
вимагаємо прийнятих законів і постанов Верховної
Ради, особливо Закону про державну підтримку сільського господарства.
Без Селянина нема Держави, без Фермера – МАЙБУТНЬОГО!

2. програмні документи суб’єктів
виборчого процесу та пріоритетні напрямки розвитку АПК
Авторами дослідження спільно із зовнішніми експертами було визначено 6 пріоритетних напрямків
розвитку аграрного сектора в Україні. Виходячи з
цього і був здійснений аналіз відповідності змісту
партійних програм визначеним пріоритетам.

2.1. Формування ринку землі,
розвиток земельних відносин
1. КПУ

Діятиме заборона на продаж землі іноземним громадянам, бізнесовим структурам та
спільним підприємствам за участю капіталу іноземних громадян чи держав понад 50%.
Буде забезпечене неухильне дотримання конституційного права власності народу України на землю, її
надра, атмосферне повітря, ліси, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України. Не допустимо розпродажу землі – збережемо
державу!

2. ПР

Прийняття Земельного Кодексу та законодавчих
актів для здійснення контролю над землею та врегулювання земельних відносин на селі;
Ширше застосування можливостей оренди і земельної застави;
З метою підвищення добробуту українських селян
законодавчо забезпечимо створення прозорого і легального ринку землі, що гарантуватиме мінімальну
орендну плату за землю у розмірі не нижче 400 грн. за
гектар на рік.
У 2008 р. завершимо видачу громадянам державних актів на землю замість земельних сертифікатів.

3. ПСПУ

Плата за земельний пай не нижче 5% кадастрової
вартості землі.

4. НУНС

Забезпечимо прозору реєстрацію прав власності
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5. ВО «СВОБОДА»

ВО «Свобода» - за приватизацію землі з правом її
подальшого продажу і передання у спадкове володіння. Правом на купівлю землі мають володіти тільки
громадяни України. Право власності на землю, яка
перебуває під сільгоспвиробництвом, можуть мати
тільки ті громадяни України, які безпосередньо працюють у сільському господарстві, а також ті, хто отримав землю у спадок. Землю у спадок можуть передавати тільки близьким родичам.
Заборонити торгівлю землею сільськогосподарського призначення. Надавати землю у довгострокову оренду українським громадянам з правом
її родинного успадкування. Встановити кримінальну
відповідальність за незаконну зміну цільового призначення сільськогосподарських земель.

6. Блок Литвина

Забезпечення вільного доступу до землі дбайливому господарю, у руках якого вона стане справжньою
годувальницею українського народу;
Встановлення реальної вартості землі, її чіткого обліку та державного реєстру згідно з існуючими
формами власності: державною, комунальною, приватною;
Недопущення продажу земель сільськогосподарського призначення;
Притягнення до кримінальної відповідальності
тих, хто займається земельним шахрайством та ошукуванням селян;
Внесення змін до Земельного кодексу України, надавши повноваження міським, селищним радам управління землями в межах території ради, чим визнати повсюдність місцевого самоврядування;
Введення державної реєстрації всіх орендарів земельних паїв та суворий контроль за розрахунками з
селянами-орендодавцями.

7. БЮТ

Захистити від свавілля недобросовісних орендаторів тих, хто здає сільськогосподарські угіддя в оренду; Забезпечення умов функціонування ринку землі.
Земля належатиме тільки громадянам України, які
живуть і працюють на ній. Власники отримають не
лише сертифікати, а й стануть власниками реальних
ділянок землі. Орендна плата за сільськогосподарську
землю буде законодавчо закріплена на рівні 10% річних від її ринкової вартості.
Тільки приблизно четверта частина селян на сьогодні одержали державні акти на приватну власність
розпайованої землі; необхідно якнайшвидше закінчити процес видачі цих актів;(РІП)
Необхідно серйозно доопрацювати «Земельний
кодекс»; виступаючи за те, що в комплексі аграрної
політики в актив ринкових відносин має бути введена
фінансова вартість землі (зокрема має бути прийнятий закон про іпотеку), ми, одначе, вважаємо, що дію
правової норми «земля-товар», яка з 2005 року буде
вільно продаватися, необхідно значно відтермінувати; Україна сьогодні не готова до торгових «операцій»
із землею.

8. СПУ

На землю сільськогосподарського призначення не
поширюються умови купівлі-продажу, але підтримуються всі форми володіння і користування землею,
що сприяють господарському ставленню до неї.
Здійснення
земельної
реформи,
принцип

якої – володіти землею повинен той, хто на
ній працює. Законодавчий розвиток інституту власності на землю, що виключає неточності,
двозначності у використанні права державної, колективної, приватної та змішаної форм власності.
Задоволення потреб громадян у земельних наділах
для організації фермерських та індивідуальних господарств, для садових кооперативів і городів.

9. Виборчий блок
Людмили Супрун - Український
регіональний актив

Реформування земельних відносин в аграрному
секторі економіки має відбуватися шляхом паювання
цих земель між членами трудових колективів, становлення оренди, іпотеки, а в майбутньому - і ринку землі. Наші зусилля щодо розвитку ринкових відносин в
аграрній сфері національної економіки будуть зосереджені на законодавчому закріпленні прав власників
земельних часток (паїв), завершенні передачі у приватну власність земельних ділянок, які перебувають у
користуванні громадян України. Ми пропонуємо запровадження економічної відповідальності за екологонебезпечне та нераціональне використання земель.
Ці питання мають бути відображені в новій редакції
Земельного кодексу України, прийняття якої є невідкладним завданням Верховної Ради.

10. Селянський блок
«Аграрна Україна”

Необхідно прийняти низку законів:
- «Про державний земельний кадастр». Його
розробку було передбачено Земельним кодексом України. Він спрямований на визначення організаційних,
економічних, правових т. ін. заходів по створенню й
веденню земельного кадастру. В ньому визначено систему державного земельного кадастру, його об’єкти,
суб’єкти та принципи ведення, повноваження органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування й планування земельно-кадастрових робіт, затвердження земельно-кадастрової документації;
- «Про державний земельний (іпотечний) банк».
Цей закон спрямований на розвиток іпотечного кредитування сільського господарства, створення умов
для функціонування ринку нерухомості, сприяння
інвестиційної активності, а в цілому ринкових відносин;
- «Про сільські товариства регулювання обороту
земель сільськогосподарського призначення»;
- «Про ринок земель», який спрямований на визначення правових, організаційних та економічних засад забезпечення розвитку та функціонування ринку
земель. В ньому зокрема визначаються принципи державної політики на ринку землі, суб’єкти та об’єкти
ринку землі, особливості обороту землі сільськогосподарського призначення, правові засади організації
діяльності земельних бірж, порядок продажу земельних ділянок тощо.

Короткий висновок за темою

Категорично проти вільного продажу землі виступають КПУ, СПУ, ВО ”Свобода”, БЮТ та блок Литвина. ПР, Блок Людмили Супрун, Селянський блок
не мають публічної сформованої точки зору щодо
шляхів вирішення цієї проблеми і лише блок НУ-НС
обстоює право вільного розпорядження землею. Фактично саме така конфігурація поглядів політичних
партій(блоків) на проблему продажу сільськогосподарських угідь і зумовлює щорічне продовження мораторію на продаж землі.
Практично одностайно всі політичні сили виступають за збільшення розміру орендної плати за оренду сільськогосподарських угідь. Пропозиції щодо
механізму визначення розміру орендної плати є різноманітними( від 400 гривень за гектар у ПР до 10% річних від ринкової вартості землі у БЮТ).Разом з тим,
економічні інтереси та мотивація орендаря ніким із
учасників виборчого процесу не розглядається.
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на землю, право вільно розпоряджатися нею та збереження її для майбутніх поколінь.
Спростимо процедури приватизації для власників
розпайованих земельних наділів. Зменшимо податок
на земельну спадщину для селян.
Поглиблення земельної реформи шляхом видачі Державних актів на право приватної власності на
землю власникам земельних часток (паїв), а також
громадянам України, репресованим тоталітарним режимом, або їх прямим спадкоємцям та законодавче
формування інфраструктури ринку землі.

АГРАРНА ПОЛІТИКА ТА ВИБОРИ
2.2. Оптимізація структури
управління АПК
1.КПУ
2.ПР
3.ПСПУ
4.НУНС

Реорганізація структури органів державного управління агропромисловим комплексом відповідно
до функціональних засад їхньої діяльності в умовах
ринкової економіки

5.ВО «СВОБОДА»
6.Блок Литвина
7.БЮТ
8.СПУ

Визнання всіх законодавчо встановлених форм
господарювання на селі, заперечення будь-якої «реформаторської» кампанійщини. Удосконалення організаційно-виробничої структури АПК за підтримки держави на основі спеціалізації, концентрації та
агропромислової інтеграції виробництва, при одночасному узгодженні економічних інтересів усіх його
учасників. Підтримка використання всіх ефективних
інструментів: оренди, кооперування, акціонування,
лізингу, спільних підприємств, виробничо-фінансового інтегрування та ін.

9. Виборчий блок Людмили Супрун Український регіональний актив
10. Селянський блок
«Аграрна Україна”

Короткий висновок за темою

Оптимізація структури управління АПК фактично
або зовсім не хвилює представників політичних сил,
або вони її вже вважають ефективною та досконалою.
Інакший висновок зробити із однієї застарілою
тези СПУ та загальної тези як із підручника в програмі НУ-НС просто неможливо

2. 3. Державна фінансова та
матеріальна підтримка АПК
1.КПУ

Ми запровадимо держзамовлення на 50% продукції сільгоспвиробників. На підтримку сільгосппідприємств виділятимуться кошти в обсязі не менше 10 % ВВП.
Будуть встановлені пільгові, не вище 5% річних, кредити на реальну підтримку розвитку АПК.
У зв’язку з посухою 2007 року буде перенесено на
наступні роки виплату кредитів 2006 року, взятих в
банках сільгоспвиробниками. Останнім надаватимуться гарантовані державою кредити для подальшого розвитку.

2.ПР
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Забезпечення сільськогосподарських підприємств
сучасною технікою, обладнанням та технологіями на
лізинговій основі;
Формування земельних та іпотечних банків;
Створення інституційних передумов для активізації залучення фінансового капіталу в аграрне виробництво;
Вироблення та впровадження програми державної підтримки приватних фермерів
У найближчі 3 роки подвоїться обсяг інвестицій на
розвиток сільського господарства, соціальної сфери
села – на газифікацію, будівництво шкіл, доріг тощо.

3.ПСПУ
4.НУНС

Збереження та розвиток фіксованого податку.
Розробка урядових галузевих програм, запровад-


Тут і надалі: відсутність тексту після назви партії (блоку)
означає відсутність відповідних тез у їх програмних документах.
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ження системи ліцензування і квотування виробництва сільськогосподарської продукції та зонального
районування у рослинництві і тваринництві, реалізація на цій основі диференціальної державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва.

5.ВО «Свобода»
6.Блок Литвина

Створення нової системи бюджетно-фінансової,
кредитної, технічної та цінової політики для сільських
товаровиробників, забезпечення державної підтримки страхування ризиків суб’єктів господарювання на
землі;
Сприяння створенню державою умов для конкурентноздатності вітчизняного товаровиробника на
внутрішньому та зовнішньому ринках засобами дотацій, митної та податкової політики відповідно до принципів аграрної політики Європейського Союзу.
Зниження єдиного земельного податку, скасування
інших платежів і поборів з селян;
Пільгове кредитування технічного переоснащення
тих господарств, які використовують земельний пай
за прямим призначенням;
Створення Фонду підтримки села для відродження
і розвитку інфраструктури села;
Забезпечення села пальним з вітчизняних нафтопродуктів; встановлення пільгових тарифів на
електроенергію для селян;
Звільнення новоутворених сільських підприємств
від податків строком на п’ять років.

7.БЮТ

Запровадити ефективну систему державного кредитування та бюджетного дотування сільгоспвиробників.
Ефективні господарі, які орендують сільськогосподарську землю, отримають податкові та кредитні
пільги .Перейдемо від несистемного фінансування
села до розробки типових бізнес-проектів з включенням переробки сільгосппродукції.
Такі проекти будуть фінансуватися інвесторами
або банками від державні гарантії.
Реалізація адресних програм прямої державної
підтримки безпосередньо сільськогосподарських товаровиробників, а саме – дотацій на гектар обробленої землі на одиницю випущеної продукції.
Забезпечення вільного доступу сільськогосподарських товаровиробників до кредитних ресурсів
за пільговими ставками, стимулювання розвитку кооперативних банків та кредитних спілок в сільській
місцевості.
Відмова від несистемного фінансування села і перехід до типових бізнес-проектів, які вміщують переробку сільгосппродукції та її екологічну чистоту. Це
зробить аграрний бізнес окупним.
Держава організовує інтервенційний фонд, який
займається стабілізацією попиту й пропозицій на
внутрішньому ринку; коли рік рясний на урожай,
цей фонд скуповує зерно, щоб ціна на нього не впала; коли ж трапляється неврожай, він, навпаки, - продає, щоб ціна не надто піднімалася – це і є державна
стратегічна політика регулювання; державні закупівлі
аграрної продукції здійснюються винятково через аграрні біржі;
Фінансовий капітал не можна силою змусити працювати на село - він мусить бачити там свою перспективу, селянин і банкір мають стати партнерами, для
чого сільське господарство має стати прибутковим;
Потрібно надавати державні субсидії для здешевлення кредитів для села, в тому числі на створення
мережі заготівлі та первинної переробки сільськогосподарської продукції;
Проводити бюджетне фінансування соціальних
проблем села;
Надання субсидованих довготермінових бюджетних кредитів для підготовки кадрів для села з пільговим режимом повернення таких кредитів.

8.СПУ

АГРАРНА ПОЛІТИКА ТА ВИБОРИ

9. Виборчий блок
Людмили Супрун - Український
регіональний актив
10.Селянський блок
«Аграрна Україна”

Фінансова підтримка фермерам надається згідно
«Закону про фермерські господарства». Проте
замість необхідних 496 млн. грн., Укрдержфонду
підтримки фермерських господарств в бюджеті
2006 року виділено лише 49 млн. грн.
Ми будемо домагатися, аби в бюджет 2007 року
були закладені потрібні кошти. Зокрема це 50 млн.
грн. на дорадчу службу; 50 млн. грн. на підтримку
фонду обслуговуючих кооперативів; 70 млн. грн. на
розвиток страхової діяльності. Вкрай необхідні фінансові ресурси на створення інтервенційного фонду
паливно-мастильних матеріалів для сільгосптоваровиробників.
Партія відродження села вимагає відповідно до
чинного законодавства закласти в бюджеті 2007 року
на пряму підтримку села не менше 10% від дохідної
частини бюджету та 5% на соціальний розвитку села.
Для захисту сільгоспвиробників у цій складний час
необхідно запровадити єдиний земельний податок.
Селянин не в змозі заплатити ПДВ, податок з прибутку, відрахування до пенсійного фонду.
Прийняття закону про інженерно-технічне забезпечення АПК, який був прийнятий Верховною Радою
ІУ скликання і заветований Президентом. Ми вимагаємо прийнятих законів і постанов Верховної Ради,
особливо Закону про державну підтримку сільського
господарства.
Спрощення ведення облікової звітності всіма формами господарювання на селі;
Український газ сільському населенню постачати
за ціною його добутку (за собівартістю).

Короткий висновок за темою

Політичні партії (блоки) практично одностайні
щодо необхідності збереження бюджетного фінансування аграрного сектора. Відрізняються підходи : від
прямого фінансування в обсязі 10% від ВВП ( як у
КПУ) до фінансування типових бізнес-проектів під
державні гарантії(БЮТ).Однак ніхто із політичних
партій не говорить про створення дієвої системи
суспільного контролю за ефективністю витрачання
бюджетних коштів, формування системи індикаторів
успішності реалізації бюджетних програм.
НУНС виступає за збереження та розвиток фіксованого податку, блок Володимира Литвина за зниження єдиного земельного податку, скасування інших
платежів і поборів із селян. Селянський блок пропонує
в свою чергу запровадити єдиний земельний податок,
оскільки селяни не в змозі заплатити ПДВ, податок з
прибутку, відрахування до пенсійного Фонду.
Те, що Блок Литвина виступає за зниження єдиного податку, а Селянський блок в той же час виступає за його запровадження, а 7 політичних партій
( блоків) взагалі обійшли цю проблематику у своїх

передвиборчих документах, є красномовним свідченням того, що це питання є однією із найбільших
проблем у сфері державного регулювання аграрного
сектора і процес пошуку єдиного спільного рішення
буде складним і тривалим.

4. Р озвиток соціальної сфери
на селі
1.КПУ
2.ПР

Партія виступає за соціальний розвиток українського села, відновлення соціальної інфраструктури
і створення сприятливих умов праці та відпочинку
сільського населення.

3.ПСПУ
4.НУНС

Запровадимо допомогу у розмірі 20 000 грн. і соціальне житло для випускників вузів, які працюватимуть не менше 3 років у сільській місцевості.
Сільський вчитель, лікар, працівник культури і
соціальної сфери щомісяця додатково отримає 20%
окладу.
Кожній сільській амбулаторії чи фельдшерськоакушерському пункту забезпечимо автомобіль.
Кожен школяр у сільській місцевості, якому до
школи понад 3 км, добиратиметься на шкільному автобусі.
До 2010 року кожна сільська школа буде підключена до мережі Інтернет.
Створення нових робочих місць у сільській місцевості через підтримку несільськогосподарського підприємництва, комплексний розвиток сільських територій та соціальної інфраструктури села.

5.ВО «СВОБОДА»
6.Блок Литвина

Дбаючи про кадровий потенціал села, партія вважає одним з головних завдань забезпечення пріоритетності соціального розвитку сіл, сільських регіонів,
належний рівень фінансування сільських шкіл, медичних та культурних закладів, розвиток побутового і
торгівельного обслуговування, будівництво сільських
доріг, газифікацію та водопостачання населених пунктів, забезпечення зайнятості сільського населення.
Рівень побутового обслуговування українського
селянина має наближатися до європейських стандартів. Українське село не може залишатися осторонь
європейських традицій господарювання, дозвілля і
побуту.
Надання молодим спеціалістам безвідсоткової позики, якщо вони працюватимуть на селі.

7.БЮТ

Істотне збільшення чисельності робочих місць у
сільській місцевості. На основі успішного сільськогосподарського виробництва та державної підтримки
наблизимо якість умов життя до рівня міста.

8.СПУ

Надання державної підтримки розвитку сільської
поселенської мережі, у тому числі шляхом стимулювання різноманітних видів господарської діяльності на селі.
Відповідальність держави за підготовку кадрів для
села. Звільнення юнаків (з їхньої згоди), що працюють
у сільському господарстві, від військового обов’язку
на період стабілізації аграрного сектору.

9. Виборчий блок
Людмили Супрун - Український
регіональний актив

НДП сприятиме розвитку інфраструктури на селі,
створенню сприятливих умов для праці, відпочинку
та самореалізації сільської молоді.

10. Селянський блок
«Аграрна Україна”
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Інвентаризація основних фондів АПК, їх модернізація і відновлення. Залучення для цього банківських
кредитів, державних асигнувань, коштів різних підприємств, організацій і приватних осіб.
Зміна фінансово-кредитної системи відносин, галузями, бюджетні та інші компенсації для користування пільговими банківськими кредитами, введення
стимулюючої і стабільної податкової політики щодо
АПК. Ціни, податки, кредити, індустріальні технології
– корінні напрями аграрної політики держави, її першочерговий обов’язок, що нікому не передається.
Використання в оптимальному обсязі державного
замовлення на постачання частини сільськогосподарської продукції.
В аграрному секторі буде відроджено великотоварне виробництво та запроваджено європейський механізм дотацій, субсидій, кредитування.

АГРАРНА ПОЛІТИКА ТА ВИБОРИ
Пряму, прозору державну підтримку сільськогосподарського виробництва та розвитку сільської місцевості (вода, газ) із доведенням рівня життя на селі
до міського (школи, дитячі садки, медицина, сфера
послуг);
Зрівняння розміру пенсії сільського та міського
жителів вже від 2009 року, викорінення надмірних
привілеїв окремим категоріям чиновників;
Підвищення заробітної плати на селі до рівня, досягнутому у промисловості, встановити її розмір до
2000 грн. вже у наступному році;
Надання державної підтримки при народженні дитини в сільській місцевості в 1,5 рази більшої ніж у
містах;
Можливість молоді повернутися до батьківської оселі, працювати на селі, з виплатою молодому
спеціалісту АПК, сільському вчителю, лікарю, який
повертається працювати в село після закінчення середніх та вищих учбових закладів, одноразової безповоротної допомоги в розмірі 50 тис. грн.;
Виділення сільській молоді не менше 50 % місць на
державному навчанні у вузах.
Працівники освіти, культури, медицини, соціальної сфери села повинні додатково отримати 40 % до
окладу. Умови навчання в сільських школах мають
наблизитися до міських.

Короткий висновок за темою

Всі політичні сили переконані, що це проблема,
яка потребує негайного вирішення, однак шляхи вирішення пропонуються достатньо різнопланові, окрім
того, вони досить часто навіть не корелюються між
собою. До прикладу, спільним є бачення, що необхідно фінансово стимулювати випускників ВНЗ до
роботи у сільській місцевості(від 20 тисяч гривень і
надання соціального житла у НУ-НС до 50 тисяч одноразової допомоги, що пропонує Селянський блок
”Аграрна Україна”), збільшення посадових окладів
працівникам соціальної сфери ( від 20% до 40%) і на
цьому фоні пропонується різке подвоєння у найближчі роки обсягу інвестицій на розвиток сільського
господарства, соціальної сфери села в передвиборчій
програмі Партії Регіонів. Разом з тим, спільним є те,
що всі партії(блоки) залишають без відповіді ключове
запитання: які конкретні заходи необхідно запровадити, щоб досягнути кардинального збільшення кількості високооплачуваних робочих місць у сільській
місцевості, що практично є запорукою вирішення соціальних проблем села.

5. Політика ціноутворення
1.КПУ
1.ПР

Вирішення проблеми невиправданого диспаритету
цін на сільськогосподарську та промислову продукцію.
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3.ПСПУ
4.НУ-НС

Створення системи страхування селян від неврожаїв та впровадження сприятливих для розвитку галузі закупівельних цін;
Реалізація цінової політики шляхом відпрацювання механізмів ціноутворення на внутрішньому ринку
сільськогосподарської продукції через формування
інфраструктури аграрного ринку, яка передбачала б
розвиток біржової торгівлі, створення агроторгових
домів як брокерських контор аграрних бірж, оптових
продовольчих та плодоовочевих ринків, аукціонів живої худоби, заготівельних пунктів, мережі роздрібної
торгівлі, в тому числі через систему супермаркетів,
створення системи цінового моніторингу.

5.ВО”СВОБОДА”
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6.Блок Литвина
7.БЮТ

Поступово ліквідувати несправедливу різницю в
цінах на промислову та сільськогосподарську продукцію.
Приватні трейдери постачають селу паливно-мастильні матеріали (бензин, солярку, мазут) за цінами,
навіть вищими від світових, а зерно у селян купують
за безцінь – треба раз і назавжди поламати цю шахрайську практику; державна політика на селі ніколи
не матиме успіху, якщо не буде утверджено паритетності цін на промислові товари й сільськогосподарську продукцію (Реформи і Порядок).
Розумна влада ніколи не зацікавлена, щоб ціни на
зерно (а через нього - на всі продовольчі товари) були
надто високими, бо в неї тоді виникає конфлікт із споживачем, але вона так само не допустить, щоб ціна
падала нижче рентабельності, бо тут починається
конфлікт із виробником - це політика абсолютно регульованих і збалансованих цін (Реформи і Порядок).

8.СПУ

Встановлення нового порядку ціноутворення на
сільськогосподарську продукцію, що забезпечує паритет у відносинах аграрного сектору з іншими галузями.

9. Виборчий блок
Людмили Супрун - Український
регіональний актив

Забезпечуватиме розв’язання проблеми паритету
цін на сільськогосподарську і промислову продукцію,
що поставляється селу.

10. Селянський блок
«Аграрна Україна”

Зупинення цінової вакханалії, за якої селянина
і споживача обкрадають на продуктах харчування,
прокладаючи дорогу імпортному „непотребу.

Короткий висновок за темою

Про диспаритет цін та методи боротьби із ним, в
першу чергу, говорять представники політичних партій (ПР, БЮТ та Нашої України, які протягом останніх
4 років постійно присутні в парламенті та почергово
очолювали Уряд).Однак жодного законопроекту, який
би запровадив ефективний механізм ціноутворення в
АПК у Верховній Раді, як ми вже зазначали, не зареєстровано, а Партія Регіонів, чий представник очолює
Кабінет Міністрів, у своїй програмі продовжує стверджувати, що ... „ вирішення проблеми невиправданого диспаритету цін ..” і далі за текстом. Це логічно
свідчить, що диспаритет, як існував, так і існує, що
підтверджується програмною тезою Селянського блоку ”Аграрна Україна”.

6. Формування виробничої та
ринкової інфраструктури АПК
1.КПУ
2.ПР

Підтримка вітчизняного товаровиробника та насичення внутрішнього ринку високоякісною сільськогосподарською продукцією;
Забезпечення державної підтримки села і передусім робіт щодо відновлення родючості земель;
Впровадження сучасних біотехнологічних засобів
у переробці сільськогосподарської продукції, тваринництві та рослинництві;
Удосконаленню біотехнологій для суттєвого підвищення виробництва продуктів харчування і конкурентоспроможності продукції вітчизняного промислового комплексу;
Перехід на новітні технології збереження та підвищення родючості ґрунтів, раціонального використання земель.

АГРАРНА ПОЛІТИКА ТА ВИБОРИ

3.ПСПУ

Нами будуть запропоновані державні програми:
розвитку аграрно-промислового комплексу, пільгове
кредитування, державні дотації, створення великих
колективних господарств і фермерських асоціацій,
новітні агротехнології, паритетні ціни, розвиток соціальної інфраструктури села.

4.НУНС

Введемо кримінальну відповідальність за навмисне пошкодження родючого шару земель.
Завершення реструктуризації реформованих
колективних сільськогосподарських підприємств
(КСП), в тому числі сільськогосподарських виробничих кооперативів, у нові економічно ефективні господарські структури - селянські (фермерські) господарства, приватні (приватно-орендні) підприємства,
господарські товариства - та врегулювання майнових
відносин шляхом видачі колишнім членам КСП свідоцтв (сертифікатів) про право власності на майнові
паїв широким застосуванням орендних відносин відповідно до законів України;
Розширення особистих підсобних господарств
за рахунок земельних часток (паїв) їх власників без
реєстрації юридичної особи, як основи родинних
селянських господарств, та реалізація соціальної доктрини зайнятості сільського населення шляхом розвитку малого та середнього підприємництва;
Диверсифікація виробничої і підприємницької
діяльності господарств і підприємств агропромислового комплексу,
Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, в тому числі мережі машинно-технологічних
станцій, із залученням до кооперативного руху дрібних землевласників та створення кредитних спілок
за участю власників особистих селянських та фермерських господарств, інших сільськогосподарських
підприємств;
Технічне переоснащення сільськогосподарського
виробництва через запровадження системи довготермінового низьковідсоткового кредитування сільськогосподарських підприємств усіх форм приватного
господарювання шляхом створення Земельного (іпотечного) банку;
Розширення зовнішніх ринків збуту сільськогосподарської продукції через підвищення конкурентноздатності продуктів харчування вітчизняних товаровиробників, розробки і впровадження вітчизняних
стандартів і технічних умов та законодавче формування відповідної митної політики;
Залучення іноземних та вітчизняних інвестицій
в аграрний сектор з метою технічного і технологічного переобладнання підприємств для нарощування

виробництва конкурентноздатної продукції через законодавче формування сприятливого податкового та
інвестиційного клімату;
Реформування системи аграрної науки та освіти
шляхом об’єднання профільних наукових та навчальних закладів з метою підвищення якості підготовки
спеціалістів та ефективності наукових досліджень і
їхнього запровадження у практику виробництва;
Створення Національної сільськогосподарської
дорадчої служби для забезпечення сприяння прибутковому розвитку сільськогосподарського сектора
економіки шляхом консультаційної підтримки, навчання, надання послуг в організації виробництва та
маркетингу виробникам сільськогосподарської продукції;
Дереґуляція аграрної економіки шляхом підтримки громадських об’єднань, у тому числі регіональних
об’єднань землевласників (аграрних палат), професійних самоврядних організацій, їх залучення до участі у
виробленні і реалізації державної аграрної політики
та передачі їм частини повноважень, раніше властивих органам державної влади.

5.ВО «СВОБОДА»
6.Блок Литвина

...Відновлення галузі сільськогосподарського машинобудування та запровадження нових форм забезпечення села сучасною технікою;
Стимулювання бережливого ставлення до землі та
встановлення відповідальності за результати господарювання, у тому числі заподіяння шкоди довкіллю;
Впровадження інноваційних технологій у сільському господарстві з метою підвищення родючості
земель, охорони та забезпечення їх раціонального використання;
Залучення молоді до роботи у сільському господарстві шляхом відновлення інфраструктури на селі,
створення високоприбуткових агропромислових господарств, розвитку сфери цільового кредитування та
державної підтримки ініціативних сільських підприємців;
Державна підтримка сільських товаровиробників,
легкий і зрозумілий вихід на зарубіжні ринки.

7.БЮТ

Створення прозорого конкурентного середовища
для українських виробників, просування їх продукції
на зовнішні ринки.
Забезпечимо підтримку ринкової аграрної інфраструктури , а саме аграрного фонду та біржі, ринків
для сільськогосподарської продукції індивідуальних
виробників та фермерів, страхового фонду, земельного банку, створимо умови функціонування ринку
землі, запровадимо прозоре конкурентне середовище
для українських виробників, просування їх продукції
на зовнішні ринки.

8.СПУ

Відродження системи, що дає можливість забезпечити збереження і відтворення природної родючості
земель. Встановлення державного контролю за збереженням і ефективним використанням земельних ресурсів, викорінення безгосподарності, марнотратства
та їх псування.
Неухильне дотримання законних прав підприємств АПК усіх форм власності на самостійний вибір напряму виробничої діяльності та розпорядження
виробленою продукцією.
Поновлення державного фінансування особливо
важливих цільових програм, у тому числі забезпечення експлуатації систем меліорації земель, а також програм селекції, насінництва і племінної справи.
Створення власної бази виробництва засобів виробництва для сільського господарства, харчової і переробної промисловості, розвиток сфери зберігання,
транспортування, переробки сільськогосподарської
продукції. Становлення інфраструктури гарантованого її збуту на внутрішньому і зовнішньому ринках.
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Партія вважає, що головними інструментами підтримки сільськогосподарського виробника повинні
стати:
- державне сприяння конкурентоспроможності
національного агропромислового виробництва на
вітчизняному та зовнішніх ринках;
- впровадження системи міжрегіональних аграрних бірж і сільськогосподарських ринків;
- організаційне вдосконалення та технологічне
оновлення переробних, агросервісних і торговельних
підприємств, що обслуговують сільське господарство
та інтегровані структури з переробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції.
На регіональному рівні пріоритетним напрямком
аграрної політики є орієнтація на розвиток локальних
інтеграційних зв’язків між підприємствами аграрного
сектора і центрами споживання, створення ефективної ринкової інфраструктури продовольчого господарства території
Із створенням Національної зернової біржі вітчизняні аграрії отримають максимальну вигоду, а
посередники будуть позбавлені надприбутків. Цьому
сприятиме також створення й проведення овочевих і
фруктових аукціонів у містах.

АГРАРНА ПОЛІТИКА ТА ВИБОРИ
9. В
 иборчий блок
Людмили Супрун - Український
регіональний актив

Партія сприятиме розвитку на базі сільськогосподарських, переробних, агросервісних і торгових підприємств інтегрованих структур з виробництва, переробки,
зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції.
НДП стимулюватиме розвиток конкурентоспроможного національного ринку харчових продуктів Ми
надаємо великого значення створенню сучасної бази
машинобудування для галузей агропромислового комплексу. Для розв’язання цієї проблеми партія стимулюватиме, в тому числі шляхом надання пільгових умов,
створення спільних підприємств з кращими іноземними фірмами.
Партія домагатиметься формування регіональних і
міжрегіональних аграрних ринків, товарних бірж, оптових ринків, аукціонів, ярмарків, заготівельних кооперативів, підприємств фірмової торгівлі.
Ми виступаємо за створення ефективного ринку
сільгосппродукції.

10. Селянський блок
«Аграрна Україна»

Підтримка нарощування виробництва високоякісної
продукції та її експорту як на традиційні, так і нетрадиційні ринки;
Енергетична стабільність за рахунок виробництва
відновлювальної сільськогосподарської сировини та переробки її на біоетанол та біодизель, що має бути одним
з головних завдань економічного зростання країни;
Сприятимемо розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, створенню додаткових робочих
місць за рахунок максимальної переробки сільськогосподарської продукції в сільській місцевості.
Законодавчо підтримаємо та максимально заохотимо
використання всіх місцевих ресурсів для забезпечення
села енергією.
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Короткий висновок за темою

Це найскладніший для аналізу через свою інформаційну насиченість розділ аграрного блоку виборчих
програм. Однак, якщо відкинути набір традиційних „ агропромислових штампів” або явно застарілих програмних положень( ... забезпечення державної підтримки
села, підтримка вітчизняного товаровиробника, створення ефективної ринкової інфраструктури, створення
прозорого конкурентного середовища, стимулювання
бережливого ставлення до землі, тощо...), то конкретних
пропозицій, які дійсно є актуальними , ефективними
або, принаймні, дискусійними залишиться небагато.
Зокрема, можна виділити створення національної зернової біржі, проведення овочевих і фруктових аукціонів
(ПР), запровадження кримінальної відповідальності за
навмисне пошкодження родючого шару ґрунту (НУНС),
забезпечення підтримки ринкової аграрної інфраструктури, а саме аграрного фонду та біржі, ринків для сільськогосподарської продукції індивідуальних виробників
та фермерів, страхового фонду, земельного банку (БЮТ),
формування регіональних і міжрегіональних аграрних ринків, товарних бірж, оптових ринків, аукціонів,
ярмарків, заготівельних кооперативів, підприємств
фірмової торгівлі (Виборчий блок Людмили Супрун Український регіональний актив), розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (Селянський блок
”Аграрна Україна”).
Можна сперечатися або дискутувати по кожному
пункту, до прикладу, чому обов’язково запроваджувати
відразу кримінальну відповідальність за пошкодження
родючого шару, коли у нас фактично немає і реальної
адміністративної відповідальності, як визначити реальний розмір завданої шкоди, або як уявляють розробники формування конкретного механізму проведення
фруктового аукціону в місті тощо.
Принциповим є інше: всі ці запропоновані заходи
можливо здатні покращити лише деякі аспекти форму-
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вання інфраструктури АПК, однак сформувати цілісний механізм функціонування виробничої та ринкової
інфраструктури на базі положень базових та передвиборчих програм суб’єктів виборчого процесу практично
неможливо.

3. Законопроектна робота та
програмні засади політичних
партій (виборчих блоків)
Зареєстровані законопроекти та ухвалені закони є
прямим відображенням реалізації на практиці представниками політичних партій (блоків) положень своїх
базових та передвиборчих програмних документів. За
прогнозами політологів та за результатами попередніх
соціологічних досліджень до парламенту 2007 року потраплять представники практично тих самих політичних
сил, які були в ньому представлені з березня 2006 року.
Тому є цілком коректним зробити аналіз результатів законотворчої діяльності представників цих політичних
утворень за період з квітня 2006 по травень 2007 року з
тим, щоб зробити висновки наскільки реальна законопроектна діяльність узгоджується (корелюється) із змістом задекларованих партіями програмних документів.
Оскільки предметом аналітичного дослідження є
програмні документи , які визначають партійне бачення
розвитку аграрного сектора в Україні, то автори дослідження із всього масиву законопроектів, які зареєстровані у Верховній Раді України, виділили лише ті, які перебувають на розгляді у Комітеті ВРУ з питань аграрної
політики та земельних відносин.
Всього станом на 25.08.2007 року в Комітеті зареєстровано 91 законопроект, з яких у 45 Комітет визначено
як головний.
Враховуючи, що до сфери компетенції Комітету віднесені законопроекти, які регулюють всю сферу земельних відносини, а не тільки в АПК, то ми не розглядали
ці законопроекти, як такі, що мають відношення до теми
нашого дослідження, Таким чином, ми коректно зменшили кількість профільних аграрних законопроектів
майже вдвічі – до 44.
Із цих 44 – 7 було подано в якості законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України, відповідно 37 – народними депутатами України. Враховуючи, що, як правило, законопроекти, реєструються групою авторів, які
в свою чергу, як правило, належать до різних партій або
блоків, не можна коректно визначити, якої „партійності”
той чи інший законопроект. Але ступінь „законопроектної активності” партій (блоків) та окремих депутатів
визначити можна. Зокрема , серед народних депутатів
лідерами стали: М.Гладій (БЮТ) – 12 законопроектів,
С.Рижук (ПР) – 9 законопроектів, І.Кириленко (БЮТ)
– 5, В.Сільченко (СПУ) – 5,М.Мельничук (СПУ) – 4.
Серед партій та блоків найбільшою законопроектною активністю відзначились: БЮТ- 31 законопроектна
ініціатива, ПР – 23, СПУ – 15, КПУ – 4, НУ – 3.
Разом з тим, об’єктивності заради треба відзначити,
що на розгляді в Комітеті перебувають 2 законопроекти,
авторами яких є ще депутати ВРУ 4 скликання: І.Томич,
П.Сулковський, Р.Ткач та О.Шевченко.
Класифікація законопроектів, які перебувають на
розгляді в Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин стосовно відповідності пріоритетам
розвитку АПК, які автори дослідження використовували для аналізу положень програмних документів, дає
наступний результат:
1.Формування ринку землі, розвиток земельних
відносин – 12 законопроектів:
• Проект Закону про ринок земель
• Проект Закону «Про державний земельний кадастр»
• Проект Закону про внесення змін до Земельного
кодексу України (щодо врегулювання земельних


Членство у фракції на момент виборів.
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явлено.
6.Формування виробничої інфраструктури АПК
- 20 законопроектів:
• Проект Закону про рибне господарство та промислове рибальство
• Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино
• Проект Закону про структуру, повноваження та
особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного
об’єднання «Масандра”
• Проект Закону про оптові ринки сільськогосподарської продукції
• Проект Закону про сільськогосподарський перепис
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України (щодо розвитку зрошуваного землеробства)
• Пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення
якості імпортної сільськогосподарської продукції)»
• Проект Закону про внесення змін до Закону України
«Про молоко та молочні продукти» (щодо відповідності
якості та безпеки молочних продуктів показникам, які
встановлені законодавством і стандартами України)
• Проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону
України «Про сільськогосподарську кооперацію» (щодо
уточнення терміну «сільськогосподарський товаровиробник»)
• Проект Закону про м’ясо та м’ясні продукти
• Проект Закону про органічне виробництво
• Проект Закону про аграрні палати в Україні
• Проект Закону про ідентифікацію та реєстрацію
тварин
• Проект Закону про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів
України щодо колективного сільськогосподарського
підприємства
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про насіння та садивний матеріал»
• Проект Закону про внесення змін до Закону України
«Про охорону прав на сорти рослин» (щодо покращення
процедури)
• Проект Закону про Гарантійний фонд виконання
зобов’язань за складськими документами на зерно
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства» (щодо терміну дії закону)
• Проект Закону про сільський зелений туризм
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України (щодо генетично модифікованих організмів).
Разом з тим, було б коректним згадати і про законопроекти, що були прийняті Верховною Радою і які вступили в дію. Безумовно, найрезонанснішими стали Закон
України „Про внесення змін до Земельного Кодексу
України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського значення до прийняття відповідних законодавчих актів” (автор В.Цушко ) і 6 так званих „сотівських” законів (суб’єкт законодавчої ініціативи Кабінет
Міністрів), які спрямовані на створення конкурентного
середовища в Україні та приведення національного законодавства у відповідність до норм СОТ.

