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1. ВСТУП 

1.1. Загальний контекст і мета аналізу сектора 
 
Більшість країн Східного Партнерства (СП) мають сільськогосподарський сектор, що 
включає велику кількість сільських домогосподарств розташованих на невеликих та 
фрагментованих земельних ділянках орієнтованих на виробництво для власного 
споживання з лімітованим доступом до ринків та лімітованими ресурсами для 
подальшого зростання. 
 
Різні донори надають допомогу (ЄС та ФАО серед них) на додаток до діяльності урядів 
країн, але поточна глобальна криза з зростанням продовольчих цін як одним із наслідків 
продемонструвала вразливість сільського господарства та сільських громад та 
необхідність для країн СП подальшого покращення у формулюванні цілей аграрної 
політики спрямованої на підтримку дрібних товаровиробників та фермерських 
організацій, на підтримку приватних та публічних зацікавлених сторін в аграрному 
секторі, на реструктуризацію сільського господарства на засадах сталого розвитку, на 
модернізацію сільськогосподарського виробництва та розвиток сільських територій.   
 
Загальна оцінка сільського господарства та сільських територій є критичною для 
розробки доцільних стратегій та політик. Дослідження, які було заплановано в рамках 
цього  проекту, зроблять внесок в оцінку ситуації в секторі, в виділенні пріоритетів та 
цілей для суб-секторів, а також ареалів для втручання та бенефіціарів, в постійному 
консультуванні з місцевими публічними та приватними зацікавленими сторонами.   
  
Загальний масштаб проекту, згідно з Програмою європейського сусідства для сільського 
господарства та розвитку сільської місцевості (ENPARD), охоплює підтримку секторів 
сільського господарства та сільського розвитку та побудовано на досвіді кращих практик 
ЄС з розвитку сільського господарства та сільських територій. На базі результатів цього 
проекту програми та діяльності ENPARD буде ідентифіковано, розроблено та 
впроваджено у зацікавлених країнах СП.  
 
1.2. Група дослідників 
 

� Керівний комітет ЄС/ФАО 
� Ричард Еберлін, експерт ФАО з сільського розвитку та землекористування, 

Регіональний офіс ФАО 
� Магалі Херранц, помічних експерта ФАО з здоров`я тварин, Регіональний 

офіс ФАО 
� Марк Ле Селер, міжнародний консультант 
� Драган Ангеловскі, міжнародний консультант  
� Адріан Ніл, міжнародний консультант  
� Сімус О`Грейді, міжнародний консультант 
� Олександр Радіонов, національний аграрний експерт, Україна 
� Марія Самаріна, національний аграрний експерт, МАПП, Україна 
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1.3. Подяка  
 
Автори висловлюють подяку усім партнерам, які взяли участь у підготовці цього 
дослідження та, зокрема: 
 
� Європейській Комісії, з особливою подякою Джізусу Лавіні, Ізабель Комбез 

та Доменіку Олевінскі 
� Міністерству аграрної політики та продовольства України (МАПП) 
� Пані Наталії Корчаковій, керівникові сектору, Представництво ЄС в Україні 
� Пану Андрію Геті, Директорові Департаменту ринків продукції 

тваринництва, МАПП  
� Пану Володимиру Ганганову, Директорові Департаменту науково-освітнього 

забезпечення АПВ та розвитку сільських територій, МАПП  
� Пану Сергію Петренко, Заступникові директора Департаменту економічного 

розвитку та аграрного ринку, МАПП  
� Пані Марії Віслободській, старшому фахівцю Департаменту 

зовнішньоекономічного співробітництва, МАПП  
� Пані Олені Бородіній, члену НАН України, професору, доктору економічних 

наук, Інститут економіки та прогнозування, Національна академія наук 
України  

� Пану Сергію Рубану, члену Національної академії аграрних наук України, 
Інститут генетики і розведення сільськогосподарських тварин  

� Пані Світлані Прокопенко, директору Інституту сільського розвитку 
� Д-ру Андрію Розстальному, експерту Відділу тваринництва та ветеринарії, 

Регіональний офіс ФАО 
� Д-ру Хансу Шільду, міжнародному експерту в галузі тваринництва  
� Відділу управління та підтримки польових програм Регіонального офісу 

ФАО, зі спеціальною подякою Естер Барті, Хав'єр Санс, Агасі Харутюняну, 
Раймунду Йєллє та Горану Ставріку. 
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2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

2.1. Загальний контекст та економічні показники 

Серед республік колишнього СРСР, Україна була одним із лідерів у виробництві 
сільськогосподарської продукції. Також, високорозвиненими були галузі важкої та легкої 
обробної промисловості, у тому числі оборонної та аерокосмічної промисловості. Вони 
підтримувалися передовими науково-дослідними інститутами та високо освіченими 
кадрами. Населення було соціально захищене, його чисельність становила 50 мільйонів 
чоловік. Після розпаду системи централізованого планування та руйнування традиційних 
ринків збуту для української продукції, в економіці відзначався різкий спад, при цьому 
ВВП у 1998 році становив лише 40% від рівня 1990 року. 

 
 

 

 
Населення 45.6 млн. 
Коефіцієнт народжуваності (2011 р.) 
1.4 
Сільське населення 31.9% (14.54 
млн.) 
Зайняті в сільському господарстві 

23.1% (робоча сила) 
Товарні господарства 0.7 млн. 
Приватні господарства 2.6 млн. 

 
Загальна площа 60.35 млн. га  
Сільськогосподарські угіддя 
42.79млн. га (70.9%) 
Орні 32.5млн. га (53.8%) 
Багаторічні 0.9млн. га (1.5%) 
Пасовища 7.85млн. га (13%) 

Структура сільськогосподарського 
виробництва: 

Приватні фермери 52.7% 
Корпоративні та державні 
господарства 47.3% 

 
ВВП ПКС (2011 р.): 337.7 млрд. дол. 
США 
Сільськогосподарська-продовольча 
частка ВВП: 25% 
Коефіцієнт Джині (2008 р.) 26.44 
ВВП ПКС (2011 р.) 7,300 дол. США 
на душу населення 
ІЛР 0.729 Місце (2011 р.) 76 

 
Областей - 24 
Міст з особливим статусом - 2 
Міст обласного значення - 178 
Інших міст (районного значення) - 
279 
Районів - 490 
Міст - 885, Сіл - 2,845 
Рад - 10,278 

Вебсайт Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua 

Важка та переробна галузі промисловості були зупинені або почалася їх реструктуризація, 
колективні сільськогосподарські підприємства були розділені та реструктуровані, а рівень 
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життя в сільській місцевості різко впав. За таких умов приватні сільські господарства 
(площею 0,01 - 2 га, включаючи городи) вдаються до натурального сільського 
господарства. Так, близько 70% сільського населення стали займатися дрібним 
виробництвом у межах натурального сільського господарства. У 2011 році дрібними 
власниками було вироблено близько 53% валової продукції сільського господарства (в 
тому числі 97% картоплі, 84% овочів та фруктів, 80% молока і 43% м’яса).  

З іншого боку, реструктуровані великі господарства продовжували залишатися лідерами 
щодо експортно-орієнтованих зернових культур (78% національного виробництва) та 
насіння соняшнику (84% національного виробництва). У 2011 році ВВП досяг 70% ВВП 
1990 року, (Діаграма 2), та становив близько 165 млрд. дол. США у поточних цінах та 
обмінних курсах1. Повільне впровадження економічних реформ, особливо у 
сільськогосподарському секторі було одним з основних факторів повільного темпу 
відновлення.  

Діаграма 2. Індекс ВВП (1990 р. = 100%), Тенденції ІЛР в Україні (1990 – 2011 рр.)2  

 
Джерело «Україна у цифрах у 2011 році», Державна служба статистики  
 
У період між 1998 та 2008 роками в Україні спостерігалося стійке і відносно швидке 
економічне зростання, в середньому, щорічний приріст ВВП становив близько 7%. Тим не 
менш, у 2009 році, через світову фінансову кризу, в економіці відбувся спад, що значно 
позначилося на експортно-орієнтованих металургійній та хімічній галузях промисловості, 
хоча аграрний сектор значною мірою уникнув кризи.   
 
Економіка України повернулася до зростання у 2010-2011 роках, проте відновлення 
залишається несталим. Після падіння ВВП на 14,8% у 2009 році, економіка зросла на 
4,2% у 2010 році і на 5,2% у 2011 році. Внутрішній попит відігравав все більш важливу 
роль у стимулюванні зростання в ці роки. Промислове виробництво також відновилося, 
але з коливаннями темпів зростання, вказуючи на залежність від декількох товарів, 
зокрема сталі. Відновлення економіки в Україні продовжилося із забезпеченням значного 
рівня контролю над інфляцією (близько 4,6% річних).  
 
Приватизація ключових галузей промисловості заклала основу для побудови надійної 
ринкової економіки. Український народ зміцнював свою державність шляхом розвитку 
демократичних інститутів та проведення ряду правових та інституційних реформ. Однак 
ЄС висловив розчарування з приводу деяких змін в цих областях: зокрема, порушення 
певних кримінальних справ та проведення останніх загальних виборів. З іншого боку, 
після вступу до СОТ у 2008 році, Україна уклала угоду про вільну торгівлю з ЄС.  

                                                           
1 Курс обміну валюти на час підготовки дослідження становив 8,0 грн. за 1 долар США. 
2 Звіт ПРООН з людського розвитку, 2011 р.  
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З точки зору ІЛР Україна почала у 1990 році з однакового показника з Угорщиною і 
Румунією, проте наразі відстає3. В даний час вона займає 76-е місце у порівнянні з, 
наприклад, Росією, яка займає 66-е місце. У той же час, прогрес у досягненні 
національних цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ) є нерівномірним, хоча з 2000 року 
спостерігається повільна позитивна тенденція. Збільшення обсягів бюджету, виділеного 
на охорону здоров’я та освіту, не супроводжувалося реформами, спрямованими на 
поліпшення управління цими галузями, в результаті чого підвищення якості та 
доступності послуг, що надаються, було обмеженим. Соціальні трансферти залишаються 
нецільовими. Пенсійна система включає цілу низку проблем, які загрожують її фінансовій 
стійкості, особливо враховуючи демографічні тенденції старіння сільського населення, 
низьку народжуваність та високий рівень еміграції.  
 
Загальна демографічна тенденція в Україні є негативною. У період між 1991 та 2011 
роками чисельність українського населення зменшилася на 11,8%, з 51,6 млн. до 45,5 млн. 
чоловік. Україна перестала бути країною призначення для трудящих-мігрантів, оскільки в 
період між 2005 та 2011 рр. спостерігалася тенденція чистої еміграції. Прогнози 
показують, що в Україні відбудеться найбільше абсолютне скорочення чисельності 
населення серед європейських країн в період між 2011 і 2020 роками.  
 