загальні Висновки
1. Аграрні блоки базових партійних програм, які
повинні бути джерелом для формування передвиборчих програм та законодавчих ініціатив народних
депутатів, як правило, не оновлюються та містять застарілу неадекватну сьогоднішнім реаліям інформацію. Наприклад: „...Партія Регіонів України виступає за
подальший розвиток ринкових відносин на селі та прийняття Земельного Кодексу ...”.Така теза відразу свідчить
про те, що цей блок явно написаний ще до 2001 року.
Партія „Реформи та порядок” : „ ... тільки приблизно
четверта частина селян на сьогодні одержали державні
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відносин)
• Проект Закону «Про викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів
суспільної необхідності»
• Проект Закону про консервацію земель
• Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зміни цільового використання земельних ділянок сільськогосподарського
призначення)
• Проект Закону про сільські товариства з регулювання обороту земель сільськогосподарського
призначення
• Проект Закону про внесення змін до пункту 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу
України
• Проект Закону про внесення зміни до пункту 1
розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України
• Проект Закону про внесення зміни до частини
першої статті 14 Закону України «Про оренду землі»
(щодо нотаріального посвідчення договорів оренди
землі)
• Проект Закону про внесення змін до статті 20
Земельного кодексу України
• Проект Закону про внесення змін до Земельного
кодексу України (щодо особливостей приватизації
земельних ділянок садівницькими товариствами).
2. Оптимізація структури управління АПК – законопроектів не виявлено.
3. Державна фінансова та матеріальна підтримка
АПК – 12 законопроектів:
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо господарської діяльності та оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства
України»
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння
деяких видів олійних культур»
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» (щодо звільнення
від оподаткування операцій з приватизації сільгосппідприємств)
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» щодо митних ставок
на сировину для виробництва тихих, ігристих вин та
спирт коньячний
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України (щодо плати за ліцензії на ринку алкоголю і тютюну та зміни ставки збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства)
• Проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону
України «Про фіксований сільськогосподарський податок» (щодо визначення кола платників)
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (щодо
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо ввезення та обігу коньячного спирту,
виноматеріалів та збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України (щодо плати за ліцензії на ринку алкоголю і тютюну, зміни ставки збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства та зміни розміру акцизної
ставки на деякі види алкогольної продукції)
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про фінансовий лізинг» (щодо закупівлі племінних
тварин)
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (щодо
фінансової підтримки галузі тваринництва).
4.Розвиток соціальної сфери на селі – законопроектів не виявлено.
5.Політика ціноутворення - законопроектів не ви-
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акти на приватну власність розпайованої землі...”, хоча
загальновідомо, що цей процес практично вже завершується. Автори програми пишуть також, що „ ... ми
вважаємо, що дію правової норми „земля-товар”, яка з
2005 року буде вільно продаватися...”А народні депутати
уже котрий раз продовжили мораторій до 1 січня 2008
року. Аграрний блок базової програми Руху розпочинається словами: основною метою аграрної політики
Руху на 2000-2004 роки є забезпечення...”.Такий початок
відразу свідчить, що як мінімум 8 років до цієї програми
ніхто ніяких змін не вносив.
2. Базові програми не містять принципових положень, які залишаються незмінними, незалежно
від того, як складається політична чи економічна
кон’юнктура. Як правило, базові програми містять велику кількість декларативних гасел, які не можна реально використати в конкретній практичній діяльності. Є
базові програми, з яких автори дослідження не змогли
взяти жодного положення, яке б свідчило про конкретні
кроки, які планують здійснити представники цієї політичної сили в парламенті.( програма УНП).
У величезній об’ємній програмі Комуністичної партії
України є лише один абзац, присвячений аграрній тематиці, також один абзац присутній у програмі ПСПУ, по 2
абзаци у Нашої України та партії Батьківщина.
3. Передвиборчі програми політичних партій (виборчих блоків), як правило не кореспондуються із
базовими програмами. Це пояснюється швидше за все
тим, що вони готувалися в різний час, різними авторами
і, зрозуміло, що виконують різні функції. Передвиборчі
програми містять достатньо великий масив конкретних
кількісних показників та індикаторів, однак спільним
є те, що ніхто із суб’єктів виборчої кампанії не зробив
спроби оцінити передвиборчі положення політичних
сил у грошовому еквіваленті. Адже лише до прикладу
обіцянка представників КПУ спрямувати на підтримку
сільгоспвиробників не менше 10% ВВП повинна збільшити видатки бюджету на цю статтю витрат майже у 4
рази у порівнянні із 2006 роком. У цьому плані селянський блок ”Аграрна Україна” , який пропонує на підтримку села скерувати 10 % від дохідної частини бюджету,
виглядає просто зразком раціональності та фінансової
скромності.
4. Соціальний популізм передвиборчих програм
добре ілюструється співвідношенням кількості соціальних ініціатив політичних партій у передвиборчих
документах та кількістю зареєстрованих законопроектів соціального характеру у Комітеті з питань аграрної
політики та земельних відносин. В частині 2 нашого дослідження (розділ4)”Розвиток соціальної сфери на селі”
ми нарахували 22 соціальні ініціативи від 10 політичних
сил, разом з тим у Верховній Раді протягом 2006-2007
років не було зареєстровано жодного законопроекту ,
який був би скерований на розвиток соціальної сфери у
сільській місцевості Це співвідношення 22 до 0 свідчить,
що соціальні питання реально цікавлять політиків лише
у передвиборчий період, а в парламенті у них проявляються зовсім інші економічні інтереси.
Аналогічна ситуація і з проблемою диспаритету цін
на аграрну та промислову продукцію. Практично кожна
політична сила у своїх програмних документах виступає
за справедливу цінову політику стосовно продукції аграрного сектору, разом з тим жодного законопроекту,
який міг би врегулювати цю проблему у парламенті не
зареєстровано
5. Передвиборчі програми партій (блоків) у виборчій кампанії 2007 не мають уніфікованого характеру і
тому ставлення до цих документів у самих політичних
сил є різним.
У СПУ фактично відсутній аграрний блок передвиборчої програми і тому про позицію партії можна взнати
або із виступів лідерів партії, або із змісту законопроектів, які зареєстровані представниками СПУ в парламенті, або із змісту передвиборчої програми 2006 року.
ПСПУ та ВО ”Свобода” практично слово в слово
продублювали положення базової партійної програми,
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правда, обсяг аграрного блоку і в тих, і в інших склав
один абзац у 5 рядків.
Виборчий блок Людмили Супрун - Український регіональний актив у передвиборчій програмі повністю
проігнорував аграрну тематику, маючи, напевно, надію,
що прихильники блоку знають положення базової програми.
Чотири виборчих суб’єкта – Партія регіонів, блок
НУНС, блок Литвина та КПУ побудували свої передвиборчі програми в режимі виборчого соціального аукціону – хто більше запропонує привабливих для суспільства програмних положень щодо соціального розвитку
села, що є черговим свідченням аграрного патерналізму
у нашому суспільстві. Такий підхід до формування змісту передвиборчої програми практично стирає будь-які
відмінності між так званими лівими та правими партіями, бо за рівнем запропонованого соціального захисту
правий виборчий блок НУНС явно обігнав навіть таку
нібито ліву партію як КПУ.
Окремо стоять два виборчих суб’єкта – Селянський
блок ”Аграрна Україна” та БЮТ. Передвиборна програма селянського блоку немає складових , бо вся вона присвячена розвитку аграрного сектора. Це єдиний політичний суб’єкт, який у своїй базовій програмі пропонує
перелік конкретних законопроектів, які необхідно прийняти, щоб урегулювати проблеми в аграрному секторі
країни. Разом з тим, багато положень передвиборчої
програми блоку можна назвати аграрним ”утопізмом”,
бо вони ніколи навіть за найбільш сприятливих умов не
можуть бути реалізовані, що неприпустимо для партії,
яка серйозно претендує на місце у політичній еліті. До
прикладу, теза про виділення сільській молоді не менше
50% місць на державному навчанні у вузах, або, скажімо,
надання державної підтримки при народженні дитини в
сільській місцевості в 1,5 рази більшої, ніж у містах.
БЮТ підійшов найбільш системно до створення
передвиборчої програми , вибравши в якості передвиборчого документа стратегічну програму „Український
прорив” і вклав дуже значні кошти у її популяризацію
серед потенційних виборців. Парадоксальність ситуації,
принаймні, станом на 30 серпня полягає в тому, що цієї
анонсованої програми реально немає у відкритому доступі. Є її лише презентаційна модель, яка носить назву
„Аграрний прорив”, та аграрний блок офіційної передвиборчої програми, які навіть не корелюються із собою
. Доступний же для аналізу текст є набором, до того ж
дуже необ’ємним, красивих, але достатньо шаблонних
тез.
Автори практично всіх передвиборчих програм політичних партій( виборчих блоків) проігнорували або не
ознайомились із матеріалами експертних досліджень
вітчизняних робочих груп чи аналітичних центрів, які
стосуються аграрної проблематики, відповідно, із результатами та висновками цих досліджень. Тому, до
прикладу, в текстах передвиборчих матеріалів відсутні
положення про шляхи проведення реформи системи управління в АПК, не визначені, зокрема, заходи, як сформувати умови для розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення та зупинити процес тінізації
цього ринку. Незважаючи на розмаїття передвиборчих
гасел, абсолютно незрозуміло, як на практиці забезпечити доступ дрібних та середніх товаровиробників до
фінансових, матеріальних чи інформаційних ресурсів.
Повністю проігнорована проблематика створення мережі дорадчих служб, розвитку мережі обслуговуючих
кооперативів, незрозумілий механізм формування мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції.
Загалом, можна зазначити , що виходячи, із тексту
базових та передвиборчих програм, неможливо уявити цілісну картину розвитку аграрного сектору України, стратегічні пріоритети та часові рамки їх реалізації. Суспільство потребує чіткого плану дій, а взамін
воно знову отримує від політичних партій та блоків
еклектичний набір давно відомих і частково вже дискредитованих ідей.

ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРО АГРАРНУ ПОЛІТИКУ

НАША АНКЕТА
Шановні панове!
Важливе місце, як свідчить зарубіжна практика, у функціонуванні аграрної економіки як системи належить професійним об’єднанням, громадським організаціям. Бажаючи якомога повніше висвітлити позиції професійних об’єднань, громадських організації, сферою діяльності яких
є аграрний сектор економіки, започаткувати публічні дискусії з метою вироблення ефективної
аграрної політики, ми попросили авторитетні професійні об’єднання відповісти на подані тут
запитання. Відповіді, що надійшли до нас, публікуємо виключно з літературними правками.
Ми залишаємо цю анкету відкритою: просимо організації, до яких ми не дійшли, надіслати
нам відповіді на поставлені запитання.

2.
Тривалий час у суспільстві йде дискусія
навколо питання формування ринку земель сільськогосподарського призначення.
На думку однієї частини суспільства, необхідно сформувати умови для розвитку ринку земель
сільськогосподарського призначення, зупинити тіньовий розпродаж цих земель. Через гальмування
ринку земель сільськогосподарського призначення
програють всі потенційні учасники ринку – селяни,
аграрний бізнес і держава. Селяни втрачають за безцінь земельні частки, сільські пенсіонери і сільські
сім’ї втрачають можливість отримати додатковий
дохід, бізнес несе додаткові ризики від тіньових угод
і не має змоги брати довгострокові кредити під заставу землі, держава втрачає не тільки доходи від
операцій купівлі-продажу, але й довіру сільського
населення.
На думку інших, ринок земель сільськогосподарського призначення – це втрата аграрного майбутнього для України.
Яка позиція Вашої організації щодо ринку земель
сільськогосподарського призначення? Які кроки Ви
б запропонували зробити владі для реалізації Вашої
позиції?
3.
Практично всі Уряди за часів незалежності
України в той чи інший спосіб намагалися вирішити проблему доступу товаровиробників, особливо
дрібних та середніх, до ресурсів – матеріальних, фінансових, інтелектуальних, тощо.
Один із прикладів – система лізингу. У розвинених
країнах до 30% обсягу загальних інвестицій складають інвестиції за лізинговими схемами. В аграрному
секторі економіки України лізингові схеми не користуються особливою популярністю. Функціонування в аграрному секторі лізингових компаній, які в
повному обсязі користуються коштами державного
бюджету, на думку експертів, є неефективним.

Наскільки, на Ваш погляд, ця проблема є актуальною для України? Які кроки Ви б запропонували
зробити владі в найближчому майбутньому та в перспективі для полегшення доступу товаровиробників, особливо дрібних та середніх, до ресурсів?
4.
На думку Рахункової палати України, нерозвинута інфраструктура аграрного ринку – одна
із найважливіших причин втрат як сільськогосподарських товаровиробників, так і споживачів. Відсутність відлагодженого прозорого механізму збуту
сільськогосподарської продукції, диктат посередників чи монополістів-переробників, здебільшого
регіональних, призводить до того, що виробники
продають продукцію дешево, а споживачі купують
її дорого. Дрібні та середні виробники не мають інформації про конкурентні технології, не можуть їх
застосовувати. Незнання стандартів виробниками,
невідповідність вітчизняних стандартів світовим
закриває повністю або звужує для національного
виробника доступ на ринки, робить його продукцію
не конкурентноспроможною, особливо на зовнішніх
ринках. Державні програми у цій сфері, як правило,
декларативні й не мають належної організаційної,
правової та ресурсної підтримки.
Які кроки Ви б запропонували зробити владі для
вирішення цієї проблеми?
5.
Незабаром вибори до Верховної Ради України. Яким, на Вашу думку, повинен бути «аграрний блок» у цих програмах? Якими повинні бути
пріоритети у цьому «блоці»?
6.
Як ви оцінюєте рівень відповідальності
політичних партій і блоків в «аграрному питанні»
перед виборцями?
7.
Наскільки впливовими є сьогодні професійні об’єднання, громадські організації, сферою діяльності яких є аграрний сектор економіки,
на формування та реалізацію аграрної політики?
Які кроки Ви б запропонували зробити владі у цій
сфері?

Ми розуміємо, що деякі з питань можуть бути
надто гострими, дискусійними щодо їх постановки
Будемо раді, якщо Ви захочете висловити й інші
думки щодо теперішньої та майбутньої аграрної
політики.
Дякуємо за співпрацю.
Редакційна рада.
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1.
На думку аналітиків, за більш ніж десятирічний період незалежності влада не спромоглася
створити ефективну, не корумповану і професійну систему управління в АПК. Якщо в розвинутих
країнах одні органи формують аграрну політику,
інші реалізують, а треті контролюють, то в Україні
ці функції зосереджені в одних установах. В результаті особисті, кланові, бізнесові інтереси переважають народні і державні. Звідси виходять корені провалів аграрної реформи, неефективного ринкового
регулювання, занепаду соціальної сфери села, неефективності державної підтримки сільського господарства.
Чи потрібно реформувати систему управління
АПК? Якщо так, то з якою метою? Якою повинна
бути така система? Якими повинні бути кроки цієї
реформи?
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О. Г. БОРОВИК,
Голова Всеукраїнського союзу
сільськогосподарських
підприємств, Герой України,
Герой соціалістичної праці
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НЕВИВАЖЕНІСТЬ ПОЛІТИКИ
ЯК ПРИЧИНА КРИЗИ
1. Від системи Управління агропромисловим комплексом в значній мірі залежить ефективність роботи цього надзвичайно важливого для країни сектору
економіки. Система управління відображає політику
держави по відношенню до аграрного сектору, його
ролі в стабільному забезпеченні населення продовольством, а переробні галузі сировиною для виробництва товарів народного споживання.
Проте, кризова ситуація в якій опинився аграрний
сектор економіки, спричинена на мій погляд головним чином не управлінськими помилками аграрного
міністерства чи його органів в регіонах.
Адже після отримання Україною незалежності залишилось і міністерство, обласні і районні управління агропромисловим виробництвом. Правда істотно
скоротилась чисельність спеціалістів в цих установах
та відбулась внутрішня структурна перебудова.
Головна ж причина нинішнього кризового стану
галузі - невиваженість політики вищого ешелону державної влади щодо розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери села. Реформи в АПК здійснювались поспішно, під адміністративним тиском,
не завжди законодавчо підкріплюватись, а рекомендації зарубіжних спеців застосовувались без належного
вивчення, обговорення з керівниками і фахівцями
сільськогосподарських підприємств і органів управління аграрним виробництвом.
Тому в ситуації, яка склалась сьогодні в аграрному
секторі, першочерговим кроком має бути корінна зміна відношення керівництва держави до проблем села,
прийняття на вищому законодавчому рівні програми
стратегічного розвитку села. Проект такої програми в
Мінагрополітики підготовлено, необхідно прийняти її
Верховною Радою, а головне закласти вже у проектах
планів економічного і соціального розвитку та бюджету на 2008 рік відповідні кошти на фінансування
заходів, передбачених у цій програмі.
Наступне.
Сьогодні
практично
розірвано
взаємозв’язок між сільськогосподарськими та переробними підприємствами. Останні, реформувались
без участі сільгосптоваровиробників, і займаючи
монопольне положення працюють лише на свої інтереси, гублячи своєю ціновою політикою виробника
сільськогосподарської сировини.
Вирішення цієї проблеми вбачаємо у переході до
кооперативних форм взаємовідносин по всьому ланцюгу: виробництво – переробка – торгівля. Тут мабуть не обійтись без розробки і затвердження Урядом
програми розвитку кооперації на селі.
Необхідно також вирішити питання зміцнення
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кадрами в системі управління АПК. Адже в процесі
упорядкування функцій Мінагрополітики та органів
управління АПК в регіонах була істотно скорочена
чисельність спеціалістів. В той же час істотно зросло
навантаження по вирішенню питань, пов’язаних з організацією використання бюджетних коштів, питань
організаційно-правового характеру. Зовсім відсутні
спеціалісти по вирішенню соціальних проблем і кадрового забезпечення.
2. Земельне питання - сьогодні одна з найболючіших проблем. Здійснення паювання земель завело
сільськогосподарське виробництво, та й Україну в цілому, в тупик. Як на мене, це була спланована дія, яка
відкрила Україну для пограбування світовими і доморощеними мародерам. Вона поділила суспільство
і значно ускладнила ведення сільськогосподарського виробництва у великотоварних сільськогосподарських підприємствах. В той же час породила нових
латифундистів, які під маскою «інвесторів - благодійників» за безцінь орендують сотні тисяч гектарів
землі.
Отримання селянами державних актів на право
володіння земельними ділянками змушує прийняти
Закон «Про ринок земель».
Підготовлений у Верховній Раді України проект
Закону «Про ринок земель» потребує глибокого обговорення і доопрацювання. Адже один невірний крок
і Україна, як держава, залишиться без землі, без великотоварних підприємств та сільських поселень і може
втратити державність.
Тому було б доцільно прийняти окремий Закон
«Про землі сільськогосподарського призначення».
При цьому зазначені землі не повинні змінювати своє
призначення і використовуватись включно для сільськогосподарського виробництва. Первинний ринок
землі має регулюватись державою.
З метою забезпечення функціонування діючих
сільськогосподарських підприємств дуже важливо
обумовити правила щодо продажу і використання
земель в цілісному масиві, на якому працює підприємство.
Доцільно також надати першочергове право на
купівлю земельних ділянок Україною, як державою,
суб’єктами України для формування державного
фонду земель.
Не можна також допустити продаж землі іноземним громадянам чи юридичним особам. Необхідно
включити до закону й інші обмеження, які не допустили б спекуляції землею і усунення державного конт-
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3. Ефективне ведення сільськогосподарського виробництва, застосування новітніх технологій неможливе без належного матеріального і фінансового забезпечення, оптимальної цінової політики. Сьогодні
ця тріада розбалансована.
Аграрники неодноразово на всіх рівнях говорили, що технічна оснащеність сільськогосподарського
виробництва досягла критичного рівня. Тому хочу
наголосити, що для оновлення і поповнення парку
сільськогосподарських машин хоча б в наступні 10
років Уряд невідкладно має здійснити за державної
підтримки стимулювання вітчизняного сільськогосподарського машинобудування на випуск якісної
техніки, машин і обладнання. Прикладом для цього
може бути Білорусія, в якій за державною програмою
не тільки повністю забезпечено свій аграрний сектор
технікою власного виробництва, але й експортування
її в інші держави, в т.ч. і Україну.
Те ж стосується і фінансових ресурсів. Сьогодні отримати навіть ту, незначну фінансову підтримку, яка
закладена у Державному бюджеті, дуже важко через
складність механізмів, закладених у Порядках використаннях цих коштів. Тому ще раз нагадую, що для
прискорення позитивних зрушень в АПК Уряд має
невідкладно, починаючи з 2008 року, вирішити питання доступності сільськогосподарських підприємств
всіх форм власності і розмірів до дешевих за банківськими ставками кредитів, значного збільшення
фінансової підтримки всіх сільгосптоваровиробників, спрощення механізмів їх отримання і контролю
за використанням.
Селяни також мають відчути позитивні дії Уряду
щодо врегулювання цін на матеріально-технічні ресурси для АПК.
4. Дійсно, нинішня інфраструктура ринку, інформаційне забезпечення ще перебувають в зародковому стані. І якщо керівники великих сільськогосподарських і приміських підприємств більш – менш
знайомі із ситуацією на ринку сільськогосподарської
продукції, то селянські господарства, особливо ті, що
знаходяться в «глибинці», не володіють ситуацією на
великому ринку сільськогосподарської продукції. За
відсутності у більшості селян транспортних засобів,
вони не мають можливості реалізувати свою продукцію на організованих ринках у містах. Цим користуються нечесні посередники як на місцевому рівні,

так і на ринках у містах, які диктують селянам низькі
ціни.
Тому прогресивним у вирішення цієї проблеми має
стати створення, за прикладом розвинутих країн світу
оптових ринків сільськогосподарської продукції. Такі
ринки функціонують також у нашого сусіда – Польщі.
Я вважаю позитивною в цьому напрямку роботу по
створенню у 2000 році оптового ринку сільськогосподарської продукції у м. Львів «Шувар», а також активну роботу створеної у 2005 році громадської організації «Інститут розвитку аграрних ринків».
Вагоме слово в організації ринку сільськогосподарської продукції мала б сказати і «Укоопспілка», яка
в недалекому минулому здійснювала на місцях велику
роботу по закупівлі у селян і переробці сільськогосподарської продукції.
5. Безперечно, наявність потужного «аграрного»
блоку у Верховній Раді України сприяло б більш ефективній роботі по вирішенню глобальних проблем агропромислового комплексу.
На жаль нинішня розпорошеність партій, які носять символи «селянських» чи «аграрних», не сприяє
створенню такого блоку, вносить суперечність у підходах до розвитку АПК і послаблює можливість відстоювання у Верховній Раді інтересів тих, хто працює
на землі. Тому у цей складний для АПК період та в
зв’язку з позачерговими виборами 30 вересня виборами єднання в одну партію сприяло б покращенню
ситуації.
6. Мушу визнати, що жодна з політичних партій,
представники яких стали народними депутатами України за весь період отримання Україною незалежності не змогли, чи не захотіли, за винятком окремих
епізодів здійснити прогресивні заходи в «аграрному
питанні». І свідчення такої «відповідальності» - криза
в АПК, з чого ми і починали розмову.
7. Наявність професійних об’єднань і громадських
організацій в аграрному секторі економіки є необхідним стимулюючим фактором при прийнятті керівництвом держави відповідних економічних і політичних рішень. Так є в інших державах, так має бути і в
Україні. Всеукраїнський союз сільськогосподарських
підприємств постійно вносив в різних формах пропозиції вищому ешелону влади щодо напрямків і шляхів
розвитку аграрної сфери. Ми завжди будемо на стороні селян при вирішенні нагальних проблем їхнього
життя.
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ролю за цільовим використанням земель сільськогосподарського призначення.
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М.В.ГЛАДІЙ,
Президент Національної
сільськогосподарської
палати України

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АПК
ПОВИННА БУТИ ЕКОНОМІЧНО
ЕФЕКТИВНОЮ
1. Система управління АПК повинна відповідати
тим задачам, які стоять перед галуззю. Особливо це
актуально в контексті інтеграції України у світові економічні структури.
Сьогоднішня система склалася ще в радянські часи. Основні її характеристики: негнучкість,
суб’єктивність, консерватизм. На жаль, ще сильним є
фактор політизації прийняття органами влади рішень
в аграрному секторі, що робить, як правило, такі рішення економічно неефективними.
Ефективність діяльності – ось головний напрямок удосконалення системи управління. Ми повинні
говорити про раціоналізацію системи державної підтримки, перехід від адміністративних до економічних
методів регулювання, про необхідність структурнофункціонального вдосконалення системи державного
управління. В основі вдосконалення має бути аналіз
зарубіжного досвіду державного управління у системі
ринкової економіки, визначення стратегічних цілей
розвитку галузі, аналіз чинників, що стримують цей
розвиток. Державна політика, державне управління
як механізм реалізації такої політики повинні забезпечити стабілізацію аграрного виробництва, аграрних ринків, гарантування доходів виробників.
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2. Національна сільськогосподарська палата України - її індивідуальні та колективні члени вже
роблять свій внесок у становлення та розвиток земельного ринку. Структурні підрозділи Палати, регіональні організації спрямовують свою роботу на чітке
виконання діючого законодавства. Департамент сільськогосподарського дорадництва проводить навчання власників земельних ділянок щодо їх ефективного
використання.
Земельний ринок за своєю сутністю є становим
хребтом реформування власності. Ми не зможемо
рухатися вперед, якщо не будемо мати цивілізованого
ринку земель сільськогосподарського призначення,
ринку, де збалансовано питання соціальної необхідності та економічної доцільності.
3. Доступ до ресурсів – фінансових, технічних, інформаційних і так далі – необхідна умова розвитку
будь якої галузі, не тільки сільського господарства.
Так склалося історично, що аграрії здебільшого покладалися на державні ресурси.
Сьогодні стоїть проблема залучити у галузь приватні ресурси. Завдання держави, з одного боку, створити такі правила гри, щоб в українське сільське господарство було вигідно вкладати кошти інвесторам
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– як вітчизняним, так і зарубіжним, мінімізувати ризики кредиторів, з іншого боку, треба навчити селян,
товаровиробників, особливо дрібних, користуватися
фінансовими інструментами. На мій погляд, ефективною могла б бути державна програма поширення економічної грамотності серед цієї категорії громадян.
Як свідчить світовий досвід, проблеми малого
сільського кредиту вирішувалися шляхом створення
спеціалізованих кооперативних кредитних інституцій. Кредитна кооперація завжди виникала там і тоді,
де і коли потреба місцевого бізнесу наштовхувалася
на відсутність адекватних джерел фінансування. Виходячи з цього, назріла необхідність розвитку кооперативної кредитної системи в Україні з особливим
акцентом на подальшому розвитку економіки села.
В усіх країнах, в яких існує кооперативна кредитна
система, на початковому етапі розвитку державою
надавалася стартова допомога у вигляді довгострокових позичок. Це проблема, як і проблема розвитку
кредитних спілок у сільські місцевості, потребує державного підходу.
4. Розвиток інфраструктури аграрних ринків – один
із пріоритетних напрямків діяльності Палати, яка має
у своєму складі відповідний департамент. Оскільки це
питання є визначальним щодо конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, вітчизняної
сільськогосподарської продукції як на зовнішньому,
так і внутрішньому ринках, то воно набуває державної ваги, потребує активних органів влади. Особливої
актуальності набуває це питання у зв’язку зі вступом
України до Світової організації торгівлі.
Важливим елементом цієї інфраструктури повинні
стати гуртові ринки сільськогосподарської продукції
– овочів, фруктів, риби, м’яса, квітів, ринки живої худоби. Такі ринки в перспективі повинні перетворитися на регіональні аграрні центри, де б не тільки велася
торгівля, а й був зосереджений комплекс послуг, необхідних як сільськогосподарським товаровиробникам
(і, в першу чергу, їм), так і гуртовим покупцям. Вигоди
від створення гуртових ринків сільськогосподарської
продукції є очевидними як для селян –виробників,
так і для всіх громадян – споживачів продовольства,
для держави, місцевих громад.
Без заходів державної підтримки швидко мережі
гуртових ринків сільськогосподарської продукції не
створити, а, отже, існує загроза втрати ринків сільськогосподарськими товаровиробниками. Тобто,
підтримуючи гуртові ринки, ми підтримуємо сільськогосподарських товаровиробників, зокрема, дрібних
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5. НСПУ бачить дві найважливіші цілі:
1) конкурентоспроможне сільське господарство
України,
2) українське село європейського типу.
«Аграрний блок» політичних партій, виборчі програми, з нашого погляду, мають бути такими, щоб ці
цілі стали досяжними якомога швидше.
6. На жаль, не для всіх політичних партій та блоків
вирішення проблем сільськогосподарських товаровиробників, сільського населення є пріоритетним. Ще
складніша ситуація із реалізацією виборчих обіцянок. Велику роль у налагодженні зв’язку «народний
депутат – селянин» повинні відігравати професійні
громадські організації.

7. Роль професійних об’єднань, громадських організацій в житті суспільства надзвичайно важлива,
якщо ми говоримо про розвиток професійного саморегулювання, розвиток громадянського суспільства,
про взаємну відповідальність за долю країни влади,
бізнесу та громадськості.
Сьогодні в аграрному секторі економіки України
налічується біля 80 громадських об’єднань. Частина
з них їх Всеукраїнського статусу. Вони справляють
певний вплив на формування та реалізацію аграрної
політики. Зросла їх професійність. Водночас, хочу
наголосити на тому, що на етапі підготовки до вступу України до СОТ роль і місце НСПУ, недержавних
організацій в сфері АПК має стати визначальною. Це
підтверджує досвід європейських країн, який НСПУ
вивчала для запровадження в практичній роботі і з
якими співпрацює. Палата співпрацює з Аграрними
Палатами Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Німеччини та інших країн.
Опанувавши цей досвід Палата займається створенням правового поля в контексті підвищення ролі
і місця громадянського суспільства в України. З цією
метою підготовлено проекту Закону України «Про
національну сільськогосподарську палату України».
Його прийняття Верховною Радою України та реалізація правових аспектів на практиці розширить можливості НСПУ і її організацій та формувань працювати
на користь розвитку АПК та сільських територій.
Влада, звичайно, має більше широко використовувати громадські організації, що працюють в АПК,
задля підвищення ефективності власних заходів: до
підготовки законодавчих актів, програм, проектів та
їх реалізації. У цьому напрямку важливим кроком є
створення Громадської ради при Міністерстві аграрної політики України, членом якої є наша Палата.
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та середніх, частка яких у виробництві овочів, фруктів, м’яса є визначальною на ринку.
Державна політика щодо розвитку гуртових ринків повинна базуватися на економічних принципах
та баченні економічної перспективи. Для розвитку
таких ринків потрібні передбачені законодавством
економічні стимули на етапі їх становлення. Короткострокові віртуальні „втрати” повернуться значними
суспільними вигодами у найближчому майбутньому.
Паралельно зі створенням таких ринків слід активно розвивати сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію, біржову торгівлю, дорадчі служби, систему
аграрного страхування тощо.
Дуже багато залежить від позиції центру, а також
від місцевих органів влади. На жаль, у питанні розбудови інфраструктури аграрних ринків, їх позиція не
завжди є активною. А вони , незважаючи на певну обмеженість фінансових ресурсів, здатні суттєво впливати на прискорення формування інфраструктури
аграрного ринку.
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М.П. ГРИЦЕНКО,
Президент Національної спілки
сільськогосподарських кооперативів України1

СТИМУЛЮВАТИ ПРОЦЕСИ
САМООРГАНІЗАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ
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1. За останні 10 років відбулись досить масштабні
реформи в аграрному секторі економіки України, земля та майно бувши стала власністю селян, змінилася форма власності суб’єктів сільськогосподарського
виробництва та господарювання на землі, корінним
чином змінились соціально-економічні відносини та
пріоритети розвитку сільських громад. Все це потребує послідовного та виваженого реформування
системи управління агропромисловим комплексом.
Основною метою таких реформ має бути відхід від
адміністрування в сфері сільськогосподарського виробництва та впровадження дієвих економічних інструментів реалізації державної політики в аграрному
секторі економіки.
Реформована система управління в АПК має забезпечити:
- продовольчу безпеку держави шляхом впровадження системи квотування та механізмів адекватної економічної відповідальності держави перед
виробниками сільськогосподарської продукції та
виробників перед державою;
- невтручання державних чиновників в технологічні процеси сільськогосподарського виробництва;
- створення та забезпечення ефективно діючої
системи стандартизації, оцінки та контролю
якості та безпеки продукції сільського господарства і продовольства;
- збереження навколишнього середовища та
гарантованого відтворення якості земельних
ресурсів;
- гарантування рівних умов доступу до державних
програм всім сільськогосподарським виробникам
незалежно від їх виду, розмірів, форм власності та
господарювання;
- впровадження нових технологій та методів
прибуткового ведення сільськогосподарського
виробництва шляхом впровадження сільськогосподарської дорадчої діяльності;
2. Процес паювання землі з однієї сторони значно ускладнив стабільність ведення сільськогосподарського виробництва, особливо у приміських зо1. Вітаємо пана Миколу Гриценка, нашого постійного автора, з
присвоєнням йому почесного звання «Заслужений працівник сільського господарства». – Ред.
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нах, з іншої - сприяє поступовому впровадженню
ринкових відносин, розумінню вартості та рентних
складових у формуванні справедливої вартості сільськогосподарської продукції. Беззаперечним є те,
що землі сільськогосподарського призначення мають
бути складовою ринкових відносин, що сприятиме
утвердженню реальної ринкової вартості та впровадження механізмів їх консолідації на ринкових засадах. Першим кроком на цьому шляху має бути розблокування земельної реформи, з тим, щоб на протязі
року всі власники сертифікатів на земельну частку
(пай) одержали державні акти на землю. Другим кроком має бути реалізація державної політики щодо
забезпечення формування цивілізовано ринку земель сільськогосподарського призначення, як одного
з найважливіших факторів інвестиційного розвитку
сільського господарства, впровадженні ефективних
механізмів іпотеки, разом одночасно з прийняттям
актів законодавства щодо запобігання спекулятивних
операцій із землею, та захист прав і інтересів селян.
На цьому ж етапі необхідно запровадити сучасну,
економічно-обгрунтовану методику оцінки сільськогосподарських земель та нерухомості з метою оптимізації оподаткування.
Одночасно з цим, держава має забезпечити впровадженням інструментів жорсткого контролю та
кримінальної відповідальності щодо незаконної зміни цільового призначення сільськогосподарських земель.
3. Проблема доступу сільськогосподарських товаровиробників, особливо дрібних та середніх до якісних матеріально-технічних та фінансових ресурсів на
сьогодні є головним стримуючим чинником на шляху
розширення сільськогосподарського виробництва та
підвищення його економічної ефективності. Всі прекрасно знаємо, що нині левова частка трудомісткої сільськогосподарської продукції (картоплі, овочів, фруктів,
молока, м’яса) виробляється дрібними товаровиробниками, в основному власниками особистих селянських
господарств. Праця цих людей є малопродуктивною,
вони не мають доступу до кредитних ресурсів, необхідного технічного та ресурсного забезпечення, нових
технологій та нових знань. Разом з тим, потрібно чітко
усвідомлювати, що для більшості сільського населення
ця діяльність є чи не єдиним джерелом доходу (виживання). Тому, на сьогодні досить важливим є форму-
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4. Завершення аграрної реформи та удосконалення її
складових неможливе без формування ефективної інфраструктури аграрного ринку, розбудови корпоративних та кооперативних відносин в агропромисловому
секторі. Основними складовими цієї роботи має бути
вжиття невідкладних заходів щодо утвердження цивілізованої прозорої інфраструктури аграрного товарного
ринку, державне сприяння формуванню розгалуженої
мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та вирішення проблем їх податкового статусу,
прийняття необхідних для цього законодавчих актів,
зокрема Закону України „Про гуртові ринки сільськогосподарської продукції”, нової редакції Закону України
„Про сільськогосподарську кооперацію” та інші.
Вирішення на державному рівні цих проблем
сприятиме:
1) підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва завдяки оптимізації
витрат товаровиробників на придбання засобів
виробництва, проведення окремих технологічних
операцій, здійснення маркетингових досліджень,
а також збільшення прибутку від реалізації
продукції через свої неприбуткові кооперативні
формування;

2) розширенню доступу сільськогосподарських
товаровиробників до агросервісних послуг;
3) сприянню формуванню на кооперативних засадах елементів інфраструктури аграрного ринку
– агроторгових домів, заготівельних пунктів,
аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих та плодоовочевих ринків тощо;
4) активізації процесів формування сприятливого
конкурентного середовища шляхом підтримки
розвитку альтернативних комерційним структурам маркетингових каналів руху продукції до
споживача, що належать самим сільськогосподарським товаровиробникам;
5) стимулюванню процесів самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників усіх форм
власності і сільського населення на кооперативних принципах для організації та забезпечення
проведення сільськогосподарських робіт, спільного використання майна, надання технологічних,
соціально-побутових та інших послуг;
6) аровиробників процесу реалізації продукції, ефективніше використання каналів збуту,
допомоги в досягненні міцних позицій на ринку
сільськогосподарськими товаровиробниками,
протистояння недобросовісній конкуренції, адаптації сільськогосподарських товаровиробників за
допомогою сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів до умов ринкової економіки;
7) повнішому задоволенні потреб споживачів
доброякісній продукції і доступних цінах на продовольчі товари;
8) розвитку та підвищенню ефективності особистих селянських господарств, підвищенню доходів
та рівня життя сільських жителів;
9) подальшій розбудові соціальної інфраструктури на селі, підвищенню доходів сільського
населення в цілому;
10) створенню додаткових робочих місць у сільській місцевості.
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вання чіткої державної політики та її реалізація щодо
формування доступної для всіх категорій сільськогосподарських товаровиробників інфраструктури технічного
та фінансового забезпечення сільськогосподарського
виробництва, зокрема мережі кооперативних машинно-технологічних станцій (сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів). На цьому етапі держава має
підставити плече та сприяти інституційній розбудові,
інфраструктури ринків фінансових послуг в аграрному
секторі, зокрема кооперативних мікро фінансових установ (кредитних спілок), інвестиційних фондів, фондів
розвитку сільських територій, інше. Святим обов’язком
держави має бути допомога у творенні Кооперативного
аграрного банку України.

25

ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРО АГРАРНУ ПОЛІТИКУ

КАЛЕТНІК Г.М.,
Голови ради Селянської спілки
України, Голова української
асоціації «Укрбіоенерго»1
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ПОЄДНУВАТИ ДЕРЖАВНЕ
І НЕДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Так. Метою реформи управління АПК повинно
бути створення сприятливих умов для комплексного
розв’язання соціальних проблем села та розвитку сільських територій, створення високоефективного конкурентноспроможного аграрного сектора на внутрішньому та зовнішньому ринках, забезпечення продовольчої
безпеки країни, зростання доходів сільського населення, збереження селянства як носія української ідентичності, культури та духовності.
Система управління АПК має відповідати міжнародним стандартам системи менеджменту та вимогам, що
діють у Європейському Союзі та СОТ. Вона має поєднувати державне і недержавне управління у тісній взаємодії міжнародним стандартам системи менеджменту
на рівні окремих галузей і підприємств.
Основними кроками реформування управління
АПК, на мою думку, мають бути: створення головного органу недержавного управління – Національного
аграрного союзу України (НАСУ) (можливо на базі
Селянської спілки України), який разом з Міністерством агрополітики буде формувати аграрну політику
і нести відповідальність за її ефективну реалізацію у
визначеному порядку співпраці; створення спеціалізованих сільськогосподарських комплексів з повним
циклом виробництва кінцевого продукту та його реалізації і окремим механізмом фінансово-економічного забезпечення (ціни, дотації, субсидії, кредити,
тарифи, квоти, акцизи, податки, мито тощо); удосконалення структури та впорядкування діяльності та
чисельності регіональних органів управління із земельних питань, комунального господарства, будівництва і архітектури та інших з метою забезпечення
ефективного державного управління розвитку сільських територій; удосконалення діяльності служб з
різних видів інспектування, дорадчої діяльності, аграрної статистики та інші.

вань», «Про державну агрохімічну паспортизацію
земель сільськогосподарського призначення», «Про
економічне стимулювання раціонального використання сільськогосподарських земель», «Про державну
підтримку відтворення родючості ґрунтів», «Про Загальнодержавну програму охорони та використання
земель» та інших; постанови Кабінету Міністрів України: «Про створення Агенції з питань регулювання ринку землі», «Про затвердження методики економічної
оцінки земель сільськогосподарського призначення»
та інші.

2. Ринок земель сільськогосподарського призначення безумовно потрібен при наявності всіх законодавчих
і нормативних актів, які не допустять спекуляції землею
і забезпечать захист прав селян-землевласників.
Уряд і Парламент мають прийняти низку законів
і нормативних актів про ринок землі. Це близько 12
першочергових законопроектів і нормативно-правових актів, а саме: Закони України: «Про державний
земельний кадастр», «Про ринок земель», «Про розмежування земель державної та комунальної власності»,
«Про систему реєстрації нерухомості», «Про зонування земель», «Про консервацію земель», «Про державну
інвентаризацію земель, землеволодінь і землекористу-

5. Селянська спілка України як громадська організація у виборчому процесі не приймає участі.

1. Фото http://www.kaletnik.com.ua/fotoalbom.htm.
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3. Проблема надзвичайно актуальна. Вкрай необхідно розширити сферу діяльності Украгролізингу.
Необхідно розширити мікрокредитування через агролізинг та селянські кредитні спілки, долучати їх до
підтримки дрібних і середніх селянських і фермерських
господарств, діючи через їх об’єднання і кооперативи,
а також Селянську спілку України та Державний фонд
підтримки фермерів України.
4. Для вирішення зазначених проблем необхідно
забезпечити на державному рівні створення системи
інформаційних та виставкових регіональних центрів
(державних і недержавних).
Для розвитку інфраструктури конче необхідно створити державну службу моніторингу аграрного ринку, а
також розширити обсяги біржової торгівлі сільгосппродукцією, як індикатора її ціноутворення; законодавчо
забезпечити діяльність гуртових (оптових) сільгоспринків; створити національну мережу цих ринків; удосконалити транспортну інфраструктуру; сприяти процесу
та державній підтримці кооперації сільгоспвиробників;
розширити систему надання пільгових кредитів; організувати мережу навчання та підвищення кваліфікації сільгосптоваровиробників тощо.

6. Слід зазначити, що професійні об’єднання, громадські організації, сферою діяльності яких є аграрний
сектор економіки, ще недостатньо впливові у сфері
формування та реалізації аграрної політики в Україні.
Для підвищення їх ролі та впливу необхідно прискорити прийняття Закону України «Про професійні і міжпрофесійні об’єднання в агропродовольчому комплексі
України».
Розширити форми та вплив у розвиток АПК таких
громадських структур як: Громадська рада при Мінагрополітики, Селянська спілка України та інші.
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В.Г. КЛИМЕНКО,
Президент Української
Зернової Асоціації1

БАГАТО ДЕКЛАРАЦІЙ –
МАЛО РЕАЛЬНИХ СПРАВ
5. Головним пріоритетом повинна бути розробка державної цільової програми розвитку зернового
сектору «Зерно України 2008-2015», метою якої повинно стати збільшення обсягів виробництва зерна в
Україні - до 58 млн. тонн, середньої урожайності зернових – до 40 ц/га, а середнього рівня рентабельності
зерновиробництва – до 40%. Тільки так можна створити потужний фундамент для подальшого розвитку
інших галузей агропромислового сектору.

2. З 1 січня 2008 року мораторій на продаж земель
сільськогосподарського призначення повинен бути
знятий.

6. Багато декларацій, але мало реальних справ. Усі
політичні партії повинні керуватися лозунгом: «Українському селянину – європейські доходи»

3. Потрібно розвивати як державні, так і недержавні лізингові схеми. Допомога держави повинна полягати у здешевленні лізингових платежів для сільськогосподарських виробників, особливо дрібних.

7. Розвиток цілого ряду громадських організацій
оцінюємо позитивно. В першу чергу це – Українська
Аграрна Конфедерація, Українська Зернова Асоціація,
УкрОліяПром, Всеукраїнська Асоціація Пекарів, деякі
асоціації виробників м’яса. На низькому рівні знаходиться розвиток асоціацій, що захищають безпосередньо дрібних та середніх сільськогосподарських
виробників. Доцільно створювати умови для їх розвитку.

4. У зв’язку зі вступом України до Світової організації торгівлі Україна матиме нові права та обов’язки.
Україна має переймати кращий досвід регулювання
аграрного ринку в Європейському Союзі, використовувати перевірені досвідом правила та методики.
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1. Системний розвиток агропромислового комплексу України необхідно здійснювати шляхом затвердження та виконання державних цільових програм.
Ці державні цільові програми повинні затверджуватися Верховною Радою України на строк не менше
п’яти років. Такий підхід дозволить створити стабільні та прогнозовані умови для бізнесу, що позитивно
впливатиме на обсяги залучення інвестицій в аграрний сектор країни.

1. Фото http://www.kaletnik.com.ua/fotoalbom.htm.
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Л.П. КОЗАЧЕНКО,
Президент Української аграрної
конфедерації

ЧАС РОЗВІЮВАННЯ МІФІВ,
ФАХОВОСТІ ТА ДІЙ
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1. Безумовно, система управління АПК потребує удосконалення. Я б виділив дві складових
проблеми – інституційну на фахову.
Що стосується структури органів управління АПК, то на нашу думку прийшов час серйозно замислитись над переходом від галузевого підходу до функціонального. Адже на рівні
сільгосппідприємства в багатьох випадках, наприклад, поєднується рослинництво і тваринництво, а завдання аграрної політики, щоб ефективним був аграрний бізнес в цілому. Є дійсно
декілька блоків питань, що потребують уваги
– це фінансово-кредитний (включаючи програми держпідтримки), формування ринків, ресурсне забезпечення. Для прикладу, в Росії, де
сільгоспмашинобудування розвинуто не гірше
ніж в Україні, програми компенсації вартості
техніки поширюються і на імпорту техніку і обладнання, якщо такі зразки не виробляються на
території Росії. Чиє це питання – рослинників чи
тваринників? Адже зрозуміло, що без вирішення
такого і аналогічних питань ми не забезпечимо
прискорене впровадження сучасних технологій,
а отже і конкурентоспроможності підприємств і
галузі в цілому.
Друга складова – це фаховий рівень окремих
управлінців. Проведіть простий експеримент
– запитайте у когось із них „як ви відноситесь
до спекулянтів”, і більшість скаже, що особи,
що наживаються на виробниках. В той же час,
в ринкових економіках спекулянт – це окрема
категорія суб’єктів рику, без якої, наприклад,
неможливе забезпечення ліквідності біржового ринку, які проводять важливі операції і які,
зрештою, балансують попит і пропозицію. Можливо, це занадто різкий приклад, але він певною
мірою оказує, що ми робимо - будуємо сучасну економіку чи зупинились на фаховому рівні
обивателя радянських часів. Час переходити від
ярликів до економічних термінів. Адже якщо ми
правильно зрозуміємо економічну суть, то зможемо правильно впливати на ситуацію.
2. Позиція УАК – якомога скоріше формування цивілізованого ринку земель сільськогосподарського призначення. Що тут треба зробити
– я знову розбив би питання на дві складові – з
точки зору держави і з точки зору виробника.
З точки зору держави формально все необхідне записане в мораторії – прийняти закони про
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ринок земель та про кадастр.
Але якщо ми подивимось на проблему з точки
зору виробника, виникають ще декілька складових – це і ефективність системи реєстрації (навіть зараз, без торгівлі землями сільгосппризначення, виготовлення державного акту на право
власності доводиться чекати по декілька місяців,
а що робити селянам, які розраховуватимуть
отримати кредити під цей актив?), і відпрацювання іпотечних механізмів, і зняття обмеження
на володіння землею на рівні 100 га, і, зрештою,
запровадження державних програм пільгового
кредитування виробників, що орендують землю
не менше 3-5 років, під викуп такої землі. Про це
модно говорити, що землею мають володіти ті,
хто на най працює, але до практичної реалізації
справа не дійшла, і це питання навіть активно не
обговорюється.
3. Якщо говорити про лізинг, ми вважали б
за необхідне перейти від бюджетного забезпечення діяльності окремих лізингових компаній
до програми бюджетної компенсації першого лізингового платежу у всіх лізингових компаніях.
Оскільки такий платіж становить лише 10-20%
від вартості техніки, це дозволило б збільшити
в 5-10 разів поставки техніки на село за державними програмами. Крім цього, в такому випадку
постачалася б саме та техніка, яка необхідна аграріям. Нарешті, виробники, сплативши перший
платіж, отримали б компенсацію від держави і
можливість використовувати техніку – це надзвичайно потужний стартовий поштовх, який
потребує лише тимчасового залучення обігових
коштів з їх наступним відновленням.
Що стосується дрібних товаровиробників, то
ту є речі, які має зробити держава, але є потреба і в зусиллях самих виробників. З точки зору
держави, це, наприклад, сприяння у діяльності
кредитних спілок, яки спеціалізуються на кредитуванні аграріїв, або сприяння у створенні кооперативних банків. Але і самі виробники повинні розуміти, що проблеми із залученням фінансів
– це часто лише наслідок проблем із ефективністю виробництва. В той час яв більшість великих
виробників постійно удосконалюють технології, дрібні, як правило, в цьому плані статичні.
Отже залучені кошти необхідно спрямовувати не
лише на екстенсивне розширення виробництва
(а воно також часто необхідне, оскільки є певні
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4. Ну, по-перше, бажано було б розвіяти деякі міфи. Один з них – що сільгоспвиробників
не пускають торгувати на ринках. В багатьох
випадках це не так, оскільки самі виробники не
готові йти торгувати – чи то не мають відповідного хисту, чи просто елементарно бракує часу. І
якщо хтось, наприклад, так сильно наживається
на виробниках або споживачах, чи багато знайдеться прикладів створення комунальних підприємств, які давало б більше селянам і брало
менше із споживачів? Як правило, це проекти
для телекамер на декілька днів. До того ж, ніхто
не скасовував економічний ефект від спеціалізації в межах продуктового ланцюгу.
Знову ж таки, щодо монополізму переробників. Дійсно, прецеденти існують. Але не варто спрощувати проблему до піарних акцій про
необхідність перерозподілу доходів. Необхідно
просто допомогли селянам об’єднатись у кооперативи для того, щоб вони могли на рівних розмовляти із більшим за розмірами промисловим
капіталом.
Ну а при експорті без цього просто не обійтись. Наприклад, Нова Зеландія за рахунок
об’єднання зусиль дрібних виробників на кооперативній основі, змогла посісти одне з провідних
місць на світовому ринку молочної продукції.
Теза про те, що окремим дрібним виробникам
необхідно допомогли вийти на світові рики – це
ілюзія. Такий бізнес закінчиться дуже просто

– на рівні знання іноземної мови і міжнародного права – адже якщо ви укладете контакт, де,
умовно кажучи, кома буде стояти не в тому місці, ви можете позбутись і товару, і грошей. Я вже
не кажу про більш серйозні проблеми, які були
частково озвучені в питанні, це і якість, і пакування, і зберігання в належних умовах, і система
регулярних поставок, можливість робити доставку на склад споживачу, тощо.
Тим, хто готовий пройти цей шлях, держава
має допомогти, і організаційно і фінансово, решта з часом будуть займатись іншими справами.
5. Я гадаю, саме для виокремлення таких пріоритетів були поставлені попередні питання.
До того, що вже говорилось, на глобальному
рівні необхідно додати необхідність збереження
сприятливого режиму оподаткування аграріїв та
створення системи компенсації вартості соціальної продовольчої продукції для незабезпечених
верств населення, адже відсутність такої дієвої
системи зараз більшою мірою обмежує доходи
сільгоспвиробників, чим більшість перелічених
вище проблем.
6. Поки що артикуляція аграрної складової
програм є досить слабкою, якщо не казати про
селянській блок. А якщо не має чіткої позиції,
то про яку відповідальність може йти мова?
7. Для початку хоча б повноцінно виконувати законодавство про регуляторну політику – це
вже був би вагомий крок на шляху реальної взаємодії.
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економічно вмотивовані оптимальні межі), але
(і в першу чергу) на оптимізацію технологій.
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СЕЛЯНИ ПРО «ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ»,
ЛІЗИНГ ТА ВЛАДУ1
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Одне із важливих завдань Міжнародного
благодійного фонду «Український освітній центр
реформ» (УОЦР) - інформувати широкий загал
про економічні та соціальні перетворення, що відбуваються у нашій державі, про найголовніші права та обов’язки громадян України, зокрема у сфері
землекористування, майнових прав тощо. Маючи
такі потужні медіа-ресурси, як мережа регіональних прес-клубів (в кожній області України), телета радіопрограми, телефонну Інформаційну лінію,
фахівці якої щодня приймають понад 300 дзвінків
від громадян України і надають консультації, в
тому числі й мешканцям сільських регіонів, та безпосередньо сільськогосподарським виробникам. Під
час консультацій працівники УОЦР мають змогу
дізнатися про думки селян з тих чи інших питань,
узагальнити їх і зробити певні висновки.
Пропонуємо читачам журналу ознайомитися
з думками селян про ринок землі та мораторій на
її продаж, а також про лізинг сільськогосподарської
техніки.
Узагальнивши відповіді більшості респондентів
на ці запитання, можна дійти висновку про те, що,
незважаючи на дію мораторію на продаж земель
товарного сільськогосподарського призначення, у
країні процвітає тіньовий розпродаж таких земель.
Землю активно скуповують за різними схемами ділки та нечисті на руку особи. Натомість фермери та
дрібні сільгоспвиробники, які хотіли б розширити
власний бізнес, викупивши у власників земельних
паїв декілька гектарів землі, не можуть цього зробити у законний спосіб.
Маючи у власності та в оренді достатню кількість
землі, виробники не мають можливості отримати
довгострокові кредити на розвиток власного бізнесу
під заставу землі, оскільки в країні немає необхідної
для цього правової бази.
Слід зазначити також, що орендарі земельних
паїв не дбають повною мірою про якість землі, так,
як би дбав її власник. Часто орендарі використовують землю без дотримання технології, правил сівозмін та відновлення землі, а після закінчення терміну
оренди та повного виснаження землі не поновлюють
договори оренди з власниками паїв, кидаючи і селян, і землю напризволяще. Таке ставлення до землі
завдає великих збитків як селянам, так й агарному
бізнесу та державі.
1. Огляд підготовлено фахівцями УОЦР Швецовою Л.О.,
Бойко Л.І., Калініною В.П.
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Звернення селян на Інформаційну лінію УОЦР
показує, що багато пенсіонерів - власників земельних паїв, які не мають спадкоємців, хотіли б поправити своє фінансове становище або побутові умови
за рахунок продажу землі. Передача в оренду земельних паїв не приносять значного прибутку, а самим
займатися обробкою землі і вирощувати сільськогосподарську продукцію на продаж вони вже не мають змоги. Отже, скористатися в повній мірі правом
власності на землю, закріпленим Конституцією України, і продати її законним шляхом пенсіонери не
можуть. За передану в оренду землю вони отримують раз на рік незначну плату, яка не може виправити їх фінансове становище. Державну пенсію сільські
пенсіонери отримують, як правило, мінімальну. Що
ж їм робити в такому випадку? Зрозуміло, що вони
погоджуються на тіньові угоди з ділками, за безцінь
продаючи земельні паї.
На думку більшості селян, гальмування процесу
формування ринку сільськогосподарських земель не в інтересах селян і агарного сектору, а в інтересах
різного роду ділків. Тому на селі вважають, що мораторій на продаж земель для товарного сільськогосподарського виробництва необхідно скасувати.
Потрібно завершити оформлення та видачу державних актів на право приватної власності на
земельні паї їх власникам, що досі не отримали
правовстановлюючий документ на землю. Удосконалити процес виготовлення технічної документації та
оформлення державних актів на землю, спростивши
та прискоривши саму процедуру. У найкоротший
термін розробити та затвердити необхідну нормативно-правову базу для створення сприятливих
умов формування і діяльності прозорого ринку земель. Створити земельний іпотечний банк. Вдосконалити систему реєстрації державних актів, зробивши її простою і зрозумілою для селян. Розвернути
широкомасштабну інформаційну освітню кампанію
про ринок земель і правила гри на ньому, для селянвласників землі проводити семінари на тему вигідного продажу землі, її справжньої вартості, отримання
кредитів під заставу землі, порядку оренди і відповідальності власників земельних паїв за порушення
правил використання землі тощо.
Частина громадян вважає, що необхідно анулювати договори довгострокової оренди землі, де існує
завуальований продаж землі. Це досить легко перевірити – зазвичай ці землі не обробляються, господарі
чекають вищої ціни для перепродажу. Таки землі, як
правило, знаходяться поблизу великих міст.
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Ще одна дискусійна думка: необхідно змінити
систему оподаткування продажу землі, отриманої
в результаті розпаювання. Власник земельного паю
повинен сплачувати податок при первинному продажу землі. Цей податок має бути диференційованим.
Власники земельних паїв, які розташовані біля великих міст і отримають велику ціну від продажу землі,
мають платити більший податок (відсоток) ніж власники землі з низьким попитом.
Щоправда, існує й інша категорія селян, які дотримуються протилежної точки зору на ринок землі,
і, звісно, ми не маємо права замовчувати їх думку.
Вони вважають, що земля має бути у державній власності і надаватися в довгострокову оренду, а в приватній власності можуть бути ділянки з обмеженим
розміром (наприклад, 2-3 га).
За останній час на інформаційну лінію Українського освітнього центру реформ все частіше надходять звернення громадян, для яких приватизація
земельних ділянок перетворилася в справжню боротьбу з корумпованими структурами, на які покладено здійснення процедури приватизації землі.
Нерідко місцеві органи влади не приймають до
розгляду заяви громадян на безоплатну передачу
землі у власність, мотивуючи тим, що громадяни не
мають місцевої прописки.
Це докорінно порушує норми діючого земельного
законодавства.
Районні відділи земельних ресурсів доручають
землевпорядні роботи виконувати організаціям, які
мають відповідні ліцензії на проведення такого виду
діяльності. Земельний кодекс України визначає, що
проект відведення земельних ділянок розробляється
такими організаціями у строки, що обумовлюються
угодою сторін. Проте, найчастіше такі угоди з громадянами не укладаються або оформляється один
примірник договору, який залишається в землевпорядній організації і не видається на руки громадянину. Це не дає можливості замовникам звертатись
до суду. В свою чергу, держава не встановлює максимальні строки виготовлення землевпорядної документації. У зв’язку з цим процедура приватизації
землі та видача державних актів на право власності
на землю затягується на декілька років.
Окрім того, чинним законодавством не встановлений максимальний розмір вартості землевпорядних робіт та виготовлення державних актів на право
власності на землю. Це знову ж таки дає змогу корумпованим структурам вимагати з громадян великі
суми коштів: ціни нерідко сягають декількох тисяч
гривень. Наприклад, в Київській області ці суми сягають 3-4 тис. грн. за держакт на присадибну земельну ділянку.
Також, останнім часом громадяни скаржаться на
те, що органи місцевого самоврядування вилучають
у громадян державні акти на право власності на землю (земельні паї), які ніби були неправильно оформлені. В результаті громадянам видають державні
акти на право власності на землю, у яких вже вказано
зменшений розмір земельних ділянок. Замовники не
можуть оскаржити дії землевпорядників в державних органах влади, їх відсилають до суду, що для
більшості селян не реально, або справа затягується
роками.

„Перш за все, причина непопулярності лізингу в
сільському господарстві полягає у високій вартості
цієї послуги для лізингоотримувача, зокрема для
дрібного та середнього товаровиробника, порівняно
з кредитом банку або кредитної спілки. Наприклад,
якщо при отриманні банківського кредиту сільгоспвиробник може скористатися правом бюджетного
відшкодування відсотків за кредитами, то лізингові
угоди не передбачають таких субсидій. Фахівці з лізингу стверджують, що причинами високої вартості
лізингових угод є й нестабільна таі недосконала законодавча база, великі ризики лізингодавців. Існуюча правова база та ставлення держави до приватних
лізингових компаній створює додаткові складнощі
для розвитку лізингу, залучення інвесторів та його
здешевлення.”
Іншими, не менш важливими, причинами непопулярності лізингу є недостатня обізнаність серед
дрібних та середніх товаровиробників про лізинг, а
також складні і незрозумілі для сільгоспвиробника процедури оформлення лізингових угод тощо.
Окрім того, сталу недовіру селян до лізингу сформували лізингові компанії, які надавали послуги за
рахунок коштів державного бюджету (наприклад,
державна компанія „Украгролзінг”). Монополізація
цими компаніями ринку лізингу сільгосптехніки і їх
неякісна робота, колі селянину нав’язувалася неякісна сільгосптехніка, яка після нетривалого терміну
експлуатації, виходила з ладу, також є не останньою
причиною непопулярності лізингу серед селян.
Під час семінарів та зустрічей з товаровиробниками, фахівцями з лізингу, журналістами обговорювалися й багато інших причин непопулярності лізингу
та причин, що стримують розвиток лізингу в Україні,
однак головними причинами на думку сільгоспвиробників все ж таки залишаються вище означені.
Отже, для популяризації лізингу в аграрному секторі України, здешевлення лізингових угод та полегшення доступу дрібним та середнім сільгоспвиробникам до матеріальних та фінансових ресурсів, на
думку учасників семінарів, перш за все, необхідно
гармонізувати законодавчу базу і створити однакові
умови для діяльності всіх лізингових компаній будьякої власності. Тоді ринок фінансових послуг стане
сприятливішим для розвитку лізингових компаній,
залучення інвесторів, здешевлення лізингових угод,
а також доступнішим для сільгоспвиробників.
На думку багатьох селян, було б доцільно створити щось на зразок „радянських МТС”, де за доступну ціну селянин міг би скористатися технікою для
обробки землі та збору врожаю. До речі, експерти,
що займаються питаннями лізингу, також згодні з
цією думкою. Створення подібних МТС, які б мали
можливість взяти в лізинг велику кількість техніки
і потім передати її в сублізинг селянам, допомогло б
здешевити угоди, зменшити ризики і тим самим полегшити доступ селян до фінансових ресурсів. Окрім
того, для підвищення обізнаності дрібних і середніх
сільгоспвиробників щодо лізингу необхідно проводити широкомасштабні інформаційні освітні кампанії з теми лізингу.
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Протягом двох років Український освітній центр
реформ разом з партнерськими організаціями проводив для широкого загалу освітні семінари з питань
лізингу. Учасниками цих семінарів були фахівці провідних лізингових компаній, представники бізнесу,
в тому числі сільськогосподарського, та журналісти. Під час таких семінарів при обговоренні причин
непопулярності лізингу в сільському господарстві
товаровиробники та журналісти висловлювали такі
думки з цього питання:
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ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ
ПРИ МІНІСТЕРСТВІ АГРАРНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ1
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Мінагрополітики України
«28» листопада 2006 р. № 712

№2/2007 (3)

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Міністерстві аграрної політики України
1. Громадська рада при Міністерстві аграрної політики України (далі - Громадська рада) є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом, який утворюється
з метою здійснення координації заходів, пов’язаних із
організацією громадського контролю та взаємодії громадських організацій з Міністерством аграрної політики
України (далі - Міністерство), забезпечення прозорості
у діяльності Міністерства, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень
Міністерства.
2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Порядком
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, актами Міністерства, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Громадської ради є:
• сприяння реалізації громадянами конституційного
права на участь в управлінні державними справами;
• забезпечення врахування громадської думки у
процесі підготовки та організації виконання рішень
Міністерства аграрної політики України;
• сприяння Міністерству в реалізації його повноважень шляхом залучення громадськості;
• забезпечення зворотного зв’язку громадських організацій та об’єднань, узагальнення громадської думки стосовно діяльності Міністерства;
• участь у розробленні та реалізації заходів щодо проведення єдиної державної політики в аграрній сфері;
• участь у проведенні експертно-аналітичної оцінки
законопроектів, розробником яких є Міністерство,
або тих, що впливають на функціонування галузі;
• сприяння впровадженню інноваційної діяльності
для вирішення проблемних питань галузі.
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї
основних завдань:
• здійснює заходи в межах компетенції щодо забезпечення прозорості у діяльності Міністерства та доступності всім громадянам рішень, зміст яких не стосується
безпеки держави;
• розробляє та подає на розгляд Міністерству пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку
питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування
їх результатів;
1. Друкуючи інформацію про Громадську раду, ми переслідували одну ціль: розширити можливості впливу громадськості
на формування та реалізацію аграрної політики України.
Звертаємо увагу професійних об’єднань на те, що ви можете
стати членом також Громадської ради. Скористайтеся таким
шансом. - Ред.
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• проводить громадську експертизу проектів нормативно-правових актів Міністерства, що стосуються
прав, свобод та законних інтересів громадян;
• проводить роз’яснювальну роботу, популяризацію у
суспільстві перспективних ідей, пов’язаних зі зміною
законодавства України в аграрній сфері;
• опрацьовує отримані за результатами проведення
консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження
з питань формування та реалізації державної політики
і подає їх в установленому порядку Міністерству;
• здійснює інші заходи щодо організації проведення
консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
виконує дорадчі функції під час обговорення та прийняття рішень Міністерством, а також здійснення громадського контролю реалізації зазначених рішень;
• систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність,
прийняті рішення та стан їх виконання;
• здійснює контроль за виконанням своїх рішень через
розгляд на черговому засіданні інформації про хід виконання рішень.
5. Громадська рада з метою виконання покладених на
неї завдань має право:
• отримувати в установленому законодавством порядку від урядових органів державного управління та
самостійних структурних підрозділів Міністерства,
Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського
господарства і продовольства облдержадміністрацій
інформацію, необхідну для своєї роботи;
• залучати до своєї роботи представників Міністерства та інших органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
• подавати пропозиції керівництву Міністерства щодо
розгляду питань, віднесених до компетенції Громадської ради, на засіданнях ради Міністерства, науковотехнічної ради та інших дорадчих та консультативних
органів Міністерства;
• звертатися з окремими пропозиціями до Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України;
• утворювати постійні комісії з числа членів Громадської ради відповідно до головних напрямів діяльності
Міністерства, а в разі потреби - тимчасові експертні та
робочі групи, залучати для участі в них представників
об’єднань громадян, у тому числі політичних партій і
профспілок, об’єднань суб’єктів господарювання, на-
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укових установ та засобів масової інформації (за згодою);
• проводити асамблеї, конференції, семінари, збори;
• розміщати у центральних, місцевих засобах масової
інформації коментарі, погоджені з Міністерством, з
питань, розглянутих Громадською радою. У випадку
неврахування Міністерством прийнятих рішень та ненадання обґрунтованих відповідей щодо їх відхилення
у двомісячний термін самостійно розміщати у ЗМІ відповідну інформацію.
6. До складу Громадської ради включаються представники громадських організацій, професійних спілок,
об’єднань суб’єктів господарювання, наукових установ,
органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.
Положення про Громадську раду та персональний
склад Громадської ради затверджуються наказом Міністерства за пропозиціями представників громадських організацій.
Гранична чисельність складу Громадської ради не фіксована.
Вступ до Громадської ради відбувається через подання
організацією–кандидатом офіційного листа-заяви, копії
статуту, копії свідоцтва про реєстрацію та інформації
щодо діяльності і осередків організації.
Пропозиція стосовно прийняття організації до складу
Громадської ради розглядається на черговому засіданні
шляхом голосування. Організація вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало дві третини членів Громадської ради.
Припинення членства у Громадській раді здійснюється через оприлюднення заяви на черговому засіданні.
Організація автоматично припиняє членство у Громадській раді, якщо її представник тричі підряд не брав
участі у її засіданнях. Відновлення членства у Громадській
раді відбувається згідно з цим Положенням, але не раніше
як за півроку з дати виключення.
7. Члени Громадської ради беруть участь у її роботі
на громадських засадах. Членство в Громадській раді не
є підставою обмеження іншої діяльності осіб, що входять
до її складу, та не може використовуватися для створення переваги чи складностей для організацій, члени яких
представлені в Громадській раді.
8. Керівництво Громадською радою здійснюється двома співголовами. Співголовою від Мінагрополітики України є Міністр, співголовою від Громадської ради є член
ради, обраний на засіданні шляхом голосування.
Співголова має заступників, що обираються з числа
членів Громадської ради.
Співголови та їх заступники вважаються обраними
терміном на два роки, якщо за них проголосували не мен-

ше ніж дві третини її членів.
9. Співголова Громадської ради:
• представляє без довіреності Громадську раду у
взаємовідносинах з органами державної влади,
об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
• входить до складу Громадської ради при Кабінеті
Міністрів України;
• організовує діяльність Громадської ради;
• скликає та організовує підготовку засідання Громадської ради, головує на її засіданнях;
• підписує документи від імені Громадської ради;
• щорічно інформує громадськість щодо роботи Громадської ради через засоби масової інформації.
10. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи.
Організаційною формою роботи Громадської ради
є її засідання, що проводяться не рідше, ніж один раз на
квартал. Засідання Громадської ради проводить співголова або заступник, який виконує його обов’язки.
Для вирішення поточних, а також невідкладних питань, що стосуються компетенції Громадської ради, формується президія Громадської ради, склад якої затверджується наказом Міністра аграрної політики України.
11. Засідання Громадської ради та президії Громадської ради є легітимним, якщо на ньому присутні не менше половини кількості її членів. Рішення приймаються
відкритим голосуванням простою більшістю голосів її
членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Громадської ради, прийняті у межах її компетенції, мають рекомендаційний характер, підписуються
співголовою та є обов’язковими для розгляду на засіданні
колегії Міністерства.
12. У своїй роботі голова Громадської ради та Громадська рада використовують бланки із своїми реквізитами.
13. Організаційно - аналітичне забезпечення роботи
Громадської ради та її президії здійснюється групою радників та експертів Міністра аграрної політики України.
14. Для організаційного забезпечення своєї роботи
Громадська рада може утворювати робочий орган - секретаріат.
Порядок роботи секретаріату визначається Громадською радою.
15. Забезпечення Громадської ради приміщенням,
засобами зв’язку, створення необхідних умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює
міністерство.
Матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи Громадської ради здійснюється за рахунок матеріальних та фінансових ресурсів її членів і Міністерства.

Додаток 1 до наказу Мінагрополітики України від
«28» листопада 2006 р. № 712

Склад Громадської ради при Міністерстві аграрної політики України
МЕЛЬНИК Юрій Федорович

Міністр аграрної політики України, співголова Громадської ради

БОРОВИК Олександр Григорович

Голова Всеукраїнського союзу сільськогосподарських підприємств, співголова Громадської ради

ГЛАДІЙ Михайло Васильович

Президент Національної сільськогосподарської палати України, Голова комітету з питань
аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України, народний депутат України,
заступник голови Громадської ради

КОЗАЧЕНКО Леонід Петрович

Президент Української аграрної конфедерації, заступник голови Громадської ради

ТОМИЧ Іван Федорович

Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України, заступник голови Громадської ради

АВРАМЕНКО Володимир Іванович

Директор корпорації “Кукурудза України”

АНДРІЄВСЬКИЙ Віктор Євгенович

Директор Інституту розвитку аграрних ринків

№2/2007 (3)

Члени Громадської ради

БАКУМЕНКО
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Олександр Борисович

Голова ради директорів асоціації “Союз птахівників України” (044) 4944930 Пимоненка М. вул.
13, оф.6А/23, Київ 04050

БАРТКОВСЬКИЙ Ігор Ілліч

Президент асоціації “Українське морозиво”

БЕРЕНШТЕЙН Борис Леонідович

Генеральний директор Союзу аграрних бірж України

БІЛИЙ Петро Федорович

Президент української корпорації по інтенсивному садівництву і розсадництву “Укрінсад”

БІЛОЗЕРСЬКИЙ Олег Леонідович

Генеральний директор Національного об’єднання по племінній справі в тваринництві
“Укрплемоб’єднання”

БОДНАРЧУК Леонід Іванович

Президент Національної асоціації “Укрбджолопром”

БОНДАРЕНКО Василь Маркович

Голова правління Національної асоціації молочників України

ВАСИЛЬЧЕНКО Олександр Миколайович

Генеральний директор – голова Ради об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості
“Укрхлібпром”

ГАЙДУЦЬКИЙ Павло Іванович

Радник Прем’єр-міністра України, д.е.н., професор, академік УААН

ГНАТЮК Сергій Андрійович

Генеральний директор Української корпорації “Тваринпром”

ГУБІН Олександр Олександрович

В.о. генерального директора Державного науково-виробничого концерну “Селекція”

ДЕМ’ЯНЕНКО Сергій Іванович

Директор Всеукраїнської громадської організації “Інститут розвитку аграрного підприємництва та села (ІРАПС)”, д.е.н., професор

ДЕМ’ЯНЧУК Володимир Віталійович

Відповідальний секретар Координаційної ради з питань аграрної політики при Кабінеті
Міністрів України

ЗІНЧЕНКО Людмила Іванівна

Генеральний директор асоціації “Укроліяпром”

ІВАШКЕВИЧ Юрій Іванович
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“Укрплемоб’єднання”, почесний член УААН

КЛИМЕНКО Володимир Георгійович
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КОРЕНЬКОВА Галина Миколаївна
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КУЛИК Любов Василівна

Голова кооперативу “Дружба” Магдалинівського району Дніпропетровської області

КУЯНОВ Володимир Вікторович

Голова асоціації “Буряководи України”

ЛІСОВЕНКО Василь Трохимович

Генеральний директор корпорації “Укрзооветпостач”

ЛУКАШЕВИЧ Михаліна Андріївна

Виконавчий директор асоціації “Украгронауксервіс”

МАЦКО Олександр Петрович

Генеральний директор української корпорації “Укрвинпром”
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ПРОКОПЕНКО Світлана Степанівна

Директор Інституту сільського розвитку
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ДЕЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО
ПЕРШОЧЕРГОВИХ НАПРЯМІВ
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ1
Проблема. За більше ніж десяритічний період незалежності влада не спромоглася створити ефективну, некорумповану і професійну систему управління в
АПК. Якщо в розвинутих країнах одні органи формують аграрну політику, інші реалізують, а треті контролюють, то в Україні ці функції зосереджені в одних
установах. В результаті особисті, кланові, бізнесові
інтереси переважають народні і державні. Звідси виходять корені провалів аграрної реформи, неефективного ринкового регулювання, занепаду соціальної сфери села, неефективності державної підтримки
сільського господарства.
Шлях вирішення. Проведення реформи системи
управління в АПК, мета якої – створення некорумпованої, професійної ефективної системи. Строк реалізації - 4-5 років. Основні кроки реформи: 1рік – створення програми реформування системи управління
АПК і підготовка відповідних змін до законодавства;.
2 рік – запровадження змін до законодавства, проведення регуляторної реформи; 3 рік – реорганізація
системи управління – організаційні зміни на національному рівні; 4 рік – реорганізація регіональних
управлінських структур. На всіх етапах реформа супроводжуватиметься інформаційною кампанією і програмою підготовки кадрів.

2. Формування ринку землі

Проблема. Необхідно сформувати умови для
розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, зупинити тіньовий цих земель. Через
гальмування ринку земель сільськогосподарського
призначення програють всі потенційні учасники ринку – селяни, аграрний бізнес і держава. Селяни втрачають за безцінь земельні частки, сільські пенсіонери
і сільські сім’ї втрачають можливість отримати додатковий доход, бізнес несе додаткові ризики від тіньових угод і не має змоги брати довгострокові кредити
під заставу землі, держава втрачає не тільки доходи
від операцій купівлі-продажу, але й довіру сільського
населення.
Шлях вирішення. Для запобігання негативним
соціальним наслідкам необхідно забезпечити дві основні умови на ринку землі - прозорість ринку (доступність інфраструктури ринку, включаючи інформацію земельного кадастру для всіх його учасників) і
доступність землі для фермерів і власників товарних
селянських господарств. Остання забезпечується
шляхом надання дрібним і середнім сільськогосподарським виробникам пільгових кредитів для купівлі
землі. Тим самим будуть створені умови для концентрації земельних ділянок і розвитку сімейного фермерства у сільській місцевості.
1. Цей документ є колективною працею фахівців Інституту розвитку аграрних ринків та проекту «Реформа у галузі сільського
господарства, вдосконалення законодавчо-нормативної бази»
Агентства США з міжнародного розвитку

3. Доступ до фінансових ресурсів

Проблема. Необхідно забезпечити доступ дрібних
та середніх товаровиробників до ресурсів (матеріальних, фінансових, інтелектуальних тощо).
Відсутність фінансових ресурсів стримує розвиток сільського господарства в Україні: (а) програми
здешевлення кредитних ставок лишаються недоступними для дрібних і середніх виробників; (в)
інвестиції у сільське господарство стримуються за
рахунок високого імпортного мита на ввезення сучасної сільськогосподарської техніки і устаткування.
В розвинених країнах до 30% обсягу загальних інвестицій складають інвестиції по лізингових схемах. В
аграрному секторі економіки України лізингові схеми
не користуються особливою популярністю. Функціонування в аграрному секторі лізингових компаній, які
в повному обсязі користуються коштами державного
бюджету, є неефективним. Потужна монопольна позиція цих компаній, зокрема НАК „Украгролізинг”
на ринку лізингових послуг не дає можливості розвиватися приватним лізинговим компаніям, вносить
викривлення в лізингові схеми та дискредитує лізинг
як такий. Державна підтримка сільськогосподарських
підприємств через фінансування НАК „Украгролізинг” призводить до підвищення рівня собівартості
вітчизняної техніки, виробництва непопулярної техніки, зловживань та корупції в цій сфері і значно знижує ефективність використання коштів Державного
бюджету України.
Шлях вирішення.
(а) В багатьох країнах особливі проблеми малого
сільського кредиту вирішувалися шляхом створення
спеціалізованих кооперативних кредитних інституцій. Назріла необхідність розвитку кооперативної
кредитної системи в Україні з особливим акцентом на
подальшому розвитку економіки села. Сучасні кооперативні банківські системи будуються за принципом
знизу вгору і складаються у переважній більшості з
трьох рівнів. В усіх країнах, в яких існує кооперативна кредитна система, на початковому етапі розвитку
державою надавалася стартова допомога у вигляді
довгострокових позичок. Для створення кооперативної банківської системи в Україні необхідно здійснити
наступні кроки: 1 рік - забезпечити законодавчі передумови створення 3-рівневої кооперативної банківської системи. 2 рік - підтримка та створення установ
1-го рівня кооперативної банківської системи. Це
передбачає, підтримку кредитних спілок, як установ
першого рівня кооперативної банківської системи:
розширення спектру послуг, які можуть надавати
кредитні спілки, створення кредитних кооперативів.
3 рік - створення місцевих кооперативних банків – установ 2-го рівня кооперативної банківської системи.
4-й рік створення центрального кооперативного банку України, засновниками якого мають бути місцеві
кооперативні банки.
(в) Для залучення фінансових ресурсів у сільське
господарство необхідно передбачити заходи для залучення інвестицій. Для цього пропонується звільнення
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від ПДВ при ввезенні сучасної сільськогосподарської
техніки.
(с) Пропонується збільшити суми видатків державного бюджету на часткову компенсацію вартості
сільськогосподарської техніки за рахунок зменшення витрат на фінансування НАК „Украгролізинг”;
удосконалити законодавчі та підзаконні акти, які регулюють міжнародний лізинг. Завдяки цим заходам
обсяг інвестицій у сільське господарство через механізм фінансового лізингу можна збільшити до 2,5
млрд. грн.

4. Розвиток інфраструктури ринків
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Проблема. Інфраструктура аграрного ринку залишається нерозвинутою, зокрема, відсутня або недоступна ринкова інформація, нерозвинута система
збуту продукції, система стандартів не гармонізована із світовими. Така ситуація веде до втрат як для
сільськогосподарських товаровиробників, так і для
споживачів. Відсутність відлагодженого прозорого
механізму збуту сільськогосподарської продукції,
диктат посередників чи монополістів-переробників,
здебільшого регіональних, призводить до того, що
виробники продають продукцію дешево, а споживачі купують її дорого. Дрібні та середні виробники не
мають інформації про конкурентні технології, не можуть їх застосовувати. Незнання стандартів виробниками, невідповідність вітчизняних стандартів світовим закриває повністю або звужує для національного
виробника доступ на ринки, робить його продукцію
не конкурентною, особливо на зовнішніх ринках.
Шлях вирішення.
(а) Розвиток дорадчих служб. Побудова принципово нових відносин між сільськогосподарськими
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товаровиробниками, з одного боку, та аграрними наукою, освітою та дорадчими службами, з іншого боку.
(b) Допомагати селянам в збуті їх продукції через
розвиток мережі обслуговуючих кооперативів. Це
сприятиме насамперед об’єднанню дрібних сільськогосподарських товаровиробників для підвищення ефективності й прибутковості їх сільськогосподарського виробництва. Також розвивати мережу
оптових ринків, особливо для плодоовочевої продукції та живої худоби.
(c) Сприяти в доступі до ринкової інформації про
ціни на внутрішньому ринку. Задля цього необхідно
створити та підтримувати функціонування Національної системи моніторингу та аналізу кон’юнктури
основних агропродовольчих ринків, зробити її інформацію доступною для всіх учасників ринку.
(d) Незалежно від набуття членства у СОТ, Україні,
враховуючи експортну орієнтацію сільського господарства, слід прискорити заміну національної системи стандартів, що застаріла і не задовольняє потреби
зовнішньої торгівлі; По-перше, відмінність санітарних
і фітосанітарних норм, які діють в Україні і часто є
більш жорсткими, ніж міжнародні, створює додаткові
перешкоди для експортерів продукції. По-друге, після
вступу України до СОТ в разі оскарження з боку інших
країн-членів СОТ, більш жорсткі норми будуть застосовуватися лише по відношенню до вітчизняної продукції і не будуть застосовуватися по відношенню до
продуктів, які імпортуються з інших країн СОТ. Така
ситуація, безперечно, вимагає прискорення гармонізації санітарних і фітосанітарних норм до міжнародних,
інакше приведе до зниження конкурентоспроможності
національних виробників як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.

АСПЕКТИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наталія СЕПЕРОВИЧ,
керівник напрямку Проекту USAID
«Реформа у галузі сільського
господарства, вдосконалення
законодавчо-нормативної бази»,
кандидат економічних наук

Україна за відносно короткий проміжок часу створила й розвинула сучасну податкову практику, яка
все ще потерпає від численних проблем. Вона містить
ряд неузгоджених, часто суперечливих законодавчих
норм, має переважно фіскальну спрямованість, характеризується слабким виконанням регулюючої функції
податків, складним адмініструванням і що, головне,
закладає ризики для розвитку економіки у довгостроковій перспективі.
Часті внесення змін та доповнень до чинного законодавства, особливо при прийнятті Державного
бюджету, не сприяють прогнозованості ведення бізнесу. Надмірні податкові вимоги є одним із факторів
тінізації економіки й корумпованості влади, що також
гальмує залучення іноземних інвестицій в економіку
країни в цілому та аграрний сектор зокрема.
Нині актуальним є питання побудови більш ефективної податкової системи з урахуванням особливостей ведення аграрного бізнесу та підтримки соціальних стандартів для його працівників. При цьому
вектор удосконалення податкової системи має бути
спрямований у бік до стимулюючої функції податків
та соціальної їх спрямованості шляхом забезпечення
українських селян низького рівня податкового навантаження та поліпшення адміністрування податків.
У зв’язку із вступом до СОТ потребують законодавчого врегулювання питання щодо мінімізації
податкових пільг (які набули форми субсидування
аграрного сектору) та заміни малоефективних податкових пільг з ПДВ на спеціальні галузеві програми
підтримки аграрного сектору.
Проект Податкового кодексу, який запропоновано Кабінетом Міністрів України, вносить низку змін
в систему оподаткування суб’єктів господарювання
в країні: максимально уніфікується система оподаткування до вимог СОТ і ЄС; запроваджуються принципи рівності всіх платників податків перед законом; створюються умови для проведення легалізації
доходів та майна, вихід із тіньового режиму та інші.
Передбачається також, що значно зросте роль місцевих податків у структурі доходів місцевих бюджетів,
що також важливо для підтримки розвитку сільських
територій. Заплановано впровадження оподаткування нерухомого майна, розширення бази оподаткування; забезпечення стимулюючої ролі податкової амортизації. Щодо оподаткування безпосередньо суб’єктів
аграрного ринку пропонуються такі головні зміни:
визначено обмеження щодо строку застосування цього податку до 2010 року (як це і було
передбачено в Законі про фіксований сільськогосподарський податок);
чіткіше визначено термін «сільськогоспо-

дарська продукція» (частка сільськогосподарської
продукції від загальної кількості реалізованої продукції та послуг повинна становити не менше 75%);
визначено загальний дохід платника податку
для тваринницьких комплексів, де є в розпорядженні
не менше 1000 га землі, – 2% (інакше такі підприємства втратили б статус платника фіксованого сільськогосподарського податку та здійснювали відрахування
у Пенсійний фонд на загальних підставах);
передбачено запровадження окремого обліку питомої ваги та окремого оподаткування часток
товарної продукції (відповідно 75% і 25% «так званих
несільськогосподарських доходів»).
включено до питомої ваги (75%) продукції
власного виробництва придбаних племінних (генетичних) ресурсів для осіменіння тварин у селекційних
центрах і племінних господарствах.
Проте, слід зазначити, що дискусійною залишається ціла низка проблемних питань, зокрема: чи продовжувати збереження режиму акумуляції ПДВ від
реалізації сільськогосподарської продукції, поширивши на молоко та м’ясо цей інструмент, чи можливо
взагалі відмовитися від пільгового режиму, а перейти
на загальну систему оподаткування податком на додану вартість. Нижче розглянемо окремі позиції щодо
цього питання та пропозиції, які стосуються реформування як загальної системи оподаткування, так і
оподаткування сільськогосподарських виробників
різних форм господарювання.
В останній версії проекту Податкового кодексу
передбачається запровадження спеціального режиму
оподаткування (стаття 31. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового
господарства, а також рибальства), який включає:
а) звільнення сільськогосподарського підприємства від обов’язків сплати податку за загальною ставкою;
б) оподаткування операцій з продажу (постачання)
сільськогосподарським підприємством сільськогосподарської продукції за ставкою податку 11 відсотків.
Така ставка податку підлягає перегляду Верховною
Радою України за поданням Кабінету Міністрів України кожні три роки на підставі розрахунків, здійснених
на основі макроекономічної статистики за три попередніх роки. У разі коли ця ставка не переглядається
або не підтверджується в установлений термін, сільськогосподарськими підприємствами застосовується
загальний порядок оподаткування з початку відповідного року.
При цьому сума податку, отримана сільськогосподарським підприємством внаслідок застосування
зазначеної ставки, повністю залишається у власності
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА ЯК ФАКТОР
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сільськогосподарського підприємства, не підлягає
сплаті (стягненню) до бюджету та використовується
для відшкодування сум податків, сплачених (нарахованих) таким сільськогосподарським підприємством
на ціну виробничих факторів (товарів (послуг), які
придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, включаючи придбання необоротних активів, які переважно використовуються для
такого виробництва). Також вона не включається до
складу доходів сільськогосподарського підприємства
з метою оподаткування податком на прибуток підприємств.
Цією статтею також передбачається, що у випадку,
якщо сума податку, нарахована (отримана) сільськогосподарським підприємством за ставкою 11 відсотків, є меншою за суму податку, нараховану ним на
ціну виробничих факторів за загальною ставкою, то
така від’ємна різниця не підлягає бюджетному відшкодуванню та не включається до складу витрат сільськогосподарського підприємства з метою оподаткування податком на прибуток підприємств.
Крім того, сільськогосподарське підприємство –
суб’єкт спеціального режиму оподаткування має право на отримання бюджетного відшкодування у разі
експорту сільськогосподарської продукції (супутніх
послуг). При цьому сума бюджетного відшкодування
розраховується за загальними правилами цього розділу з урахуванням того, що для її розрахунку береться
частка, що підлягає віднесенню на зменшення податкового зобов’язання, сплаченого у результаті придбання таким сільськогосподарським підприємством
виробничих факторів, використаних у виробництві
експортованої сільськогосподарської продукції (супутніх послуг).
Сільськогосподарське підприємство – суб’єкт спеціального режиму оподаткування зобов’язаний надати за вимогою покупця податкову накладну у визначеному порядку. Покупець такої сільськогосподарської
продукції має право суму податку, зазначену у такій
податковій накладній, віднести на зменшення податкового зобов’язання на загальних умовах.
Намір запровадження спеціального режиму ПДВ
для сільськогосподарських товаровиробників, механізм якого є спірним для багатьох учасників аграрного ринку, є недостатньо переконливим та
обґрунтованим. У разі запровадження такого диференційованого підходу оподаткування податком на
додану вартість зумовлюватиме дискримінацію зовнішніх партнерів, які займатимуться реалізацією сільськогосподарської продукції на українському ринку, а
також ускладняться внутрішні розрахунки між партнерами, які купуватимуть сільськогосподарську і несільськогосподарську продукцію.
Існує інший підхід стосовно оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) сільськогосподарських
підприємств, а саме, збереження існуючого режиму
акумуляції коштів ПДВ на деякий час, розповсюдивши його на операції з реалізації молока та м’яса, тобто
на всю сільськогосподарську продукцію, скасувавши

при цьому нульову ставку та виплату дотацій переробними підприємствами на молоко та м’ясо. Така
позиція дозволила б максимально зберегти непряму
підтримку на певний час, механізм якої практично
виключає адміністративне втручання розподілу дотацій селянам.
У випадку відміни режиму акумуляції сума втрати
державної підтримки для сільськогосподарських товаровиробників обчислюється близько 3 млрд. грн., в
т.ч. для рослинництва – 1,2 млрд. грн., для тваринництва – 1,8 млрд. грн. (в умовах 2005 року).
Загалом за рахунок спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарські підприємства отримували у 2005 році - 51,4 відсотки, а у 2006 році - 43,3
відсотки загального розміру фінансової підтримки
(таблиця 1).
Порівняльний аналіз двох режимів оподаткування
ПДВ для сільськогосподарських підприємств, а саме,
нульової ставки й дотації на молоко та м’ясо, а також
акумуляції ПДВ на всю решту продукції з режимом,
який пропонується запровадити, тобто ставку ПДВ на
рівні 11 відсотків, свідчить про наступне. Розрахунки
показують, що сума зобов’язань по ПДВ (нарахована
за ставкою 11%), що повинна сплачуватись до бюджету с/г підприємствами – учасниками нового спеціального режиму оподаткування внаслідок здійснення
операцій з продажу сільгосппродукції, залишається
у їхньому розпорядженні, може складати +2355 млн.
грн. При цьому податковий кредит, що виник в результаті придбання товарно-матеріальних цінностей
складає (в умовах 2005 року) 2217,5 млн. грн. Сальдо складатиме всього 137,5 млн. грн. Таким чином, в
умовах нового режиму оподаткування ПДВ (ставка
11 відсотків) обсяг державної підтримки до тієї, яка
існує нині (за даним МінАП, сума складає 3779,9 млн.
грн.) зменшиться на 3642,4 млн. грн. Враховуючи
складність формування Державного бюджету, знайти
адекватну суму коштів для відшкодування втраченого
через спеціальні прямі виплати, є проблемним. Отже,
якщо вибирати між нинішньої системою спеціальних
режимів оподаткування с/г підприємства через ПДВ
та тим режимом, який пропонується нині, доцільно залишити ще на короткий термін (до 2010 року)
акумуляцію ПДВ з наступним переходом на загальну
систему оподаткування ПДВ (загальна ставка ПДВ) та
запровадженням прямих виплат с/г підприємствам (у
разі визначення необхідності такої підтримки).
Ще одне важливе питання стосується процедури відшкодування ПДВ експортерам сільськогосподарської продукції та продовольства, яка є непрозорою та неефективною. Несвоєчасне відшкодування
ПДВ експортерам сільськогосподарської продукції
значною мірою впливає на її ціноутворення (експортери змушені занижувати закупівельні ціни). Водночас відшкодування ПДВ вимагає, як правило, попередню перевірку підприємства з боку податкових
органів, яка часто затягується на довгий термін, що
відволікає обігові кошти підприємств.
Законодавством України не передбачена відповідальність державних органів за несвоєчасне відшкоду-

Таблиця 1. Державна фінансова підтримка сільського господарства в Україні, млн. грн.
Показники

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Підтримка через спеціальні режими та механізми
оподаткування, всього

2079

3001

3818

3774

4372

4130

4500

через механізм прямого оподаткування

1355

1427

1424

1355

1410

350

400

через спецрежими непрямого оподаткування

724

1574

2394

2419

2962

3780

4100
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у тому числі:

Пряма бюджетна підтримка розвитку галузі

462

635

1248

2216

2575

3909

5887

Загальний розмір державної фінансової підтримки
сільськогосподарського виробництва

2541

3636

5066

5990

6947

8039

10387

в т.ч. за рахунок спецрежимів, %

81,8

82,5

75,4

63,0

62,9

51,4

43,3

*Розрахунки за даними Мінагрполітики
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вання ПДВ, в Україні існує практика зволікання цього
процесу, в результаті чого суб’єкти підприємницької
діяльності втрачають обігові кошти. Саме нестача таких обігових коштів не дозволяє підприємствам розвивати свій бізнес. В результаті втрачає як бізнес, так і
держава, оскільки не отримує додаткові надходження
у бюджет у вигляді податків, якби повернені кошти
ПДВ були б залучені в економічний оборот країни.
Виникає нагальна необхідність оптимізувати систему
перевірок, зокрема, шляхом створення надійної бази
контролю, базуючись на системі моніторингу ризиків. Крім того, необхідно встановити такий порядок
справляння ПДВ при фактичному здійсненні прямих
іноземних інвестицій, за якого, право на відшкодування ПДВ виникає з моменту реєстрації як платника
податку. Водночас слід встановити відповідальність
за несвоєчасне відшкодування податку на додану
вартість з боку держави у вигляді штрафних санкцій
(пені).
Удосконалення механізму відшкодування ПДВ експортерам сприятиме нарощуванню обсягів експорту
сільськогосподарської продукції та продовольства,
підвищенню доходів сільськогосподарських товаровиробників.
Наступне питання, яке потребує уваги, це законодавче врегулювання податкового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що стримує
їх розвиток та вносить непорозуміння та нездорові
взаємовідносини між керівництвом кооперативів
та державними органами всіх рівнів (органами державної реєстрації, статистики, податкової адміністрації). Вирішення проблеми податкового статусу
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
стане економічною основою створення та діяльності
унікального об’єднання насамперед дрібних сільськогосподарських виробників, для підвищення ефективності й прибутковості їх сільськогосподарського
виробництва, вирішення соціально-побутових проблем та збільшення зайнятості на селі. Правильне
присвоєння кодів економічної діяльності для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів буде
основою для формування бази оподаткування (базою
для оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів має бути виключно вартість наданих цими кооперативами послуг).
Важливим питанням є оподаткування землі в
Україні, яке досі не стало системою, що логічно
пов’язувала б встановлення бази оподаткування
(ідентифікацію та оцінку об’єктів нерухомості), ефективного бюджетного процесу (встановлення ставок
оподаткування, розрахунку очікуваних надходжень
та їх використання) та адміністрування (забезпечення сплачуваності платежів за землю).
Крім того, земельний податок позитивно впливатиме на формування матеріально-фінансової бази
місцевого самоврядування, зменшить його залежність від дотацій, субсидій та інших трансфертів від
бюджетів вищих рівнів, що, в свою чергу, позитивно
впливатиме на інвестиційну привабливість значної
частини територій місцевих громад та їх соціальноекономічний стан.
Уточнення методики нормативної оцінки сільськогосподарських земель з метою оптимізації оподаткування землі та впровадження у практику масової
оцінки підходів, що забезпечили б порівнянність її
результатів з результатами індивідуальної оцінки,
яка відображає ринкову вартість земельних ділянок,
дасть змогу встановити реальну базу оподаткування
нерухомості, або, як її ще називають, „справедливу
вартість оподаткування”.
Виникає також питання щодо розміру ставок земельного податку, а також розміру ставок для фіксованого сільськогосподарського податку, складовою
якого є земельний податок. Слід зазначити, що у 19992005 роках спостерігалася тенденція до суттєвого

зниження ставок фіксованого сільськогосподарського
податку, причини чого були різними, зокрема, звільнення від сплати частини податку, відміна підвищувальних коефіцієнтів, законодавче зменшення ставок.
Внаслідок цього різниця у рівні ставок, передбачених
початковою редакцією Указу Президента “Про фіксований сільськогосподарський податок” 1998 року та
чинними нині, за розрахунками, складає більш як в
11 разів. Починаючи з 2005 року, ставки фіксованого
сільськогосподарського податку, приведені до єдиної
бази оподаткування, є більш як у півтора рази нижчими за ставки земельного податку, який входить
до його складу й складають в середньому по Україні
всього 6 грн. з 1 га угідь. Нині склалося протиріччя –
фіксований сільськогосподарський податок (як комплексний податок) є меншим за одну зі своїх складових
– земельний податок. Отже, потребує вдосконалення
методологічних підходів до формування інструментарію прямого оподаткування. Адже функціонування
фіксованого сільськогосподарського податку, позитивно вплинувши на рівень податкового навантаження сільськогосподарських підприємств, суттєво послабило дохідну базу місцевих бюджетів, а, відповідно,
й розвиток соціальної інфраструктури сільських
територій. Відповідно, потребують перегляду ставки
фіксованого сільськогосподарського податку на рівні,
не меншому за земельний податок.
Також слід змінити підходи до оподаткування продажу землі, отриманої в результаті розпаювання. Доречно, щоб власник земельного паю самостійно платив податок при первинному продажу землі. Також
цей податок має бути диференційованим (відсоток на
податок для власників земельних паїв має залежати
від ціни ціну від продажу землі).
З урахуванням піднятих вище проблем пропонуються наступні заходи з удосконалення системи оподаткування у сфері сільськогосподарського виробництва:
1. Збереження дії фіксованого сільськогосподарського податку згідно чинного законодавства до
2009 року включно, а, починаючи з 1 січня 2010 року
(і це передбачити у проекті Податкового кодексу України), замінити фіксований сільськогосподарський
податок двома податками - на землю та прибуток (від
здійснення сільськогосподарської діяльності за пониженою ставкою). Водночас більш чітко визначити
категорію сільськогосподарських товаровиробників,
які можуть бути платниками цього податку, усунути
існуючі протиріччя у механізмі нарахування та сплати цього податку; удосконалити базу оподаткування
для цих податків.
Довідково: Для аграрного сектора основною базою
для оподаткування мають бути земля і прибуток.
Це підтверджується світовим досвідом: близько 80%
усіх надходжень від прямих податків сільськогосподарських товаровиробників забезпечують два податки — земельний податок і прибутковий податок
(на доходи фізичних і юридичних осіб). Крім того, у
більшості країн світу прибутковий податок диференційовано. Сільськогосподарські товаровиробники
користуються й такими пільгами, як нижчі ставки
податку; запровадження неоподаткованого мінімуму;
повне звільнення від сплати податків, якщо рівень доходів є нижчим за мінімальний оподаткований рівень.
2. Внесення змін до (або підготувати нову редакцію) Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та приведення норми цього закону в повну
відповідність до норм Закону України «Про кооперацію». Чітко визначити основні групи, типи і види
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
їх соціально-економічну природу, провести класифікацію кодів економічної діяльності для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, порядок формування бази оподаткування та надання відповідного
податкового статусу.
3. Розробка Закону України «Про оподаткування
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об’єктів нерухомості» (з втратою чинності закону
«Про плату за землю»), Закону України «Про оцінку
об’єктів нерухомості з метою оподаткування», внесення змін до Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та оцінювальну діяльність в Україні», «Про
оцінку земель», «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обмеження», методик,
Національних стандартів та порядків оцінки землі і
нерухомості. Уточнення методики нормативної оцінки сільськогосподарських земель з метою оптимізації оподаткування землі (розробка пропозицій щодо
розширення методичних основ нормативної оцінки
сільськогосподарських угідь шляхом впровадження
методів масової оцінки для визначення ринкової вартості оподаткування); впровадження у практику масової оцінки підходів, що забезпечили б порівнянність її
результатів з результатами індивідуальної оцінки, яка
відображає ринкову вартість земельних ділянок.
4. Перехід до обчислення прибутку підприємств,
що підлягає оподаткуванню, на основі міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, декларативного
вибору норм амортизації, врахування збитків минулого року. Приведення бухгалтерської та податкової
звітності до єдиного документу.
5. Запровадження спеціальних режимів оподаткування податком на додану вартість лише для деяких
видів операцій, характерних для фермерських господарств і сільськогосподарських кооперативів.
6. Відміна нульової ставки при справлянні ПДВ по
молоку та м’ясу, проданому сільськогосподарськими
виробниками переробним підприємствам, з метою
уникнення протиріч з положеннями СОТ (замінивши
механізм дотацій через ПДВ на підтримку адекватною
сумою через спеціальні бюджетні програми).
7. Внесення зміни до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» в частині запровадження механізму прискореної амортизації для
основних засобів, які надаються у фінансовий лізинг.
Введення гнучкої системи амортизаційних відрахувань, яка була б вигідною насамперед для платників.
8. Внесення зміни до Законів України «Про товарну
біржу» та «Про оподаткування прибутку підприємств»
(щодо оподаткування ф’ючерсних контрактів).
9. Відхід від вибіркового принципу відшкодування
податку на додану вартість експортерам, чітко дотримуватись норми закону, запровадження електронної
звітності. Електронна форма прискорить процедуру
адміністрування ПДВ, а також зменшить паперовий
документообіг, мінімізує втручання податкових органів у діяльність суб’єктів господарювання.
10. Створення сприятливих умов новоствореним
підприємствам, які виявили бажання займатися сільськогосподарським виробництвом та наданням послуг у сільській місцевості.
11. Зниження (поступове) податку на додану вартість до 16%, податку з прибутку до 20%, відміна неефективних місцевих податків.
12. Звільнення від оподаткування частини прибутку підприємств, спрямованої на сплату інформаційно-консалтингових послуг у сільській місцевості,
підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів для
села, витрат на соціальне забезпечення (пенсійне, медичне страхування, оздоровлення тощо).
Врахування запропонованих пропозицій у проекті
Податкового кодексу та інших законодавчо-нормативних актів сприятиме відновленню довіри бізнесу
до влади, сприятиме детінізації виробничої діяльності
та застосуванню економічних важелів для боротьби з корупцією. Водночас скасування неефективних
податкових пільг та заміна їх на спеціальні галузеві
програми сприятиме підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.
Крім того, податкова реформа в аграрному секторі
сприятиме значному економічному зростанню. Запропоновані заходи сприятимуть збільшенню надходжень до державного бюджету, зростанню обсягів іно-
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земних інвестицій, запровадження нових технологій,
зростанню доходів сільськогосподарських товаровиробників.
При цьому реформування системи оподаткування
в АПК має здійснюватися в контексті реформування загальної системи оподаткування з урахуванням
особливостей галузі та міжнародного досвіду. Становлення та розвиток структурованої системи оцінки та
оподаткування нерухомості сприятиме формуванню
матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування на основі ефективної реалізації стимулюючої,
фіскальної та соціальної функцій платежів за нерухомість.
Слід зауважити, що податкова політика має бути
стабільною лише протягом певного податкового періоду. В ній також має враховуватися критерій гнучкості, який би реагував на соціально-економічні зміни у суспільстві.
У процесі встановлення та сплати податків має забезпечуватися збалансованість загальнодержавних та
місцевих інтересів, що є необхідним для виконання
законодавчо визначених функцій як державою в цілому, так і кожною адміністративно-територіальною
одиницею.
Проте, переконливим є те, що лише скорочення податкових ставок, до якого часто зводиться розуміння
податкової реформи, не приведе до очікуваних позитивних результатів. При зменшенні податкових ставок
і зміні структури податків нова податкова система має
запобігати зниженню податкових надходжень. З цією
метою необхідно розширювати базу оподаткування та
відмовлятися від неефективних податкових пільг.
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ТУЛУШ Л.Д,
старший науковий співробітник,
заст. завідувача відділу фінансовокредитної та податкової політики
ННЦ «Інститут аграрної економіки», кандидат економічних наук

Система оподаткування сільськогосподарських
підприємств з часу розбудови податкової системи незалежної України була особливою сферою взаємовідносин з державою, яка слабо корелювала із народногосподарською системою оподаткування. Разом з тим,
система справляння обов’язкових платежів державі у
сільському господарстві повинна ґрунтуватись на тих
же методологічних засадах та підходах, що й в інших
сферах народного господарства, а особливими повинні бути механізми функціонування кожного різновиду обов’язкових платежів.
Податки у сільському господарстві вже тривалий час використовуються державою для виконання
особливих завдань - за відсутності більш дієвих інструментом механізм їх справляння спрямовується в
першу чергу на стимулювання розвитку товаровиробників, а не на виконання фіскальних чи регулюючих
цілей. Проте, оскільки податки є формою примусового вилучення на користь держави частини чистого доходу суб’єктів господарювання, то при наданні
податкових пільг та преференцій додаткові фінансові
ресурси створюються не завжди і декларовані державою обсяги непрямої фінансової підтримки за допомогою податкових механізмів не завжди відповідають
дійсності. З іншого боку, в сучасних економічних умовах підтримка шляхом функціонування спеціальних
податкових механізмів характеризується найбільшим
стимулюючим ефект, і, відповідно, є найбільш ефективною (особливо через механізм ПДВ).
Не слід забувати, що нинішня практика оподаткування (системою її назвати складно) запроваджувалась у 1998-1999 рр. як тимчасова (на п’ятирічку, тоді
як функціонує вже дев’ятий рік). Нині змінились економічні умови господарювання, форми та інструментарій державної підтримки, засади функціонування
місцевих бюджетів. Все це, а також необхідність приведення інструментарію підтримки у відповідність із
вимогами СОТ, на порозі вступу до якої стоїть нині
Україна, вимагає подальшого розвитку інструментарію та механізмів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. В світлі цього на даному
етапі постала нагальна потреба у концепції податкової
політики щодо сільськогосподарського виробництва
на найближчу перспективу та забезпеченні її відображення в законодавчих актах з питань оподаткування.

Варто наголосити, що для об’єктивного відображення специфіки фінансових відносин в галузі при
оподаткуванні сільськогосподарських підприємств
необхідно уточнити визначення та упорядкувати
використання терміну “сільськогосподарське підприємство” для цілей оподаткування. Це дозволить
об’єктивно враховувати специфіку сільськогосподарської діяльності при оподаткуванні та надавати
підтримку через оподаткування саме тим виробникам, які її потребують.
Обґрунтуванню концептуальних засад розвитку
системи оподаткування у сфері агропромислового виробництва і присвячена дана стаття.
Система обов’язкових платежів господарюючих
суб’єктів державі в ринковій економіці представлена
такими групами (рис. 1).
Податки як різновид обов’язкових платежів мають
найбільше значення для підприємств галузі, відповідно потребують виважених та науково-обґрунтованих
механізмів функціонування, які повинні відображати
специфіку фінансових відносин у сільському господарстві.
Збори є специфічним видом обов’язкових платежів,
що справляються за місцем виникнення відповідних
відносин і стосуються переважно фізичних осіб, відповідно, від цього виду обов’язкових платежів сільськогосподарських підприємств по можливості доцільно звільнити. Це стосується, зокрема комунального
податку, який, по суті, являє собою збір за створені
підприємством робочі місця. В той же час від сплати
ринкового збору сільгосппідприємств звільнити не
вдасться, оскільки він є платою за послугу і має цільове призначення.
Від сплати відрахувань сільгосппідприємства доцільно звільнити, хоч таке рішення й обмежить їх
участь в державних програмах, для яких вони справляються.
Внески до фондів соціального страхування в деяких країнах називають податками на соціальне страхування. Дійсно, певні ознаки податків вони мають,
проте загалом переважають ознаки внесків. Крім
того, тут присутній і елемент страхування, що передбачає певну еквівалентність і зворотній рух коштів
до платника у разі настання пенсійного віку, хвороби,
іншого страхового випадку. Ця група платежів нині
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Рис. 1. Склад системи обов’язкових платежів державі сільськогосподарськими підприємствами

виключена зі складу податкової системи, а їх сплата
зумовлюється необхідністю фінансового забезпечення виплати страхових сум при настанні страхових
випадків, що спричинили втрату працездатності та
фінансування пенсій.
Внески до соціальних фондів є особливою групою
обов’язкових платежів державі і не можуть бути відмінені або замінені комплексним податком типу ФСП
або іншим подібним спеціальним режимом (зокрема, єдиним податком). Напрямками удосконалення
їх справляння щодо виробників галузі мають стати
їх об’єднання в єдиний соціальний внесок з метою
спрощення звітності та обґрунтування оптимального
рівня ставки такого внеску, механізмів його сплати
та здійснення відповідної компенсації Пенсійному
фонду з Державного бюджету внаслідок застосування
спеціальної ставки.
Ресурсні платежі що передбачають еквівалентність
відносин між платниками і державою, їх розмір залежить від обсягу використаних ресурсів, а, відповідно,
звільнення від їх сплати досить складно виправдати
економічно оскільки:
- користування природними ресурсами в ринкових умовах не може бути безплатним – як мінімум,
варто забезпечити фінансове джерело їх відтворення
та охорони;
- в такий спосіб буде досягається рівність умов
господарювання – суб’єкти, які, користуються природними ресурсами, повинні їх оплачувати, інакше
отримують більше переваг, ніж суб’єкти, які даними
ресурсами не користуються;
- за допомогою справляння ресурсних платежів
держава матиме змогу контролювати процес використання ресурсів та здійснювати належний їх облік.
Крім зазначених видів, серед обов’язкових платежів державі можна виокремити також різні види
мита, платежі за торгові патенти та ліцензії. Причому
плата за ліцензії не є складовою податкової системи
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і не має ознак податкового платежу. Плата за торговий патент має риси податкового платежу, але лише в
тій частині, що сплачена сума “розчиняється” в нарахованій сумі податку на прибуток, відповідно даний
платіж можна вважати наперед сплаченим податком
на прибуток і сільськогосподарські підприємства доцільно звільнити від їх сплати. Мито є специфічним
збором за доступ іноземної продукції до вітчизняних
ринків або за можливість вивезення вітчизняної сировини за кордон і до сільгоспвиробників має опосередковане відношення.
Отже, система обов’язкових платежів сільгосппідприємств державі повинна бути представлена чотирма групами платежів, відмінних за своєю природою
(рис. 2):
Перші два із зазначених видів обов’язкових платежів є складовою виробничих витрат і, по великому
рахунку, не є складовими податкової системи, тому в
подальшому матеріалі основна увага приділятиметься останнім двом видам.
Принагідно слід зупинитись на питанні запровадження єдиного земельного податку, оскільки достатньо часто серед вчених-аграрників та представників
громадських організацій сільськогосподарських товаровиробників лунають відповідні пропозиції. При
розгляді можливості запровадження єдиного земельного податку для сільськогосподарських товаровиробників насамперед слід зазначити наступне:
• обов’язкові платежі с.-г. підприємств державі є
розгалуженою системою, складові якої суттєво відрізняються методологічними підходами до справляння,
внаслідок чого об’єднати їх в одному комплексному
податку не є можливим;
• включення до його складу внесків до соціальних
фондів не є можливим з огляду на розпочату з 2004
р. пенсійну реформу, необхідність персоніфікації
пенсійних внесків, забезпечення мінімального страхового внеску за кожного працюючого;
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• включення до його складу ПДВ, який має особливий механізм адміністрування, створить незручності
підприємствам і суперечить природі непрямого оподаткування;
• неможливо звільнити підприємства від сплати
ПДФО, окремих видів зборів, відповідно термін “єдиний” у назві податку не відповідатиме своєму змісту і
стосуватиметься лише форм прямого оподаткування
та ресурсних платежів
Таким чином, нині гостро постає питання створення ефективного податкового середовища у сільському
господарстві, яке б визначалося не лише розмірами
податкового навантаження, а й відповідністю структури обов’язкових платежів та податкового інструментарію рівню розвитку галузі та стану її економіки,
забезпечувало дотримання основних принципів формування та вимог до системи оподаткування.
Подальший розвиток податкової політики щодо
сільськогосподарських товаровиробників повинен
базуватись на загальнодержавній концепції оподаткування, в рамках якої розроблятимуться спеціальні
механізми оподаткування в галузі.
Основними критеріями при формування системи
оподаткування у сільському господарстві мають стати:
• недопущення бюджетних втрат через недосконалість податкових механізмів, спрямованих на підтримку;
• посилення використання регулюючих властивостей податків (забезпечення вертикальної справедливості);
• покращення наповнюваності місцевих бюджетів;
• приведення у відповідність інструментів фінансової підтримки розвитку галузі до вимог СОТ;
• формування сприятливого середовища шляхом:
• оптимізації податкового навантаження;
• спрощення податкових відносин з метою недопущення необґрунтованого застосування штрафів податківцями на місцях;
• забезпечення відповідності податкового інструментарію рівню розвитку галузі та стану її економіки;
• дотримання основних принципів оподаткування,
передбачених законодавчо, а також врахування специфіки фінансових відносин в галузі при формуванні
податкових механізмів.
При формуванні методичних засад прямого опо-

даткування сільгоспвиробників доцільно запровадити диференційований підхід до окремих їх категорій:
- функціонування спеціального порядку прямого
оподаткування для сільськогосподарських підприємств, які відповідають встановленим критеріям і
вважаються такими, що потребують запровадження
специфічних механізмів оподаткування;
- загальні умови оподаткування для тих підприємств-виробників сільгосппродукції, в яких частка
сільськогосподарської діяльності менша від встановленого рівня – у такому випадку підприємства оподатковуватимуться на загальних засадах, при цьому
на особливих умовах оподатковуватимуться лише доходи від сільськогосподарської діяльності та ресурси,
задіяні при її виробництві;
- запровадження альтернативного спрощеного
порядку оподаткування для суб’єктів малих форм
(особистих селянських господарств, невеликих фермерських господарств), що передбачає функціонування спецрежиму прямого оподаткування.
Проблема формування системи прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств передбачає:
• визначення кількості каналів та інструментарію
вилучення доходів підприємств до бюджету, формування ефективного податкового механізму, встановлення взаємозв’язку між обраними податковими
формами;
• вирішення питання належного наповнення місцевих бюджетів з метою фінансування землеохоронних заходів, розвитку соціальної інфраструктури
(критерій фіскальної достатності);
• забезпечення функціонування регулюючої функції податків, належного рівня диференціації в оподаткуванні (критерій вертикальної справедливості);
• недоцільність подальшої дії ФСП або подібного спецрежиму оподаткування (принаймні, суцільне
його застосування для усіх категорій сільгосппідприємств) – через недостатню об’єктивність механізму
оподаткування;
• основним інструментом нової системи прямого
оподаткування має стати земельний податок у класичній формі.
Реформування системи оподаткування аграрного сектора повинно забезпечити функціонування не
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Рис. 2. Інструментарій системи обов’язкових платежів державі у сфері сільськогосподарського виробництва
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лише стимулюючої, а й регулюючої функції податків.
В зв’язку з цим подальша дія ФСП (після 2009 р.) у
його нинішній формі недоцільна - податок в такому
вигляді вичерпав себе, і вже не задовольняє ні державу, яка хоче мати стабільне джерело фінансування
землеохоронних заходів, впливати на економічні процеси в галузі, ні територіальні громади, які потребують належного фінансового забезпечення розвитку
соціальної інфраструктури, ні виробників, які хочуть
чітко розуміти суть податкової форми, знати напрямки використання сплачених коштів.
Це вимагає обґрунтування методологічних підходів до формування інструментарію прямого оподаткування, і в першу чергу, визначення кількості каналів
вилучення доходів підприємств галузі до бюджету та
встановлення зв’язку між ними.
Особливістю сільськогосподарського виробництва є те, що земля виступає у якості основного засобу
виробництва. Специфіка оподаткування у галузі, поряд з іншим, полягає в тому, що тут існують два види
оподаткування доходів – безпосередньо податок на
прибуток (як і в інших галузях) та земельний податок.
Останній має бути основним, на базі якого будуватиметься вся підсистема прямого оподаткування.
Економічна необхідність функціонування земельного податку в сільському господарстві обумовлена
тим, що з усієї сукупності обов’язкових платежів лише
земельне оподаткування здатне виконати досить специфічні для податків функції вирівнювання умов господарювання (створення рівних умов на землях різної
якості) та стимулювання раціонального використання землі (підвищення відповідальності землевласників за ефективне використання угідь), а, відповідно, і
регулювання земельних відносин. Водночас, земельне
оподаткування в окремих випадках може підміняти
прибуткове і таким чином виступати у якості єдиного
інструмента прямого оподаткування у галузі. Проте,
що самостійно земельний податок (або будь-які спецрежими, сформовані на його базі) не спроможний забезпечити рівномірності в оподаткуванні.
Таким чином, проблема формування підсистеми
прямого оподаткування сільськогосподарського виробництва полягає у визначенні її складу після закінчення терміну дії ФСП. При можливі два варіанти її
вирішення:
- І варіант - запровадження нового (на заміну ФСП)
спецрежиму оподаткування доходів - реформованого
сільгоспподатку, що включатиме в себе податок за с.-г.
угіддя та податок на прибуток. Новий спецрежим міститиме дві частини:
- перша відображатиме платність землекористування і буде представлена земельним податком, диференційованим за бонітетною оцінкою угідь;
- друга базуватиметься на визначенні нормативного прибутку, розрахованого за усередненими оцінками доходності для певного регіону і виступатиме інструментом вилучення диференціальної ренти;
- ІІ варіант - передбачення окремого функціонування податку на прибуток, земельного податку, інших
прямих податків та розробка механізму їх взаємодії.
Даний варіант передбачає застосування класичного
земельного податку та оподаткування реального (а
не нормативного) прибутку від здійснення с.-г. діяльності за пониженою ставкою.
Методологічно більш коректним є варіант ІІ двоканальна система оподаткування, основа якої
- земельний податок. Адже при цьому слід враховувати, що за своєю економічною природою земельне
оподаткування у сільському господарстві має на меті
оподаткування додаткового доходу (ренти), обумовленого кращими умовами господарювання. Причому
оподаткування рентних доходів відбувається за усередненими нормативними оцінками, на реальних, а
не на особистих засадах. При справлянні даної форми
оподаткування до уваги береться лише конкретна земельна ділянка певної якості та місцерозташування,
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і держава оподатковує нормативну її доходність, виходячи з розвитку продуктивних сил в країні (рівня
затрат виробництва) та цінової ситуації, що склалась
на ринку с.-г. продукції. Цей вид оподаткування не
пов’язується з фінансовим станом виробника, з реальними розмірами його витрат і прибутків, забезпеченості матеріальними та трудовими ресурсами.
Отже, після закінчення дії ФСП доцільним є поступове поетапне залучення сільгосппідприємств до
сплати податку на прибуток. При цьому поетапність
передбачає диференціацію оподаткування за такими
напрямками:
• передбачення сплати податку на прибуток
суб’єктами, в яких річні обсяги поставок перевищують 500 тис євро і які беруть участь у виконанні державних програм та отримують фінансову підтримку
з бюджету, а також для підприємств індустріального
типу, спеціалізованих комплексів, із застосуванням
спеціального порядку оподаткування доходів від
сільгоспдіяльності (за пониженою ставкою).
• функціонування спецрежиму прямого оподаткування для суб’єктів, обороти яких менше 500 тис євро
і які не є виконавцями державних програм - для таких
агроформувань доцільно передбачити сплату нового
сільгоспподатку, базою якого виступатиме грошова
оцінка угідь, і який включатиме в себе земельний податок і податок на прибуток від сільгоспдіяльності
Враховуючи перехід в найближчій перспективі на
двоканальну систему прямого оподаткування, важливе місце в ній займатиме податок на прибуток,
суть якого полягатиме в оподаткуванні новоствореної вартості. Дана форма оподаткування вважається
найбільш досконалою, оскільки розмір податкового
зобов’язання пов’язується з ефективністю господарської діяльності.
Суттєвими проблемами оподаткування прибутку у
сільському господарстві є:
- громіздкість податкового обліку при визначенні
податку на прибуток, що спричиняє помилки; - складність визначення об’єкта оподаткування; - наявність
значних можливостей для приховання об’єкта оподаткування, ухилення від податку;
- відсутність належних можливостей для контролю повноти та достовірності нарахування податку;
- неналежне кадрове забезпечення фінансових служб
підприємств, що зумовлює нарахування штрафів; відсутність реального досвіду справляння податку на
прибуток в умовах неадміністративної економіки.
Методичні підходи до справляння податку на прибуток із сільськогосподарських підприємств передбачають наступні варіанти оподаткування:
- відповідно до першого варіанта оподаткуванню
на загальних засадах підлягає лише прибуток від несільськогосподарської діяльності, тоді як прибуток
від сільськогосподарської діяльності оподатковується
на нормативній основі (зокрема, у рамках справляння
сільськогосподарського податку);
- відповідно до другого варіанта передбачається
оподаткування на загальних засадах всього прибутку
(незалежно від джерел його отримання), при цьому
оподаткування прибутку від сільськогосподарської
діяльності здійснюється за нижчою ставкою і з урахуванням сплаченої суми земельного податку.
Окремі дослідники наполягають на встановленні
неоподатковуваного мінімуму прибутку (при незабезпеченні мінімального рівня рентабельності). На
наш погляд, сама ідея в цілому є прийнятною, проте
важко реалізовуваною на практиці. Адже контролювати рентабельність в ринкових умовах, на відміну від
умов командно-адміністративної економіки, складно.
Значна кількість дослідників сходиться на тому, що
пряме оподаткування дрібних господарюючих структур, зокрема фермерських господарств, повинно базуватись на реальних, а не на особистих засадах. Такі
підходи забезпечать спрощення податкових відносин
та будуть мати стимулюючий ефект на діяльність ви-

робників (працювати ефективніше, а платити державі
фіксовану суму). Відповідно, об’єктом оподаткування
в цьому випадку виступатиме не прибуток, як синтетичний показник результативності діяльності, а
нормативний дохід, що його може принести ділянка
певної якості та певного розташування. Водночас немає достатніх підстав обирати об’єктом оподаткування валовий дохід, оскільки в такому випадку досить
складно буде проконтролювати повноту сплати та
втратиться стимулюючий ефект оподаткування.
Водночас, запровадження валового доходу як
об’єкта оподаткування для окремих категорій товаровиробників в сільському господарстві має суттєві недоліки, до яких слід віднести неврахування рівня рентабельності, рівня витратності та матеріаломісткості
виробництва. За такого підходу втрачається зв’язок
об’єкта оподаткування з реальними джерелами сплати, при цьому не забезпечується вирішення проблеми
складності здійснення контролю за повнотою нарахування податку.
Поряд з визначенням об’єкта не менш важливе
значення при оподаткуванні доходів сільгоспвиробників має формування механізму оподаткування та
відображення в ньому особливостей аграрної галузі,
що передбачає:
• встановлення тривалості та дати початку податкового періоду - сплата податку має бути за підсумками податкового року, а це в свою чергу зумовлює
необхідність індексування валових доходів та витрат,
отриманих (понесених) протягом року;
• визначення підходів до оподаткування прибутку,
отриманих з різних джерел, порядку ведення відокремленого податкового обліку;
• необхідність розробки механізму взаємодії прибуткового і земельного податків;
• застосування особливого підходу до перерахунку
зміни вартості запасів;
• застосування пониженої ставки при оподаткуванні доходів від сільгоспдіяльності;
• встановлення об’єктивного порядку перенесення
збитків минулих років.
Враховуючи важливість земельного оподаткування після закінчення терміну дії ФСП, вважаємо, що
чинний порядок визначення бази його справляння є
недосконалим, оскільки не забезпечує об’єктивності
при оподаткуванні, не відображає реальних розмірів
рентних доходів, а відповідно, не виступає інструментом регулювання рентних відносин і потребує
вдосконалення в напрямку уточнення підходів до
визначення нормативного (кадастрового) чистого
доходу для певної території, що й виступатиме базою
оподаткування.
Земельне оподаткування у сільському господарстві
має на меті вилучення до бюджету частини додаткового доходу (ренти), обумовленого кращими умовами
господарювання. Причому оподаткування рентних
доходів відбувається за усередненими нормативними оцінками - на реальних, а не на особистих засадах,
не пов’язується з фінансовим станом, з реальними
розмірами доходів, забезпеченості ресурсами, ефективністю їх використання. Регулюючий потенціал
земельного податку вужчий, ніж у податку на прибуток, а надходження від нього є основою місцевих
бюджетів.
Завданнями реформованого земельного податку
мають стати: - стимулювання раціонального використання землі; - вирівнювання умов господарювання
для підприємств, що господарюють в різних умовах; акумулювання коштів на фінансування землеохоронних потреб та розвитку соціальної інфраструктури
територіальних громад, яким належать сільськогосподарські угіддя.
Реформований податок за сільгоспугіддя повинен
містити дві складові:
- постійну частину – яка буде платою за володіння
і користування землею. Виокремлення даної частини

обумовлене потребою у фінансуванні землеохоронних
заходів (кадастр, моніторинг, поліпшення ґрунтів).
Базою її справляння виступатиме абсолютна рента,
розмір визначатиметься необхідними обсягами фінансування землеохоронних заходів, а диференціація
здійснюватиметься залежно від якісної оцінки ґрунтів
(бонітетної оцінки угідь).
- змінну частину – яка виступатиме формою вилучення диференціальної ренти, методика визначення
якої повинна затверджуватись законодавчо, а проводитися на обласному рівні. Диференціація сум цієї
частини податку повинна здійснюватися в межах області (або певної зони) відповідно до вдосконаленої
методики грошової оцінки землі. Методика повинна
базуватись на основі визначення нормативного прибутку, розрахованого за усередненими оцінками для
певного регіону, виходячи з середньої доходності вирощування основних сільгоспкультур або середнього
рівня орендних плат в даному регіоні (рис. 3).
Таким чином, частина пропонованого податку
буде представлена класичним земельним податком,
який відображатиме платність землекористування.
Інша частина буде представлена податком на прибуток, механізм справляння якого базуватиметься на
визначенні нормативного прибутку, розрахованого
за усередненими оцінками для певного регіону, виходячи з середньої доходності вирощування основних
культур.
Найбільшим недоліком діючого механізму визначення бази нинішнього режиму прямого оподаткування було неврахування ним реального рівня рентних
доходів підприємств галузі, невідповідність потребам
об’єктивного оподаткування угідь. Разом з тим, сама
методика обчислення диференціального рентного
доходу відповідає методологічно коректному визначенню доходності угідь в цілях оподаткування. Адже
при цьому визначається розмір не загального чистого доходу від використання угідь, а лише рентна його
форма.
Напрямками вдосконалення механізму земельного
оподаткування мають стати:
• запровадження двох складових податку за угіддя
на визначених нами засадах;
• переорієнтація механізму податку на територіальні засади справляння, включення його до складу місцевих податків;
• уточнення методики визначення бази податку з
метою забезпечення оподаткування реального рівня
рентних доходів сільгоспвиробників;
• передбачення практики періодичного (раз у 3-5
років), уточнення бази податку (диференціального
доходу) з використанням декількох варіантів розрахунків;
• обґрунтування оптимального розміру ставок податку для посилення його ролі в системі оподаткування суб’єктів АПВ та належного наповнення місцевих
бюджетів
Суттєвого реформування зазнає і механізм справляння ПДВ у сфері сільськогосподарського виробництва, що передбачає поступову відмову від непрямих
методів підтримки сільськогосподарського виробництва за рахунок даного податку та максимальне
нівелюванню впливу ПДВ на фінансовий стан підприємств галузі.
Варто відзначити, що з 2008 р. припиняють дію
спеціальні механізми справляння ПДВ у сфері сільського господарства, що були направлені на підтримку
розвитку сільськогосподарського виробництва і діяли з 1998 р.
Для сільгосппідприємств слід передбачити наступні режими справляння ПДВ:
- загальний порядок адміністрування ПДВ – при
цьому передбачається розробка спеціального механізму адміністрування податку, що враховуватиме
специфіку галузі.
Адже у сільському господарстві перевищення
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Рис. 3. Характеристика складових нового податку за сільськогосподарські угіддя.