Рівень безробіття в державі у 2011 році досяг 8,5%4, він є нерівномірним у містах та 
районах, та вищим у сільській місцевості. Приховане безробіття (наприклад, населення 
частково зайняте на присадибних ділянках) оцінюється в 1,4 млн. осіб, або близько 50% 
робочої сили в сільській місцевості. Приховане безробіття також існує на великих 
сільськогосподарських підприємствах через низьку продуктивність праці, та на 
підприємствах соціальної сфери (медичних та освітніх центрах тощо у сільській 
місцевості), де, за відсутності фінансування, зайнятість в основному є номінальною.   
 
За оцінками українського Інституту аграрної економіки, зарплати в аграрному секторі на 
40% нижче, ніж щомісячний дохід в середньому по країні. 16,8% сільських 
домогосподарств живуть нижче рівня бідності, а 48,8% сільських домогосподарств мають 
мінімальний дохід5. У 2011 році середньомісячний дохід сільського домогосподарства 
становив 428 дол. США, з яких 85% були в грошовій формі і 15% у формі платежів у 
натуральній формі (сплата оренди земельної ділянки за рахунок соняшникової олії, зерна 
тощо) 

                                                           
3 Звіт ПРООН з людського розвитку, 2011 р.  
4 Розраховано за методологією МОП, як % економічно активного населення 
5 Проект Стратегії розвитку сільського господарства України до 2020 року, Національна академія аграрних 
наук, Інститут аграрної економіки. 
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2.2. Сільське господарство та сільська місцевість6 

 

 

Як зазначалося вище, сільське 
господарство стало важливим 
сектором в економіці України. За 
радянських часів, як і загалом в 
Радянському Союзі, воно 
отримувало значні субсидії за 

рахунок надання ресурсів, кредитів, підтримки та прямого фінансування колективних 
сільськогосподарських підприємств. Завдяки такій підтримці,  індустріальному 
масштабному сільськогосподарському виробництву та родючим ґрунтам, Україна була 
«житницею» Радянського Союзу. 

Сільське господарство складає близько 10% ВВП України, в ньому зайняті 23,1% 
загальної робочої сили, або 3,3 млн. українців. Харчова промисловість складає приблизно 
8% ВВП. Якщо додати галузі, пов’язані з сільським господарством (сільськогосподарські 
машини, добрива тощо), то частка агропродовольчого сектора у ВВП досягне 25%7. 
Загалом, 31,2% українського населення проживає в сільській місцевості і 70% домашніх 
господарств займаються виробництвом сільськогосподарської продукції на невеликих 
земельних ділянках. 

Податкові надходження від агропродовольчого сектора до державного бюджету склали 
3,1 млрд. дол. США у 2009 році, 4,3 млрд. дол. США у 2010 р. та 5,0 млрд. дол. США у 
2011 році. Надходження від сектору сільського господарства склали 625 млн. дол. США у 
2011 році. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України (МАПП), 
загальні витрати бюджету на підтримку АПК у 2011 році склали 1,774 млн. дол. США(або 
1,0% ВВП)8. Але стійкі темпи зростання в секторі сільського господарства маскують 
невиконання показників. Прикладом низької продуктивності сільського господарства є 
зростання на рівні 3% в середньому на рік з 2000 року, у той час як в інших галузях 
економіки зріст відбувався в середньому на 6% за той самий період. 

Фінансування основних програм підтримки сільського господарства в Україні у 2010 році 
забезпечувалося зі спеціального стабілізаційного фонду. Цей фонд був частково 
недофінансований, тому основні програми підтримки були також недостатньо 
профінансовані. У 2011 році фінансування програм підтримки сільського господарства 
була здійснене безпосередньо із загального фонду державного бюджету. Підтримка 
виробництва продукції тваринництва є пріоритетним напрямком підтримки сектора. Для 
цього у 2011 році була розроблена нова бюджетна програма «Державна підтримка галузі 
тваринництва», із загальним обсягом бюджетних коштів на рівні 253 млн. дол. США. 
Основні компоненти цієї програми направлені на відшкодування частини витрат на 
будівництво нових  

� тваринницьких ферм і комплексів: 62,5 млн. дол. США. Бюджет субсидій для 
галузі тваринництва: 12,5 млн. дол. США, з яких: 
o 3,75 млн. дол. США для підтримки спеціалізованих м’ясних ферм, та  
o 8,75 млн. дол. США для підтримки закупівель телиць в господарствах.  

� Підтримка тваринництва та птахівництва: 9,4 млн. дол. США 

                                                           
6 Дані у цьому розділі приведені з видань «Україна в цифрах», статистичний щорічник (2011 р.) та 
«Панорама аграрного сектора України» (2012 р.) 
7 «Аграрна, біоенергетична та продовольча політика в Україні - аналіз, висновки та рекомендації», 
редактори: Штрубенхофф, Мовчан, Бураковський, Київ 
8 «Аграрна реформа в дії», Міністерство аграрної політики та продовольства України, 2011 р. 

Виробництво за підсекторами  
� Рослинництво  
� Тваринництво    

 
63,7% 
36,3% 

Виробництво за типом ферми 
� Корпоративний 
сектор  
� Приватні 
домогосподарства   

 
47,3% 
 
52,7% 
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Експорт сільськогосподарської продукції у 2011 році склав 13,1 млрд. дол. США, або 19% 
від загального обсягу експорту, імпорт сільськогосподарської продукції склав 6,7 млрд. 
дол. США, відтак утворивши позитивне сальдо в розмірі 6,4 млрд. дол. США. Провідними 
експортно-орієнтованими культурами є пшениця, насіння соняшника та ріпак. У 2009 році 
Україна була четвертим за величиною експортером зерна у світі. У 2011 році вона була 
головним світовим експортером соняшникової олії (51% від загального обсягу, або 3,2 
млн. тонн), у той час як Україна виробляє 22,2% світового виробництва насіння 
соняшнику, 6,0% цукрових буряків, 5,8% картоплі та 1,6% зерна. 

У 2008 році оцінка ФАО показала, що Україна як виробник продуктів харчування стане 
важливим гравцем протягом найближчих трьох-п’яти років, з можливістю істотного 
позитивного впливу на глобальну продовольчу кризу. Розвиток сектора також може 
сприяти подальшому скороченню імпорту та збільшенню доходів сільського населення. 
Сільське господарство та харчова промисловість стали оплотом стабільності, як один з 
небагатьох економічних секторів, які продовжували рости в період глобальної 
економічної кризи, обганяючи виробництво сталі та хімічну промисловість у 2008 році. 
Сільське господарство, ймовірно, продовжить очолювати стійке відновлення економіки в 
Україні.  

Після спаду у 1990-х роках, зростання сектора почалося у 2000 році внаслідок масштабної 
приватизації земель сільськогосподарського призначення, яка спричинила припинення 
діяльності колгоспів та державних господарств та передала контроль приватному бізнесу. 
У цей час уряд замінив фізичну поставку ресурсів субсидіями - грошовими трансфертами 
та субсидованими процентними ставками по кредитах.  

Поділ сільськогосподарських підприємств за площею угідь у 2012 році показує, що: 
24,2% підприємств використовують від 20 до 50 га 
12,5%     від 100 до 500 га 
10,1%     менше 5 га 

В той же час 0,3% підприємств (152) використовують більше 10.000 га угідь. Ці 
промислові агрохолдинги, утворені компаніями, що належать вітчизняним і міжнародним 
інвесторам, зосереджуються на дуже вигідних експортно-орієнтованих культурах. Деякі з 
цих холдингів обробляють 100 000 – 200 000 га землі і експортують майже весь урожай. 
Викликом для розвитку сільської місцевості в Україні є необхідність об’єднання  
комерційних інтересів цих величезних і потужних агрохолдингів із сталим розвитком 
сільських територій.  

Земельна реформа створила нову структуру власності на землю та зайнятості в сільській 
місцевості. У результаті реформи 72,4% земель сільськогосподарського призначення були 
передані у приватну власність, у тому числі 80,9% оброблених земель для виробництва 
сільськогосподарської продукції9: 

� 6,9 млн. чоловік отримали земельні ділянки, з яких 6,8 млн. (98,6%) отримали 
державні акти на право власності на землю станом на 1 січня 2011 р. 

� 6,6 млн. державних актів на право власності на землю були складені і видані в 
обмін на сертифікати, це становить 97% власників державних сертифікатів. 

� У 2011 році власники земельних ділянок уклали 4,5 млн. договорів оренди землі на 
17,3 млн. га, що становить 64% площі угідь, що перебувають у володінні. 

Аналіз структури зайнятості в сільській місцевості показує, що з 3,4 млн. працівників у 
сільському господарстві 0,7 млн. (20,6%) працюють в товарних господарствах та 2,6 млн. 
(79,4%) обслуговують власні фермерські господарства. Дані свідчать, що за останні п’ять  
років, кількість самозайнятих осіб стабілізувалася на рівні приблизно 2,3 - 2,4 млн. 
чоловік. Крім того, в сільській місцевості переважно (більше 75%) проживають люди 

                                                           
9 «Панорама аграрного сектора України», 2011 р.  
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старше 60 і молодше 17 років, оскільки економічно активне населення мігрує в міста або 
емігрує.  

Розорані поля в Україні складають 78,2% від загальної площі сільськогосподарських угідь 
(див. Діаграму 4). Це один з найвищих рівнів у світі. У той же час частка пасовищ (0,7%) є 
недостатньою для забезпечення економічно ефективного випасу худоби. Українські вчені 
визначили чітку негативну кореляцію між часткою ріллі та споживанням білка 
населенням у світі та у різних регіонах України10. Отже, збільшення виробництва 
сільськогосподарських культур поряд із стагнацією у секторі тваринництва, призвело до 
незбалансованого добового раціону для українського населення. Лише 27% необхідного 
добового раціону отримуються від продукції тваринництва, порівняно з рекомендованою 
нормою у 55%. По трьох категоріях продукції рослинництва - хлібу, картоплі та 
соняшниковій олії - споживання перевищує нормативні рекомендації Міністерства 
охорони здоров’я11. 

Колишні колективні сільськогосподарські підприємства (КСП), відомі як колгоспи та 
радгоспи, незважаючи на низьку продуктивність праці та мотивацію робочої сили мали 
деякі позитивні практики, такі як обов’язкове включення пасовищ і лугів в 
землекористування і сівозміну. Проте низькі закупівельні ціни переробних підприємств, 
високі витрати на електроенергію та відміна субсидій призвели до різкого скорочення 
ринковими сільськогосподарськими підприємствами поголів’я худоби та переходу на 
більш вигідну обробку земель. Подальша концентрація земель сільськогосподарського 
призначення агрохолдингами після 2004 року сприяла зростанню цієї тенденції, що 
призвело до монокультурного виробництва експортно-орієнтованих культур (див. 
Ілюстрацію 1). 

У Законі України від 2010 р. «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики на період до 2020 року», підкреслюється, що стан земельних ресурсів в Україні 
дуже близький до критичного, а кількість проблем в цій сфері збільшилась в перехідному 
періоді. На всій території спостерігається масова деградація ґрунтів, 58% з них 
страждають від ерозії та 20% від забруднень. Частка насіння соняшнику в посівних 
площах коливається від 18% до 22% (де за критеріями сталого сільського господарства ця 
частка не повинна перевищувати 10% - 15%)12. Прийняті законодавчі вимоги щодо 
сівозміни та штрафи за неправильне використання земель були відкладені через 
лобіювання з боку великих сільськогосподарських підприємств. 

 Діаграма 4 Структура сільськогосподарських угідь в Україні, %13 

   
                                                           
10 Семеряк Ю. Земельний фонд України і його використання, УДК332.72, Збірник статей, Національний 
лісотехнічний університет України  
11 Бородіна O., Гаєць В., Гуторов А. та інші «Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна 
переорієнтація», Національна академія наук України, Інститут економіки та прогнозування, Київ, 2012 р. 
12 Бородіна O., Гаєць В., Гуторов А. та інші «Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна 
переорієнтація», Національна академія наук України, Інститут економіки та прогнозування, Київ, 2012 р. 
13 «Панорама аграрного сектора України», 2011 р.  
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Ілюстрація 1  Структура посівних площ сільськогосподарських  культур,%14 
 

Рік 2000 (27.17 млн. га) 
 

Рік 2011 (27.67 млн. га) 

  

Відповідно до законодавства від 1,6 до 3 млн. га угідь повинні бути виведені з інтенсивної 
сільськогосподарської обробки15. Необхідність захисту і підвищення родючості земель 
разом з інтенсифікацією виробництва у зв’язку з ситуацією на світовому ринку, все 
частіше підкреслюють необхідність управління земельними ресурсами. Закон України 
«Про контроль за використанням та охороною земель» (2003 р.) встановлює основні 
принципи цих зусиль. Вони включають в себе: 
� Гарантію раціонального використання та охорони земель як основного 

національного надбання; 
� Пріоритетність вимог екологічної безпеки у використанні земельних ресурсів над 

економічними інтересами; 
� Поєднання економічного стимулювання та підзвітності у використанні та охороні 

земель; 
� Забезпечення стабільного територіального розвитку в сільськогосподарському 

землекористуванні, яке об’єднує захист пасовищ та збільшення ефективності їх 
використання шляхом: 
- впровадження агротехнічних заходів, спрямованих на поліпшення родючості і 

відновлення ґрунту; 
- внесення поживних речовин у ґрунт, винесених у результаті 

вирощування культур; 
- раціонального використання природних ресурсів суб’єктами  

господарювання; 
- забезпечення сталого виробництва. 

 
На значній площі сільськогосподарських угідь існує потреба у розкисленні ґрунту та 
внесенні вапна. З 2000 року сільськогосподарські підприємства поступово направляють 
ресурси на ці завдання, а також на придбання добрив. Для збереження родючості ґрунтів 
важливо підтримувати баланс поживних речовин відповідно до агроекологічних вимог, 
через поступове збільшення внесення органічних і мінеральних добрив. Підприємства, 
організації та установи сільського та лісового господарства повинні забезпечувати 
капітальні інвестиції в охорону та раціональне використання природних ресурсів у 
сільській місцевості. 
 

                                                           
14 «Україна в цифрах», 2011 р., Державна служба статистики 
15 «Панорама аграрного сектора України», 2011 р. 
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Державні проектно-технологічні центри на чолі з Державним науково-технічним центром 
охорони родючості ґрунтів Міністерства аграрної політики та продовольства необхідні 
для захисту родючості ґрунту. Вони контролюють якість ґрунту (агрохімічна 
паспортизація) за допомогою фізичних, агрохімічних, екологічних та токсикологічних 
показників. Майже п’ять мільйонів гектарів угідь пройшли агрохімічну паспортизацію у 
2011 році і сільгоспвиробники отримали 94,000 агрохімічних паспортів на своїй землі. 
 
Агрокорпорації в секторі сільського господарства України  

Верховна Рада України може прийняти закон про земельну реформу у 2012 році16 і тим 
самим вперше забезпечити можливість продажу орних земель від часу здобуття 
незалежності. Коли закінчиться мораторій на продаж землі, що може трапитися з 1 січня 
2013 року, право власності на землю, яке в даний час використовується неофіційно, буде 
закріплено законодавством. 

Корпоративні інтереси в галузі сільського господарства в Україні є значними. П’ять  
корпорацій володіють сільськогосподарськими угіддями площею в один мільйон гектарів, 
що дорівнює більше 50% орних земель Молдови. Вони становлять значний інтерес, 
стимулюючи виробництво більшості комерційних, товарних культур для експорту та 
реалізації на внутрішньому ринку. Вони також забезпечують ресурси для харчової 
промисловості та сільського господарства. Серед найбільших можна назвати наступні: 
«Авангард» і «Укрленд» (530,000 га), «HarvEast Holding» (200,000 га), «ТАС» (30,000 га), 
«Приват» (150,000 га), «Укрінвест» (20,000 га), «Group DF» (добрива), «Укрпромінвест» 
(пивоваріння, обробка фруктів та овочів). 

2008 рік став першим роком після 1992 р., коли великомасштабне сільськогосподарське 
товарне виробництво перевищило показники продуктивності підсобних господарств. З 42 
млн. гектарів сільськогосподарських земель України, менш ніж на 3 млн. га угідь 
використовуються сучасні технології виробництва, а більше 7 млн. га знаходяться в 
режимі простою.  
 
Зрошення  
В країні є 2,2 млн. га зрошуваних земель, які мають велике значення. Одним з найбільш 
важливих джерел є Дніпровський каскад, який складається з шести водосховищ, у тому 
числі з найбільш південного Каховського водосховища. Водосховища підлягають 
регулюванню та контролю потоків води для гідроенергетики, захисту навколишнього 
середовища та відведення для забезпечення потреб міського населення і зрошення 
сільськогосподарських культур. Каховська зрошувальна система (КЗС) є навіть більш 
важливою системою, оскільки вона обслуговує Херсонську та Запорізьку області та 
Північ Криму. У регіоні зосереджена найбільша кількість орних земель в Україні, а КЗС є 
найбільшою зрошувальною системою в країні та Європі і 24-ю за величиною в світі. Цей 
регіон є основною територією для виробництва високоякісної продукції сільського 
господарства, продажу свіжої та переробленої продукції. 
 

                                                           
16 Коментар Світового банку: проект закону накладає обмеження на типи власників, які можуть придбати 
землю. Наприклад, виключення юридичних осіб та заборона на купівлю землі для осіб, які не є 
громадянами країни дозволить знизити попит, зберігаючи ціни на землю низькими та не сприяючи 
інвестиціям в сільське господарство, необхідним для збільшення його продуктивності. Проект закону 
навряд чи сприятиме фінансуванню сільського господарства. Банки не можуть приймати землю в якості 
застави, оскільки як юридичні особи вони повинні продати її протягом шести місяців. Крім того, 
перепродаж землі протягом п’яти років після купівлі буде обкладений високим податком, що 
перешкоджатиме подальшому розвитку іпотечного ринку землі. Актив, який є вкрай обмежений в тому, хто 
може ним володіти і хто може його купити, має невелику вартість в якості застави і навряд чи сприятиме 
значним обсягам приватного фінансування.  
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Місцеві комунальні компанії, які надають послуги з водопостачання не мають офіційних 
договірних відносин щодо постачання води, яка подається через магістральні канали. 
Витрати на обслуговування магістральних каналів фінансується за рахунок державного 
бюджету. Після завершення будівництва КЗС у 1977 році, економічні та соціальні умови 
змінилися. В галузі поливної води, основи організації перейшли від командної економіки 
до ринкової економіки. У результаті за воду необхідно сплачувати за реальними 
економічними цінами, що змінило основу прийняття рішень, попит на воду та механізми 
збору доходів для оплати комунальних послуг з водопостачання, що надаються КЗС. 
 
Органічне сільське господарство в Україні  
Зважаючи на природні властивості клімату та ґрунту Україна стала одним з провідних 
виробників органічних продуктів. Площа сільськогосподарських угідь, зайнятих під 
органічне виробництво становить більше 270,000 га, завдяки чому Україна входить до 
топ-20 лідерів органічного виробництва та займає перше місце серед країн Східної 
Європи. У 2010 році близько 120 сільськогосподарських підприємств працювали за 
принципами органічного землеробства. Всі підприємства отримали міжнародну 
сертифікацію. 
 
Основні форми органічного виробництва включають зернові, зернобобові та олійні 
культури. Близько 70% органічних продуктів йдуть на експорт, але їх частка на 
внутрішньому ринку зростає (крупи, соки, мед та ін.). Федерація органічного руху була 
утворена у 2005 році та налічує більше 100 членів, до складу яких входять підприємства, 
дрібні сільські землевласники, громадські та державні науково-дослідні організації. У 
2009 році державний сертифікаційний орган «Органік стандарт» отримав міжнародну 
акредитацію. 
 
Розробка національного законодавства у сфері органічного виробництва триває. МАПП 
підготувало проект закону «Про органічне виробництво», запропонований для 
регулювання органічного сільського господарства, переробки та торгівлі, включаючи: 

� мінімальні вимоги до виробництва та обробки, обов’язкові для всіх видів продукції 
з маркуванням «органічна» (екологічна, біологічна) 

� обов’язкову перевірку та сертифікацію виробників та імпортерів органічних 
продуктів на українському ринку 

� правовий захист маркування «органічний продукт» та національної емблеми для 
маркування органічних продуктів 

Закон буде регулювати органічний сектор, а методи органічного виробництва отримають 
державне схвалення та стандартизацію. Органічні продукти стануть впізнаваними для 
споживачів та забезпечуватимуть якість органічних продуктів на ринку. 
 
Тваринництво  
На відміну від росту виробництва сільськогосподарських культур, тваринництво 
залишається в стагнації. З 1991 року спостерігається постійне скорочення поголів’я 
худоби (див. Діаграму 5). Україна є нетто-експортером молока і молочних продуктів та 
нетто-імпортером живих тварин, м’яса та м’ясних продуктів. 

Виробництво молока та молокопродуктів є однією з найважливіших галузей 
тваринництва. Значна частина молокопродуктів надходить з великих комерційних ферм, 
які використовують сучасні технології для забезпечення високої якості продукції. Однак 
переважна частина молокопродуктів надходить від дрібних господарств, які 
використовують застаріле обладнання та мають обмежені навички та ресурси. Як правило, 
такі виробники тримають двох, трьох, іноді навіть до десяти корів. У більшості сіл 
тварини пасуться з весни до осені на загальних сільських пасовищах. У гірських регіонах, 
а саме горах Карпат та Криму, також є сезонний випас влітку на гірських пасовищах. 
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Велика рогата худоба зимує в стайнях, розташованих поруч з пасовищами та 
вигодовується сіном, силосом з кукурудзи або буряковим жомом. 

У приватному секторі доїння в основному здійснюється вручну. У зв’язку з сезонністю 
отелення (40% молодих телят народжуються в період з березня по травень, коли 
з’являється доступ до пасовищ), часто виникає брак молока взимку (сухий період до 
отелення), а з іншого боку виникає надлишок виробництва протягом весни і літа. Багато 
сіл мають центри збору молока, послугами яких часто користується два-три молочних 
заводи. Низька закупівельна ціна молока  часто відповідає низькій якості молока, в свою 
чергу не створюючи стимулів для поліпшення якості молока. 