вхідного ПДВ над його надходженнями у складі реалізованої продукції в певні періоди має системний
характер. Відповідно, удосконалення справляння
ПДВ у сфері сільського господарства в першу чергу
передбачає упорядкування бюджетного відшкодування по даному податку щодо особливої категорії його
платників, якими є сільськогосподарські підприємства. Для нівелювання негативних вад ПДВ, які особливо гостро проявляються у сільському господарстві,
вкрай необхідним є встановлення об’єктивних термінів відшкодування дебетового сальдо з ПДВ (як для
експортерів).
Крім того, з 2008 року доцільно відмовитись від
застосування будь-яких понижених ставок ПДВ (в
т.ч. і нульової) для всієї сукупності сільгосппідприємств при здійсненні ними поставок на внутрішньому ринку, передбачивши можливість її застосування
суб’єктами спецрежиму адміністрування ПДВ.
- спеціальний режим адміністрування ПДВ у сфері
сільського господарства, який передбачає відсутність
розрахунків з бюджетом по ПДВ при реалізації сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та
надання супутніх послуг.
Практика непрямого оподаткування сільськогосподарського виробництва в розвинених країнах передбачає спеціальні режими адміністрування ПДВ,
перехід на сплату яких є добровільним. Основною
метою запровадження подібних режимів є спрощення податкових відносин, а основним їх завданням є
коректне вилучення сільськогосподарських підприємств з системи сплати ПДВ. Тобто, на етапі сільськогосподарського виробництва ПДВ до бюджету не
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сплачується, а сільськогосподарські підприємства,
за умови переходу на спецрежим, звільняються від
обов’язків нарахування і сплати податку до бюджету
за стандартною ставкою. Основна мета такого режиму – врівноваження ПДВ на вході і ПДВ на виході.
Вважаємо, що такий режим був би корисним для окремих категорій виробників і спростив для них податкові відносини.
Разом з тим вважаємо вкрай необхідним збереження до 2010 року дії режиму акумуляції сум ПДВ на
спецрахунках сільгосппідприємств в умовах неможливості забезпечення адекватних сум прямого бюджетного фінансування цільових програм розвитку
АПК та поширення його на всі поставки сільськогосподарської продукції;
Реалізація розроблених заходів дозволить підвищити ефективність системи оподаткування у галузі,
зменшити бюджетні втрати через недосконалість
податкових механізмів, посилити регулюючу функцію податків та наповнюваність місцевих бюджетів,
привести у відповідність інструменти підтримки до
вимог СОТ і стандартів ЄС.

АСПЕКТИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

В.М. ЗАЯЦЬ,
директор Всеукраїнської ліги
сприяння розвиткові ринку землі,
старший науковий співробітник
ННЦ „Інститут аграрної економіки”, кандидат економічних наук,
магістр державного управління

Україна має власну історію оподаткування нерухомості у вигляді земельного податку, який стягується із
землевласників та землекористувачів (права постійного користування), починаючи з 1992 року. З 1996 року
оподаткування землі здійснюється на основі її грошової нормативної оцінки. Нині така оцінка проведена
по всіх сільськогосподарських землях, які перебували
у користуванні сільськогосподарських підприємств до
1988 року (на основі даних їх економічної оцінки), 69%
загальної площі земель у межах населених пунктів, 1,6%
загальної площі несільськогосподарських земель за межами населених пунктів.
Разом з тим, динаміки надходжень від плати за землю свідчить про неадекватність оцінки, відповідні недоліки розподілу податкового навантаження та проблеми ідентифікації об’єктів оподаткування.
Крім проблем легітимізації переходу прав власності
на нерухомість, існує ряд методологічних, методичних
та організаційних проблем, що призвели до зазначених
результатів.
По-перше, відсутність визначення на законодавчому
рівні нерухомості як цілісного об’єкта оцінки та оподаткування призводить до нехтування ринковими чинниками формування вартості поліпшених земельних ділянок, неадекватних показників оподатковуваної бази та
порушення принципу справедливості оподаткування.
По-друге, проблема ідентифікації об’єктів оподаткування зумовлена тим, що наявна технічна документація
далеко не завжди відображає правові, просторові та
інші економічно значимі умови використання об’єктів
земельної власності. Це ускладнює створення єдиного
реєстру оподатковуваних об’єктів та платників податку. Разом з тим, декларативний принцип сплати податку (як інструмент протидії проблемам ідентифікації
об’єктів оподаткування) не був впроваджений з огляду
на ряд жорстких положень земельного законодавства.
По-третє, методики нормативної грошової оцінки
землі, що були затверджені Урядом в 1995 та 1997 роках як тимчасові, базуються на неринкових показниках.
На той час це була єдина доступна інформаційна база
1 Повний варіант цієї статті див. – Заяць В.М. Напрями розвитку
системи оподаткування та оцінки нерухомості в Україні – Фінанси України, №3/2007, с. 41-49;
 Цивільний кодекс України визначив нерухомість як земельні ділянки та все, що з ними невід’ємно пов’язане. Аналогічне визначення
містить Закон України „Про іпотеку”. Проте правові наслідки такого
визначення не реалізовані законодавством про оцінку та оподаткування.
 Земельний кодекс України (ст. 125) визначає, що приступати до
використання земельної ділянки до встановлення її меж в натурі (на
місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї та державної реєстрації забороняється. Таким чином, сплата земельного
податку за декларативним принципом підтверджує, з точки зору Земельного кодексу, незаконність використання земельної власності.

оцінки. Проте її подальше застосування є невиправданим з огляду на зміни ринкової привабливості землі та
її поліпшень.
По-четверте, законодавчі норми передбачають встановлення ставок орендної плати в залежності від результатів нормативної грошової оцінки. Це посилює економічну значимість системних помилок оцінки, оскільки
ринковий рівень ставок орендної плати мав би бути
одним з суттєвих інформаційних джерел визначення
ринкової вартості об’єктів земельної власності.
По-п’яте, надання пільг щодо сплати земельного податку (стаття 12 Закону України „Про плату за землю”)
базується на переважно суб’єктному (платникам податків), а не об’єктному (на об’єкт нерухомості) принципі,
що ігнорує фактор вартості. Нерідко це призводить до
пільгового оподаткування найбільш привабливих в
ринковому відношенні об’єктів нерухомості.
По-шосте, протиріччя між метою оподаткування
землі, задекларованою Законом України „Про плату за
землю”, та практикою використання надходжень від земельного податку негативно впливає на розвиток територій, і, як наслідок, вартість нерухомості в цілому.
По-сьоме, відсутні правові механізми захисту прав
платників податків, практика повідомлення про вартість використовуваної ними землі та відповідна система оскарження результатів оцінки. Це свідчить про порушення принципу доступності оподаткування, який
передбачає усунення владними інституціями будь-яких
перешкод для сплати податків сумлінними платниками
й зумовлює найбільшу частку плати за землю у структурі податкового боргу (недоїмки).
Нарешті, існуюча система оцінки і бюджетування
податку на землю не дозволяє здійснювати коректний
прогноз надходжень до місцевих бюджетів та забезпечувати адекватний розподіл трансфертних платежів від
бюджетів вищих рівнів.
Таким чином, оподаткування землі (нерухомості) в
Україні досі не стало системою, що логічно пов’язувала
б встановлення бази оподаткування (ідентифікація та
оцінка об’єктів нерухомості), бюджетування (визначення ставок оподаткування, очікуваних надходжень, їх
використання) та адміністрування (забезпечення сплачуваності платежів за землю). Наслідком є нестійкість
матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування, його надмірна залежність від дотацій, субсидій
та інших трансфертів із бюджетів вищих рівнів, що, в
свою чергу, негативно впливає на інвестиційну привабливість територій та соціально-економічний стан місцевих громад.
 У випадку, якщо оцінка земельної ділянки не проведена, то на
практиці власник (землекористувач) несе всі витрати проведення та
легітимізації її результатів.
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З огляду на міжнародний та вітчизняний досвід, перехід України від оподаткування виключно землі (відповідно до Закону України „Про плату за землю”) до
оподаткування різних типів нерухомості (поліпшених
земельних ділянок), має включати ряд заходів щодо
законодавчого, інфраструктурного та організаційного
забезпечення системи оподаткування.
Відповідальність за безпосередню роботу щодо
проведення оцінки, розрахунків надходжень та ставок
оподаткування, стягнення податкових платежів мають
нести система масової оцінки (СМО), фінансові відділи
районних адміністрацій та податкові адміністрації.
Впровадження методів масової оцінки нерухомості,
їх легітимізація на рівні законодавства та Національних
стандартів також має бути обов’язком системи масової
оцінки. Для їх ефективності слід прискорити створення
реєстру земельних ділянок, нерухомості та прав на них,
наповнення відповідних автоматизованих баз даних.
Чинником впливу Уряду має бути також контроль за
сплатою податку на земельну власність (нерухомість).
В більшості країн законодавство передбачає право
органів місцевої влади в судовому порядку вилучати і
продавати нерухомість у випадку несплати податку за
неї. Разом з тим Уряд (а не місцеве самоврядування) є гарантом прав власності, а неадекватна місцева оцінка та
відповідні втрати надходжень можуть бути причиною
відсутності фінансових джерел місцевих програм розвитку та непорозумінь при розподілі субсидій і дотацій
місцевим бюджетам. Тому централізована система визначення бази оподаткування (ідентифікації та оцінки)
є інструментом уникнення можливої несправедливості
при розподілі податкового навантаження.
Таким чином мова йде про державне агентство з питань оцінки нерухомості для цілей оподаткування, яке
виконуючи покладені на нього функції взаємодіятиме
з органами реєстрації та кадастру з метою створення та
підтримання податкового реєстру. Служби оцінки мають бути створені зверху (загальнодержавний рівень)
донизу (область, район), оскільки оцінка нерухомості
вимагає здійснення певного обсягу робіт незалежно від
інвестиційної привабливості території та активності
ринку.
Для України характерними є також проблеми відповідності мети стягнення податку, порядку встановлення його рівня (ставок) та використання надходжень.
Тому загальна сума необхідних надходжень від оподаткування нерухомості, яка визначається відповідними
службами місцевих адміністрацій, що відповідають за
складання бюджету, має порівнюватися з прогнозними показниками, розрахованими системою податкової
оцінки для забезпечення використання надходжень від
оподаткування нерухомості на інфраструктурний розвиток територій місцевих громад та програми захисту
земель.
Вимоги до служби оцінки мають включати дотримання процедури оцінки, забезпечення адекватності
інформаційної бази та способів обробки даних. Відповідні контрольні показники мають бути визначені
методиками й стандартами, що затверджуються Урядом, відображені в довідниках й оціночних таблицях.
Основою податкової оцінки нерухомості є моделювання її місцевих (локальних) ринків, яка базується
на статистичному аналізі економічних показників використання нерухомості та суттєвих умов ринкових
договорів щодо неї. Результатом мають бути оціночні
карти й системи математичних рівнянь, що дозволяють
проводити належну оцінку значної кількості об’єктів
нерухомості за короткий проміжок часу.
Таким чином, організація системи оцінки нерухомості з метою оподаткування передбачає багатосторонню координовану діяльність, що підлягає жорсткому
зовнішньому та внутрішньому контролю, і включає
збір, обробку та аналіз необхідної інформації, кадро Межі оціночних районів можуть не співпадати з межами реєстраційних округів, оскільки обов’язковість оподаткування зумовлює
охоплення роботами щодо оцінки всіх об’єктів нерухомості незалежно від активності локальних ринків.
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ве та матеріально-технічне забезпечення, розробку та
проведення в життя законодавчих норм, правил і стандартів щодо оцінки землі (нерухомості) та рівнів її оподаткування.
Суттєвим ризиками успіху пропонованої системи
при її започаткуванні та впровадженні є неприйняття
(явне або приховане) ідеї розвитку повноцінного місцевого самоврядування та обмеження податку на нерухомість виключно фіскальною функцією.
Ще одним серйозним ризиком для впровадження
системи масової оцінки може бути конфлікт відомчих
інтересів стосовно управління, розпорядження, оцінювання та оподаткування цілісних об’єктів нерухомості,
що закріплені в законодавстві.
Це свідчить про необхідність безпосереднього підпорядкування системи масової оцінки Міністерству
фінансів України з огляду на його повноваження та
відповідальність за підготовку та виконання зведеного бюджету. Таке підпорядкування забезпечить незалежний від відомчих інтересів зовнішній контроль за
дотриманням вимог до оподаткування нерухомості на
засадах справедливості, доступності та стабільності фінансової бази місцевого самоврядування.
Зміст розглянутих завдань та функцій системи масової оцінки підтверджує, що вона не може формуватися
в складі органів приватизації, оскільки:
• вони не відповідають за стан податкової бази, бюджетування та адміністрування податкових платежів,
підготовку та виконання бюджету в цілому;
• наявний конфлікт інтересів при використанні результатів оцінки нерухомості з метою оподаткування та
приватизації;
• повноваження органів приватизації носять історично минущий характер та зміст.
З огляду на викладене, основними напрямами розвитку законодавчої бази оподаткування об’єктів нерухомості та становлення їх масової оцінки мають бути:
Пріоритет потреб розвитку матеріально-фінансової
бази місцевого самоврядування.
Повноваження Уряду щодо визначення бази оподаткування, контролю за дотриманням законодавчо визначеного його рівня (ставок), використанням платежів
і організації системи оцінки та оподаткування нерухомості.
Визначення мінімальних та максимальних рівнів
оподаткування (у вигляді відсотків від оподатковуваної
вартості), в межах яких органи місцевого самоврядування могли б диференціювати платежі за нерухомість.
Домінування об’єктного (на об’єкт нерухомості)
принципу надання пільг.
Звільнення від оподаткування житлової нерухомості
в залежності від встановлених законом неоподатковуваних мінімумів корисної житлової площі, граничних
показників неоподатковуваної ринкової вартості житла та граничних показників питомої ваги комунальних
платежів у ринковій оподатковуваній вартості житла.
Затвердження органами місцевого самоврядування
обсягів надходжень з огляду на законодавчі обмеження
ставок оподаткування та порядку використання коштів
(в залежності від досягнення законодавчо визначеного
критичного рівня ринкової вартості нерухомості на території місцевої громади).
Визначення вимог щодо узгодженості календарних
планів виконання робіт з оцінки та збирання податку, а
також порядку затвердження відповідних рішень органами місцевого самоврядування.
Визначення служби податкової оцінки нерухомості
як спеціалізованого національного агентства з ієрархічною структурою в системі державних фінансових
органів.
Визначеність повноважень та відповідальність органів місцевого самоврядування, обласних та районних
служб рівнів виконавчої влади щодо здійснення проведення оцінки та затвердження її результатів.
Забезпечення доступу системи оцінки до інформації, необхідної для її проведення, дотримання цією сис-
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гічного завершення в вартісних показниках, що забезпечує їх адекватне позиціонування на ринку та зміцнює
довіру інвестора до прав власності;
• оподаткування землі (нерухомості) є необхідним
механізмом протидії непродуктивній спекуляції землею, її надмірній концентрації та неплановій забудові;
• становлення матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування на основі оподаткування нерухомості, забезпечує середовище розвитку малого й середнього бізнесу. Розвиток громадської інфраструктури
зумовлює розширення переліку тих сфер виробництва
та надання послуг, природною формою організації яких
є малий і середній бізнес.
Разом з тим, Україна має достатній науковий потенціал, досвід та інформаційну базу для того, щоб розпочати формування системи масової оцінки нерухомості
для цілей оподаткування. Зволікання з її впровадженням призводитиме до домінування адаптивних механізмів реформування відносин власності, невиправданих втрат часу на шляху формування інвестиційної
привабливості вітчизняної економіки.
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темою вимог щодо захисту інформації.
Визначення відповідальності посадових осіб всіх органів, які мають відношення до проведення оцінки, за
дії що можуть призвести до спотворення показників
оподатковуваної вартості (порушення процедури оцінки, подання недостовірної інформації тощо).
З огляду на викладене, трансформація законодавства має включати розробку Закону України „Про оподаткування об’єктів нерухомості” (з втратою чинності
Закону „Про плату за землю”), Закону України „Про
оцінку об’єктів нерухомості з метою оподаткування”,
змін до Закону України „Про оцінку земель”, методик,
стандартів та порядків оцінки землі і нерухомості.
Складність та багаторівневість системи оподаткування земельної власності (нерухомості), що базується
на визначенні їх ринкової вартості, зумовлена її інституційним значенням:
• оподаткування об’єктів земельної власності (нерухомості) є чинником легітимізації прав щодо неї та їх
гарантування державою;
• ідентифікація об’єктів власності набуває свого ло-
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ВАСИЛЕНКО Ю.В.,
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ГРИКШТАС С.І.,
директор Київської обласної
сільськогосподарської дорадчої служби;
КОРІНЕЦЬ Р.Я.,
заступник директора
Інституту розвитку аграрних ринків

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ЧЕРЕЗ
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Проблема. У ході земельної реформи пройшло подрібнення землеволодіння. Кооперація селян на дуже низькому
рівні. Не кооперуються практично селяни й для спільної
діяльності на землі. Одна із причин –складність правового
оформлення кооперативу. Одне із перспективних рішень
– об’єднання землеволодінь та іншого майна для спільної
діяльності у формі простого товариства.
Спільна діяльність у формі простого товариства передбачена ст. 1132 Цивільного кодексу України: за договором простого товариства сторони (учасники) беруть
зобов’язання об’єднати свої внески та спільно діяти з
метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.
Законодавець передбачив, що за договором про спільну
діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно
діяти без створення юридичної особи для досягнення
певної мети, яка не суперечить закону. При цьому спільна діяльність може здійснюватись на основі об’єднання
вкладів учасників (просте товариство) або без об’єднання
вкладів учасників.
Загальні поняття. Найбільш поширеним договором
про спільну діяльність є договір простого товариства.
За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти у формі простого товариства без створення юридичної особи для досягнення
певної мети, що не суперечить законові.
Договір простого товариства, ознаками якого є не
тільки спільна діяльність учасників для досягнення загальної мети, а й здійснення ними майнових вкладів,
використовується в разі здійснення спільної діяльності
юридичними та\або фізичними особами без створення
окремої юридичної особи.
Основними характерними рисами договору простого
товариства є:
- об’єднання двох або більше осіб (багатосторонній
правочин);
- об’єднання не приводить до утворення юридичної
особи;
- об’єднання зв’язане з участю кожної із сторін у їхній
спільній діяльності;
- для спільної діяльності учасники вносять і з’єднують
свої внески;
- об’єднання створюються для отримання прибутку
чи досягнення іншої мети, яка не суперечить закону
Слід зазначити, що останнім часом в Україні було
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прийнято цілу низку законодавчих актів, які зняли обмеження у здійсненні громадянами і юридичними особами
господарської та іншої діяльності.
Раніше згідно зі ст. 430 ЦК УРСР громадяни укладали
договори про спільну діяльність для задоволення лише
своїх особистих побутових потреб і тільки між собою.
Юридичні особи могли укладати такий договір тільки
для досягнення господарської мети. Проте зараз такі обмеження знято. Так, відповідно до ст. 4 Закону України
«Про власність» власник має право вчиняти щодо свого
майна будь-які дії, що не суперечать закону. Він може
використовувати майно для здійснення господарської
та іншої не забороненої законом діяльності, зокрема передавати його безоплатно або за плату у володіння і користування іншим особам. Окремо визначається право
власника використовувати належне йому майно для підприємницької діяльності (ст. 6). Стаття 3 цього ж закону
допускає об’єднання майна, що є власністю громадян і
юридичних осіб. Отже, суб’єктами (сторонами або учасниками) договору простого товариства можуть виступати (бути) громадяни та юридичні особи.
Договори простого товариства, як і всі інші договори
про спільну діяльність, можуть бути дво- та багатосторонніми угодами. Вони також вважаються консенсуальними договорами, оскільки для укладення їх досить
згоди сторін і не потрібен сам факт передачі вкладів та
здійснення спільних дій.
Загальна мета договору простого товариства. Законодавство України припускає як господарську, так і іншу
(зокрема, благодійну чи науково-дослідну) мету такого
співробітництва у формі договору простого товариства.
У тих випадках, коли метою договору є постійна
діяльність для отримання прибутку (підприємницька
діяльність), сторонами договору простого товариства можуть бути тільки приватні підприємці і (чи) комерційні
організації. Виключення складає участь у договорі некомерційної організації, якщо підприємницька діяльність
не суперечить цілям, заради яких вона створена. В усіх
інших випадках коло учасників договору не обмежене.
Відкриття банківського рахунку. За кожним договором простого товариства без створення юридичної
особи можна відкривати в установі банку лише один
рахунок (пп.. 2.2.12 Інструкції про порядок відкриття та
використання рахунків в національній та іноземній валюті)

Оплатність чи безоплатність. Багато суперечок у
юридичній практиці та літературі виникає з приводу
розв’язання питання про оплатність чи безоплатність
договорів про спільну діяльність. Одні вважають, що
договори про спільну діяльність є сплатними, оскільки
кожний з учасників, який зробив майновий вклад, має
право вимагати від інших відповідного зустрічного задоволення. Інші вчені обстоюють думку про безоплатний
характер даних відносин, обґрунтовуючи її відсутністю
матеріального еквівалента діям учасника, що зробив
майновий вклад.
На підставі аналізу договорів про спільну діяльність
можна констатувати, що вони можуть бути як сплатними, так і безоплатними. Такий критерій, як «зустрічне
задоволення», не завжди свідчить про оплатність договорів про спільну діяльність, адже оплатність (як ознака
договорів купівлі-продажу, міни, поставки, майнового
найму (оренди), комісії тощо) передбачає задоволення
будь-яких майнових (економічних) інтересів, майнове задоволення. Наприклад, за договором про спільну
діяльність з виробництва певної продукції один учасник
зобов’язується надати техніку, другий — зробити вклад
обладнанням для переробки сільськогосподарської продукції. Тут дійсно один учасник задовольняє свої майнові
інтереси у потрібній йому техніці, а другий — в обладнанні, оскільки це майно спільно використовується. У
разі коли сторони об’єднують майно, трудові зусилля
для досягнення спільно благодійної мети, то задоволення
ними майнових інтересів (майнове задоволення) первісне відступає. У зв’язку з цим немає й ознаки оплатності
даного договору, хоч сторони і роблять «зустрічне задоволення». Отже, найбільш прийнятним критерієм оплатності договорів про спільну діяльність є мета, що передбачає задоволення майнового (економічного) інтересу
кожної із сторін, тобто дохід отриманий від діяльності по
договору.
Зміст договорів простого товариства. У відповідності до вимог ЦК України договори простого товариства укладаються у простій письмовій формі. Ці договори
містять положення про предмет договору, про вклади,
що роблять учасники договору, про ведення спільних
справ учасників, про спільні витрати і збитки, про строк
дії договору та інші умови.
Предметом договору є той результат, на досягнення якого спрямовані дії учасників з об’єднання вкладів
та спільної діяльності. Оформлення предмета договору
дає змогу визначити юридичну природу взаємовідносин
учасників і на цій основі узгоджувати інші умови співробітництва.
Важливе місце у договорі посідають права та обов’язки
учасників. Вони встановлюються законом і договором.
Норми чинного законодавства встановлюють таке регулювання важливих питань:
Закон надає учасникам договору простого товариства
право брати участь у веденні спільних справ, право на
доходи від спільного майна відповідно до своєї частки.
Крім того, сторони договору можуть визначати також
інші права, що доповнюють і розширюють надані законом.
Чітка організація спільної діяльності досягається
шляхом закріплення у договорі цілого ряду обов’язків,
що покладаються на учасників. Ці договірні обов’язки
деталізують дії учасників у досягненні загальної мети і
сприяють виконанню договору в цілому. За своїм характером вони можуть бути організаційними, виробничими
та загальними.
До загальних відносяться обов’язки сторін додер
жуватися умов договору, виконувати всі свої зобов’язання
перед іншими сторонами, не розголошувати комерційну
таємницю та конфіденційну інформацію про спільну
діяльність тощо.
До організаційних відносяться обов’язки сторін зробити визначені договором вклади.
Зокрема, учасники договору можуть робити вклади:
- грошима;
- будь-яким рухомим і нерухомим майном (землею,

будівлями, спорудами, обладнанням);
- трудовою участю (Трудова участь — це обумовлена
договором сукупність практичних дій учасника, що полягає у безпосередньому виконанні трудових функцій
для досягнення результату (мети) спільної діяльності).
Крім того, Цивільним Кодексом України передбачається, що вкладом у спільну діяльність можуть бути
також знання, ділові зв’язки, ділова репутація тощо, вартість яких оцінюється сторонами.
Якщо договором не обумовлена вартість вкладів, то
вони вважаються рівними. Таким чином, учасники мають можливість за своїм бажанням встановлювати суму,
яку кожен з учасників вносить в спільну діяльність, а
також форму (основні засоби, товарно-матеріальні цінності) та вартість майнових внесків учасників.
Відповідно до ст. 357 ЦК України частки у праві спільної часткової власності вважаються рівними, якщо інше
не встановлено за домовленістю співвласників або законом. Аналогічне правило встановлено і для вкладів
учасників простого товариства. Грошова оцінка вкладу
може проводитись за погодженням між учасниками або
проводиться у порядку, передбаченому Законом України
„Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”.
Спільну діяльність учасників договору простого товариства складають не тільки їх внески, але й майно, створене або придбане в результаті їх сумісної діяльності.
Внесене учасниками майно, яким вони володіли на
праві власності, а також вироблена у результаті спільної
діяльності продукція та одержані від такої діяльності
плоди і доходи є спільною частковою власністю учасників, якщо інше не встановлено договором простого товариства або законом.
Строки здійснення учасниками вкладів узгоджуються у договорі. Учасники можуть встановлювати договірну відповідальність за несвоєчасне виконання цього та
інших обов’язків як у формі штрафу (пені), так і у формі
відшкодування збитків.
При укладенні договору простого товариства визначається порядок ведення спільних справ учасників.
Ведення спільних справ учасників договору означає
здійснення у спільних інтересах усіх необхідних дій, що
забезпечують чітке виконання умов договору і досягнення його мети. Це — керівництво та організація спільної
діяльності, координація зусиль учасників договору, відносини з третіми особами, контроль і звітність тощо.
Учасники договору про спільну діяльність ведуть
спільні справи за загальною згодою. Такий порядок передбачає, що при розв’язанні всіх питань спільної діяльності необхідна одностайність учасників.
Чинне законодавство не розрізняє керівництво спільною діяльністю та ведення спільних справ. Під останнім
слід розуміти представництво інтересів товариства зовні.
Однак з різних причин (організаційного, економічного та іншого характеру) учасники за згодою між собою
доручають керівництво їх спільною діяльністю одному з
учасників договору. Якщо йдеться про співробітництво
між юридичними особами, такого учасника прийнято
називати головною організацією. Учасник, якому доручено керівництво спільною діяльністю, приймає на себе
ведення спільних справ учасників договору. Він діє лише
у межах повноважень (прав та обов’язків), що визначаються у підписаному іншими учасниками договору дорученні.
Тобто, учасники простого товариства повинні на
одного з учасників договору видати доручення на здійснення справ по договору. В дорученні встановлюються
всі повноваження та обмеження для того учасника. За
таких обставин особа, на яку покладено ведення спільних справ, укладає договори, пов’язані з забезпеченням
спільної діяльності, від свого імені і сама набуває цивільних справ і несе обов’язки за договорами. У процесі їх
виконання ця особа не з її вини і вини контрагента може
мати певні витрати (збитки).
Порядок відшкодування витрат і збитків, пов’язаних
із спільною діяльністю учасників, визначається за домов-
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леністю між ними. У разі відсутності такої домовленості
кожний учасник несе витрати та збитки пропорційно
вартості його вкладу у спільне майно.
Бухгалтерський облік. Ведення бухгалтерського обліку майна учасників, як правило, покладається на ту ж
саму особу, яка уповноважена вести спільні справи учасників договору простого товариства. У процесі ведення
бухгалтерського обліку учасник, на якого покладено
цей обов’язок, керується Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку”
Крім того, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції”, кожний
учасник спільної діяльності без створення юридичної
особи відображає в своїх облікових регістрах) і у фінансовій звітності відповідні активи, задіяні у спільній
діяльності, які він контролює.
Питання оподаткування. З метою оподаткування
отриманих доходів договір простого товариства підлягає реєстрації в податкових органах у відповідності з
„Інструкцією про порядок обліку платників податків”
та Законом України „ Про оподаткування прибутку підприємств”, яким передбачений окремий порядок оподаткування простого товариства (спільної діяльності). При
укладенні договору простого товариства без створення
юридичної особи новий суб’єкт підприємницької діяльності не реєструється.
Відповідно до п. 4.2.11. Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” доходи від спільної
діяльності на території України без створення юридичної
особи, що оподатковані відповідно до п. 7.7. та п.7.8. цього закону, не включається юридичними особами – учасниками простого товариства до складу валового доходу.
У п. 7.7 цього ж Закону визначено порядок оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи. Де визначено:
1. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку. Уповноваженим на це іншими учасниками, окремо від обліку господарських результатів такого
платника.
Виплата (нарахування) частини прибутку, отриманого учасниками спільної діяльності, оподатковується за
ставкою 25 відсотків до об’єкта оподаткування, особою,
уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності.
У разі коли прибуток від спільної діяльності розподіляється протягом звітного періоду з метою оподаткування, він вважається розподіленим відповідно до договору
про спільну діяльність та оподатковується аналогічно.
Для цілей оподаткування договір простого товариства прирівнюється до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.
Порядок податкового обліку та звітності результатів
такої діяльності встановлюється центральним податковим органом.
Розподіл витрат, ризиків та збитків. У договорі простого товариства учасники можуть визначити порядок
покриття витрат, передбачених договором, збитків, що
виникатимуть при виконанні договору. Якщо договором
такий порядок не передбачається, то спільні витрати й
збитки покриваються за рахунок спільного майна учасників (вкладів учасників договору, майна, що створене
або придбане внаслідок їх спільної діяльності). Якщо
спільного майна учасників договору не вистачає для
покриття усіх спільних витрат і збитків, то останні розподіляються між учасниками пропорційно їх вкладам у
спільне майно.
У договорі необхідно передбачати розміри та умови
відповідальності сторін договору за невиконання чи неналежне виконання обов’язків за договором. Слід звернути увагу на такі можливі порушення договору:
1. недодержання зазначених строків внесення
вкладів;
2. невиконання або неналежне виконання обов’язків
по веденню спільних справ по договору;
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3. порушення порядку покриття витрат і збитків;
4. дострокове припинення договору з вини одного
із учасників;
5. одностороння відмова від виконання обов’язків
за договором;
6. порушення учасником договору обов’язку не передавати третім особам майнові права, внесені у спільну діяльність;
7. збитки, вчинені накладенням штрафних санкцій
державними органами. З вини „уповноваженого учасника” або інших сторін договору;
8. завдання одним із учасників збитків майну іншого учасника та інші.
Припинення договору простого товариства. Договір про спільну діяльність припиняється у випадках:
- коли досягнуто його мети (цілей);
- визнання учасника недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;
- оголошення учасника банкрутом, якщо домовленістю між учасникам не передбачено збереження договору щодо інших учасників;
- смерті фізичної особи – учасника або ліквідації
юридичної особи – учасника договору простого товариства, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників
або заміщення учасника спадкоємцями (правонаступником);
- закінчення строку дії (якщо такий строк учасники
визначили у договорі);
- якщо за загальною згодою учасників прийнято
відповідне рішення;
- відбуваються події (дії), що роблять неможливим
здійснення такої діяльності і не залежать від волі учасників, та в інших випадках, передбачених у законі або
договорі.
З моменту припинення договору простого товариства його учасники несуть солідарну відповідальність за
невиконаними спільними зобов’язаннями щодо третіх
осіб.
Відносини власності. При укладенні і виконанні
договору простого товариства між його учасниками
(сторонами) здебільшого виникають відносини спільної власності. Іншими словами, для майнових вкладів
учасники договору, а також майна, яке буде створене
(придбане) внаслідок їх спільної діяльності, встановлюється правовий режим спільної часткової власності.
Очевидно, договором можна встановити й інший правовий режим внесеного майна.
Учасники договору про спільну діяльність володіють, користуються і розпоряджаються майном,
яке перебуває у їх спільній частковій власності, за згодою між собою. Отже, будь-які дії щодо такого майна
повинні узгоджуватися між усіма учасниками. Основні
умови й напрями використання майна при спільній
частковій власності встановлюються договором.
Спільна часткова власність передбачає визначення частки кожного учасника договору. Якщо під час
виконання договору придбавається яке-небудь майно
(наприклад, засоби виробництва), то частка кожного
учасника в ньому визначається відповідно до співвідношення вкладів учасників, зазначених у договорі.
До об’єктів права спільної часткової власності за договором простого товариства (майнові вклади, створене майно тощо) не належать прибуток (дохід), частина
виробленої продукції, що розподіляються між учасниками договору і надходять у повне їх розпорядження.
Характер відносин у договорі простого товариства передбачає стабільність правових (організаційних,
майнових) зв’язків між учасниками, без яких немож
ливо було б належним чином здійснювати співробітництво. У зв’язку з цим закон забороняє учасникові
договору розпоряджатися своєю часткою у спільному
майні без згоди інших учасників. Проте, якщо така
згода є, учасник може відчужувати (оплатно або бе-
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ПЕРЕВАГИ:
1. Не потрібно створювати юридичну особу для досягнення мети виробництва продукції .
2. Кожен з учасників вносить свій вклад у спільну
діяльність, тому зацікавлений у отриманні найкращих
результатів діяльності.
3. Немає потреби всім учасникам договору вести
справи щодо спільної діяльності. Вони можуть делегувати ці повноваження одному.
НЕДОЛІКИ:
1. Окремий облік діяльності простого товариства,
крім обліку діяльності кожного з учасників договору.
2. Для здійснення підприємницької діяльності за договором простого товариства фізичні особи повинні бути
зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.
3. В разі невиконання чи неналежного виконання
обов’язків перед третіми особами учасники несуть відповідальність всім своїм майном, а не тільки вкладом у
спільну діяльність.
Щодо проекту Закону України „Про сільські товариства з регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення”, в ньому передбачається створення юридичної особи для регулювання операцій із землею, а не
для її обробітку. До засновників включаються фізичні,
юридичні особи та органи державної влади, що тягне за
собою підпорядкування виконавчій владі.
Тому розглядати створення такого товариства, як одного із шляхів об’єднання землеволодінь та іншого майна для спільного обробітку, недоцільно.
Для того, щоб створити просте товариство на практиці, необхідно:.
1. Підписати договір простого товариства,
2. Внести вклади, визначені для сторін договору.
3. Подати необхідні документи до податкового органу
за місцем підписання договору, зареєструвати його там
відповідно до Інструкції про порядок обліку платників
податку” та отримати консультації з приводу ведення обліку такої діяльності.
4. Видати доручення на одного із учасників для наділення його повноваженнями у сфері виконання договору простого товариства.

Пропозиції щодо удосконалення законодавства у
галузі здійснення спільної діяльності фізичними особами – власниками ОСГ для спільного обробітку землі.
1. Внести зміни та доповнення до Закону України
«Про податок з доходів фізичних осіб», а саме:
1.1. статтю 4 доповнити п. 4.3.37 такого змісту: «доходи від здійснення спільної діяльності за договором
простого товариства для спільного обробітку землі
фізичних осіб – власників особистого селянського господарства, якщо такий договір було укладено без мети
отримання прибутку»
1.2.
п. 7.2. доповнити абзацом «дохід від здійснення спільної діяльності фізичних осіб – власників
особистих селянських господарств, якщо договір простого товариства для спільного обробітку землі було
укладено з метою отримання прибутку».
Оскільки законом України «Про особисте селянське
господарство» визначено, що господарська діяльність
фізичних осіб – власників ОСГ не відноситься до підприємницької діяльності, то така норма дозволить не
оподатковувати дохід від спільної діяльності або оподатковувати його за пільговою 5-ти відсотковою ставкою.
Внести доповнення до Цивільного кодек2.

су України:

- статтю 1130 Цивільного кодексу України доповнити
частиною 3 такого змісту: «учасниками спільної діяльності можуть бути юридичні особи, фізичні особи
– суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, якщо для них така діяльність передбачена законодавством».
Відсилочна норма дозволить керуватись при створенні простого товариства спеціальними законами, які
регулюють господарську діяльність фізичних осіб – власників особистих селянських господарств.
Внести доповнення до Закону України
3.

«Про особисте селянське господарство»:

- частину 1 ст. 7 Закону України «Про особисте селянське господарство» доповнити абзацом такого змісту:
«укладати договори про спільну діяльність та утворювати прості товариства для спільного обробітку землі
без створення юридичної особи відповідно до законодавства України »
Альтернативні пропозиції.
Альтернативою договору простого товариства для
здійснення спільної діяльності на постійній основі можуть бути договори сезонного характеру та договори,
які укладаються для виконання одного виду діяльності
(наприклад – збирання цукрових буряків).
Такі види договорів дозволять власникам особистих
селянських господарств об’єднуватись в прості товариства, не боячись, що вони не є суб’єктами підприємницької діяльності. Адже такі договори не носять постійного
характеру. До того ж, це дасть змогу не оподатковувати
дохід від спільної діяльності, оскільки відповідно до Закону України „Про особисте селянське господарство”
діяльність особистих селянських господарств відноситься до неприбуткової діяльності.
Оподаткування таких товариств не здійснюватиметься, отже договір бажано реєструвати в сільській раді
(необхідність реєстрації договору виникає у зв’язку з подальшим розподілом доходів).
Потреба реєструвати договір простого товариства в
податковій інспекції відпадає.
Щодо юридичного підґрунтя об’єднання власників
особистих селянських господарств у прості товариства,
то необхідно внести до Закону України „Про особисте
селянське господарство” доповнення про те, що „Власники особистих селянських господарств мають право
об’єднуватись в прості товариства в разі здійснення
сезонних польових робіт та на разовій основі для здійснення виду діяльності, що пов’язаний із обробітком
сільськогосподарських угідь.”
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зоплатно) іншій особі свою частку в спільному майні.
При цьому учасник повинен додержуватися вимог закону про право привілейованої купівлі частки іншими
учасниками договору.
На частку учасника договору про спільну діяльність
за його особистими зобов’язаннями може бути звернено стягнення третіми особами. Закон дає право кредиторові учасника-боржника пред’явити позов про виділення його частки для звернення на неї стягнення
Відносини спільної часткової власності між учасниками договору припиняються із закінченням дії цього
договору. Майно, що набуло статусу спільної часткової
власності внаслідок здійснення спільної діяльності,
після необхідних розрахунків з бюджетом та третіми
особами, розподіляється між учасниками договору
пропорційно їх часткам (вкладам) у спільному майні,
якщо учасники не погодили інший порядок розподілу
результату їх спільної діяльності.
Як зазначалося вище, сучасне правове регулювання договору простого товариства містить багато
суперечностей та прогалин. У ЦК України детально врегульовано питання вкладів у загальну справу,
спільного майна учасників, питання представництва
перед третіми особами, відповідальності учасників за
загальними зобов’язаннями. Усунуто такі прогалини,
як регулювання припинення договору простого товариства, відмова учасників від безстрокового договору,
відповідальність учасника, щодо якого припинено договір, тощо.
Висновки. Якщо розглянути всі переваги і недоліки такого договору для обробітку землі сільськогосподарського призначення, то вони будуть такими.
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Передумови і специфічні
проблеми регулювання
аграрних ринків.