За даними державної статистики в загальному налічується 4,4 млн. голів великої рогатої 
худоби, з яких 2,6 млн. - молочні корови. Дрібні фермери володіють 66,3% всієї великої 
рогатої худоби, у тому числі 77,5% корів, 55,6% свиней, 83,3% дрібної рогатої худоби та 
47,2% поголів’я птиці. 

  Діаграма 5. Поголів’я худоби та птиці на кінець року 

  

Безпека харчових продуктів, здоров’я рослин і тварин17 
Україна робила зусилля для поступового наближення до санітарних та фітосанітарних 
норм ЄС (СФС). Був прийнятий закон про контроль за залишками ветеринарних 
лікарських препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах 
тваринного походження, кормах та харчових продуктах. До кінця 2009 року Україна була 
в списку країн із затвердженими планами моніторингу залишків для птиці, аквакультури, 
молока, меду та яєць18. Країна має на меті в подальшому розширювати цей перелік. 
Включення до переліку є важливим кроком на шляху до схвалення експорту до ЄС. 
Наразі Україна має право експортувати різні продукти тваринного походження в ЄС для 
годівлі тварин та технічних цілей (наприклад, казеїн). 
 
В рамках адміністративної реформи, розпочатої у 2011 році, Державна ветеринарна та 
фітосанітарна служба була створена на базі колишнього Державного комітету 
ветеринарної медицини - державного агентства, що відповідає за контроль і нагляд за 
харчовим ланцюгом. 
 

                                                           
17 На підставі досліджень: Витрати і вигоди у створенні зони вільної торгівлі між Україною та 
Європейським Союзом, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Київ, 2010 р.  
18 До 2005 року в Україні було введено більше 8001 сумісних з нормами СОТ норм СФС для заміни 
існуючих стандартів, з них 340 були узгоджені з нормами ЄС. Відтоді було розроблено багато інших 
стандартів для сільськогосподарських і харчових продуктів, включаючи: маргарин, вершкове масло, 
майонез, цукор, пиво, безалкогольні напої, кондитерські вироби, алкогольні напої, спиртні напої, корм для 
тварин, змішані кормові добавки та системи годування для худоби. 
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Основні проблеми, пов’язані з наближенням українського СФС законодавства до вимог 
ЄС, існують в секторі виробництва продукції тваринництва. Вони включають зміни в 
законодавстві щодо виключення особистих підсобних господарств з процедури 
обов’язкової ідентифікації і реєстрації тварин, запровадження системи простеження для 
м’ясопереробних  підприємств, а також відтворення пілотного впровадження 
етикетування та маркування для продуктів тваринного походження. Незважаючи на 
матеріали попередніх проектів ФАО та ЄС, ці сфери як і раніше потребують міжнародної 
технічної допомоги. 

Як і для захисту прав споживачів та охорони здоров’я, ветеринарний та фітосанітарний 
контроль є надзвичайно важливим для України, оскільки експортери продуктів 
тваринного походження страждають від обмеженого доступу до ринку ЄС. Проблема 
полягає в тому, що гармонізація стандартів може виявитися занадто витратною для 
виробників та споживачів в Україні. Існує необхідність збалансувати інтереси різних 
економічних агентів в країні.  
Вступ України до СОТ спричинив хвилю реформ, покликаних привести обов’язкові 
стандарти безпеки продуктів у відповідність з міжнародними конвенціями. Україна 
успадкувала систему стандартів і контролю (ГОСТ) від радянської епохи; ця система 
визначає критерії для кожного продукту і вимагає постійного тестування кожної партії 
продукції. ГОСТ не оновлювався протягом 20 років і передбачає непотрібні витрати для 
бізнесу без досягнення мети забезпечення суспільного здоров’я і безпеки. Міжнародні 
стандарти з тих пір перейшли до більш процесно- та ризико-орієнтованих процедур 
моніторингу. Наразі впроваджуються зусилля з реформування та гармонізації системи 
контролю, які відображають масштаби і складність необхідних реформ в системі 
стандартизації. Крім того, низка добровільних стандартів, які вимагаються в окремих 
галузях (а саме GLOBALGAP та HACCP) є значними бар’єрами для доступу до більш 
високовартісних експортних ринків для українських експортерів.  
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3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СЕКТОРУ ТА СІЛЬСЬКОЇ 
МІСЦЕВОСТІ   
МАПП України та Українська академія аграрних наук нещодавно представили для 
громадського обговорення проект Стратегії розвитку аграрного сектору України до 
2020 року19. Стратегія визначає основні проблеми, принципи та підходи державних 
інтервенцій в галузі сільського господарства. Вони включають в себе позитивні 
тенденції в галузі рослинництва та негативні тенденції у: тваринництві, 
використанні ґрунтів, розвитку сільської місцевості, низькому рівні доходів і 
поширеності бідності в сільських районах. Основними пріоритетами розвитку 
сільськогосподарського сектору та сільської місцевості, визначеними в даному 
проекті Стратегії є: 
 

 
Україна також прагне використати кращі світові практики та досвід у рамках розробки 
стратегічного документу для РСГСМ. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

                                                           
19 Документ ще не прийнято  

1. Збільшення виробництва сільськогосподарських культур  
� підвищення економічного потенціалу сільськогосподарських 

екологічних систем; 
� забезпечення ефективного генофонду сортів і гібридів; 
� розробка та впровадження систем для більш ефективного використання 

ресурсів та використання еко-технологій. 
 
2. Розвиток виробництва продукції тваринництва 

� збільшення виробництва молока; 
� підвищення вимог до якості сирого молока; 
� збільшення виробництва м’яса великої рогатої худоби; 
� збільшення виробництва свинини; 
� підвищення інтенсивності виробництва м’яса птиці; 
� відродження вівчарства. 

 
3. Завершення земельної реформи  

� удосконалення земельних відносин;  
� забезпечення раціонального використання землі;  
� збереження, відновлення та підвищення родючості земель;  
� реформування земельних відносин відповідно до вимог ринкової 

економіки та сталого землекористування. 
 
4. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва  

� відновлення матеріально-технічної бази (обладнання, будівель, нових 
технологій); 

� вдосконалення механізму регулювання цін з поєднанням ринкових принципів 
і ефективного державного регулювання;  

� створення ефективної інфраструктури ринку і забезпечення прямого доступу 
фермерів до ринків 

� подальший розвиток сільськогосподарської кооперації.  
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України від 30.11.2011 р. № 1276, Україна має членство у 21 міжнародній організації в 
галузі сільського господарства, лісництва та риболовства. Членство України в цих 
організаціях дозволяє їй брати участь у формуванні аграрної політики на міжнародному 
ринку та активно захищати інтереси національних виробників. 

Україна також є членом ФАО з 2003 року. Це дозволяє Україні обмінюватися передовим 
досвідом завдяки участі в діяльності ФАО, отримувати технічну допомогу, а також брати 
участь у розробці та застосуванні міжнародних стандартів якості та безпеки 
сільськогосподарської продукції. 

Діалог Україна - ЄС з аграрних питань.  
Наразі заходи активно реалізуються в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між 
МАПП України та Генеральним директоратом Європейської комісії у справах сільського 
господарства і розвитку сільських територій. Засідання з аграрних питань в рамках діалогу 
Україна - ЄС проводяться два рази на рік. Засідання робочих груп та зустрічі на 
політичному рівні між Міністром аграрної політики та продовольства України та 
Комісаром ЄС з питань сільського господарства та розвитку сільських територій також 
проводяться. 

Двосторонні переговори між Україною та ЄС про підписання Угоди про створення 
поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA) стартували в лютому 2008 року, 
відразу після того, як Україна завершила переговори по вступу до СОТ. Угода про зону 
вільної торгівлі стане першою угодою нового покоління про створення поглибленої та 
всеосяжної зони вільної торгівлі, яка охоплюватиме усі пов’язані з торгівлею області, 
включаючи механізм врегулювання суперечок. Глибша економічна інтеграція вимагає 
більш високого ступеня відповідності принципам законодавчої бази ЄС. Зона вільної 
торгівлі сприятиме ліквідації так званих «закордонних» перешкод завдяки комплексному 
наближенню нормативно-правових актів до законодавства ЄС у галузі торгівлі.  
 
Рамкові документи, які визначають режим торгівлі між ЄС та Україною, є частиною 
Угоди про партнерство та співробітництво (УПС), яка набула чинності у 1998 році та 
положень Загальної системи преференцій (ЗСП). Останні події в економіці та зокрема 
фінансово-економічна криза, не вплинули на торговельний режим між Україною та 
країнами ЄС. Згідно УПС країни застосовують режим найбільшого сприяння (РНС) та 
обмежують можливість застосування обмежень для імпорту та експорту, в той же час 
ЗСП передбачає нижчі ставки мита, ніж РНС для більш ніж 6000 товарів. Існуюча схема 
передбачає значне зниження ставок мита для більшості промислових товарів, але 
відносно низьке пропорційне зниження ставок для сільськогосподарської продукції.  
Торговельний режим між Україною та країнами ЄС став більш лібералізованим, коли 
Україна вступила до СОТ у 2008 році. Квоти на експорт прокату металу до ЄС були 
скасовані і наразі немає жодних кількісних обмежень на торгівлю між Україною та ЄС. 
Українські товари стали набагато відкритішими для торгівлі завдяки зниженню тарифів та 
обмеженості імпорту, скасуванню експортних обмежень та зобов’язанням з проведення 
реформи технічного регулювання. 

Таким чином, Україна та ЄС мають вельми сприятливий торгівельний режим. Тим не 
менш, подальші поліпшення, безумовно, необхідні. Багато інших країн користуються 
більш широкими преференціями маючи, тим самим, кращі конкурентні позиції на ринку 
ЄС порівняно з українськими виробниками. Переговори щодо ЗВТ+ розпочалися у 2008 
році, маючи на меті взаємне усунення більшості імпортних тарифів та пристосування 
українського законодавства до норм ЄС, створюючи тим самим істотне підвищення 
добробуту для населення України. 
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В урядовій Програмі економічних реформ на 2010-2014 рр. створення зони вільної 
торгівлі з ЄС та інтеграція на внутрішній ринок ЄС визначені як стратегічна мета для 
України, яка повинна бути виконана шляхом впровадження відповідних реформ та 
пристосування законодавчої бази. Президентський закон «Про засади внутрішньої і 
зовнішньої політики» передбачає глибоку інтеграцію України в ЄС, при цьому набуття 
членства є принципом зовнішньої політики. Це ясно вказує на політичну складову дій 
України в найближчому майбутньому. 
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3.1. Огляд і оцінка національного законодавства. 

Стислий огляд українського законодавства для розвитку 
сільськогосподарського сектору та сільської місцевості. 

Президентська програма економічних реформ на 2010-2014 рр. носить назву «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Програма 
здійснюється щорічно на основі річного Національного плану дій (нещодавно прийнятого 
Указом Президента № 187 від 12 березня 2012 року). Цей план передбачає спрощення 
дозвільних процедур, реалізацію податкової та бюджетної реформ, розробку та прийняття 
законів про ринок землі та Державний земельний кадастр, а також реформу енергетичного 
сектору та житлового/комунального господарства. 

Закон України від 24.06.2004р. №1877-IV «Про державну підтримку сільського 
господарства України». Закон визначає основні засади державної політики у бюджетній, 
кредитній, ціновій, нормативній та інших сферах державного управління для 
стимулювання аграрного виробництва, розвитку аграрного ринку та забезпечення 
продовольчої безпеки. 

 
Закон України від 18.10.2005р. №2982-IV «Про основні засади державної аграрної 
політики на період до 2015 року». Цей Закон охоплює цілі, пріоритети, підходи та деякі 
напрямки державної аграрної політики в Україні. Основні засади державної аграрної 
політики у відповідності з цим Законом спрямовані на забезпечення сталого розвитку 
аграрного сектору національної економіки на період до 2015 року, впровадження 
систематичних і комплексних підходів при реалізації конкретних заходів аграрної 
політики усіма центральними та місцевими органами влади. Державна аграрна політика 
ґрунтується на національних пріоритетах, а також на необхідності інтеграції України в ЄС 
та світову економіку. 
 
Постанова Кабінету Міністрів України №1158 від 19.09.2007р. «Про затвердження 
Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року». 
Основною метою Програми є «забезпечення життєздатності сільського господарства, його 
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку, гарантування 
продовольчої безпеки країни, збереження селянства як носія української ідентичності, 
культури і духовності». Деякі заходи програми: 

� розробка програм підтримки розвитку продовольчих ринків та 
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва в рамках членства 
України в СОТ;  

� розвиток малого і середнього бізнесу та співпраці в галузі сільського господарства 
для заохочення до створення робочих місць у сільській місцевості; 

� розробка закону про сільське господарство для встановлення стандартів в галузі 
сільського господарства та харчовій промисловості, раціонального та екологічно-
сприятливого використання земель, збереження зайнятості в сільській місцевості; 

� регулювання розвитку екологічного сільського господарства та системи його 
сертифікації; 

� збереження ґрунтів, запобігання ерозії та впровадження інших екологічних 
захисних заходів за підтримки держави; 
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� розробка національних норм сталої аграрної економіки, з правилами ефективної 
сільськогосподарсько-екологічної практики. 

Проект Закону України від 06.11.2012р. №9610 «Про аграрні розписки» 
Закон регулює відносини, що виникають у процесі складання, видачі, обігу та 
використання аграрних розписок, передбачає порядок їх реєстрації та спрямований на 
створення правових, економічних та організаційних умов для функціонування цих 
документів. Законом визначається, що аграрна розписка є документом, який встановлює 
безумовне зобов’язання боржника на поставку сільськогосподарської продукції, як 
зазначено в документі про якість, кількість, місце і дату доставки. Аграрні розписки 
підтримуватимуть надання оборотного капіталу банками або постачальниками сировини, 
до збору врожаю в заставу майбутнього врожаю20.  

                                                           
20 Розробка Закону відбулася після здійснення високопосадовими особами ознайомчої поїздки до Бразилії у 
2011 році з метою ознайомлення з принципами функціонування заставної системи в якості 
передврожайного інструменту фінансування - допомоги ФАО та ЄБРР. 
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3.2 Огляд і оцінка поточних і запланованих урядових інтервенцій і стратегій для 
розвитку сільськогосподарського сектору та сільської місцевості 
 
У зазначених документах визначені основні принципи, проблеми та бачення щодо 
розробки і реалізації аграрної політики. Аграрна політика в Україні не завжди була 
орієнтована на реформи. Відсутність стратегічного бачення в попередні роки призвела до 
повільних темпів проведення аграрної реформи та непослідовності у прийнятті урядових 
рішень. У коментарі Світового банку зазначається, що «Україна має величезний аграрний 
потенціал для виконання важливої ролі у сприянні забезпеченню світової продовольчої 
безпеки. Однак цей потенціал не був повною мірою використаний у зв’язку з незначними 
доходами фермерських господарств та невідповідною політикою, яка сприяла зниженню 
рівня приватних інвестицій нижче рівня, необхідного для модернізації сектора. Приклади 
непродуманих політичних заходів включають повторювані обмеження на експорт зерна 
(останній раз у 2010-2011 роках, наразі замінені на експортне мито), інтервенції на 
внутрішньому продовольчому ринку з метою контролю за цінами, слабкі сторони у 
забезпеченні виконання контрактів, які обмежили фінансування товарів та механізми 
страхування ризиків, а також незавершений процес земельної реформи».  
Виходячи з поточної ситуації в галузі розвитку сільськогосподарського сектора та 
сільської місцевості, а також проаналізувавши внутрішні і зовнішні умови в цьому 
секторі, МАПП та Українська академія аграрних наук розробили пріоритетні напрямки та 
стратегічні заходи для розвитку сільськогосподарського сектора та сільської місцевості в 
Україні. Пріоритети повинні бути досягнуті в середньостроковій перспективі, а 
передбачені основні заходи є наступними21: 

Таблиця 1. Пріоритетні напрями МАПП (Президентської програми економічних реформ 
на 2010 -2014 рр.) 
 
Пріоритетний напрям Основні заходи 

 
 
 
 
 
Напрям 1  
Реформування ринку 
земель 
сільськогосподарського 
призначення, 
підвищення родючості 
земель, реалізація 
національного проекту 
«Зерно України»  

Захід 1. Створення прозорої схеми регулювання земельних 
відносин, а саме:  

� Розробка проекту закону про спрощення дозвільних 
процедур, які супроводжують розробку, узгодження 
та ратифікацію документів щодо організації 
землекористування; 

� Зменшення кількості організацій, які надають дозволи 
підприємствам; 

� Скасування ліцензій на землекористування та 
оціночну діяльність. Запровадження сертифікації цих 
процедур. 

Захід 2. Розробка механізму економічного стимулювання 
продуктивності земель сільськогосподарського призначення. 
Захід 3. Реалізація національного проекту «Зерно України», а 
саме: 

� Розвиток системи насінництва зернових культур; 
� Використання ресурсозберігаючих технологій при 

обробці ґрунту; 
� Запровадження інвестицій в інновації у виробництві 

                                                           
21 План дій Міністерства аграрної політики та продовольства України на 2012 рік для реалізації Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава»  

23



сільськогосподарського обладнання (сучасних 
комбайнів, тракторів); 

� Створення додаткових потужностей для збереження і 
виробництва зерна  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напрям 2.  
Безпека харчових 
продуктів та 
продовольча безпека 

Захід 4. Погодження нормативних документів з вимогами ЄС 
в галузі стандартизації сільського господарства та продуктів 
харчування. 
Захід 5. Розробка проекту закону про маркування продуктів 
харчування та інформацію для споживачів, узгодженого з 
Регламентом Європейського парламенту та Ради 1169/2011  
Захід 6. Розробка проекту закону про інноваційні продукти 
харчування, узгодженого з Регламентом ЄС 258/97. 
Захід 7. Розробка проекту закону про гігієну харчових 
продуктів, включаючи продукти тваринного походження, 
узгодженого з Регламентом 852/2004 і 853/2004. 
Захід 8. Розробка проекту закону про утримання тварин, що 
стосується вимог до захисту тварин, які виробляють 
продукти харчування та інші товари. Ці вимоги приведені у 
відповідність до Директиви Ради 98/58/ЄC від 20 липня 1998 
р.   
Захід 9. Розробка проекту закону про корми для тварин, 
вирощуваних для виробництва продуктів харчування та 
інших продуктів. Цей законопроект повинен бути 
узгоджений з Регламентом 189/2005/ЄC. 
Захід 10. Розробка проекту закону про харчові продукти 
тваринного походження та побічні продукти тваринного 
походження. Закон повинні бути повинен бути узгоджений з 
Регламентом ЄС 1069/2009 і 142/2011. 
Захід 11. Розробка проекту закону про застосування 
коригувальних дій до деяких законів України (узгодження 
національного законодавства із законодавством ЄС у галузі 
ліцензій, висновків, сертифікатів, договорів та знань, які 
повинні мати оператори продовольчого ринку). 
Захід 12. Розробка проекту закону, що стосується офіційного 
контролю перевірки відповідності нормам українського 
законодавства у сфері продовольчої безпеки та якості 
продуктів харчування, кормів, здоров’я тварин і 
тваринництва. Закон буде узгоджено з Регламентом ЄС 
854/2004, 882/2004, 69/2009 та Директивою Ради №97/78/ЄC 
Захід 13. Розробка нормативно-правових документів у галузі 
ідентифікації сільськогосподарських тварин з метою 
гармонізації з міжнародними стандартами. 

 
 
Напрям 3  
Економічне зростання 
та поліпшення умов 
життя в сільській 
місцевості 

Захід 14. Впровадження нових механізмів фінансової 
підтримки виробників сільськогосподарської продукції 
Захід 15. Удосконалення системи моніторингу цін на ринку 
продовольчих товарів 
Захід 16. Створення системи маркетингової інформації для 
моніторингу оптових ринків сільськогосподарської 
продукції. Застосування логістичної інфраструктури ринків 
сільськогосподарської продукції, інтеграція у світове 
співтовариство 

 
 

Захід 17. Розробка державної стратегії сталого розвитку 
сільської місцевості, а саме: 
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Напрям 4  
Розвиток сільської 
інфраструктури  

- На національному рівні, створення фонду для 
сприяння розвитку сільської місцевості і спеціального 
платіжного агентства; 

- На регіональному рівні, запровадження різних 
моделей управління сільським господарством. 

Захід 18. Створення системи консультаційних послуг для 
сільських жителів та комерційних структур в 
агропромисловому комплексі, із застосуванням: 

- Моніторингу вимог до консультаційних послуг в 
різних областях; 

- Визначення пріоритетів для надання соціальних 
послуг диференційованих по природнокліматичних 
зонах 

 
 
 
 
Напрям 5. 
Отримання 
міжнародної технічної 
допомоги для розвитку 
сектора тваринництва в 
рамках ENPARD  

Захід 19. Реалізація національного проекту «Відроджене 
скотарство» на основі: 

- Моніторингу стану та розвитку тваринництва; 
- Розробки проектів для сімейних та промислових 

фермерських господарств; 
- Удосконалення системи ефективного відтворення в 

молочному тваринництві; 
- Модернізації програми селекції великої рогатої 

худоби; 
- Створення інформаційно-селекційного центру для 

здійснення моніторингу, контролю та координації 
пород тварин; 

- Підтримки інвестицій в молочне тваринництво. 
Захід 20. Розробка програми по збереженню місцевих і 
зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні 
відповідно до вимог ФАО (для збереження генетичних 
ресурсів та біорізноманіття). 