Аграрний ринок – стратегічний і один із найбільш
проблемних з точки зору державного регулювання
ринків країни. З одного боку, складності регулювання аграрного ринку зумовлені специфікою сільського
господарства. Сільське господарство потребує специфічного регулювання з огляду на цілу низку умов.
Як правило, доходи сільськогосподарських виробників є нестабільними у часі і нижчими у порівнянні із
середніми доходами в інших галузях. Це стосується як
підприємств – постачальників ресурсів для сільського господарства, так і підприємств, які стоять вище у
продовольчому ланцюжку – переробних, торговельних, харчових. У свою чергу, низькі і нестійкі доходи
сільськогосподарських товаровиробників зумовлені
нестійким характером виробництва і цін, нееластичним характером попиту на сільськогосподарську продукцію, відносною іммобільністю ресурсів в аграрній
сфері.
Крім національного регулювання зростає кількість міжнародних норм, що регулюють виробництво, розподіл і обмін сільськогосподарської продукції.
Функції наднаціонального регулювання здійснюють
наднаціональні організації на основі спільних узгоджених принципів у групах країн світу. На сільське
господарство країн світу і на світові аграрні ринки
найбільший вплив має Світова організація торгівлі;
у країнах-членах ЄС регулювання сільського господарства і ринків здійснюється наддержавними органами Європейського Союзу. Через складність і специфічність регулювання як в СОТ, так і в ЄС сільське
господарство виділено в окрему сферу регулювання
(Угодою про сільське господарство СОТ і Спільною
сільськогосподарською політикою ЄС).
Проте, специфіка регулювання сільського господарства – тільки один чинник, що зумовлює складність регулювання аграрного ринку. З іншого боку,
аграрний ринок – складова агропродовольчого ринку,
найбільш соціально важливого ринку країни. Останнє зумовлює його чутливість до політичних впливів,
насамперед, загроз застосування адміністративних
методів регулювання. Відповідно до Закону України
«Про основні засади державної аграрної політики на
період до 2015 року» (№1877-IV від 24 червня 2004
року) пріоритетом державної аграрної політики є гарантування продовольчої безпеки держави, а саме,
забезпечення населення життєво необхідними продуктами харчування з власних джерел і доступність
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їх всім громадянам країни в обсягах і асортименті,
що максимально задовольняють необхідні і корисні
потреби. Йдеться не тільки про фізичну доступність
продуктів харчування, яка досягається методами балансового регулювання, але і про економічну доступність, яка досягається засобами цінового регулювання.
Як балансове, так і цінове регулювання здійснюються
на сьогодні переважно адміністративними засобами
– наприклад, через обмеження експорту зернових (заборони, квоти, ліцензії), обмеження рентабельності
виробництва борошна першого та другого сорту, хліба та хлібобулочних виробів з нього, встановлення
мінімальних закупівельних цін на молоко тощо.
У свою чергу, застосування адміністративних
методів регулювання ще більше викривлює ринкову ситуацію - призводить до зменшення прибутків і
зростання втрат учасників ринку, поглиблення нерівномірності у розподілі прибутків, стимулює чергові
провали ринку, які знову врегульовуються адміністративними механізмами. Найбільш резонансними
подіями на агропродовольчому ринку в останні роки
стала «продовольча криза» 2003 року і обмеження на
експорт зерна у 2006 і 2007 роках. Введення квот і ліцензій на експорт зерна мали міжнародний резонанс,
адже найбільшими експортерами українського зерна
є європейські, американські і російські компанії. Крім
негативних короткострокових наслідків для учасників аграрного ринку, обмеження на експорт зерна
матимуть негативний довгостроковий ефект. У довгостроковій перспективі українським експортерам
доведеться відновлювати втрачені позиції на світових
ринках, а державі – втрачену довіру учасників ринку.
Послабляться позиції національних операторів експортного сегменту зернового ринку, особливо середніх і дрібних з обмеженими фінансовими ресурсами.
Відповідно, посиляться позиції транснаціональних
корпорацій. Події 2006 року сприятимуть погіршенню інвестиційного клімату і зниженню інвестування
у виробництво зерна, зокрема, з боку зернотрейдерів,
які інвестували у виробництво продовольчої пшениці
у 2005/2006 р.

Системні чинники
неефективності регулювання
аграрних ринків

Одним із критеріїв ефективності товарних ринків
вважається справедливий розподіл прибутків між
учасниками ринку. На аграрному ринку прибутки
розподіляються нерівномірно: регулювання державою цін на “соціальні сорти” хлібу ставить у нерівні
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Нові загрози аграрним ринкам
і виклики для державного
регулювання.

Не менш важливим і проблемним завданням регулювання аграрних ринків є забезпечення безпечності
і якості продукції. Це завдання належить до сфери
технічного регулювання.
Незнання стандартів виробниками, невідповідність вітчизняних стандартів світовим закриває
повністю або звужує для національного виробника
доступ на ринки, робить його продукцію не конкурентною, особливо на зовнішніх ринках. Незалежно
від набуття членства у СОТ, Україні, враховуючи експортну орієнтацію сільського господарства, слід прискорити заміну національної системи стандартів, що
застаріла і не задовольняє потреби зовнішньої торгівлі. По-перше, відмінність санітарних і фітосанітарних
норм, які діють в Україні і часто є більш жорсткими,
ніж міжнародні, створює додаткові перешкоди для експортерів продукції. По-друге, після вступу України
до СОТ в разі оскарження з боку інших країн-членів
СОТ, більш жорсткі норми будуть застосовуватися
лише по відношенню до вітчизняної продукції і не
будуть застосовуватися по відношенню до продуктів,
які імпортуються з інших країн СОТ. Така ситуація,
безперечно, вимагає прискорення гармонізації санітарних і фітосанітарних норм до міжнародних, інакше приведе до зниження конкурентоспроможності
національних виробників як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках.
Нові загрози аграрним ринкам і виклики для державного регулювання пов’язані також із впливом
світових ринків. Внутрішній аграрний ринок України як країни із значним експортним потенціалом у
сільському господарстві знаходиться в залежності
від кон’юнктури світового ринку. На світових ринках
розпочалася довготривала тенденція подорожчання
зернових, а слідом за ними продуктів тваринництва,
яку вже називають світовим ціновим продовольчим
шоком або «агфляцією». Два чинники зумовили цю
тенденцію – зростання посівних площ для виробництва біопалива за рахунок скорочення площ для
виробництва продовольства і кормів та зростання
споживання зерна у світі, насамперед, через збільшення споживання м’яса у Китаю. Зокрема, тільки у
2006 році посівні площі під виробництво біопалива у
США збільшилися на 48%. Світовий зерновий ринок
зреагував на ці процеси скороченням перехідних запасів зерна і зростанням цін на зерно. Зокрема, протягом 2006/2007маркетингового року ціни на пшеницю
у США (US FOB Gulf) виросли на 20,6%, а на ринках
ЄС – на 36,9%. Ще більше зросли у цей період ціни на
інші зернові – на 50% на кукурудзу (FOB Gulf) і 40.6%
на ячмінь (Canada Feed). Тенденція зростання цін підсилилася у поточному 2007/2008 маркетингову році.
Зокрема, у США середні фермерські ціни на пшеницю зросли на 40,4% за рік з липня 2006 до липня 2007
р.. Аналогічні тенденції відбуваються в Україні. За
даними Держкомстату, середні ціни реалізації пше World Wheat: FAPRI 2007 Agricultural Outlook//http://www.fapri.
iastate.edu/ - p.157
 Wheat Outlook/WHS-07g/August 14, 2007/ Economic Research
Service, USDA//http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/WHS/
WHS-08-14-2007.pdf

ниці аграрними підприємствами зросли на 40,2% за
період з січня-липня 2006 року до січня-липня 2007
р., і їх рівень перевищив максимальні закупівельні
ціни, тобто виникли підстави для здійснення товарної
інтервенції на ринку зерна згідно із Законом України
«Про державну підтримку сільського господарства
України» (N 1877-IV від 24 червня 2004 р.).
Експерти провідних міжнародних організацій і інститутів, не бачать протягом наступного десятиріччя перспективи для зниження світових цін на зерно,
відповідно, не прогнозують зниження цін на продукцію тваринництва. Таким чином, запровадження в
Україні тимчасових адміністративних заходів щодо
стримування цін на м’ясо та на хліб не вирішить завдання стримування зростання продовольчих цін на
внутрішньому ринку у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Ситуація, що склалася на ринку, зумовлена об’єктивними довготривалими тенденціями, отже потребує системного вирішення на рівні
державного регулювання.

Пропозиції щодо вдосконалення
державного регулювання

Рішення щодо регулювання агропродовольчого
ринку в умовах зростання світових і внутрішніх цін
на продукти рослинництва і тваринництва повинні досягати цілей державного регулювання ринків, а
саме, одночасно підтримувати доходи сільськогосподарських товаровиробників і забезпечувати доступність продуктів харчування для населення. Принципово можливі три варіанти регулювання ринку задля
досягнення продовольчої безпеки, які не знижують
доходи сільськогосподарських товаровиробників – (1)
адміністративне стримування цін на соціальні сорти
хлібу за рахунок обмеження прибутків борошномельних і хлібопекарських підприємств; (2) державне регулювання ринку борошна і хлібопродуктів за рахунок
здійснення державою товарних або фінансових інтервенцій; (3) пряма (цінова або продуктова) підтримка
споживачів.
Недоліки першого варіанту виявилися протягом
останніх років в результаті застосування практики адміністративного регулювання ринку борошна
і хлібопродуктів: це низька якість хліба, відсутність
коштів на технічну модернізацію підприємств, штучне підвищення цін на продукцію із борошна вищого
ґатунку з метою компенсації збитків від виробництва
соціальних сортів хлібу тощо.
Другий варіант є по суті розвитком першого і спрямований на компенсацію втрат від адміністративного
регулювання галузі за рахунок державної підтримки
борошномельної і хлібопекарської галузі. Цей варіант
має свої недоліки, серед них – підтримка регіональних монополій на ринку хлібобулочних виробів, можливість поширення корупційних схем, відсутність
подібних схем підтримки в розвинутих країнах світу,
які підтримують або сільськогосподарського виробника, або населення, але не інших учасників агропродовольчого ланцюжка. Крім того, цей підхід може розглядатися лише як тимчасовий, перехідний до більш
ефективних прямих методів підтримки кінцевих споживачів, тому що не забезпечує системну підтримку
доходів населення у разі „ланцюгової реакції” цін на
продукти харчування, при виробництві яких використовується зерно, зокрема, м’ясо-молочних продуктів. Ціна на м’ясо у роздрібній торгівлі в Україні і так
є значно вищою, ніж, наприклад, у роздрібній торгівлі
США, тому обмежувати підтримку продовольчої без Стан сільського господарства у січні-липні 2007 р. Експрес-випуск Державного комітету статистики України №197 від 14.08.2007
р.
 OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-2016/ http://www.oecd.org/
dataoecd/6/10/38893266.pdf
 Simla Tokgoz, Amani Elobeid, Jacinto F. Fabiosa, Dermot J.
Hayes, Bruce A. Babcock, Tun-Hsiang (Edward) Yu, Fengxia Dong, Chad
E. Hart, John C. Beghin Emerging Biofuels: Outlook of Effects on U.S.
Grain, Oilseed, and Livestock Markets // http://www.card.iastate.edu/
publications/synopsis.aspx?id=1050
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умови борошномельні і хлібопекарські підприємства,
доходи експортерів знижуються через проблему із відшкодуванням ПДВ, і всі ці проблеми перекладаються
на виробників зерна через зниження закупівельних
цін, крім того сільськогосподарські підприємства недоотримують прибутки через існування посередницьких ланцюжків, відсутність ринкової інформації
і маркетингової стратегії. Системний характер має
проблема відсутності достовірної інформації на ринку – як ринкової, так і статистичної. Зокрема, учасники ринку і експерти мають сумніви щодо існування
реального балансу зерна.
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пеки малозабезпечених верств населення самим лише
регулюванням цін на соціальні сорти хліба принаймні
неефективно. Адже за даними Держкомстату, домогосподарства з середньодушовими витратами у місяць, нижчими від прожиткового мінімуму, споживали
у 2006 р. на одну особу 9,2 кг хліба і хлібних продуктів, 16,7 кг молока і молочних продуктів, 2,9 кг м’яса і
м’ясопродуктів.
З точки зору економічної теорії і з врахуванням
досвіду інших країн найбільш ефективним є третій
варіант регулювання як такий, що здійснює найменше
втручання у ринкові механізми і забезпечує справедливий розподіл доходів між учасниками ринку. Крім
того, на відміну від державних інтервенцій на ринку
борошна і пільгового кредитування борошномельних
і хлібопекарських підприємств, програми прямої підтримки населення не належать до „жовтої скриньки”,
які після набуття Україною членства у СОТ підлягають під зобов’язання по скороченню.
Цей варіант використовується, зокрема, у США, де
поширені програми адресної продовольчої допомоги
бідним верствам населення. Слід взяти до уваги, що
уряд США таким чином розподіляє залишки сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки,
які накопичуються в результаті реалізації програм
підтримки сільськогосподарських виробників, зокрема, заставних закупівель. Оскільки в Україні не накопичені значні запаси продовольства, пряма підтримка
малозабезпечених верств населення може здійснюватися у грошовій формі. Частка населення із середньодушовими сукупними витратами у місяць, нижчими
прожиткового мінімуму, склала у 2006 році 63,5%, а
рівень бідності 28,1%, тому значна частина населення
потребуватиме забезпечення економічної доступності
основних продуктів харчування у разі зростання цін
на продовольчі товари.
Законодавством України передбачені механізми
захисту малозабезпечених верств населення від зростання цін на продукти харчування. Законом України
„Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям” (N 1768-III від 1 червня 2000 р.) сім’ям з середньомісячним сукупним доходом, нижчим від прожиткового мінімуму для сім’ї, забезпечується рівень
життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, шляхом надання грошової допомоги. Рівень забезпечення
прожиткового мінімуму встановлюється, виходячи з
реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України, і затверджується одночасно з
прийняттям закону про Державний бюджет України
на відповідний рік. Згідно із Законом України „Про
прожитковий мінімум” (N 966-XIV від 15 липня 1999
р.) прожитковий мінімум визначається як вартісна
величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження
його здоров’я набору продуктів харчування, а також
мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення
основних соціальних і культурних потреб особистості. Постановою Кабінету Міністрів України „Про
затвердження наборів продуктів харчування, наборів
непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення” від
14 квітня 2000 р., N656 затверджено набори продуктів
харчування для основних соціальних і демографічних
груп населення. До складу набору входять хлібопродукти (хліб пшеничний, житній, борошно пшеничне),
макаронні вироби, крупи, м’ясо і м’ясопродукти, молоко і молокопродукти, масло вершкове, олія, яйця,
картопля, овочі, фрукти, цукор, риба і рибопродукти
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тощо. Для спостереження за динамікою рівня життя в
Україні на основі статистичних даних про рівень споживчих цін спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади в галузі праці та соціальної
політики розраховує щомісяця фактичний розмір
прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення. Таким чином
регулюється розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у разі зростання цін на окремі продовольчі товари.
Отже, для ефективного регулювання аграрного
ринку, насамперед, треба усунути системні чинники,
що зумовлюють неефективність ринку, а саме, з метою більш рівномірного розподілу прибутків серед
учасників ринку і встановлення довіри на ринку усунути обмеження на прибутки хлібопекарських підприємств, натомість перейти до прямої грошової підтримки малозабезпечених верств населення. В умовах
довготривалої тенденції зростання цін на зерно і продовольчі продукти, для виробництва яких використовується зерно, пряма грошова підтримка є більш
ефективним механізмом забезпечення економічної
доступності цих продуктів для населення. Експорт
зерна в умовах зростання світових цін не втрачатиме
привабливості, і для забезпечення внутрішніх потреб
необхідно визначити на законодавчому рівні критерії
балансової стабільності, порушення яких на ринку
зерна дає підстави для запровадження обмежень експорту.

АСПЕКТИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

В.І. ЛАПА,
заступник генерального директора
ВГО «Українська аграрна
конфедерація»

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ЯК
ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ

ВИЗНАЧЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Визначення регуляторної політики дано Законом
України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” № 1160-IV від 11
вересня 2003 року (далі – Закон). Спрощуючи законодавче визначення, можна трактувати мету регуляторної політики як таку, що покращує підприємницьке
середовище, обмежує державне регулювання лише
тими заходами, які є дійсно необхідними, вивільняє
підприємницьку ініціативу. Держава переходить від
регулювання до стимулювання, від обмежень до формування економічних передумов, від адміністрування
до прозорого економічного інструментарію. І формує
відповідне законодавче поле як інструмент підприємницького та суспільного контролю за цим процесом.
Розвиваючи цю тему, закон визначає терміни „регуляторний орган” та „регуляторний акт”. В цілому, це
всі, хто регулює і все, чим регулюють, лише за деякими виключеннями. Ці виключення стосуються, перш
за все, сфер, де посилений державний контроль або
регулювання є об’єктивно необхідними, наприклад, з
точки зору безпечності продуктів харчування для населення, або безпеки для фінансової системи країни.
Так, норми закону не поширюється, наприклад на
переважну більшість актів Національного банку України, стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов, санітарних норм, державних норм і правил пожежної безпеки та деяких інших документів.
В той же час, слід зазначити, що перелічені питання регулюються спеціальним законодавством або
підзаконними актами, і непоширення на них дії законодавства щодо регуляторної політики не означає,
що підприємницьке середовище не може впливати на
прийняття (або внесення змін до) відповідних законів
або контролювати процес їх виконання.

Проте, відповідно до наведеної в Законі класифікації, переважна більшість законодавчих та нормативно-правових актів, що приймаються органами
державної влади та управління, є регуляторними актами і підпадають під дію цього Закону.

ПРИНЦИПИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Принципи регуляторної політики можна порівняти із побажаннями. Іншими словами, чого ми хочемо
досягнути за допомогою регуляторної політики?
Доцільність? Безумовно! Доцільність будь-якої
регуляторної норми повинна бути доведена. Наведемо
приклад санітарної обробки вагонів при перевезенні
зерна. До завантаження в вагон, зерно знаходиться на
зберіганні в складі загальних партій, і після перевезення воно зберігається на елеваторі, куди надходить
також автомобільним транспортом, який не проходить санітарної обробки. Отже доцільність такого
заходу викликає великі запитання. Але обов’язкова
санітарна обробка вагонів була запроваджена і здійснюється за рахунок вантажовідправників. Окремим
власникам зерна вдавалось скасувати цю норму по
відношенню до власних перевезень. І обґрунтування
недоцільності зазначеного заходу було однією із складових мотивації при відстоюванні власних прав.
Адекватність? Безперечно! Регулювання повинно
відповідати реаліям. Наприклад, власників цукру безглуздо штрафувати за недотримання мінімальної ціни
у випадку, якщо внутрішній ринок перенасичений і
жорстке відстоювання мінімальної ціни будь-яким
виробником просто спричинить неможливість реалізації. В даному випадку потрібно або відмовитись від
штрафів, або впливати на забезпечення балансових
передумов для дотримання мінімальної ціни.
Ефективність? Без сумніву! Логіка проста: порівняти витрати держави та господарюючих суб’єктів
(організаційні, фінансові та інші) та економічний
ефекти від прийнятого рішення. Адже бувають парадокси – виробники аграрної продукції (особливо
дрібні) подекуди відмовляються від державних доплат
і субсидій, оскільки витрати часу і коштів на збирання всіх необхідних документів не виправдовуються
отриманими сумами підтримки. І це навіть не кажучи
про витрати держави – коли чиновники на місцевому
рівні формують численні комісії із перевірки поданої
документації.
Збалансованість? Хто буде сперечатись?! Необхідно узгоджувати інтереси держави, виробників і
споживачів. Бо іноді виходить що запровадити дотації для випічки соціального хлібу вартуватиме державі до 300 млн. грн., натомість для втримання цін
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Є проста емпірична закономірність – частота
розмов у владному і навколо-владному середовищі щодо
формування рівноправних відносин із бізнесом говорить про незадовільність ситуації в цій сфері, особливо якщо говорити про і середній та дрібний бізнес.
Підприємці сприймають як аксіому інше твердження
– найкраще працювати в тих сферах і галузях, де є
найменше державне регулювання або втручання. Але
що робити, коли регулювання об’єктивно необхідне?
Одним із інструментів для захисту власних інтересів господарюючими суб’єктами та їх об’єднаннями є
законодавство про регуляторну політику. У цій публікації ми хочемо привернути увагу до основних складових регуляторної політики, прав та можливостей
підприємців.

АСПЕКТИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
запроваджуються квоти (коли сільгоспвиробники
втрачають в ціні більшу суму тільки за 5 місяців), а
в результаті держава виправдовується наявністю дотацій на гектар, які в сумі ще більші. То чи не логічніше впливати на проблему, а не робити економічну
“кругову поруку”?
Передбачуваність? А як же без неї? Толком ніхто
не знає, якими будуть параметри цукрового ринку
на наступний сезон, але цукровий буряк сійте!
Прозорість? Тут взагалі не може бути питань!
Подивились план регуляторної роботи відповідного
органу, ознайомились із проектом документа, написали пропозиції, отримали відповідь – „дякуємо,
враховано”. Ну щось приблизно із такої серії.
Дійсно, в теорії, недотримання принципів державної регуляторної політики має бути підставою
для неприйняття (внесення змін до) регуляторного
акту або його скасування, якщо такий акт прийнятий із недотриманням цих принципів.
Наприклад, якщо регуляторний акт, що змінює
режим зовнішньоекономічної діяльності, не був
своєчасно включений до плану з підготовки проектів
регуляторних актів, і, більше того, набуває чинності
з дня опублікування, то, вочевидь, це є порушенням
принципу передбачуваності і має бути підставою для
скасування такого регуляторного акту.
Однак на практиці довести невідповідність проекту регуляторного акту зазначеним вище принципам надзвичайно важко, а органи державної влади і
управління більше опікуються дотриманням букви
закону (формальним виконанням вимог), ніж його
духу – створенням сприятливого регуляторного середовища.
Тому для реалізації принципів регуляторної політики потрібна принциповість тих, хто в цьому зацікавлений. Прецеденти є, але їх, на жаль, небагато.

СКЛАДОВІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Надзвичайно важливо, щоб підготовка, прийняття та оприлюднення регуляторного акту здійснювались за зрозумілою і чіткою процедурою і такий алгоритм законодавством передбачений. Його можна
розбити на блоки, як це показано в таблиці 1.
Отже, зазначені аспекти регулюють всі етапи, починаючи від підготовки, погодження, прийняття та
оцінки результативності прийнятого регуляторного
акту. Слід зазначити, що реалізація цих норм (хоча
і не завжди повна) вже значно спрощує діяльність
господарюючих суб’єктів та їх об’єднань з точки зору
можливості прогнозування умов господарювання на
перспективу, а також (хоч і меншою мірою), впливає
на прийняття регуляторних актів.
В той час як плани з підготовки регуляторних актів, як правило, вчасно не актуалізуються, або в деяких випадках взагалі відсутні, проекти регулятор-

них актів, що знаходяться в розробці, в переважній
більшості випадків оприлюднюються за 30 і більше
днів до їх прийняття. При оприлюдненні вказуються
контакти для спрямування пропозицій і зауважень,
а уніфікована форма аналізу регуляторного впливу,
що поширюється разом із проектом регуляторного акту дозволяє, по-перше, оперативно зрозуміти
зміст нововведень а по-друге, подавати мотивовані
зауваження.
На практиці основою для таких зауважень може
бути перш за все недотримання процедури підготовки та оприлюднення або недосконалий аналіз
регуляторного впливу, що створює передумови для
прийняття некоректних регуляторних актів. Отже,
зупинимось на цих складових регуляторної політики
окремо.
Оприлюднення плану діяльності регуляторного
органу, проектів регуляторних актів здійснюється
або на офіційній Інтернет-сторінці регуляторного
органу або в друкованих засобах масової інформації
цього регуляторного органу.
В більшості випадків фактично оприлюднення
на центральному рівні відбувається на офіційній
сторінці в мережі Інтернет.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту повинно містити стислий виклад
змісту проекту, контактну інформацію розробника,
інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції (такий строк встановлюється розробником проекту регуляторного акту і
не може бути меншим ніж один місяць та більшим
ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта), інформацію про спосіб надання зауважень та пропозицій (як правило, це адреса, факс та
електронна пошта).
Отже, виходячи із зазначеного, приводом для
оскарження регуляторного акту може бути, наприклад, недотримання передбачених термінів між оприлюдненням проекту регуляторного акту та його
прийняттям, адже це має трактуватись як надання
недостатніх можливостей щодо внесення зауважень
і пропозицій до проекту регуляторного акту.
Другою важливою складовою регуляторної політики, яка надає суттєві шанси щодо коригування
проектів регуляторних актів, є аналіз регуляторного
впливу.
Власне цей аналіз складається з багатьох позицій,
але досвід показує, що найбільш слабкими місцями
є обґрунтування необхідності прийняття акту (недостатньо досліджуються можливості врегулювання
проблем за допомогою вже існуючого регулювання,
формальними є підходи щодо вивчення альтернативних варіантів вирішення проблеми або врегулювання проблеми ринковими засобами) та визначення очікуваних результатів (як щодо результативності

Таблиця 1. Складові регуляторної політики
Запровадження правил проведення аналізу регуляторного впливу
Єдиний підхід

Визначення підходів до відстеження результативності регуляторного акту
Регламентація обов’язковості проведення аналізу при підготовці регуляторного акту
Оприлюднення плану діяльності регуляторного органу та своєчасне внесення змін до
нього, в разі потреби

Підготовка

Оприлюднення проектів регуляторних актів, контактів для внесення зауважень і пропозицій та аналізу регуляторного впливу
Доступність і однозначність тлумачення регуляторних актів
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Недопущення прийняття непослідовних і несистемних регуляторних актів
Результативність і системність

Відстеження результативності регуляторного акту з певною періодичністю – чи досягнута мета, чи нема потреби в удосконаленні
Перегляд регуляторних актів
Систематизація регуляторних актів з метою формування чіткого і зрозумілого регуляторного середовища
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витрат часу спеціалістами, що входять до складу комісій, що, в кінцевому результаті, суттєво збільшує
фактичну вартість підтримки.
В такому випадку доцільно вести мову про значне скорочення програм і напрямків підтримки, зосередившись на 1-2 напрямках прямої підтримки
в рослинництві і тваринництві, а також програмах
залучення фінансових ресурсів. Зрозуміло, що це набагато складніший шлях (фактично, суттєва модернізація аграрної політики), але без розгляду таких і
подібних варіантів говорити про реальні альтернативи регулювання не доводиться.
Зрозуміло, що можливості впливу не регуляторну політику зазначеним не обмежуються і в цілому
позитивний результат буде забезпечений лише у
випадку системного підходу. Спрощена схема послідовності реалізації регуляторної політики регуляторним органом, а також можливостей господарюючих суб’єктів та їх об’єднань наведена на мал. 1.
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самого акту, так і щодо можливих додаткових витрат
господарюючих суб’єктів і держави на його реалізацію, а також наявності необхідних ресурсів для реалізації акту).
Ми не зробимо великого перебільшення, якщо
зазначимо, що, здебільшого, аналіз регуляторного
впливу здійснюється формально, а відповідні розділи не є предметом ретельного опрацювання, а скоріш
даниною необхідності.
Прикладом може слугувати створення численних
комісій із розподілу державної підтримки сільгоспвиробників у 2007 році, передусім на районному
рівні. На нашу думку, при цьому недостатньо досліджені питання наявності чи відсутності відповідного кадрового складу або часу на виконання робіт із
перевірки поданої сільгоспвиробниками інформації,
що підтверджує необхідність виплати доплат та/або
дотацій. Отже, або робота таких комісій буде досить
формальною, що не гарантує досягнення задекларованої мети, або вона буде обтяжливою з точки зору

Малюнок 1. Спрощена блок-схема впливу на регуляторний процес
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ДЕ ЗНАЙТИ ПРОЕКТИ
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

Як правило, проекти регуляторних актів оприлюднюються на офіційних Інтернет-сторінках тих органів
або установ, що відповідають за реалізацію державної
політики у відповідній галузі економіки. Однак і тут існують певні нюанси, пов’язані, наприклад, із тим, що
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, відноситься до компетенції Міністерства економіки України,
навіть якщо йдеться про продукцію агропромислового
комплексу.
Таким чином, для повноцінного відстеження проектів регуляторних актів необхідно проводити постійний
моніторинг офіційних веб-сайтів декількох органів
державної влади. Для агропромислового комплексу це
в першу чергу, Верховна Рада України, Міністерство
аграрної політики, Міністерство економіки, Міністерство фінансів та деякі інші (перелік веб-сайтів основних
регуляторних органів для АПК наведено в таблиці 2).
Зрозуміло, що системна робота із моніторингу регуляторних „новинок”, як правло, не під силу окремим
суб’єктам господарювання, особливо якщо мова йде
про середній та дрібний бізнес. Виходячи з цього, ці
функції в багатьох випадках покликані виконувати
громадські та професійні об’єднання агропромислового комплексу.

ПРАВА ГРОМАДЯН ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ

Формально всі економічні суб’єкти (юридичні, фізичні особи та їх об’єднання) мають широкий набір
прав, від ініціації прийняття або перегляду того чи іншого регуляторного акту до внесення пропозицій до
проектів регуляторних актів або участі в консультативно-дорадчих утвореннях, що діють при регуляторних
органах. Вони також можуть готувати аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів, відстежувати результативність регуляторних актів, подавати
за наслідками цієї діяльності зауваження та пропозиції
регуляторним органам.
Повна реалізація зазначених прав дала б можливість господарюючим суб’єктам, їх об’єднанням, та
іншим зацікавленим сторонам, ефективно впливати на
регуляторну політику. На практиці, як це часто буває,
все дещо складніше.
Так, реалізація наведених положень частково залежить не стільки від господарюючих суб’єктів та їх
об’єднань, скільки від самих регуляторних органів. Наприклад, консультативно-дорадчі органи, що створені
при органах державної влади та органах місцевого самоврядування, формуються цими органами, а отже їх
склад може залежати в тому числі і від того, наскільки
принципово потенційні учасники консультативно-дорадчих органів відстоюють свої права щодо впливу на
регуляторну політику.
Також непоодинокими є випадки, коли звернення
господарюючих суб’єктів або їх об’єднань з питань
регуляторної політики не тільки не враховуються, але
залишаються без відповіді. Такий стан справ існує навіть незважаючи на те, що статтею 9 Закону передбачається, що „усі зауваження і пропозиції щодо проекту
регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку,
підлягають обов’язковому розгляду розробником цьо-

го проекту. За результатами цього розгляду розробник
проекту регуляторного акту повністю чи частково
враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє”. Більше того, передбачається дисциплінарна відповідальність державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування, винних у
порушенні порядку регуляторної діяльності.
Певною підстраховкою на такий випадок є одночасне звернення не тільки до регуляторного органу, але і
до спеціально уповноваженого органу або його територіальних органів. Таким органом в Україні є Державний комітет України з питань регуляторної політики
та підприємництва (Держпідприємництво України),
який, в тому числі ґрунтуючись на пропозиціях і зауваженнях господарюючих суб’єктів, може надавати власні пропозиції і зауваження.
Крім цього, Держпідприємництво має право здійснювати експертизу регуляторних актів на відповідність
законодавству щодо регуляторної політики з наступних підстав:
- відповідне звернення фізичних та/або юридичних
осіб, їх об’єднань;
- аналіз звітів про відстеження результативності регуляторних актів.
У разі виявлення в регуляторних актах або в діях регуляторних органів порушень, спеціально уповноважений орган приймає рішення про необхідність усунення
виявлених порушень принципів державної регуляторної політики. Таке рішення може стосуватися регуляторного акту в цілому або окремих його положень.
Не зайвим буде також звернення до інших органів
державної влади, що можуть вплинути на прийняття
необхідних рішень. Наприклад, якщо ініціатор звернення бачить певні юридичні перепони для прийняття регуляторного акту в запропонованій редакції,
доречно звернутись не лише до регуляторного органу
або Держпідприємництва, а і до Міністерства юстиції
України. Аналогічно, якщо мотивація носить економічний характер, доцільно звернутись до Міністерства
економіки України. І так далі. Як показує досвід, зайвих адресатів не буває, а формалізоване і обґрунтоване
звернення може допомогти чиновникам відповідних
державних органів сформувати чітку позицію там, де
без нього може бути просте бюрократичне погодження.
Зрозуміло, що існують інші механізми протидії
практиці неврахування зауважень, починаючи від
привертання уваги до існуючих проблем керівників
відповідних регуляторних органів і закінчуючи можливістю судового оскарження регуляторного акту,
прийнятого із порушенням законодавства щодо регуляторної політики.
Хоча цей процес є тривалим та потребує значних
організаційних і, частково, фінансових витрат, наполегливість дає свої плоди. А до суб’єкта звернення,
який хоча б один раз довів свою правоту, пройшовши
„не одне коло пекла”, в наступний раз прислуховуються
набагато уважніше.

РЕГУЛЯТОРНА РЕФОРМА І ЇЇ ЕТАПИ

На відміну від багатьох інших видів реформ (судова, адміністративна, пенсійна тощо), термін регуляторна реформа не визначений в нормативно-право-
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Таблиця 2. Інтернет-адреси окремих регуляторних органів.
Верховна Рада України

http://portal.rada.gov.ua

Кабінет Міністрів України

http://portal.rada.gov.ua

Міністерство аграрної політики України

http://www.minagro.gov.ua

Міністерство економіки України

http://www.me.gov.ua

Міністерство фінансів України

http://www.minfin.gov.ua

Державна податкова адміністрація України

http://www.sta.gov.ua

Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва

http://www.dkrp.gov.ua
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Відсоток переглянутих нормативних актів, що
мали позитивний вплив на регуляторну реформу становить 1,6 %.
Таким чином, перегляд регуляторних актів, що
здійснювався в 2005 році, мав обмежений вплив на
регуляторне середовище в АПК.
Що стосується власне регуляторної реформи, то, з
нашої точки зору, її варто починати з удосконалення
законодавства, яке передбачає значу кількість випадків адміністративного регулювання в АПК, зокрема в
частині адміністративного регулювання цін відповідно до Закону України „Про державну підтримку сільського господарства України”, можливості обмеження
рентабельності торгівельної надбавки відповідно до
Закону України „Про ціни і ціноутворення”, розмитості критеріїв запровадження квотування і ліцензування експорту в Законі „Про зовнішньоекономічну
діяльність” та деяких інших положень.
В ході засідань робочої групи з перегляду регуляторних актів, що було створено при Міністерстві
аграрної політики, озвучувались наміри провести
ревізію законодавства на предмет відповідності засадам регуляторної політики, але далі намірів справа
так і не зайшла.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА В АПК

Пропозиції щодо покращення регуляторного середовища умовно можна розділити на три складових:
- пропозиції щодо удосконалення законодавства;
- пропозиції щодо виконання законодавства;
- пропозиції до суб’єктів економічних відносин.
Отже, зупинимось на цих складових більш детально.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА

В першу чергу, вони стосуються регуляторної
діяльності Верховної Ради України, адже регуляторне законодавство не працює на рівні вищого законодавчого органу країни через неприведення вимог
Регламенту Верховної Ради України у відповідність з
вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
щодо планування діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів, підготовки аналізу регуляторного
впливу, оприлюднення проектів регуляторних актів
та відстеження результативності регуляторних актів.
Більше того, регламент Верховної Ради не набув статусу Закону, як того вимагає законодавство про регуляторну політику.
В результаті, економічні суб’єкти суттєво обмежені
в праві впливати на зміст законів та постанов Верховної Ради, що формують базові регуляторні передумови.
Виходячи з цього, необхідно ініціювати перед Верховною Вадою України внесення змін та доповнень до
Закону України «Про Комітети Верховної Ради України» та Регламенту Верховної Ради України.
По-друге, доцільним видається законодавче регламентування необхідності оприлюднення проектів
регуляторних актів не лише на сайтах або в засобах
інформації регуляторних органів, але і на сайті Держпідприємництва. Це дозволило б господарюючим
суб’єктам мати можливість ознайомлюватись із всіма
проектами регуляторних актів з одного джерела.
По-третє, необхідно чітко регламентувати, що у
випадку внесення значних змін до проекту регуляторного акту, має бути обов’язково здійснене його
повторне оприлюднення з метою прийняття зауважень і пропозицій, можливо, за певною скороченою
процедурою.
І, нарешті, по-четверте, доцільно формувати до
кожного проекту регуляторного акту додаток, де вказувати суть внесених пропозицій і зауважень до такого проекту, а також зазначати, враховані вони чи ні, і
з якою мотивацією. Це зробило б регуляторну діяль-
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вому полі. Ми можемо трактувати його як комплекс
заходів, спрямованих на удосконалення регуляторної
політики і формування на цій основі більш сприятливих умов для підприємницької діяльності.
Поштовхом регуляторної реформи після першого
законодавчого кроку у цьому напрямку був покликаний стати Указ Президента „Про деякі заходи щодо
забезпечення здійснення державної регуляторної
політики” (вiд 01.06.2005 № 901/2005).
Сумуючи норми різних документів і доручень, ми
можемо визначити наступні етапи регуляторної реформи:
1. Формування кадрового потенціалу для повноцінної реалізації регуляторної політики, фінансове її
забезпечення.
2. Перегляд регуляторних актів на предмет системності і узгодженості із утворенням з цією метою
спеціальних робочих груп. Визначення регуляторних
актів, що відповідають і не відповідають принципам
регуляторної політики. Внесення змін або скасування
актів, що не відповідають принципам регуляторної
політики.
3. Повноцінна реалізація регуляторної політики,
зокрема в частині аналізу регуляторних актів, їх оприлюднення, тощо.
4 Низка ініціатив, спрямованих на покращення
умов підприємницької діяльності в певних сферах,
наприклад єдине вікно при реєстрації суб’єктів підприємництва або при митному оформленні товарів.
Вище ми вже говорили про те, яким чином регуляторна реформа спрацювала в плані формального
виконання законодавства щодо регуляторної політики. Отже, варто окремо зупинитись на двох інших її
системних складових – кадрах і перегляді регуляторних актів.
З кадрами, як завжди, все складно. Наприклад, в
Мінагрополітики визначений „Список працівників,
які персонально відповідатимуть за своєчасну підготовку і погодження проектів законів та інших актів
Верховної Ради України у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”, існують Відділ
контролю виконання документів органів вищого рівня, Відділ опрацювання кореспонденції, Відділ законопроектної та нормативно-правової роботи та інші
підрозділи, діяльність яких може бути пов’язана із регуляторною політикою, але окремо цим питанням, по
суті, ніхто не займається. Отже, питання не стільки в
кадрах, скільки в кадрових пріоритетах.
Інша складова - аналіз перегляду регуляторних актів в АПК. Так, за інформацією Міністерства аграрної політики, в результаті проведення регуляторної
реформи в агропромисловому комплексі скасовано
101 регуляторний акт Міністерства аграрної політики або підпорядкованих організацій та 14 актів Кабінету Міністрів України, а також внесено зміни до
3 регуляторних актів Міністерства аграрної політики
або підпорядкованих організацій та 4 актів Кабінету Міністрів України. Більшість офіційних пояснень
щодо проведених змін та скасувань стосуються того,
що це сприяло впорядкуванню нормативно-правового поля та покращувало регуляторне середовище для
підприємницьких структур в АПК.
В той же час, аналіз перегляду регуляторних актів
свідчить, що з усіх проаналізованих регуляторних актів переважна більшість скасовані формально – 91,9
%. З них:
• діяли на певний період часу, тобто термін дії яких
скінчився – 47,2 %,
• скасовані у зв’язку з припиненням дії нормативного акту вищого рівня – 19,5 %,
• прийнято інший регуляторний акт (питання регулюється іншим нормативним актом) – 9,8 %,
• втратили актуальність 6,5 %,
• приведено у відповідність з чинним законодавством – близько 5,7 %,
• не зазнали змін 3,2 %.
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ність набагато прозорішою, а зацікавлені особи могли
б ознайомитись не тільки із розглядом власних пропозицій, але і загалом – із динамікою удосконалення
проекту регуляторного акту.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ
АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
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Незважаючи на те, що більшість аспектів регуляторної політики достатньо коректно врегульовані
законодавством, непоодинокими є факти порушення
законодавчих приписів. Зокрема, в окремих випадках
не оприлюднюються або оперативно не оновлюються плани регуляторної діяльності, не дотримується
процедура прийняття регуляторних актів в частині
своєчасного оприлюднення їх проектів, не надаються
мотивовані відповіді щодо внесених зауважень і пропозицій.
У зв’язку із цим доцільно розглянути можливість
створення в регуляторних органах окремих структурних одиниць з метою контролю за виконанням законодавства щодо регуляторної політики, які контролювали б діяльність структурних підрозділів регуляторних
органів, зокрема, в частині реагування на пропозиції і
зауваження до проектів регуляторних актів.
Керівництву міністерств і відомств необхідно
провести разову інвентаризацію виконання законодавства щодо регуляторної політики і притягнути до
дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства.
Доцільно також посилити увагу відповідальних
осіб міністерств і відомств щодо необхідності поси-

64

лення аналізу регуляторного впливу, якій здебільшого здійснюється формально, в першу чергу, в частині
можливих наслідків від прийняття регуляторного акту
та в частині визначення альтернатив регулюванню.
В цілому, досить слабкий рівень реалізації регуляторної політики в аграрній сфері підтверджується і
висновками незалежних організацій. Так, відповідно
до дослідження Інституту конкурентного суспільства, Міністерство аграрної політики реалізує законодавство щодо регуляторної політики лише на 20%,
якщо враховувати не тільки кількісний, але і якісний
бік процесу. Навряд чи виправданням даній ситуації
може бути те, що більшість інших міністерств і відомств отримали ще нижчі оцінки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Попередньо ми вже зазначали, яким чином суб’єкти
господарювання можуть покращити ефективність
взаємодії із владою в царині регуляторної політики.
Стисло відновимо ці рекомендації:
1. Оперативно відстежувати проекти регуляторних
актів.
2. Настійливо добиватись розгляду пропозицій і
зауважень, аж до звернень до керівництва регуляторних органів у разі порушення відповідальними особами законодавства про регуляторну політику.
3. Створювати об’єднання (або долучатись до вже
існуючих об’єднань) з метою акумуляції зусиль щодо
впливу на регуляторну політику, а також для досягнення інших цілей.
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ПОЛІВОДСЬКИЙ О.А.,
директор правничої
фірми «Софія», адвокат,
кандидат юридичних наук