Бюджетна підтримка розвитку сільськогосподарського сектору та сільського 
розвитку 

Після розпаду системи централізованого планування та розподілу в колишньому СРСР, 
уряд продовжував надавати підтримку аграрному сектору у вигляді ресурсів, з 
використанням бартерних та інших негрошових схем. Однак, в останні роки ці схеми не 
застосовувалися, наразі уряд використовує в основному грошові трансферти. МАПП 
фінансує державні бюджетні програми та пов’язані з ними заходи щодо розвитку 
сільського господарства, а саме звільнення від податків та податкові пільги, а також 
часткову компенсацію процентних ставок за комерційними кредитами. Основні принципи 
прямої грошової підтримки описані у вищезазначених законодавчих актах (зокрема, в 
Законі України від 24.06.2004 р. №1877-IV).  

Щорічні обсяги та більш докладні засади бюджетної підтримки визначені у щорічних 
законах про бюджет. У цілому, бюджетний процес полягає в наступному: МАПП щорічно, 
на основі пропозицій обласних Управлінь сільського господарства та продовольства, 
готує бюджетну пропозицію та направляє її до Міністерства фінансів. Після розгляду і 
обговорення пропозиції з Міністерством фінансів та Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі, МАПП подає бюджетну пропозицію на розгляд українського уряду - 
Кабінету міністрів України. Кабінет Міністрів, на основі пропозицій від всіх міністерств, 
готує проект закону про бюджет та передає його в Парламент. Під час обговорення в 
Парламенті та додаткового розгляду Парламент видає Закон про державний бюджет, який 
є обов’язковим юридичним документом.  
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Загальний обсяг бюджетної підтримки сільського господарства у 2012 році становив 8,21 
млрд. грн., або 1,026 млн. дол. США. Це на 22% менше, ніж у 2011 році. 33% від 
загального бюджету МАПП будуть спрямовані на забезпечення прямої підтримки 
сільського господарства, яке в останні роки знаходиться на найнижчому рівні. У Таблиці 2 
представлений детальний розподіл бюджетної підтримки відповідно до бюджетної 
класифікації22 
 
Таблиця 2 Підтримка сільськогосподарського виробництва у 2012 р. (000 грн., на рівні 8,0 
грн.:1 дол. США), 
 
Статті бюджету відповідно до міністерської та 
програмної класифікації бюджетних видатків та 
кредитування 

Загальний 
фонд  

Спеціаль
ний фонд 

Всього 

                                      Фінансування 
1. Заходи з профілактики хвороб 
сільськогосподарських культур, заходи з профілактики 
інфекцій худоби  

34000 - 34000 

2. Державна підтримка розвитку хмелярства і 
закладення нових насаджень плодових дерев та 
винограду   

50000 1075000 1075000 

3. Часткова компенсація вартості електроенергії для 
поливу  

50000 - 50000 

4. Фінансова підтримка оптових ринків  
сільськогосподарської продукції  

200000 - 200000 

5. Фінансова підтримка тваринництва  - 732000 732000 
Кредитна підтримка  

Надання кредитів для приватних фермерських 
господарств 

- 27800 27800 

Фінансова підтримка на лізинговій основі 25000 5024 30024 
(Джерело - Додатки № 3 та № 4 до Державного бюджету України на 2012 рік) 

Бюджетні асигнування на розвиток сільськогосподарського сектору та сільської 
місцевості надаватимуться в наступні роки. Бюджетна підтримка виробництва 
тваринницької продукції, фруктів, а також підтримки дрібних господарств та сільських 
територій буде узгоджуватися з доходами бюджету та макроекономічною ситуацією. 
МАПП та український уряд, як очікується, будуть зацікавлені в отриманні підтримки в 
рамках ENPARD для пріоритетних галузей, перерахованих в національній стратегії 
розвитку сектора сільського господарства та сільської місцевості. Це тим більш важливо 
враховуючи реформу ССП ЄС. Українські сільськогосподарські виробники, як правило, не 
знають про планування таких змін. 

                                                           
22 Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік»: 
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3.3. Як відповідні програми Уряду узгоджуються з підходом ENPARD 

ENPARD являє собою реальну можливість для подальшої модернізації сільського 
господарства та села в Україні. Крім угод про фінансування, ENPARD дозволить 
забезпечити поширення моделей і практик, які застосовуються у державах, які нещодавно 
приєдналися до Європейського Союзу. Крім того, ENPARD буде підтримувати 
зацікавлених сторін в аграрному секторі з метою отримання переваг від розширення 
доступу до європейського ринку, особливо після укладення DCFTA. 
 
До програм Уряду України в галузі розвитку сільськогосподарського сектору та сільської 
місцевості може бути включений підхід ENPARD, не в останню чергу у зв’язку з 
процесом наближення до вимог ЄС, який був розроблений з огляду на поставлену на 
мету інтеграцію в ЄС. Напрями інтервенцій ENPARD відповідають пріоритетним 
напрямам МАПП (Президентської програми економічних реформ на 2010 -2014 рр.): 

Напрям 1: Економічне зростання та поліпшення умов життя в сільській місцевості. 
Прогнозування виробництва, переробки і споживання продукції тваринництва, розвиток 
племінної бази для тваринництва. 
Напрям 2: Безпека харчових продуктів та продовольча безпека. Регуляторна політика 
для забезпечення сталого і стабільного розвитку тваринництва, подальшої гармонізації 
законодавства і стандартів якості зі стандартами ЄС. 
Напрям 3: Розвиток сільської інфраструктури. Розвиток співпраці фермерів, 
фермерських об’єднань, нетрадиційних методів ведення сільського господарства та 
несільськогосподарських бізнесів, розвиток сільських територій, форм і методів 
організації тваринництва у відповідності до досвіду сусідів - країн ЄС.  
Напрям 4: Державне управління та розвиток потенціалу громадянського 
суспільства. Розвиток потенціалу урядових і неурядових партнерів, підтримка 
розширення послуг, державно-приватного партнерства.  

3.4 Аналіз політики і стратегії  
 
Незважаючи на новий акцент на сільському господарстві, визначений у стратегії розвитку 
галузі сільського господарства, реалізація політики здійснюється недостатньо. Існує 
необхідність визначити першорядність пріоритетів 

o Розвиток сільської місцевості є одним з пріоритетних напрямів у рамках 
Національної індикативної програми на 2011-2013 роки (Програма «Рідне 
село»). Однак, бюджетні кошти на фінансування жодного елемента програми 
не були виділені. У той же час, на підтримку сільського господарства було 
заплановано виділити більше 1 млрд. дол. США. Необхідно розробити 
механізм підтримки розвитку сільської місцевості, включаючи засоби для 
залучення коштів шляхом спільного фінансування та розподілу витрат. 
Підтримка фінансування розвитку сільської місцевості, як правило, 
ініціюється донорами, остаточне рішення приймається органами виконавчої 
влади при розподілі бюджетних коштів. 

o В галузі сільського господарства та на селі існує дві основних групи: агро-
корпорації (152, кожна з яких володіє більш ніж 10,000 га угідь) та домашні 
господарства, на частку яких припадає близько 50% від вартості продукції. 
Бюджетна підтримка в державному секторі направлена на великі 
сільськогосподарські підприємства. Думки розділилися щодо відповідного 
розподілу ресурсів між цими групами. З одного боку, підтримка 
малозабезпечених передбачає менші податки та обсяги експорту, ніж 
підтримка великих підприємств, проте це відбувається за рахунок збіднення та 
знегод нижчих категорій населення. 
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o В сільській місцевості проживає 15 млн. чоловік, з них 0,7 млн. чоловік 
працевлаштовані, а більшість класифікується як самозайняте населення. 
Цільовим заходом для МАПП є об’єднання 70% сільських виробників у 
певний кооператив. Проте чіткого уявлення про засоби та механізми для 
такого об’єднання немає. 

� Статистичні дані є обмеженими, оскільки актуальна інформація про обсяги 
виробництва може поставити під загрозу переговорний процес і підписання 
контрактів на товарні культури. 

� Система прямого фінансування підтримки виробництва не передбачає заходів по 
забезпеченню дотримання системи норм, навіть в умовах наявності численних 
доказів екологічної шкоди, пов’язаної з неналежною практикою господарювання. 

� Немає визначення або визначених повноважень у галузі розвитку сільської 
місцевості. Статистичні дані та показники по цьому сектору також обмежені. 

� Відсутня інституційна спроможність в галузі розвитку сільської місцевості на 
центральному та місцевому рівнях, з деякими ознаками намірів включення функції 
забезпечення розвитку сільської місцевості до структурних підрозділів МАПП.  

� Існує дефіцит політики щодо розвитку молочного сектора. Тваринництво, 
особливо молочне, значною мірою знаходиться у сфері діяльності 
домогосподарств, зважаючи на вільний доступ до комунальних та державних 
пасовищ. 

� Існуючі схеми виділення державних коштів здаються надійними та ефективними, 
особливо з урахуванням обсягів коштів, що виділяються. Однак, прозорість таких 
схем є проблемою, оскільки існує мало інформації про процес виділення коштів. 
Будь-які спроби долучити до існуючої системи схему підтримки розвитку сільської 
місцевості, ймовірно, вимагатимуть розвитку інституційної спроможності, 
враховуючи розміри країни. Немає окремого платіжного агентства в аграрному 
секторі для виплати державних субсидій, їх розподіл здійснюється через 
Казначейство, а призначаються вони в основному для великих 
сільськогосподарських підприємств. 
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4. ОЦІНКА ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ  

4.1 Оцінка діяльності державних органів з управління, реалізації та моніторингу 
підходу ENPARD  

Провідні установи, відповідальні за розробку і реалізацію аграрної політики в Україні 
представлені в Додатку 1. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України23. Згідно з Указом 
Президента України № 500/2011 від 23.04.2011р. Міністерство аграрної політики та 
продовольства України є центральним органом виконавчої влади, відповідальним за 
розробку аграрної політики та забезпечення продовольчої безпеки країни. Міністерство 
також відповідає за розробку аграрної політики в: 

� галузі переробки аквакультури та рибній промисловості;  
� галузі охорони, використання і відновлення водних ресурсів;  
� галузі регулювання рибальства;  
� галузі ветеринарної медицини, ветеринарної та фітосанітарної політики (СФС);  
� галузі захисту прав на сорти насіння;  
� галузі земельних відносин;  
� галузі лісового та мисливського господарства, а також  
� галузі контролю і нагляду в АПК.  

 
Міністерство активно співпрацює з іншими зацікавленими сторонами. Воно ініціювало 
обговорення питань розвитку сільськогосподарського сектору та сільської місцевості в 
рамках круглих столів за участю навчальних інститутів, міжнародних донорських 
проектів, фермерських асоціацій та НУО. Наприклад, в Міністерстві є три спільні комісії 
за участю усіх зацікавлених сторін, які постійно займаються питаннями ринку землі, 
розвитку сільськогосподарського ринку та розвитку сільської місцевості.  

Організаційна структура МАПП представлена в Додатку 1. Міністерство також 
співпрацює з обласними (25) та місцевими аграрними управліннями, іншими 
міністерствами та центральними органами виконавчої влади. МАПП матиме інституційну 
спроможність для здійснення та моніторингу заходів відповідно до ENPARD за умови 
достатніх бюджетних асигнувань та забезпечення додаткових можливостей для навчання 
(наприклад, пов’язаного з очікуваною реформою ССП). Співробітники МАПП мають 
досвід подібної підготовки, отриманої в ході реалізації фінансованого ЄС Проекту SWAP- 
RURAL. 

Іншими основними установами, які беруть участь у забезпеченні розвитку 
сільськогосподарського сектору та сільської місцевості є: 

� Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, яка несе відповідальність 
за безпеку харчових продуктів від «лану до столу» 

� Державне агентство земельних ресурсів України, яке відповідає за земельну 
реформу і розробку земельного кадастру 

� Національна академія аграрних наук України забезпечує наукову підтримку для 
розвитку агропромислового комплексу. Вона включає в себе ряд наукових центрів, 
лабораторій, науково-дослідних станцій та інших об’єктів.  

� Національна академія наук України: Інститут економіки та прогнозування  

                                                           
23 www.minagro.gov.ua 
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� Сільськогосподарська дорадча служба, яка має 70 регіональних консультативних 
відділень та надає консультації сільськогосподарським підприємствам усіх 
розмірів. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» (2004 р.) 
визначає правові засади для здійснення поширення сільськогосподарських знань та 
регулює відносини у цій галузі. Закон гарантує державну підтримку поширення 
сільськогосподарських знань в рамках надання соціально-орієнтованих послуг та 
передбачає надання платних консультаційних послуг. Однак у 2011 році кошти з 
державного бюджету, передбачені для вказаних послуг не були виділені, що 
змусило постачальників послуг забезпечувати фінансування з альтернативних 
джерел. 

4.2 Оцінка зацікавлених сторін в галузі сільського господарства та сільської 
економіки для управління, реалізації та моніторингу підходу ENPARD   

Асоціація фермерів та приватних землевласників України. Асоціація налічує 100,000 
членів та фінансується за рахунок членських внесків, починаючи з 2 гривень за гектар 
землі в рік. Вона представляє інтереси фермерів і землевласників. У порівнянні з 
кількістю приватних землевласників (понад 6 млн.) Асоціація представляє інтереси 
«старих» селян (фермерів, які отримали землю на початковому етапі реструктуризації 
колективних господарств і деяких приватних домогосподарств). Асоціація ще дуже слабка 
для забезпечення участі у розробці політики та серйозного впливу на уряд. Тим не менш, 
МАПП дуже зацікавлене у заохоченні цих партнерів до представлення консолідованого 
бачення виробників. Отже, участь цієї організації є важливою для представлення фермерів 
та землевласників.  

Всеукраїнська громадська організація «Союз учасників сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів України», створена у 2010 році, працює в основному в 
галузі розробки правових норм для кооперативів. НУО співпрацює з проектом АМР США 
«АгроІнвест». 

НУО «Інститут сільського розвитку», Київ, має значний досвід підтримки Міністерства 
у співпраці з міжнародними програмами та проектами  технічної допомоги.  

Місцеві органи влади у співробітництві з сільськими громадами в змозі реалізовувати 
проекти розвитку сільської місцевості за умови забезпечення достатнього фінансування і 
якщо сільські общинні лідери отримають відповідну підготовку. Необхідні деякі 
законодавчі зміни, пов’язані з формуванням бюджету (децентралізована модель). 
Відповідний досвід вже накопичений проектами місцевого розвитку ЄС в Україні. 

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» є науковою членською організацією, 
орієнтованою на корпоративних клієнтів, національних та міжнародних, які займаються 
агробізнесом в Україні.  

4.3 Оцінка потреби в навчанні зацікавлених сторін в галузі сільського господарства 
та сільської економіки 

Усі вищезгадані установи потребують підтримки для розвитку інституційної 
спроможності. Фермерські асоціації могли б скористатися досвідом ЄС у галузі розвитку 
інституційної спроможності, оскільки вони знаходяться на початковій стадії розвитку. 
Підготовка до здійснення Програми ENPARD повинна включати в себе наступні заходи: 

� Визначення повноважень і функцій установ та навчання персоналу; 
� Формування керівного комітету ENPARD; 
� Консультації та розробку програми, яка відображала б національні пріоритети 

щодо РСГСМ та її подання на затвердження ЄС (необхідний досвід ЄС); 
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� Підготовчий проект - уроки, засвоєні з досвіду нових держав-членів ЄС щодо 
успішних заходів та структур, що ведуть до пілотних проектів; 

� Реалізація пілотних проектів. 
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5. ОГЛЯД ПОТОЧНИХ ПРОГРАМ  

5.1. Збір та порівняння даних з різних джерел  
 
За інформацією МАПП, дванадцять проектів міжнародної технічної допомоги 
здійснювали діяльність в аграрному секторі у 2012 році. Канадське агентство 
міжнародного розвитку (CIDA) реалізує п’ять проектів, уряд Швейцарії (SDC) два 
проекти, Європейський Союз, ФАО, АМР США, Данія та Нідерланди - по одному 
проекту.24 

� CIDA підтримує розвиток підприємництва в галузі молочного скотарства та 
садівництва, розвиток інфраструктури та покращення якості в зерновому секторі, 
розширення аграрного співробітництва, а також запровадження компоненту 
ґендерної рівності. 

� Швейцарський уряд фінансує проекти з розвитку ринків органічної продукції 
шляхом вдосконалення національного законодавства, розширення послуг по 
сертифікації органічної продукції та розширення доступу виробників до ринку. 

� Європейський Союз підтримує зусилля, спрямовані на підвищення якості та 
безпеки харчових продуктів та сільськогосподарської продукції з метою зміцнення 
інституційної спроможності для реалізації сільськогосподарської політики і 
надання допомоги у наближенні до вимог законодавства ЄС у контексті інтеграції 
до спільного адміністративного простору ЄС. 

� АМР США фінансує удосконалення структурних і правових реформ в аграрному 
секторі та розвиток земельних відносин та ринкової інфраструктури.  

� Уряд Данії фінансує розвиток сектора молочних продуктів та плодово-ягідних 
культур шляхом підтримки малих аграрних підприємств та поліпшення каналів 
поставок. 

� Уряд Нідерландів надає підтримку в розробці законодавчих і нормативних актів з 
консолідації земельних, водних та лісових ресурсів. 

� ФАО надає консультативну допомогу у розробці ефективної аграрної політики.  

База даних проектів міжнародної технічної допомоги містить інформацію про 120 
проектів, які були реалізовані в українському аграрному секторі та галузі розвитку 
сільської місцевості за останні 10 років. База даних була розроблена для Міністерства 
аграрної політики та продовольства України фінансованим ЄС Проектом «Виконання 
Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики 
добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід)». Призначення бази даних 
полягає в забезпеченні для Міністерства «корпоративної пам’яті» щодо заходів в рамках 
надання технічної допомоги та моделей передової практики, а також сприяння 
Міністерству в ефективному управлінні сектором. У той же час, вона стане у нагоді 
донорам при розробці майбутніх програм підтримки розвитку сільськогосподарського 
сектору та сільської місцевості та сприятиме підвищенню ефективності реалізації та 
координації проектів.   

База даних містить різну інформацію про проекти, реалізовані в секторі, їхню діяльності 
та результати, включаючи описи донорських програм, окремі звіти по проектах, наукові 

                                                           
24 «Панорама аграрного сектора України», 2011 р.  
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праці, матеріали з ключових заходів, аналіз сектора та під-сектора, матеріали засобів 
масової інформації, посилання на відповідне законодавство та нормативно-правові акти 
тощо. База даних знаходиться у веденні МАПП, інформація регулярно оновлюється 
донорами міністерства, міжнародними фінансовими установами та самими проектами. В 
даний час доступ до бази даних забезпечується МАПП за запитом. Більш докладна 
інформація про поточні проекти, пов’язані з сільським господарством представлена 
нижче. 

Фінансований ЄС Проект «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ 
та реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі 
(секторальний підхід) SWAP-RURAL»25 покликаний сприяти виконанню Україною 
зобов’язань щодо змін в аграрному секторі, які Україна взяла на себе при вступі до СОТ.  

Метою Проекту є сприяння тісному співробітництву між Україною та ЄС і гармонізації 
українських стандартів з вимогами СОТ до українського аграрного сектору для 
забезпечення більш широкого доступу до зовнішніх ринків та сприяння у створенні 
належних умов для вільної та цивілізованої торгівлі на внутрішньому ринку. 

МАПП є бенефіціаром проекту. Секторальний підхід застосовується в реалізації Проекту 
та складається з трьох технічних компонентів, спрямованих на підвищення безпеки 
харчових продуктів, ринкову інфраструктуру та розвиток сільської місцевості, а також 
загальний адміністративний компонент для підтримки МАПП у розвиткові 
управлінської/адміністративної інституційної спроможності та координації застосування 
секторального підходу в рамках діяльності за вказаними трьома компонентами. 

Кожен компонент включає в себе ряд конкретних заходів, а саме: 
� Інституційний розвиток передбачає поліпшення координації зусиль донорів в 

аграрному секторі, сприяння політичному діалогу між Україною та ЄС та 
зміцнення інституційної спроможності МАПП. У відповідності з цим компонентом 
забезпечується розвиток інституційної спроможності МАПП, таким чином, 
ключові співробітники Міністерства підготовлені до інтеграції України в ЄС; 

� У рамках компоненту безпеки харчових продуктів надається технічна допомога 
для удосконалення української системи безпеки харчових продуктів та 
гармонізації українських стандартів продовольчих товарів з міжнародними; 

� У рамках компоненту розвитку ринкової інфраструктури надається допомога у 
здійсненні Національної програми підтримки та розвитку оптових ринків 
сільськогосподарської продукції, розробці проектів нормативно-правових актів та 
рішень, необхідних для розвитку мережі оптових ринків, а також підтримка 
розвитку оптового ринку в пілотному регіоні; 

� У рамках компоненту розвитку сільської місцевості, Проект буде залучено до 
розробки та громадського обговорення національної стратегії розвитку сільської 
місцевості, щоб забезпечити обмін інформацією з НУО та іншими зацікавленими 
сторонами за допомогою вебсайту та розробки Інтернет-порталу, а також 
створення робочої групи для координації інших аналогічних проектів, що 
фінансуються ЄС. 

АМР США. «АгроІнвест» це п’ятирічний проект (2011-2016 рр.). Метою Проекту є 
надання технічної допомоги для прискорення та розширення економічного підйому в 
Україні шляхом підтримки сільського господарства та збільшення внеску країни в 
забезпечення світової продовольчої безпеки. Проект «АгроІнвест» сприятиме 
прискоренню широкомасштабного економічного відновлення і росту за рахунок більш 

                                                           
25 http://swap-rural.org.ua/ 
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відкритої і конкурентоспроможної сільськогосподарської галузі. Проект складається з 
трьох компонентів: 

1. Підтримка стабільної, орієнтованої на ринок політики 
2. Стимулювання доступу до фінансування 
3. Сприяння розвитку ринкової інфраструктури для малих та середніх виробників 

 
Однією з головних цілей Проекту «АгроІнвест» є сприяння розробці аграрної політики, 
яка є більш передбачуваною та орієнтованою на ринок, що призведе до збільшення 
інвестицій і сталого зростання сектора. Для цього Проект «АгроІнвест» бере участь у 
розвитку реалізації орієнтованої на ринок, СОТ-сумісної стратегії політичних реформ і 
надає допомогу уряду України (УУ) та громадянському суспільству в реалізації стратегії. 
 