На сьогодні питання безпеки та якості продукції є
предметом бурхливих дискусій, що точаться як серед
науковців, так і практиків. Причиною цьому є різні
причини: від фактів отруєння харчовими продуктами, що мають місце в Україні, до необхідності експортування продукції за кордон або заборони ввезення
неякісної продукції в Україну. Глобалізація, що має
місце зокрема в економічних відносинах, призводить до необхідності гармонізації законодавства, яке
регулює такі ж відносини.
У цій статті ми хотіли б зупинитися на питаннях
термінології, власне термінів «якість» та «безпека»,
зокрема у випадках, які стосуються сільськогосподарської та харчової продукції.
Серед пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері нерідко можна почути думку про
те, що вирішення цієї проблеми лежить у посиленні
адміністративної та кримінальної відповідальності
виробників та продавців продукції, у підвищенні
контролюючої та репресивної функції держави тощо.
Такий підхід має право на існування, проте, на нашу
думку, у ринковій економіці, у державі, яка прагне до
того, щоб називатися правовою, репресивні функції
держави не можуть бути домінуючими. Слід шукати
ті засоби, які не містять домінування держави.
У цьому плані варто звернутися за досвідом до
ЄС, у якому ці питання вже давно стали одним із
важливих аспектів ринку, правової системи. Почати
варто з порівняння термінів, які використовуються
в законодавстві України та порівняти їх з визначеннями, що використовує законодавство ЄС.
Почнемо з законодавства України. Перш за все
слід зазначити, що єдиного термінологічного використання цих термінів у нас не існує. Законодавець
використовує такі терміни як «безпека», «безпечність», «неналежна якість продукції», «небезпечна
продукція», «продукція неналежної якості» тощо.
Так, у Цивільному Кодексі України (далі ЦК України) вживаються словосполучення «товар неналежної якості» та «недолік товару». Оскільки в тексті
документа відсутнє визначення змісту цих понять
та розкриття їх суті, тому можливе, лише умовне їх
тлумачення, що ґрунтується на окремих положеннях Кодексу. Так, товар неналежної якості – товари,
якість яких не відповідає умовам договору та встановлених законом вимогам до якості такого роду товарів, недолік товару - невідповідність товару ряду
вимог, а саме: придатності меті з якою товар такого
роду звичайно використовується; умовам договору
купівлі – продажу погоджених сторонами; встанов-

леним законам до якості та безпечності; можливість
використовувати товар за призначенням до спливу
строку придатності та інші.
У Господарському кодексі України (далі ГКУ) застосовується цілий ряд такого роду термінів, а саме
“недоліки поставлених товарів”; “дефект”; “товари
неналежної якості”; “некомплектні вироби”. ГКУ не
містить жодного пояснення та визначення таких
термінів, при чому деякі з них застосовуються як
рівнозначні та взаємозамінні (недоліки поставлених
товарів і дефекти).
Визначення таких термінів міститься у статті 1
Закону України «Про вилучення з обігу, переробку,
утилізацію, знищення або подальше використання
неякісної та небезпечної продукції». Відповідно до
нього неякісна та небезпечна продукція – це:
продукція, яка не відповідає вимогам чинних в
Україні нормативно-правових актів і нормативних
документів стосовно відповідних видів продукції
щодо її споживчих властивостей;
продукція, яка не відповідає обов’язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і
нормативних документів щодо її безпеки для життя і
здоров’я людини, майна і довкілля;
продукція, якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього
вигляду та (або) окремих властивостей певного виду
продукції, але яка не може бути ідентифікована як
продукція, за яку вона видається;
продукція, під час маркування якої порушено
встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка
має при цьому повідомлятися;
продукція, строк придатності якої до споживання
або використання закінчився;
продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.
Як бачимо, цей закон використовує терміни
«якість» та «безпека» разом в одному значенні, дає
досить широке коло для того, що слід вважати розуміти під цими термінами.
Закон України «Про захист прав споживачів» використовує термін «недолік». Під ним розуміється
окрема невідповідність товару (роботи, послуги)
вимогам нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред’являються до нього, а
також інформації про товар (роботу, послугу), яка
надана виробником (виконавцем, продавцем). Крім
того, міститься визначення терміну «істотний не-
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долік» – це недолік, який робить неможливим чи
недопустимим використання товару (роботи, послуги) відповідно до його цільового призначення і
не може бути усунутий, або для його усунення необхідні великі затрати праці та часу, або він робить
товар (роботу, послугу) іншим, ніж передбачено
договором, або проявляється знову після його усунення.
Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (стаття 1) містить цілий ряд термінів,
які є цікавими з огляду на порушену тему. Так, у цій
статті міститься визначення терміну «непридатний
(едалтерований)» продукт. Таким є харчовий продукт, що непридатний до споживання людиною. Також даються означення такої непридатності. Крім
того, ця ж стаття містить інший термін – небезпечний харчовий продукт, тобто такий, що не відповідає
вимогам, встановленим цим Законом, а також термін
«придатність харчового продукту» або «придатний
харчовий продукт» - це стан харчового продукту
або харчовий продукт, який є прийнятним для споживання людиною, тобто є безпечним та відповідає
мінімальним специфікаціям якості згідно з його
призначенням. У цьому ж законі якість харчового продукту визначається як ступінь досконалості
властивостей та характерних рис харчового продукту, які здатні задовольнити потреби (вимоги) та
побажання тих, хто споживає або використовує цей
харчовий продукт.
Окрема законодавство України використовує термін «дефектна продукція», наприклад, у законі України «Про захист прав споживачів» (зокрема стаття 16 «Майнова відповідальність за шкоду, завдану
дефектною продукцією або продукцією неналежної
якості»).
Отже, з наведеного слідує, що законодавство України, у тій частині, що стосується термінів «якість»
та «безпека» та споріднених до них не використовує
сталу та уніфіковану термінологію, різні визначення
у різних нормативних актах обтяжені рядом ознак,
багато з яких містять оціночні поняття, наприклад
«прийнятний до споживання» тощо. Проте є одна
ознака, яка поєднує усі ці терміни – це наявність
практично у кожному визначенні посилання на нормативні акти, якими встановлені вимоги до такої
продукції: стандарти, правила, технічні регламенти
тощо. Отже, формальним критерієм того, що продукція є неналежної якості або небезпечною (однаково), дефектною чи небезпечною є такий факт:
невідповідність продукції вимогам законодавства
(вимогам стандартів чи інших документів), які є
обов’язковими до виконання.
Такий висновок ґрунтується на наведених вище
визначеннях, практично кожне з них, що стосується
неякісної або небезпечної продукції, посилається на
стандарти або інші нормативні чи інші акти.
Що передбачає у цьому плані законодавство
ЄС? Перш за все, слід зазначити, що у термінології
законодавства ЄС використовуються такі правові
визначення: «безпечна продукція» та «дефектна
продукція». При цьому правового терміну «якість
продукції» не використовується, оскільки законодавство ЄС вважає таку категорію не юридичною, а
більше ринковою. Так, товар може бути неякісним,
проте доти доки він не загрожує здоров’ю або життю
людей, тобто доки він є безпечним, усі питання щодо
його якості сторони вирішують у договорах або іншим способом в межах цивільно-правових засобів.
Якщо ж товар спричинив шкоду здоров’ю, то він вважається дефектним, що дає підстави застосовувати
засоби цивільно-правового арсеналу. І тільки у тому
разі, якщо випущений товар може заподіяти шкоду
багатьом споживачам і є підстави побоюватися цього, то у такому разі вступають у силу положення про
продукцію, що становить небезпеку (відкликання
товару з ринку тощо).

66

Основними нормативними актами, у яких закріплено такий підхід у праві ЄС є Директива Ради Європи 85/374/EEC від 25 липня 1985 «Про наближення
законодавства стосовно цивільно-правову відповідальність за дефектну продукцію» (із змінами), надалі – «Директива». Іншим нормативним актом є
Директива ЄС «Про загальну безпеку продукції»
№ 2001/95/EC. Як бачимо навіть з перша директива
стосується цивільно-правових аспектів регулювання
таких відносин, друга здебільшого стосується публічно-правових аспектів забезпечення безпеки продукції. При цьому окремого правового регулювання
якості продукції не існує.
На відміну від українського законодавства, формальним критерієм дефектної продукції Директива
визнає не суперечність окремим вимогам (стандартам або ін.), а сам факт заподіяння шкоди та причинно-наслідковий зв’язок між певною продукцією
та заподіянням шкоди.
Для з’ясування усіх аспектів відповідальності,
слід детальніше зупинитися на підставах цивільноправової відповідальності за продукцію неналежної
якості та небезпечну та цивільно-правовій відповідальності за це.
Стаття 1 Директиви про відповідальність за дефектну продукцію містить таке положення: виробник несе відповідальність за шкоду, що спричинена
дефектом у його продукції. Частина 1 статті 6 цієї
Директиви встановлює: продукція є дефектною у
тому разі, коли вона не забезпечує безпеку, яку особа
очікує, приймаючи до уваги усі обставини, включаючи: (a) представлення продукції; (b) використання
продукції, що розміщена на ринку, для якої таке використання, за нормальних обставин, може очікуватися; (c) час коли продукт був розміщений на ринку.
З наведеного слідує, що з метою вирішення внутрішніх суперечностей у законодавстві України та задля приведення законодавства України до положень
законодавства ЄС, пропонується наступне:
У законодавстві України слід розмежувати та упорядкувати використання таких термінів: «неякісна
сільськогосподарська продукція», «небезпечна сільськогосподарська продукція», «продукція, що містить недоліки», тощо. Рекомендуємо впровадити в
законодавство України термін «дефектна продукція»
відповідно до того розуміння, яке закладене у Директиві. При цьому слід чітко відмежувати поняття
«неякісна продукція» та «дефектна продукція». Перше слід розцінювати як ринкову категорія, яка визначається сторонами за домовленістю і яка впливає
на ціну товару, а друге – як категорія правова. При
цьому використання терміну «безпечна продукція» та «небезпечна продукція» є необхідним, проте, незалежно від змісту цих термінів, визнання або
невизнання продукції безпечною не може виключати цивільно-правову відповідальність за шкоду,
заподіяну продукцією.
Варто відмовитися від використання терміну
«неякісна продукція» у положеннях законодавства,
що стосуються накладання адміністративно-правових та інших стягнень, що накладаються державою.
Слід встановити, що відповідальність за шкоду,
заподіяну дефектною продукцією настає за умови
доведення: 1) факту спричинення шкоди; 2) причинно-наслідкового зв’язку між заподіяною шкодою та
придбаним у продавця товаром. При цьому варто
врахувати підстави для виключення відповідальності, що передбачаються у ст. 7 Директиви.
Варто також переглянути роль і значення стандартів, які стосуються сільськогосподарської продукції та їх правового статусу на зразок законодавства ЄС.

АСПЕКТИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ГУДЗЬ О.Є.,
старший науковий співробітник
ННЦ “Інститут аграрної
економіки” УААН,
кандидат економічних наук

Розглянуто проблеми щодо удосконалення кредитного субсидування сільськогосподарських товаровиробників, здійснено моніторинг цих проблем у контексті реалій сучасної аграрної економіки, а також
запропоновано власні підходи до їх вирішення
Постановка проблеми. Серед основних факторів
економічного зростання сільського господарства як
стратегічної галузі економіки України важливе місце
належить її кредитному забезпеченню. Об’єктивна
необхідність та особлива роль кредиту, без якого галузь як товаровиробник не може існувати, зумовлені
специфікою його відтворювального процесу. Нині, за
умов обмеженості бюджетних коштів, інвестиційної
непривабливості аграрного виробництва для вітчизняних та іноземних інвесторів, кредити комерційних
банків та кредитних спілок є єдиними реальними і
поки що безальтернативними джерелами покриття
потреб сільськогосподарських товаровиробників у
кредитних ресурсах.
На сучасному етапі аграрних ринкових перетворень продовжується процес формування за державної підтримки системи кредитного забезпечення аграрного сектора економіки України, започаткований
у 2000 році. Об’єктивна потреба в ній та необхідність
підтримки цього процесу з боку держави були зумовлені незадовільним станом кредитування сільськогосподарського виробництва, специфікою його відтворювальних процесів, а також нагальністю вирішення
проблеми створення фінансово-кредитних передумов
для економічного зростання сільського господарства
як стратегічної галузі економіки України.
Створення вітчизняної системи сільськогосподарського кредиту – складне та необхідне завдання,
вирішенню якого потребує удосконалення кредитного субсидування сільськогосподарських товаровиробників, ґрунтуючись на ретельних дослідженнях та
використанні кращого досвіду зарубіжних країн.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З поміж
вітчизняних розробок, які присвячені проблемам
фінансово-кредитного забезпечення підприємств
АПК варто виділити наукові праці М. Дем’яненка, В.
Алексійчука, Ю.Лузана, П. Саблука та деяких інших,
де проблеми кредитування аграрного сектора економіки, особливо ролі держави у цих процесах розглядаються комплексно. У той же час є і значна кількість
публікацій вчених і практиків які розглядають проблеми поверхово, однобічно, не містять ґрунтовних і

комплексних досліджень по даному питанню. Проте
в умовах трансформації земельних та фінансово-кредитних відносин багато аспектів цієї важливої проблеми вимагають подальших поглиблених досліджень
з метою пошуку шляхів оптимального їх вирішення.
Ціль статті. Діюче законодавство не відповідає
потребам сільськогосподарських товаровиробників,
не забезпечує прозорість та доступність до кредитних ресурсів. Система кредитного субсидування, яка
ефективно спрацьовувала перші чотири роки (20002004), почала давати збої й стала малоефективною.
Розроблений механізм кредитування вже не відповідає потребам сільськогосподарських товаровиробників, не забезпечує прозорість та відсутність зловживань.
Отже, потрібно формувати принципи та схеми надання державної підтримки через механізм кредитного субсидування такі, які відповідали б законам функціонування ринкової економіки та сучасним умовам
розвитку сільськогосподарського виробництва. В
ситуації, що склалась, потрібно знайти оптимальне
рішення щодо подальшого стимулювання кредитного
забезпечення сільськогосподарського виробництва
найефективнішим способом.
Варто відзначити, що нині фактично відсутня наукова дискусія щодо подальших напрямків розвитку
системи кредитування та механізму кредитного субсидування сільськогосподарських товаровиробників.
Проте така дискусія в наукових колах вкрай необхідна,
як необхідні і ґрунтовні дослідження в цьому напрямі.
Саме на вирішення питань щодо подальших напрямів
розвитку системи кредитного забезпечення агроформувань та сільськогосподарських товаровиробників
за допомогою удосконалення механізмів технології та
процедур кредитного субсидування і направлена дана
стаття.
Виклад основного матеріалу. За даними Міністерства аграрної політики України за 1999-2005 рр.
обсяги кредитів комерційних банків зросли у десятки
разів і становили у 2005 р. більше 10 млрд. грн. проти
390 млн. грн. у 1999 р. (табл. 1).
Причому темпи росту кредитних вкладень у сільське господарство значно перевищували темпи росту
обсягів кредитів, спрямованих в інші галузі економіки країни. Так, кредити, надані у галузь сільського
господарства зросли за останні 7 років у 15,9 раз, в
той час як у промисловість – у 6,9, торгівлю та громадське харчування – у 12,6 раз. Важливу роль у ць-
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ому відіграв регулюючий, тобто чітка спрямованість
державного регулювання на пріоритетність розвитку
та бюджетну підтримку кредитного забезпечення аграрного сектора.
В 2006 році за об’єктивними даними статистики та
Національного банку України, темп росту обсягів залучених кредитів стрімко зупинився, хоча за даними
Мінагрополітики вони продовжують збільшуватися.
Питома вага банківських кредитів, наданих протягом
зазначеного періоду сільському господарству у ВВП
нашої країни не перевищувала 3,1 %, в той час як саме
ця галузь народного господарства забезпечує створення близько 20% ВВП.
Важливим результатом, що свідчить про ефективність державного регулювання кредитних відносин, є
рівень повернення кредитів, який у 2000–2005 роках
становив 86,0 – 94 %,. Це - позитивний фактор, який
сприяє відновленню довіри до агропідприємств-позичальників.
Безумовно, механізм часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків сільськогосподарським та іншим підприємствам АПК є більш
ефективним інструментом фінансової підтримки
порівняно з минулою практикою товарного кредитування, яка застосовувалася до 2000 року. Хоча проведені дослідження показали, що механізм часткової
компенсації не позбавлений недоліків, які перешкоджають ефективній його дії.
Зокрема:
• недостатність обсягів фінансування;
• нестабільність (кожен рік змінюються обсяги і

напрями);
• неритмічність надання (головним чином в кінці
року);
• непрозорість механізмів та громіздкість процедур надання; неефективність;
• нерівномірний розподіл за регіонами;
• тривалі затримки з поверненням компенсації;
• жорстка прив’язка розміру компенсації до облікової ставки Національного банку України;
• обмеженість строків дії механізму бюджетним
роком;
• слабкий контроль за розподілом та використанням;
• відсутність координації процесу видачі банківських кредитів за компенсаційною схемою відповідно до
розміру бюджетних коштів, передбачених на ці цілі;
• недоступність для більшості сільськогосподарських підприємств.
Отже, незважаючи на позитивні зміни, що відбулися в процесі кредитування аграрного сектора,
регулювання ринку кредитних послуг АПК є малоефективним, а державна підтримка недостатньою не
лише внаслідок незадовільних обсягів надходження
кредитних ресурсів у сільське господарство, а й через
умови, на яких банки надають свої кредити, а держава
їх здешевлює.
Порядок здійснення фінансової підтримки сільськогосподарських та інших підприємств АПК через
механізм здешевлення кредитів у 2000-2004 рр. регулювався Законом України “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 р.”

Таблиця 1. Стан кредитування підприємств АПК за 2000-2005 роки, млн. грн.
Показники

Рік
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Видано кредитів підприємствам АПК – всього

2090

5866

6200

8200

8993

10400

із них – короткострокові

1900

5600

5500

5900

5750

6240

190

266

700

2300

3243

4160

Видано кредитів с.г. підприємствам

1900

4400

5600

6800

7500

8634

із них – короткострокові

1830

4280

5290

5700

5800

5654

- довгострокові

70

120

310

1100

1700

2980

Видано пільгових кредитів – всього

- довгострокові

818

2803

2155

3189

3644

7647

із них – сільгосппідприємствам

455

1822

1773

2847

3207

6279

- іншим підприємствам АПК

363

981

381

342

437

1368

- у національній валюті

755

2537

2057

3117

3296

7036

63

266

98

72

348

611

Кількість прокредитованих підприємств пільговими кредитами – всього

- у іноземній валюті

4187

12178

8243

14433

7817

10870

із них – сільгосппідприємства

3853

11354

7897

14075

7297

10281

334

824

346

358

520

589

- інші підприємства АПК
Перераховано із держбюджету на часткову компенсацію кредитних ставок

50

135

120

326,5

144,3

416

1636

2076

1796

1487

2525

1839

- по народному господарству

37,17

26,2

20,8

17,0

15,36

15

- по сільському господарству

54,0

31,1

25,7

19,7

17,08

18

48

29

25

18

16,8

16

55

34

26

22

17,7

18,4

56

35

27

20,3

18,6

18,9

Залучено пільгових кредитів на 100 грн.
Процентні ставки

із них – довгострокові
- короткострокові
У тому числі
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- пільгові у національній валюті
- у іноземній валюті

24

22

17

16

15,4

15,2

30,6

19,7

7

7

9

9,5

Рівень повернення кредитів підприємствами АПК (%)

86

91,9

92,1

88,4

94

95

Рівень повернення кредитів сільгосппідприємствами (%)

92

94

93

92

96

72

Додатково: облікова ставка НБУ Національного банку України
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та розробленими у відповідність до нього постановами Кабінету Міністрів України та спільними наказами
Міністерства фінансів України і Міністерства аграрної
політики, іншими нормативно-правовими актами.
Слід зазначити, що, починаючи з 2005 року мав
працювати новий режим надання кредитної субсидії
виробникам сільськогосподарської продукції, що передбачено Законом України від 24 червня 2004 р. №
1877 «Про державну підтримку сільського господарства України». Проте, поки що механізм здешевлення
кредитів залишився без змін. Попри окремі позитивні
положення даного рамкового Закону, які регулюють
механізм кредитної субсидії, із приведенням у відповідність до його норм нового механізму кредитної
субсидії, умови державної кредитної підтримки виробників сільськогосподарської продукції через механізм здешевлення кредитів погіршаться.
Розглянемо проблеми, які не дозволяють застосовувати новий режим надання кредитної субсидії.
Надзвичайно негативно вплинуть на фінансово-кредитне забезпечення підприємств АПК застосування
наступних положень:
- компенсація надається сільськогосподарським
підприємствам, що виробляють об’єкти державного цінового регулювання, а не підприємствам АПК,
тобто, згідно чинного законодавства компенсація
не буде надаватися підприємствам, які виробляють
продукцію тваринництва, цукрові буряки, а також
підприємствам переробки (окрім цукрових заводів),
риболовецьким підприємствам, ремонтним та сервісним підприємствам системи АПК, підприємствам
споживчої кооперації та сільськогосподарським товаровиробникам (фізичним особам);
- компенсація надається на короткострокові кредити, які використовуються виключно для придбання
товарів (запасів) на потреби виробництва окремого
об’єкта державного цінового регулювання (необхідно,
щоб компенсація надавалася на всі виробничі потреби сільськогосподарського підприємства, а за чинного законодавства не будуть враховуватися виробничі
потреби на виробництво продукції тваринництва,
кормів та інших видів продукції);
- компенсація надається виключно на кредити у
національній валюті (вилучаться кредити взяті у іноземній валюті);
- компенсація надається виключно на кредити надані банками (вилучаються кредити надані кредитними спілками);
- компенсація надається щоквартально, а не помісячно;
- компенсація не повинна надаватися особі яка є
стороною договору заставної закупівлі зерна (стосовно об’єкта такої закупівлі);
- розмір компенсації розраховується в залежності
від середньозваженого процента за кредитами банків
у національній валюті, який фактично склався в Україні станом на 1 лютого поточного бюджетного року
та оприлюднюється Кабінетом Міністрів України не
пізніше 1 березня поточного бюджетного року, а не
встановлюється відразу (за попередніми розрахунками розмір компенсації буде дорівнювати близько
8 відсотків і для коротко та довгострокових кредитів,
замість запропонованих 10 відсотків для короткострокових та 14, 12 відсотків для довгострокових).
Підсумовуючи слід зазначити, що реалізація запропонованих змін (йдеться про норми чинного законодавства, але механізм яких ще не визначений) призведе до суттєвого звуження та зменшення фінансової
підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N259 «Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів» також має багато недоліків, які

потребують обґрунтування та пропозицій по їх усуненню.
Так, пунктом 2 передбачено розподіл бюджетних
коштів на компенсацію за короткостроковими кредитами, провести між управліннями агропромислового
розвитку райдержадміністрацій пропорційно середньорічному обсягу виробництва валової продукції
сільського господарства (у порівняльних цінах 2000
року) за попередні три роки згідно із статистичною
звітністю. Це положення не враховує, що кредитоспроможність підприємств не визначається виробленою ними валовою продукцією, а також не враховує
вже існуючу кредиторську заборгованість за минулий
рік, тому такий розподіл призведе до неефективного
використання бюджетних коштів, оскільки в одних
районах коштів буде не вистачати для надання компенсації, а в інших вони будуть не використані.
Абзац 4 п.2 який передбачає що «Кредиторська
заборгованість, зареєстрована в органах Державного
казначейства станом на 1 січня 2007 р., за компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами
погашається в межах бюджетних призначень на 2007
рік» суперечить абзацу 1 даного пункту який при
розподілі коштів не враховує кредиторську заборгованість за минулий рік.
Передбачене у пункті 3 обмеження, щодо того що
компенсація надається позичальникам, за умови, що
сума відсотків за користування кредитом та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками послуг (розрахункове обслуговування
кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитом, консультаційні послуги), а також за кредитами
кредитних спілок не перевищує у національній валюті
18 відсотків річних для короткострокових та 17 відсотків - для середньострокових кредитів, а в іноземній
валюті - не більше ніж 12 відсотків річних для короткострокових та 11 відсотків - для середньострокових
кредитів не припустимо з наступних причин: 1) фінансово слабкі та малі підприємства (для яких і передбачалась державна фінансова підтримка) не зможуть
отримувати компенсацію. Оскільки за об’єктивними
причинами вони не мають можливості взяти кредити за такими ж процентними ставками як і фінансово
стабільні та великі підприємства; 2) за об’єктивними
причинами кредитні спілки не можуть кредитувати
СФГ за такими ж процентними ставками як і комерційні банки.
Пунктом 5 передбачено надання компенсації лише
сільськогосподарським підприємствам, підприємствам споживчої кооперації, цукровим заводам, Державній акціонерній компанії “Хліб України” та її
дочірнім підприємствам. Не зрозумілим є підхід коли
компенсація надається підприємствам споживчої кооперації, а не надається молоко та м’ясо заводам, які
потребують не меншої фінансової державної підтримки. Така непрозорість щодо виділення одних підприємств АПК перед іншими не сприятиме довірі до Урядової політики.
В абзаці 4 пункту 5 передбачено надання компенсації за залученими кредитами, пов’язаними з виробничими витратами поточного року, їх підготовкою до
сезону виробництва цукру і не визначено перелік таких витрат що призведе до зловживань через різнотлумачення цього положення.
Пунктом 6 передбачено що компенсація за середньостроковими кредитами надається сільськогосподарським підприємствам, у яких обсяг виробництва
валової продукції сільського господарства за попередній рік склав не менш як 1 млн. гривень. Таке положення відсторонює від компенсації СФГ, малі та
середні підприємства, які найбільше потребують державної фінансової допомоги при закупівлі техніки
та основних виробничих засобів, окрім того це положення суперечить чинному законодавству де чітко зазначено що всі суб’єкти підприємницької діяльності
рівні перед державою.
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Пунктом 7 передбачено що райдержадміністрації
утворюють конкурсні комісії та визначають критерії
проведення конкурсу. В Україні є 489 адміністративних районів, тобто таке положення призводить до
того що буде 489 різних положень щодо критеріїв
відбору для надання компенсації. Це ускладнить контроль за наданням бюджетних коштів і ставить в не
рівні умови сільськогосподарські підприємства які
знаходяться в різних адміністративних районах навіть в межах однієї області. Окрім того, це сприятиме
різним корупційним схемам.
Пункт 9, в якому зазначено, що позичальники, які
мали право на компенсацію відсоткової ставки за середньостроковими (довгостроковими) кредитами у
2005-2006 роках, подають заявку і документи до конкурсних комісій, та проходять конкурсний відбір на
загальних умовах, суперечить пункту 3 в якому зазначено що компенсація надається на конкурсній основі
підприємствам агропромислового комплексу, які залучили кредити лише у поточному році.
Пункт 11 та 12 передбачає що позичальники, для
отримання компенсації подають щомісяця до 7 числа
наступного періоду довідку банку (кредитної спілки)
про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом. Таке положення
ламає відпрацьовану попередніми 7 роками схему надання компенсації, і призводить до додаткового відволікання оборотних коштів сільськогосподарських
підприємств, та ускладнює процедуру отримання
ними таких коштів, оскільки раніше передбачалось,
що банки (а не позичальники) подають на компенсацію документи і ще на стадії нарахування а не сплати
коштів. У той же час не визначені терміни надання
компенсації державної.
Пунктом 16 передбачено що райдержадміністрації подають щомісячну інформацію до 5 числа що не
може бути об’єктивно здійснено, оскільки суперечить
пунктам 11 та 12, в яких вказано що позичальники надають до 7 числа документи на компенсацію.
Проведений аналіз свідчить що Постанова містить
протиріччя, порушує чинне законодавство, не відповідає задекларованим, діючим Урядом, принципам
щодо проведення прозорої некорумпованої виваженої політики стосовно підтримки аграрного сектору і
потребує негайного внесення суттєвих змін до її положень.
На жаль зміни, які внесені постановою Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 930 «Про
внесення змін до Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення
короткострокових та середньострокових кредитів»
замість того щоб скорегувати положення у сторону
сприяння кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, навпаки погіршують ситуацію.
При цьому проблемою є те, що відповідно до
чинного законодавства одним із головних суб’єктів
ринку кредитних послуг в АПК повинен бути новостворений Аграрний фонд. Але в силу об’єктивних та
суб’єктивних причин це положення законодавства не
виконується і в той же час не вносяться зміни до нормативно-правових актів.
Дослідження показують, що проблема вдосконалення діючого нині механізму здешевлення кредитів
сільськогосподарським та іншим підприємствам АПК
є складною і потребує комплексного підходу до її вирішення з урахуванням економічних інтересів усіх
учасників кредитних відносин. Виходячи з цього, з
метою удосконалення кредитного субсидування сільськогосподарських товаровиробників пропонується:
- визначати розмір часткової компенсації вартості
кредиту диференційовано в залежності від пріоритетності цілей використання, строків кредитування,
фінансового стану сільськогосподарського товарови-
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робника та з урахуванням комісійних платежів;
- обмежити надання кредитної субсидії сільськогосподарськими товаровиробниками;
- розширити існуючі напрями цільового використання компенсаційних кредитів на кредитування
заходів пов’язаних із впровадження нових технологій,
придбання племінних тварин та птиці, закладки багаторічних насаджень та виноградників тощо;
- розробити об’єктивні критерії фінансового стану
сільськогосподарських товаровиробників яким буде
надаватися кредитна субсидія;
- запровадити надання довгострокових безвідсоткових державних кредитів для кредитних спілок, які
працюють в сільській місцевості;
- збільшити кошти, передбачені на кредитне субсидування до 600 млн. грн.;
- передбачити умови повернення компенсованої
частини вартості кредиту в Державний бюджет України у разі невиконання сільськогосподарським товаровиробником зобов’язань щодо повернення кредиту та
сплати відсотків за користування ним відповідно до
умов кредитної угоди;
- спростити умови конкурсного відбору сільськогосподарських товаровиробників для надання кредитної субсидії;
- створити Фонд кредитної підтримки сільськогосподарських товаровиробників;
- чітко визначити функції Аграрного фонду, Фонду
кредитної підтримки, Національного банку України,
Міністерства фінансів, Міністерства аграрної політики України щодо надання кредитної субсидії
- підвищити кредиту активність банків в аграрному секторі застосовуючи ринкові методи їх стимулювання податковими методами, застосуванням понижених норм відрахування до обов’язкових резервів,
запровадження механізмів пільгового довгострокового рефінансування Національним банком України,
створення системи гарантування повернення сільськогосподарських кредитів тощо;
Проте впровадження окремих пропонованих заходів щодо удосконалення механізму кредитної субсидії потребують попередніх змін у чинному законодавстві.
Таким чином, запропоновані заходи удосконалення діючого механізму кредитного субсидування
дозволять привести його у відповідність до інтересів
сільськогосподарських товаровиробників та підвищити на цій основі ефективність цього важливого
інструменту кредитного забезпечення аграрного сектора економіки України.
У відповідності до запропонованих змін визначено
можливі шляхи вирішення головних проблем кредитного забезпечення, які представлені в таблиці 2.
Висновки. Таким чином, проведені дослідження,
дозволяють зробити висновок, що на сучасному етапі формування ринкових відносин в Україні удосконалення кредитного субсидування сільськогосподарських товаровиробників повинно передбачати
зміщення акцентів щодо виконання своїх функцій
державними регуляторними органами з метою усунення зазначених недоліків.
Для цього доцільно здійснити наступні зміни:
- розробити пропозиції щодо удосконалення правового регулювання ринку кредитних послуг АПК;
- при розробці нормативно-правових актів щодо
регулювання ринку кредитних послуг АПК широко залучати науковців та громадські організації і
об’єднання;
- при розробці пропозицій щодо державного бюджету зосереджувати увагу на пріоритетних напрямках розвитку АПК і передбачити надання державної
фінансової підтримки за 5-6 головними напрямами;
- розробляти та приймати умови, правила і процедури надання бюджетних коштів до початку бюджетного року з обов’язковою попередньою публікацією в
засобах масової інформації для обговорення громад-
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ськістю;
- для своєчасності щорічного введення механізму
кредитної субсидії визначити кінцевим терміном оприлюднення відповідних законодавчих актів не пізніше 20 грудня;
- сприяти розвитку кредитної кооперації, системи
агрострахування; оціночній діяльності;
- провадити більш відкриту політику щодо розподілу бюджетних коштів за галузями;
- здійснювати розподіл бюджетних коштів за галузями за об’єктивними показниками;
- збільшити граничні обсяги фінансування за державними та регіональними програмами АПК до 5
відсотків коштів загального фонду державного бюджету;
- збільшити терміни дії державних програм до 5-10
років;
- складати розпис фінансування АПК у відповідності до потреб галузі;
- розробити методики критеріїв оцінки ефективності використання бюджетних коштів за
об’єктивними показниками із врахуванням специфіки галузі;
- передбачити запровадження тендерної форми
обслуговування бюджетних кредитів;
- при розробці процедур передбачити надання
бюджетних коштів за об’єктивними показниками (на
1 га, на 1 ум. гол. тощо);
- проводити розподіл коштів між регіонами за
об’єктивними показниками;

- проводити широку інформованість громадськості щодо процедур та технології надання коштів;
- проводити заходи щодо широкого застосування:
лізингових операцій; факторингових операцій; форфейтування; векселів; проектного фінансування; постімпортного кредитування; передекспортного.
- стимулювати розвиток реалізації сільськогосподарської продукції по форвардних контрактах;
- прийняти заходи щодо розвитку кредитної кооперації
- розробити механізми мікрокредитування.
- стимулювати розвиток агрострахування.
- забезпечити підвищення кваліфікації керівників
та спеціалістів обласних державних адміністрацій
шляхом проведення семінарів, конференцій, круглих
столів, випуску посібників та рекомендацій;
- надавати консультаційні послуги керівникам
та спеціалістам агроформувань шляхом проведення семінарів, конференцій, круглих столів, випуску
посібників та рекомендацій;
- сприяти створенню інформаційної бази кредитних послуг шляхом розвитку аграрного фінансового
консалтингу, розробки інформаційних технологій для
агропромислового комплексу по обслуговуванню капіталів.
- спрямувати механізм кредитної субсидії на підтримку сільськогосподарських товаровиробників та
напрямів їх господарської діяльності, які найбільш
потребують державної підтримки;
- замінити механізм здешевлення сільськогоспо-

Таблиця 2. Пріоритетні напрями розвитку системи кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств
Головні проблеми розвитку кредитного забезпечення

Шляхи вирішення

Збільшення обсягів кредитування

Широке застосування: лізингових операцій;
– факторингових операцій;
– форфейтування;
– векселів;
– проектного фінансування;
– постімпортного кредитування;
– передекспортного.
Розширення комерційного кредитування, стимулювання
розвитку реалізації сільськогосподарської продукції по
форвардних контрактах, запровадження тендерної форми
обслуговування бюджетних кредитів.

Розширення доступу до кредитних ресурсів

Розвиток кредитної кооперації Розробка механізмів мікрокредитування.

Збільшення термінів кредитування

Можливість кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення, з реально діючим механізмом її
вилучення у разі неповернення кредитів.

Високі процентні ставки

Запровадження механізмів стимулювання надання середньо - та довгострокових кредитів комерційними банками та
іншими фінансовими структурами сільськогосподарським
підприємствам Введення диференційованих процентних ставок за кредитами з використанням можливостей
бюджету;
Застосування нетрадиційних методів кредитування
Розвиток агрострахування.

Неефективне використання кредитних ресурсів

Підвищення кваліфікації керівників господарств/ Інформаційне забезпечення – створення інформаційної бази
кредитних послуг шляхом розвитку аграрного фінансового
консалтингу, розробки інформаційних технологій для агропромислового комплексу по обслуговуванню капіталів.
Удосконалення правового регулювання;.
Удосконалення банківського кредитування та банківського
обслуговування підприємств АПК;

Незавершеність реформування кредитної системи

Створення умов для формування і функціонування гарантійних фінансово-кредитних установ
Розвиток кредитної інфраструктури –механізми гарантування повернення кредитів – організацію державної
реєстрації нерухомості, розвиток оціночної та страхової
діяльності, заставу майна і, особливо, земельних ділянок,
страхування фінансових ризиків комерційних банків.
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дарським товаровиробникам кредитів кредитних спілок іншими формами державної підтримки розвитку
кредитної кооперації. Ними можуть бути довгострокові державні кредитів за пільговою процентною
ставкою або безвідсоткові на створення статутного
капіталу кооперативних спілок, державне фінансування формування статутного капіталу. Розмір такого фінансування має становити до 50% статутного
капіталу сільськогосподарської кредитної спілки;
- визначати можливість одержання потенційним
позичальником права на здешевлення кредиту на попередньому етапі кредитування, тобто при наявності
готовності банку надати кредит але до моменту фактичної його видачі;
- з метою підвищення дисципліни виконання кредитних зобов’язань позичальником слід передбачити
умову повернення компенсованої частини вартості
кредиту в Державний бюджет України у разі нецільового використання коштів субсидованого кредиту та
невиконання позичальником зобов’язань щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування ним відповідно до умов кредитної угоди;
- для підвищення доступності програми здешевлення кредитів слід спростити умови конкурсного
відбору суб’єктів, які матимуть право на кредитну
субсидію і здійснювати за критеріями, які мають відношення до кредитування.
- здійснювати зовнішній контроль і аудит за використанням бюджетних коштів з урахуванням специфіки галузі та розроблених критеріїв оцінки та
показників ефективності використання бюджетних
коштів;
- здійснювати контроль за своєчасністю сплати
бюджетних коштів та виконанням бюджетного розпису Держказначейством;
- при розподілі бюджетних коштів широко залучати громадські організації та об’єднання
- забезпечити підвищення кваліфікації керівників
та спеціалістів районних державних адміністрацій
шляхом проведення семінарів, конференцій, круглих
столів, випуску посібників та рекомендацій;
- надавати консультаційні послуги керівникам
та спеціалістам агроформувань шляхом проведення семінарів, конференцій, круглих столів, випуску
посібників та рекомендацій;
- підвищити кредиту активність банків в аграрному секторі застосовуючи ринкові методи їх стимулювання податковими методами, застосуванням понижених норм відрахування до обов’язкових резервів,
запровадження механізмів пільгового довгострокового рефінансування Національним банком України,
Державною іпотечною установою, створення системи гарантування повернення сільськогосподарських
кредитів тощо;
- оприлюднювати рейтинги функціонування комерційних банків;
- створити умови для формування і функціонування гарантійних фінансово-кредитних установ;
- сприяти розвитку кредитної кооперації;
- розробити механізми мікрокредитування сільськогосподарських товаровиробників;
- розробити процедури та технологію кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення, з реально діючим механізмом її вилучення у
разі неповернення кредитів;
- створити інформаційну базу кредитних послуг
шляхом розвитку аграрного фінансового консалтингу, розробки інформаційних технологій для агропромислового комплексу по обслуговуванню капіталів;
- надати пропозиції щодо удосконалення правового регулювання ринку кредитних послуг в АПК.
Впровадження зазначених пропозицій дозволить
усунути проблеми кредитного субсидування сільськогосподарських товаровиробників, а саме:
- підвищити ефективність та прозорість використання бюджетних коштів, зменшити можливість
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застосування корупційних схем;
- збільшити обсяги кредитування, розширити доступ до кредитних ресурсів сільськогосподарських
товаровиробників;
- збільшити терміни кредитування; знизити плату
за користування кредитами;
- збільшити прибутковість сільськогосподарських
підприємств за рахунок підвищення ефективності використання кредитних ресурсів; завершити реформування кредитної системи АПК.
Використані джерела:
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КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

«ЗЕРНО УКРАЇНИ – 2008-2015»1

Зерновий сектор України є стратегічною галуззю економіки держави, що визначає обсяги пропозиції та вартість основних видів продовольства для
населення країни, зокрема продуктів переробки
зерна і продукції тваринництва, формує істотну
частку доходів сільськогосподарських виробників,
визначає стан і тенденції розвитку сільських територій, формує валютні доходи держави за рахунок
експорту. Зернова галузь є базою та джерелом сталого розвитку більшості галузей агропромислового комплексу та основою аграрного експорту.
Протягом останніх декількох років по більшості
зернових культур спостерігається зменшення показників урожайності та валового збору.
За даними Державного комітету статистики
України урожайність зернових та зернобобових у
2004 році становила 28,3 ц/га, у 2005 – 26,0 ц/га, у
2006 – 24,1 ц/га. Урожайність пшениці у 2004 році
становила 31,7 ц/га, у 2005 – 28,5 ц/га, у 2006 – 25,3
ц/га (Додаток 1). За оперативними даними у 2007
році зменшення урожайності зернових буде набагато більшим.
Для порівняння, у 1990 році урожайність зернових та зернобобових в Україні становила 35,1
ц/га, пшениці – 40,2 ц/га. Урожайність зернових в
країнах, які є постачальниками зерна на світовий
ринок, за оцінками Департаменту сільського господарства США, у 2006 році становила: у Європейському Союзі – 48,7 ц/га, у США – 63,8 ц/га (Додаток
2).
Тобто, урожайність зерна в Україні, у протиріч
до усталених тверджень про високу родючість українських ґрунтів, сьогодні у рази поступається
урожайності зернових у інших провідних зернових
країнах.
Рівень рентабельності виробництва зернових
скорочується. У 2006 році він становив 7,4%, у 2005
році – 3,1%. Рівень рентабельності виробництва
пшениці скоротився з 30,4% у 2004 році до 9,9% у
2006 році, по ячменю – з 9,5% у 2004 році до 3,7% у
2006 році. Виробництво вівса, гороху та деяких інших зернових у 2006 році було у середньому збитковим, що стримує можливості розширеного відтворення їх виробництва (Додаток 3).
На думку фахівців, для здійснення ефективного
зерновиробництва мінімальна рентабельність виробництва зерна повинна становити 20%, а раціональна (в умовах України) - щонайменше 40%.
Тільки така рентабельність створює необхідні
умови для оновлення основних фондів та застосування технологій виробництва зерна, які дозволяють у подальшому не зменшувати, а підвищувати
врожайність.
1. Концепція розроблена та надана для публікації Українською
зерновою асоціацією.

Матеріально-технічне забезпечення зерновиробництва та ефективність праці не відповідають світовим стандартам і потребам галузі. Відсутність достатніх фінансових ресурсів стримує
впровадження новітніх технологій, використання
високоякісного насіння, обмежує застосування інших ресурсів. Виробництво зерна стає все більш
залежним від впливів погодних факторів.
Нераціональне використання земельних ресурсів і низька культура землеробства призводить
до виснаження і деградації ґрунтів, зменшення
вмісту в них гумусу та поживних речовин. Недостатніми є якість трудових ресурсів та стан науково-дорадчого супроводження зерновиробництва.
Державне регулювання ринку зерна не відіграє
стимулюючої ролі щодо виробництва зерна та не
здатне ринковими методами ефективно реагувати
на впливи факторів світового зернового ринку.
Ефективність та прогнозованість державного регулювання ринку зерна є об’єктивною передумовою зростання зернового сектору України.
Недостатня системність та неузгодженість законодавства України, а також його вибіркове виконання, має суттєві негативні впливи на стан зерновиробництва та ефективність маркетингу зерна,
що призводить до втрат для учасників зернового
ринку та економіки в цілому.
Стратегічний підхід до державного регулювання
зернового ринку та вдосконалення законодавчої та
нормативно-правової бази, що регулює правовідносини на ринку зерна, можуть істотно покращити результативні показники функціонування як
окремих суб’єктів зернового ринку, так і в цілому
агро продовольчого сектору України.
Зі вступом України до Світової організації торгівлі (СОТ) припиняє діяти режим акумуляції
сільськогосподарськими підприємствами податку
на додану вартість, що, за оцінками, призведе до
додаткових втрат сільськогосподарських виробників у розмірі 4 млрд. гривень. В разі не прийняття
адекватних заходів це призведе до збитковості виробництва зернових. Крім того, вступ України до
СОТ вимагає перегляду існуючої системи підтримки виробників зерна.
Відсутність досвіду застосування альтернативних заходів підтримки галузі негативно впливатиме на показники діяльності виробників зерна.
Відсутність системного підходу до регулювання
зернового ринку може призвести до подальшого зменшення показників урожайності та обсягів
виробництва зерна в Україні, скорочення доходів
сільськогосподарських виробників, що зокрема загрожуватиме продовольчій безпеці країни.
Крім того, втрати понесуть учасники ринку, що
пов’язані із постачанням товарів для зерновиробництва та маркетингом зерна, зокрема елеваторна промисловість, транспортна інфраструктура
тощо.
Додатковим наслідком може стати збільшення
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1. Визначення проблеми, на
розв’язання якої спрямована
програма

АСПЕКТИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
розриву у доходах між міським та сільським населенням, збільшення частки сільського населення,
що проживає за межею бідності, та пов’язані з цим
соціальні напруження.
Важливим є загроза подальшого погіршення
показників якості ґрунту та екологічного стану територій.
Зменшення обсягів постачання зерна на зовнішні ринки відіб’ється на торгівельному балансі
країни.
У випадку нестабільного стану та відсутності
розвитку зернової галузі гальмуватимуться зростання більшості галузей агропромислового комплексу держави, зокрема борошномельно-круп’яної,
хлібопекарської, тваринництва, біопаливної промисловості тощо, що позначиться на темпах розвитку економіки та інфляційних процесах.
У той же час, підвищення експортних цін на
зерно і збільшення понад 25 млн. тонн перевантажувальних потужностей зернових портових терміналів України створює сьогодні можливості для
ефективного розвитку зернової галузі та відчутного підвищення рівня доходів виробників зерна.
Скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, що має набрати
чинності 1 січня 2008 року, за умови створення
дієвого та прозорого ринку, дозволить залучити в
зерновий сектор істотні інвестиційні ресурси.
Ефективне використання таких можливостей
та упередження негативних факторів можуть бути
реалізованими через комплекси заходів, направлених на удосконалення державного регулювання,
сприяння зростанню інвестиційної привабливості
та конкурентоспроможності зерновиробництва,
стимулювання нарощування обсягів виробництва
і підвищення врожайності зерна, якість якого відповідає потребам ринку.
Необхідність комплексного удосконалення функціонування ринку зерна, нарощування обсягів
виробництва зерна належної якості, створення
умов для реалізації експортного потенціалу галузі
ґрунтуються на основних державних пріоритетах
аграрної політики, визначених Законом України
«Про основні засади державної аграрної політики
на період до 2015 року», відповідає законодавчо
визначеним стратегічним цілям аграрної політики,
зокрема в частині гарантування продовольчої безпеки держави та перетворення аграрного сектору
на високоефективний, конкурентоспроможний на
внутрішньому та зовнішньому ринках сектор економіки держави.
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2. Аналіз причин виникнення
проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання
програмним методом
Причинами виникнення ускладнень на ринку
зерна, зокрема скорочення рівня рентабельності
зерновиробництва, зменшення обсягів виробництва та урожайності, а також прояву інших негативних обставин є відсутність дієвих економічних
стимулів для виробництва зерна та системного
підходу до розв’язання питань управління зерновим комплексом.
Питання ціни на зерно залишається соціальнополітичним, що заважає його об’єктивному розгляду.
Стримування цін на зерно в умовах зростання цін на добрива, пальне, засоби захисту рослин
змушує аграріїв переорієнтовувати виробництво
на більш прибуткові культури, зокрема олійні. Аграрії втрачають фінансові можливості використовувати сучасні більш ефективні технології ведення
господарства та розширювати виробничі потуж-
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ності.
Крім того, політика щодо зернового ринку є недостатньо прогнозованою та стабільною. Державне регулювання зернового ринку не пристосоване
для ефективного реагування ринковими методами
на впливи факторів світового ринку. Наслідком
неефективного виконання Законів України та певної недопрацьованості таких законів є застосування замість окремих мало дієвих сьогодні ринкових
підходів до управління зерновим ринком, які передбачені чинним законодавством, адміністративних втручань, зокрема застосування механізмів
адміністративного обмеження експорту зерна, що
зменшують прибутки або приносять збитки учасникам зернового ринку і негативно впливають на
імідж країни на світових ринках зерна.
Необхідність вирішення питань нарощування
обсягів виробництва зерна та підвищення рівня
рентабельності зерновиробництва програмним
методом (державною програмою) викликана неможливістю їх розв’язання виключно засобами
територіального чи галузевого управління. З огляду на широкий спектр проблем, що охоплює
розвиток ефективного зернового ринку, виключно
необхідним для розв’язання порушених проблем є
ефективна координація діяльності центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадського та приватного
сектору.
Для удосконалення функціонування зернового
ринку та підвищення результативних показників
роботи всього зернового комплексу є необхідним
забезпечення дієвих міжгалузевих зв’язків, зокрема зі сферою постачання засобів, необхідних для
зерновиробництва, переробними, тваринницькими та іншими підприємствами, що закуповують
зерно на внутрішньому ринку, транспортною інфраструктурою, біржами, кредитними, страховими
та іншими установами тощо. Вирішення проблеми
також вимагає чіткої міжрегіональної координації
заходів.
Розробка та виконання комплексної державної
цільової програми розвитку зернового сектору
та ринку зерна обумовлена необхідністю якісної
реалізації законодавчо визначених пріоритетів
державної аграрної політики України зокрема в
частині:
1. державної підтримки розвитку конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва;
2. запровадження сучасних механізмів і методів формування прозорого ринку сільськогосподарської продукції, продовольства, капіталу,
виробничих ресурсів, та робочої сили;
3. створення сприятливих умов для реалізації
експортного потенціалу аграрного сектору економіки тощо.
Програма розвитку зернової галузі «Зерно України – 2005-2010», затверджена наказом Міністерства аграрної політики України №271 від 28
липня 2004 року, системно не виконується, а передбачені програмою показники не досягаються.
Наприклад, у 2006 році замість передбачених програмою 38,1 млн. тонн зерна, було вироблено лише
34,3 млн. тонн зерна, у 2007 році замість виробництва 39,0 млн. тонн зерна, передбачених програмою,
спеціалістами аграрного міністерства очікується,
що врожай зерна становитиме 27 млн. тонн.
Зазначена програма не враховує запланований
вступ України до Світової організації торгівлі та
пов’язані з цим обмеження щодо державної підтримки сільського господарства, не відповідає інтеграційним прагненням України щодо вступу до
Європейського Союзу.
Програма «Зерно України – 2005-2010» не у повній мірі узгоджується із вимогами до державних

цільових програм, визначеними Законом України
«Про державні цільові програми» та Порядком
розроблення та виконання державних цільових
програм, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 року №106.
Крім того, програма «Зерно України – 20052010» не враховує вплив виключно важливих
факторів, що протягом наступних років визначатимуть стан та тенденції розвитку вітчизняного
ринку зерна, зокрема:
- стрімкий розвиток у світі біопаливної промисловості та пов’язане з цим істотне підвищення
світових цін на зерно та іншу сільськогосподарську
продукцію;
- значне нарощування потужностей експортної
інфраструктури, яка за останніми оцінками здатна
забезпечувати експорт щонайменше 25 млн. тонн
зерна на рік;
- заплановане скасування з 1 січня 2008 року
режиму акумуляції сільськогосподарськими виробниками податку на додану вартість;
- очікуване непродовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Враховуючи це, програма «Зерно України
– 2005-2010» фактично не діє, не здатна визначати стратегію державної політики щодо зернового
комплексу та у повній мірі забезпечувати державні
інтереси на ринку зерна.
Необхідність спільної підготовки державної цільової програми «Зерно України – 2008-2015» державним та приватним (громадським) сектором
ґрунтується на домовленостях у сфері державноприватного партнерства, закріплених у Меморандумі Президента України та представників
великого бізнесу про співпрацю щодо розбудови
сприятливого бізнесового середовища та забезпечення стабільного розвитку національної економіки.
Розробка державної цільової програми «Зерно
України – 2008-2015» здійснюється у розвиток та із
урахуванням проекту Комплексної програми підтримки розвитку українського села на період до
2015 року, розробка якої здійснюється на виконання доручення Президента України від 21.03.2005
року №1-1/147, доручення Прем’єр-міністра України від 16.04.2005 №19678/0/1-05, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 21.12.2005
№536-р. “Про схвалення Концепції Комплексної програми підтримки розвитку українського
села на 2006-2010 роки” та Указ Президента України від 28.12.2005 року № 1867/2005 “Про рішення
Ради Національної безпеки і оборони України від
9 грудня 2005 року “Про стан агропромислового
комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України”.

3. Мета програми
Головними цілями державної цільової програми розвитку зернового сектору «Зерно України
– 2008-2015» є:
- гарантування забезпечення зростаючих потреб населення і переробних галузей України (борошномельної, круп’яної, комбікормової, спиртової, біопаливної тощо) у зерні належної якості;
- нарощування експорту українського зерна з
метою підвищення доходів його виробників, забезпечення ефективної роботи інфраструктури
ринку та збільшення валютних находжень в економіку країни.
За даними Державного комітету статистики
України, споживання зернових та зернобобових
(включаючи продукти переробки зерна в перерахунку на зерно) в Україні у 2006 році склало 25,82
млн. тонн, у тому числі фонд споживання хлібних

продуктів склав 5,75 млн. тонн, витрачено на корм
13,9 млн. тонн, на посів – 3,2 млн. тонн (Додаток
4). Спостерігається поступове зменшення обсягів
споживання хлібних продуктів, що обумовлено в
першу чергу скороченням кількості населення.
Споживання зерна на кормові цілі і для виробництва комбікормів має потенціал зростання, що
пов’язаний із очікуваним підвищенням купівельної спроможності населення і відповідним збільшенням обсягів споживання продукції тваринництва. Останніми роками обсяги споживання зерна
на корм варіюють по роках і залежать від обсягів
пропозиції та цін зерна на ринку (Додаток 5).
Суттєвий вплив на стан тваринницької галузі
та на обсяги споживання зерна на кормові цілі
матиме вступ України до Світової організації торгівлі, а також технологічний рівень виробництва
продукції тваринництва в країні.
Можна очікувати, що потреби у зерні, що використовуватиметься на посів, істотним чином
не змінюватимуться і залежатимуть від тенденцій
змін посівних площ окремих видів зернових.
Додатковим елементом структури споживання зерна в Україні може стати біопаливна промисловість, динаміка розвитку якої залежатиме як
від рівня цін на паливо (нафту), так і від державної
політики щодо гарантування енергетичної незалежності України.
За оцінками експертів, річне внутрішнє споживання зерна в Україні зерна сьогодні складає близько 27 млн. тонн. Враховуючи викладене, внутрішні
потреби у зерні за сприятливих обставин можуть
зрости на 20-25% до приблизно 33 млн. тонн в рік.
Експортна інфраструктура України вже сьогодні технологічно здатна відправити на експорт понад 25 млн. тонн зерна, що пов’язано із потужними
інвестиціями, залученими інвесторами, зокрема
іноземними, в цю галузь протягом останніх років.
Збільшення світового споживання зерна через
нарощування виробництва біопалива протягом
наступних років забезпечуватиме стабільний попит на українське зерно за високими світовими
цінами.
Основними факторами, що стримують експансію українського зерна на світовий ринок,
сьогодні є відсутність необхідних ресурсів та запровадження заходів, направлених на створення
різниці між цінами на зерно на світовому та внутрішньому ринках (іншими словами, стримування
цін на внутрішньому ринку шляхом адміністративного обмеження експорту зерна).
Необхідно відмітити, що фактори потребують
комплексного вирішення, оскільки виключно усунення першого фактору (а саме нарощування обсягів виробництва зерна) не означатиме усунення
другого, який повинен бути вирішений шляхом
поступової лібералізації цін на продукти переробки зерна з урахуванням важливості гарантувати
забезпеченість потреб у продовольстві незахищених верств населення країни.
Українське зерно користується попитом на
світовому ринку. У 2005/2006 маркетингову році
зерно українського походження постачалось у 80
країн світу (Додаток 6), що засвідчило статус України як знаного та досвідченого експортера зерна,
одного з провідних учасників світового зернового
ринку.
У 2005/2006 маркетинговому році із України
було експортовано 13,2 млн. тонн зерна, з яких
пшениці – 6,5 млн. тонн, ячменю – 4,0 млн. тонн,
кукурудзи – 2,6 млн. тонн. Вартість експортованого зерна склала за даними Державного комітету
статистики тоді склала: пшениці – 705 млн. доларів
США, ячменю – 520 млн. доларів США, кукурудзи
– 253 млн. доларів США, разом зернових культур
- 1,5 млрд. доларів США. З урахуванням підвищен-
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ня цін на світовому ринку зерна вартість експорту
подібних обсягів зернових в поточних умовах буде
істотно більшою.
Ці гроші, отримані від експорту українського зерна, сформували доходи виробників зерна (11 тис. с/г підприємств, 43 тис. фермерських
господарств), українських експортерів зерна (у
2005/2006 році налічувалося близько 600 компаній,
що здійснювали експорт зерна), перевізників, експедиторів, портів, державних інспекцій та інших
учасників зернового ринку. Держава отримала податкові надходження.
За умови нарощування експортного потенціалу
до 25 млн. тонн, доходи від експорту українського
зерна при поточному рівні цін становитимуть щонайменше 5 млрд. доларів США.
Важливим є підтримання та розвиток завойованих роками позицій України на світових ринках
зерна, що зазнали істотного негативного впливу
у 2006/2007 та 2007/2008 маркетингових роках у
зв’язку із запровадженням тимчасових обмежувальних заходів.
Таким чином для виконання визначеної мети
- забезпечення внутрішніх та зовнішніх потреб
держави у зерні - необхідним є нарощування в Україні обсягів виробництва зерна належної якості
до щонайменше 58 млн. тонн.
Згідно планового балансу українського зернового ринку у 2015/2016 маркетинговому році (Додаток 7), такий обсяг виробництва забезпечить
зростаючі потреби внутрішніх споживачів, дозволить реалізувати експортні можливості країни,
сприятиме розвитку інших галузей аграрного сектору, розвитку сільської місцевості, а також буде
гарантом продовольчої безпеки країни.
На думку експертів, із урахуванням середньорічного розміру посівних площ під зерновими та
зернобобовими, виробництво 58 млн. тонн зерна
із середньою урожайністю 40 ц/га дозволить забезпечити рівень рентабельності виробництва зерна
не менше 20%, що створюватиме підґрунтя для
сталого розвитку зернового сектору країни після
виконання програми.
Реалізація визначених цілей здійснюється шляхом здійснення заходів, направлених на вирішення основних питань функціонування зернового
сектору та підвищення його конкурентоспроможності.
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4. Визначення оптимального
варіанту розв’язання проблеми
на основі порівняльного аналізу
можливих варіантів
Існує декілька варіантів розвитку зернового
сектору України, якими теоретично можна досягнути нарощування обсягів виробництва зерна та
забезпечення прийнятного рівня рентабельності
зерновиробництва.
1. Ліберальний ринок. Даний варіант полягає
в еволюційних змінах ринкового середовища, що
є ліберальним і переважно керується ринковими
чинниками. У таких умовах (із урахуванням поточної та перспективної ситуації на світовому ринку
зерна) є цілком можливим досягнення зростання
зернової галузі, забезпечення високого рівня доходів виробників зерна, збільшення інвестицій у
зернову галузь та підвищення в кінцевому випадку
її ефективності до необхідного рівня.
Проте, при виборі такого альтернативного
варіанту, як практично у будь-якій моделі досконалого ринкового середовища, існують загрози
порушення рівноваги у сторону незадоволеності
соціальних потреб.
Іншими словами, може виникнути ситуація,
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коли, керуючись ринковими силами, учасники
ринку істотно підвищуватимуть ціни на зерно та
продукти його переробки. Враховуючи, що еластичність попиту, наприклад, на хліб від його ціни є
порівняно невисокою (оскільки споживання хлібу
є вітальною потребою людини), а доходи широких
верств населення України є порівняно низькими,
влада, щоб уникнути соціальних протестів, навряд
чи зможуть допустити повністю ліберальну роботу ринку.
Широко ліберальний ринок може бути досягнутий за умови ефективного компенсування населенню витрат, пов’язаних із можливим подорожчанням продовольства, проте повністю ліберальний
ринок є скоріше припущенням, ніж дійсністю.
2. Оперативні втручання. У такому варіанті
органи державної влади здійснюють свої функції
із регулювання ринку шляхом оперативного несистемного втручання в його діяльність. Фактично такий варіант спостерігається сьогодні. Тобто,
держава виходячи із поточної ситуації на ринку
приймає рішення про вживання тих чи інших заходів, наприклад, приймає рішення про обмеження експорту зерна на основі балансових показників зернового ринку. Не зовсім прогнозована
та непрозора політика, яку змушена здійснювати
держава, стримує ринкові сили, приносить збитки
суспільству і в першу чергу зерновому сектору. Це
зменшує обсяги залучення інвестицій, у тому числі
іноземних, скорочує кредитні можливості зернової
галузі. В умовах непристосованості передбачених
законодавством ринкових механізмів державного
впливу (наприклад, інтервенцій) для ефективного
регулювання ринку, жорсткі адміністративні заходи стають системними, що збільшує ймовірність
скорочення виробництва зерна, замість його нарощування.
3. Комплексний підхід. Альтернативний
варіант полягає у розробленні та виконанні системи заходів, направлених не на усунення проблем,
що виникають, а на прогнозування та упередження виникнення таких проблем. Варіант передбачає
широку участь усіх учасників ринку, у тому числі
державного, громадського та приватного сектору
у виробленні найбільш оптимальних заходів для
розвитку галузі із врахуванням її сильних та слабких сторін, а також можливостей і загроз навколишнього середовища, у тому числі кон’юнктури
світового ринку зерна. Розроблена програма дій
учасників зернового сектору передбачає варіанти
поведінки в залежності від обставин, що склалися,
і є гнучкою з огляду на можливі зміни ринкового середовища. Комплексний підхід до вирішення
проблеми, тобто визначення та вжиття регуляторних й інших заходів щодо широкого кола проблем,
які визначають ефективність роботи зернового
сектору, дозволяє захистити інтереси всіх учасників зернового ринку.
Для досягнення визначеної мети найбільш доцільним є комплексний підхід, саме тому пропонується розробити державну цільову програму
«Зерно України 2008-2015», при розробці якої врахувати визначені вище особливості.
ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ, СТРОК ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Проблема розвитку зернового сектору та ринку
зерна України, зокрема нарощування обсягів виробництва зерна до 58 млн. тонн, потребує вжиття
системи заходів.
Вирішення проблеми шляхом окремих змін
чи уточнень до регуляторної системи чи шляхом
впровадження заходів, направлених на вирішення
вузько галузевих проблем, є неможливим, призводитиме до дисбалансів системи.
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практики торгівлі зерном, у тому числі через доступ до міжнародних стандартизованих контрактів, міжнародного арбітражу; спрощення процедур отримання дозвільних документів та митного
оформлення зерна для експорту;
12. Удосконалення державного регулювання
ринку зерна, внесення змін до законодавчих та
нормативно-правових документів, зокрема щодо
інтервенційних та інших регулюючих заходів, податкової, тарифної, митної та торгівельної політики;
13. Покращення механізмів державної підтримки учасників ринку зерна згідно вимог Світової
організації торгівлі; визначення можливостей та
здійснення заходів зміни цінової підтримки на
пряму підтримку згідно міжнародного досвіду;
розвиток механізмів «зеленої» скриньки СОТ.
14. покращення іміджу українського зерна на
світовому зерновому ринку, широке інформування про якісні характеристики зерна провідних імпортерів українського зерна;
15. Забезпечення високої інвестиційної привабливості зернового сектору, створення сприятливих
умов для залучення міжнародних та вітчизняних
фінансових і кредитних ресурсів;
16. Розвиток міжнародного співробітництва,
зокрема активну участь у роботі Міжнародної
ради по зерновим та інших системоутворюючих
організацій світового зернового ринку;
17. Гарантування стабільності та прогнозованості державної політики по відношенню до ринку зерна, контролю неухильного виконання вимог
чинного законодавства органами виконавчої влади усіх рівнів;
18. Розробку та реалізацію заходів, направлених
на забезпечення дотаціями незахищених верств
населення з метою створення умов для поступової
лібералізації ринків продуктів переробки зерна
(хліба).
Строк виконання кожного із заходів з визначенням планових показників для кожного року виконання програми подається у табличній формі.
Загальний термін виконання програми – до 1
січня 2016 року. Строк виконання програми може
бути продовжений в установленому законом порядку.

5. Очікувані результати
виконання програми,
визначення її ефективності
Основними контрольними параметрами програми розвитку зернового комплексу та ринку зерна є
досягнення визначених показників виробництва,
продуктивності (урожайності) та рівня рентабельності зерновиробництва, що в свою чергу визначають прибутковість зернового виробництва в
країні.
Додатковими контрольними параметрами є планові показники, що характеризують кількісні та
якісні характеристики запланованих заходів, зокрема:
- обсяги інвестицій в зерновий сектор;
- обсяги залучених кредитів;
- індекси технічного озброєння виробників зерна;
- співвідношення цін внутрішнього і зовнішнього ринків зерна.
Кожного року протягом терміну виконання програми станом на 1 липня керівник програми готує та
представляє на засіданні Кабінету Міністрів України Національний звіт про стан виконання державної цільової програми «Зерно України – 2008-2015»,
в якому подається інформація про результати виконання програми у розрізі заходів, що здійснюються,
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Вирішення проблеми ефективного розвитку
зернового сектору та ринку зерна України здійснюватиметься через:
1. Визначення можливостей та здійснення заходів направлених на удосконалення організаційних структур та менеджменту зернових господарств; використання сучасних інноваційних
підходів ведення бізнесу;
2. Покращення землекористування, структури
посівів та використання кращих попередників для
підвищення ефективності зерновиробництва і забезпечення збереження та покращення земельних
ресурсів, зокрема з точки зору екологічного стану
територій; визначення та реалізацію заходів підвищення родючості ґрунтів;
3. Поширення сучасних технологій виробництва зерна, зокрема із використанням геоінформаційних технологій та точного землеробства, забезпечення оптимального обробітку ґрунту, внесення
мінеральних добрив, меліорації, використання засобів захисту рослин та біологічних препаратів;
4. Підвищення рівня забезпеченості виробників матеріально-технічними ресурсами (технікою,
мінеральними добривами, засобами захисту рослин тощо) як вітчизняного, так і закордонного
виробництва, зокрема через зниження (усунення)
імпортних мит на окремі види ресурсів, податкові
пільги, розвиток забезпеченості виробників зерна
цільовими кредитними ресурсами;
5. Покращення якості зерна, зокрема шляхом
підвищення забезпеченості господарств якісним
насінням, новітніми сортовими ресурсами (з відповідною компенсацією витрат на їх придбання),
інформування виробників зерна про потреби ринку, зокрема світового;
6. Удосконалення систем стандартизації, сертифікації та контролю якості зерна згідно вимог
світового ринку та європейських інтеграційних
намірів України, оновлення та сертифікація відповідно до міжнародних стандартів лабораторій
якості зерна;
7. Науково-методичне забезпечення, розвиток
зв’язків наукових, учбових, громадських та дорадчих організацій з зерновими підприємствами;
вивчення та забезпечення потреб галузі у якісних
трудових ресурсах; посилення ролі приватного та
громадського секторів при розробці та реалізації
регуляторних документів;
8. Розвиток інфраструктури зернового ринку України, систем зберігання і транспортування
зернових, зокрема через тарифи на перевезення
зерна, поглиблення припортових акваторій, розвиток альтернативних шляхів перевезення зерна,
оптимізацію роботи каналів збуту продукції, підтримки економічних механізмів, що стимулюватимуть модернізацію та оновлення основних фондів
підприємств елеваторної галузі;
9. Поширення інформаційно-комунікаційних
технологій, зокрема через створення систем моніторингу зернового ринку, вивчення та оперативного поширення інформації про стан та тенденції розвитку світового та регіонального зернових
ринків, запровадження космічного спостереження
за станом посівів для прогнозування та оцінки
врожаю, підготовки, офіційного оприлюднення та
використання при прийнятті державних рішень
міжгалузево-погодженого прогнозного балансу
зернового ринку;
10. Удосконалення систем складських документів на зерно, створення системи гарантування прав
власників зерна, що знаходиться на зберіганні;
страхування посівів та зерна на зберіганні, вдосконалення систем кредитування власників зерна;
11. Розвиток маркетингу зерна, зокрема шляхом
усунення перешкод для експорту зерна до кордону,
на кордоні та поза кордоном; поширення світової
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із оглядом досягнутих показників у відсотковому
відношенні до планових параметрів та у порівнянні
із статистичними даними попереднього періоду.

6. Оцінка матеріальних-технічних
та трудових ресурсів, необхідних
для виконання програми.
Фінансове забезпечення програми
Матеріально-технічні та трудові ресурси є достатніми для виконання програми. У програмі передбачається навчання та перепідготовка трудових
ресурсів згідно визначених програмою потреб.
Фінансування виконання заходів, визначених
державною цільовою програмою «Зерно України
– 2008-2015» здійснюватиметься за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, інвестиційних
коштів та інших джерел фінансування.
Кошти, необхідні для виконання програми включатимуться у Закон України про Державний бюджет
України відповідного року окремим рядком.
Напрямки державного фінансування включатимуть:
- формування державного продовольчого резерву зерна;
- здешевлення короткострокових, середньострокових та довгострокових кредитів для виробників зерна;
- здешевлення вартості страхових внесків для
виробників зерна;
- селекційна робота та формування запасів високоякісного насіння;
- заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами
зернових культур;
- стимулювання високотехнологічного виробництва зерна, розвиток ресурсозберігаючих
технологій при його виробництві;
- підтримка виробництва зерна на зрошуваних
землях у регіонах з несприятливими кліматичними умовами, відновлення та розвиток централізованих систем зрошення;
- створення та фінансування системи прогнозування врожаю зернових, зокрема із використанням космічних технологій, створення
служби моніторингу, аналізу та прогнозування
кон’юнктури ринку зерна, поширення інформації

серед учасників ринку;
- розвиток інфраструктури ринку зерна, переоснащення та сертифікація державних лабораторій
якості зерна, створення єдиної системи якості
зерна;
- приведення у відповідність до вимог світового
ринку та європейських інтеграційних намірів
стандартів на зерно, розробка нових стандартів;
- здійснення цільових наукових досліджень.
Стимулювання залучення в зерновий сектор України національних та іноземних інвестицій забезпечується шляхом створення стабільних і прозорих
умов господарювання відповідно до принципів державної цільової програми «Зерно України – 20082015», що наведені нижче.
1. Удосконалення та приведення у відповідність
до вимог Світової організації торгівлі та потреб ринку законодавства України, зокрема Законів України
«Про державну підтримку сільського господарства
України», «Про зерно та ринок зерна в Україні».
2. Скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та розвиток ринку
землі.
3. Створення виключно сприятливих умов для
ввезення на територію України високоефективної
сільськогосподарської техніки, якісного насіння, засобів захисту рослин та інших ресурсів, необхідних
для підвищення ефективності виробництва зерна
(скасування імпортних мит та пільговий податковий
режим).
4. Розвиток стимулюючої функції тарифної політики.
5. Забезпечення вільного ціноутворення на ринку
зерна, соціальний захист вразливих верств населення при необхідності здійснюється шляхом адресної
підтримки чи інших визначених заходів.
6. Гарантування прав власників зерна вільно розпоряджатися зерном, не застосування адміністративних, кількісних або якісних обмежень на вільне
переміщення зерна по всій території України та на
експорт.
Напрямки та обсяги фінансування державної
цільової програми «Зерно України – 2008-2015» будуть уточнені при розробці програми з урахуванням
вступу України до Світової організації торгівлі.

Додаток 1
Таблиця 1. Результати збирання зернових та зернобобових (включаючи кукурудзу)*
Показник \ Рік

1990

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Посівна площа, млн. гектарів

14,6

15,6

15,5

12,5

15,4

15,0

14,5

Валовий збір, млн. тонн

51,0

39,7

38,8

20,2

41,8

38,0

34,3

Урожайність, ц з 1 га зібраної площі

35,1

27,1

27,3

18,2

28,3

26,0

24,1

1990

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Посівна площа, млн. гектарів

7,58

7,11

7,12

2,83

5,67

6,66

5,58

Валовий збір, млн. тонн

30,4

21,4

20,6

3,6

17,5

18,7

14,0

Урожайність, ц з 1 га зібраної площі

40,2

31,0

30,5

14,7

31,7

28,5

25,3

2002

2003

2004

2005

2006

* - за даними Державного комітету статистики України

Таблиця 2. Результати збирання пшениці (озима та яра)*
Показник \ Рік

* - за даними Державного комітету статистики України

Таблиця 3. Результати збирання ячменю (озимий та ярий)*

№2/2007 (3)

Показник \ Рік

1990

2001

Посівна площа, млн. гектарів

2,73

4,1

4,5

5,2

4,7

4,5

5,3

Валовий збір, млн. тонн

9,19

10,2

10,4

6,83

11,1

9,0

11,3

Урожайність, ц з 1 га зібраної площі

33,8

26,0

25,0

14,9

24,6

20,6

21,7

* - за даними Державного комітету статистики України
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Додаток 2
Результати збирання зернових в окремих країнах світу*
Показник

Одиниця виміру

США

ЄС

Україна

Виробництво

млн.тн

335,58

245,37

33,24

Збиральні площі

млн.га

52,62

50,37

13,34

т/га

6,38

4,87

2,49

Врожайність

* - за оцінками Департаменту сільського господарства США (USDA)

Додаток 3
Рівень рентабельності виробництва
зернових культур по роках*
2006.

2005

2004

Зернові та зернобобові
культури – всього

Культура

7,4

3,1

20,1

пшениця

9,9

4,6

30,4

–11,8

-16,0

4,8

3,7

13,0

9,5

гречка

26,6

12,8

26,4

горох

–0,4

1,7

22,3

овес
ячмінь

кукурудза на зерно

10,9

-6,3

12,7

інші зернові

–7,7

-15,8

7,2

* - за даними Державного комітету статистики України

Динаміка рівня рентабельності виробництва
зернових та зернобобових (включаючи кукурудзу)
за 1990-2006 рр., %*

* - д ані Державного комітету статистики України, експертні оцінки

Додаток 4
Баланс зернових та зернобобових культур* (включаючи продукти переробки зерна в перерахунку на зерно)
Показник
Виробництво
Зміна запасів на кінець року
Імпорт
Всього ресурсів
Експорт

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

33930

24459

39706

38804

20234

41809

38016

34258

-757

1329

7090

-2751

-3793

7817

-314

-2304

200

1010

439

166

3770

875

226

235

34887

24140

33055

41721

27797

34867

38556

36797

814

1330

5597

12260

3944

7786

12650

11168

Витрачено на корм

18527

11056

13979

15745

11657

13852

13817

13750

Витрачено на посів

4600

3597

4059

3874

3226

3584

3294

3301

Втрати

1220

309

370

550

250

545

375

633

Переробка на нехарчові цілі

876

100

650

857

770

1150

670

645

Фонд споживання

8850

7748

8400

8435

7950

7950

7750

7300

* - за даними Державного комітету статистики України
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Структура споживання зерна та зернобобових внутрішнім ринком України*

* - за даними Державного комітету статистики України
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Додаток 5
Споживання окремих видів зернових культур в Україні по напрямках у 2002-2006 рр., тис. тонн*
Вид зернових

2002

2003

2004

2005

2006

Пшениця на борошно

4580

4321

4474

4570

4298

Пшениця на крупи

41

53

64

67

62

7004

5119

3052

5015

4803

58

62

66

63

63

Ячмінь на кормові цілі

4197

4243

5628

3521

3270

Кукурудза на продовольчі цілі

229

268

331

287

291

Кукурудза на кормові цілі

3819

3566

4213

5133

3760

Пшениця на кормові цілі
Ячмінь на продовольчі цілі

* - за даними ІАА «АПК-Інформ»

Додаток 6
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Список країн-імпортерів зерна українського походженні у 2005/2006 маркетинговому році
1

САУДІВСЬКА АРАВІЯ

36

НІҐЕРІЯ

2

ІСПАНІЯ

37

ПЕРУ

3

ІЗРАЇЛЬ

38

СУДАН

4

ЙОРДАНІЯ

39

ОБ’ЄДНАНА РЕСПУБЛІКА ТАНЗАНІЯ

5

ТУНІС

40

ДЖІБУТІ

6

СИРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА

41

АВСТРІЯ

7

ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА ІРАН

42

ІНДІЯ

8

ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ

43

НІДЕРЛАНДИ

9

АЛЖИР

44

ГРЕЦІЯ

10

ЄГИПЕТ

45

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

11

КОРЕЯ,РЕСПУБЛІКА

46

АЗЕРБАЙДЖАН

12

ІТАЛІЯ

47

ІРЛАНДІЯ

13

ІНДОНЕЗІЯ

48

КАМЕРУН

14

МАРОККО

49

М’ЯНМА

15

БІЛОРУСЬ

50

ЧАД

16

БАНҐЛАДЕШ

51

БЕЛЬҐІЯ

17

ЄМЕН

52

ТУРЕЧЧИНА

18

УГОРЩИНА

53

НІМЕЧЧИНА

19

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

54

МОЛДОВА

20

КЕНІЯ

55

ШВЕЙЦАРІЯ

21

ФІЛІППІНИ

56

ЛАТВІЯ

22

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

57

ВІРМЕНІЯ

23

МАЛАЙЗІЯ

58

ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

24

МАВРИТАНІЯ

59

ШРІ-ЛАНКА

25

АЛБАНІЯ

60

ФРАНЦІЯ

26

ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ

61

СЛОВЕНІЯ

27

ПОРТУҐАЛІЯ

62

УЗБЕКИСТАН

28

ПІВДЕННА АФРИКА

63

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА

29

ЯПОНІЯ

64

СЕНТ-ВІНСЕНТ І ҐРЕНАДІНИ

30

ГРУЗІЯ

65

ПОЛЬЩА

31

КІПР

66

БОЛГАРІЯ

32

ЕРІТРЕЯ

67

БАХРЕЙН

33

ЛІВАН

68

СЛОВАЧЧИНА

34

В’ЄТНАМ

69

СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ

35

МОЗАМБІК

70

КАЗАХСТАН

80
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71

РУМУНІЯ

76

ҐВІНЕЯ

72

КУВЕЙТ

77

ПАНАМА

73

ТАДЖИКИСТАН

78

ЛІБЕРІЯ

74

КАНАДА

79

КОТ-Д’ІВУАР

75

ПАКИСТАН

80

ЛИТВА

Додаток 7
Прогнозний (плановий) баланс українського зернового ринку на 2015/2016 маркетинговий рік, тис. тонн*
Початкові залишки
Посівна площа, млн. га
Урожайність, центнерів з 1 га
Валовий збір

4500**
14,5
40,0
58000

Імпорт

400

Використання на продовольчі потреби

8000

Використання на корм

17200

Використання на непродовольчі цілі
(у тому числі на виробництво біопалива)

4000

Використання на посів

3600

Експорт

25000

Втрати

600

Кінцеві залишки

4500**

№2/2007 (3)

* - за прогнозами спеціалістів Української Зернової Асоціації
** - у тому числі 3 млн. тонн продовольчої пшениці
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АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ
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ОПТОВІ РИНКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ:
ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
Проект USAID “Реформа у галузі сільського
господарства, вдосконалення законодавчо-нормативної бази» та Український освітній центр
реформ видали брошуру з такою назвою.
Її автори – Корінець Р.Я., заступник директора Інституту розвитку аграрних ринків, Швецова Л.О., координатор програм Українського освітнього центру реформ – наголошують на тому,
що величезний аграрний потенціал, який має
Україна, не реалізується повною мірою, оскільки
в країні досі не створено ефективного ринкового
механізму реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. Незважаючи на
те що оптові ринки сільськогосподарської продукції давно функціонують у більшості країн,
для великої частини громадян нашої країни
— від селян до народ них депутатів, міністрів

— така діяльність є новою і викликає чимало запитань.
Це видання є спробою дати відповіді на ті
запитання, які найчастіше виникають при обговоренні питань оптових ринків і є найбільш
важливими для розуміння оптових ринків сільськогосподарської продукції як об’єктивного
суспільного явища, необхідного й важливого
елемента аграрної економіки.
Брошура розповсюджується безкоштовно,
за питанням її придбання прохання звертатися до Інституту розвитку аграрних ринків:
м. Київ, 01001, вул. Михайлівська 24б, офіс 81;
тел.8(044)390-7008, 4907078.

ЗАКОН УКРАЇНИ
«ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ
ДОРАДЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ» :
науково-практичний коментар
Рекомендовано до друку як навчальний посібник Науково-методичним центром аграрної освіти
Міністерства аграрної політики України.
Видання здійснено за підтримки Програми реформування та модернізації сільськогосподарського сектору України (FARM), що фінансується Канадською агенцією міжнародного розвитку (CIDA)
та реалізується Саскачеванським торговельно-експортним партнерством (STEP).
Книга розповсюджується безкоштовно через
партнера ІРАР - Національну асоціацію сільськогосподарських дорадчих служб України: 01133,
Київ, вул. Мечникова, 16, к. 509. Тел.: +38 044 23937-87, 239-37-90, 239-37-91; факс: +38 044 239-37-86;
e-mail: office@dorada.org.ua.
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Інститут розвитку аграрних ринків у травні цього року видав науково практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу
діяльність».
Це перше видання, метою якого є підвищення ефективності реалізації Закону України “Про
сільськогосподарську дорадчу діяльність” органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, суб’єктами сільськогосподарської дорадчої.
Зроблена спроба прокоментувати цей Закон, а також представити достатньо повне зібрання актів
законодавства, методичних й інформаційних матеріалів, практичних рекомендацій у сфері сільськогосподарського дорадництва.
Коментар розрахований на фахівців центральних та місцевих органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, консалтингових компаній, сільськогосподарських дорадчих служб,
сільськогосподарських дорадників та експертівдорадників, науковців та викладачів учбових закладів, аспірантів та студентів.
Автори книги - відомі фахівці у галузі сільськогосподарського дорадництва. Редакція та упорядкування - Корінця Р.Я., заступника директора
Інституту розвитку аграрних ринків, члена Ради
Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України
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АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА:

МОЖЛИВОСТІ І ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ
(ПОРАДИ ДЛЯ ГОСПОДАРЮЮЧИХ
СУБ’ЄКТІВ В АПК)
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У серпні цього року у видавництві «Українські
технології» (м. Львів) вийшла брошура Володимира Лапи «Регуляторна політика: можливості і
досвід застосування (поради для господарюючих суб’єктів в АПК)».
У брошурі викладені поради господарюючим
суб’єктам і їх об’єднанням щодо використання
законодавства про регуляторну політику для покращання підприємницького середовища в АПК.
Видання містить відомості про засади державної регуляторної політики, основні законодавчі
і нормативно-правові акти у сфері регуляторної
політики, у тому числі методики проведення
аналізу впливу регуляторного акту і відстеження
його результативності. Читачі знайдуть у брошурі приклад оцінки впливу регуляторного акту
на підприємницьке середовище в АПК, а також
пропозиції щодо покращання регуляторного середовища в аграрному секторі економіки.
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Видання здійснено за підтримки Проекту
USAID «Реформа у галузі сільського господарства, вдосконалення законодавчо-нормативної
бази».
Брошура розповсюджується безкоштовно,
за питанням її придбання прохання звертатися до Інституту розвитку аграрних ринків:
м. Київ, 01001, вул. Михайлівська 24б, офіс 81;
тел.8(044)390-7008, 4907078.