CIDA. «Канадсько-український проект якості та безпеки зерна» (2011-2014 рр.).26 
Проект спрямований на розвиток можливостей Державного центру сертифікації і 
експертизи  зерна  та  продуктів його переробки щодо перевірки якості зерна та 
забезпечення продовольчої безпеки шляхом надання Центральній лабораторії та 
регіональним лабораторіям хлібної інспекції технічної допомоги та лабораторного 
обладнання. Проект був розроблений, щоб допомогти системі державної хлібної інспекції 
виконати вимоги акредитації Міжнародної організації по стандартизації (ІSО) та 
Міжнародної асоціації з торгівлі зерном і кормами (GAFTA). Проект також сприяє 
розширенню можливостей розвитку кар’єри для жінок в сільському господарстві. Він 
спирається на досягнення Проекту «Якість зерна та система сільськогосподарського 
кредитування - Фаза II». 
 
ООН: Поточна діяльність ООН в Україні в значній мірі орієнтована на розвиток 
інституційної спроможності та розробку законодавства, регулювання та політики. Крім 
цього, ООН має гарні можливості для підтримки та ведення конструктивного діалогу в 
перерахованих пріоритетних областях і досягнення цілей в галузі підзвітного і прозорого 
врядування, сталого розвитку, соціальної інтеграції, регіональної стабільності та 
співробітництва.27  

ФАО: GCP/RER/026/AUS Проект «Підвищення стійкості дрібних фермерів до 
наслідків зростання цін на продовольство за рахунок використання ідентифікації та 
реєстрації тварин в Україні».  
Основними результатами є: 

� Обізнаність основних зацікавлених сторін щодо процедури ідентифікації тварин 
� Розробка інституційних рамок для електронної ідентифікації тварин та системи 

відстеження  
� Створення інфраструктури для збору, аналізу та передачі інформації про тварин, а 

також скануючого обладнання для читання номерів 
� Нарощування потенціалу операторів системи електронної ідентифікації та 

відстеження тварин  
� Пілотна система відстеження перевірена і рекомендована для застосування на 

національному рівні28 

ООН ФАО: Система надзвичайних профілактичних заходів з попередження 
транскордонних захворювань тварин, шкідників і хвороб рослин (EMPRES) – 
компонент здоров’я тварин 
ФАО забезпечує регіональні проекти в рамках програми технічної співпраці, щоб 
допомогти приборкати спалахи хвороб тварин, вирішуючи низку питань, у тому числі 
                                                           
26 http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb%5Ccpo.nsf/projEn/Z020985001 
27 Рамкова програма партнерства Уряду України - ООН на 2012 -2016 рр. 
28 Проектний документ ФАО для GCP/RER/026/AUS 
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удосконалення нагляду, лабораторної діагностики та розробки планів дій в надзвичайних 
ситуаціях. Був обраний регіональний підхід, у той час як міжнародна підтримка також 
вважається необхідною для прийняття до уваги регіональних та міжнародних аспектів 
кризи. 

Світовий банк: Проект «Видача державних актів про право власності на землю та 
розвиток системи кадастру в Україні» сприятиме створенню національної системи 
кадастру та реєстрації прав власності, виділенню земельних ділянок фізичним особам у 
сільській місцевості на справедливій основі, встановленню їх права власності шляхом 
видачі державних актів на землю, а також заохоченню реструктуризації господарств у 
більш ефективні об’єднання. Проект працює в напрямку досягнення цілей у встановлені 
терміни, до завершення періоду реалізації проекту. Прогрес із виконанням великих 
картографічних контрактів, необхідних для створення індексних кадастрових карт відстає 
від графіка. Державний земельний кадастр є ключовим для подальшого розвитку 
земельної реформи та ринку землі29.  

5.2. Основні показники  

Співпраця між ЄС та його східними партнерами - Республікою Вірменія, 
Азербайджанською Республікою, Республікою Білорусь, Грузією, Республікою Молдова 
та Україною - є невід’ємною частиною зовнішніх відносин ЄС. У галузі розвитку 
сільськогосподарського сектору та сільської місцевості, секторні діалоги ведуться у 
відповідних підкомітетах в рамках Угод під партнерство і співробітництво. Для 
зміцнення співробітництва з країнами-партнерами в галузі сільського господарства, 
Комісія приступила до розробки загального підходу до підтримки сектору через 
Програму європейського сусідства для сільського господарства та розвитку 
сільської місцевості - (ENPARD). Очікується, що ENPARD допоможе країнам-
партнерам більш ефективно працювати на зовнішніх ринках, повною мірою скористатися 
майбутніми Угодами про створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі 
(DCFTA) для стимулювання розвитку сільського господарства всередині країни та 
сприяння впровадженню довгострокових стратегій розвитку сільськогосподарського 
сектору та сільської місцевості.30  
 
Незважаючи на багатофункціональну роль сільського господарства і важливість розвитку 
сільської місцевості, ситуація на селі далека від ідеальної: безробіття, відсутність 
інфраструктури, відсутність несільськогосподарського бізнесу, розвитку співробітництва 
тощо. Бюджетний процес нерозвинений та потребує перегляду за активної участі 
сільських громад. Необхідно забезпечити розробку бюджетів для розвитку сільської 
місцевості, а також впровадження нових підходів у бюджетному процесі, залучати до 
участі сільських жителів, керівників сільських громад, державно-приватні партнерства та 
забезпечувати активну участь великого бізнесу (агрохолдингів).  

Визначення показників розвитку сільської місцевості буде необхідно структурувати по 
програмах, наприклад: 

� Розширення прав і можливостей сільських громад шляхом зміцнення потенціалу 
місцевих адміністрацій та сприяння участі місцевих громад у діяльності в галузі 
розвитку сільської місцевості. 

� Підтримка визначення та здійснення орієнтованого на попит 
сільськогосподарського виробництва та післязбиральних проектів організаціями 
виробників: додавання вартості сільському виробництву, диверсифікація сільської 
діяльності, можливості працевлаштування та доступу до ринків. 

                                                           
29 Довідкова інформація Світового банку: Україна (робочий документ) 
30 План роботи самміту «Східного партнерства», який відбудеться восени 2013 року  
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_roadmap_en.pdf 
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� Підвищення рівня розуміння можливостей реагування на зміну клімату та 
зниження рівня ризиків, пов’язаних з екстремальними погодними умовами 
шляхом розробки конкретних регіональних і общинних програм, спрямованих на 
відповідні і належні практики.  
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6. СВОТ АНАЛІЗ СЕКТОРУ ТА МОЖЛИВІ МАЙБУТНІ ПРІОРИТЕТИ  

6.1. СВОТ аналіз сектору  
 
Сектор аграрного виробництва є вразливим для ряду ризиків та тенденцій як природного, 
так і антропогенного характеру з потенціалом виникнення значного негативного впливу 
на сільське господарство. Забезпечення життєздатності сільського господарства, його 
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку, гарантування 
продовольчої безпеки країни, збереження селянства як носія української ідентичності, 
культури і духовності є основними цілями поточної стратегії розвитку сільської 
місцевості України. При розробці цієї стратегії був застосований СВОТ аналіз.  
 
Сильні сторони:  

� Порівняльні переваги в сільському господарстві і харчовій промисловості, з 
величезними площами родючих орних земель; 

� Сильний природний потенціал для експорту основних сільськогосподарських 
товарів: пшениці, соняшнику і інших культур; 

� У порівнянні з країнами ЄС, менш витратна робоча сила; 
� Агрохолдинги здатні до організації ефективного виробництва та експорту; 
� Доступ до великих ринків СНД та вступ до СОТ; 
� Політика розвитку сільського господарства з акцентом на розвитку 

підприємництва. 
 
Слабкі сторони: 

� Вразливість до ряду ризиків, включаючи ерозію ґрунту, посухи, повені, проливні 
дощі та заморозки; 

� Неконкурентоспроможні товари та недостатній розвиток продукції більш високої 
вартості, на яку є попит на зовнішніх ринках; 

� Низька продуктивність у порівнянні з країнами ЄС; 
� Бюджетні програми підтримки мають обмежену прозорість, віддають перевагу 

сільськогосподарським підприємствам, які впроваджують невідповідну політику 
та несталі методи господарювання; 

� Напівнатуральне сільське господарство ведеться на мільйонах дрібних і 
роздроблених земельних ділянок; 

� Нерозвиненість ринкової інфраструктури, у тому числі обробки, зберігання, 
пакування, переробки, охолодження і розподілу продукції; 

� Недостатня кількість ринкових досліджень і розробок; 
� Незавершена земельна реформа зменшує інвестиційні можливості для фермерів; 
� Відсутність політики розвитку сільської місцевості або фінансованих програм; 
� Слабо розвинена сільська інфраструктура. 

 
Слабкі сторони: 

� Вразливість до ряду ризиків, включаючи ерозію ґрунту, посухи, повені, проливні 
дощі та заморозки; 

� Неконкурентоспроможні товари та недостатній розвиток продукції більш високої 
вартості, на яку є попит на зовнішніх ринках; 

� Низька продуктивність у порівнянні з країнами ЄС; 
� Бюджетні програми підтримки мають обмежену прозорість, віддають перевагу 

сільськогосподарським підприємствам, які впроваджують невідповідну політику 
та несталі методи господарювання; 
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� Напівнатуральне сільське господарство ведеться на мільйонах дрібних і 
роздроблених земельних ділянок; 

� Нерозвиненість ринкової інфраструктури, у тому числі обробки, зберігання, 
пакування, переробки, охолодження і розподілу продукції; 

� Недостатня кількість ринкових досліджень і розробок; 
� Незавершена земельна реформа зменшує інвестиційні можливості для фермерів; 
� Відсутність політики розвитку сільської місцевості або фінансованих програм; 
� Слабо розвинена сільська інфраструктура. 

 

 
Можливості: 

� Нові економічно ефективні та екологічно сприятливі технології мають великий 
потенціал; 

� Модернізація системи управління якістю сприятиме розширенню доступу до 
нових міжнародних ринків для продукції більш високої вартості; 

� Угода про асоціацію з ЄС та DCFTA відкриють нові ринки; 
� Збільшення попиту на сільськогосподарську продукцію; 
� Покращення інвестиційного та бізнес-клімату дозволить збільшити інвестиції в 

сектор з боку місцевих та іноземних джерел; 
� Завершення земельної реформи та формування ефективного ринку землі створить 

нові можливості в сільськогосподарському секторі; 
� Удосконалення сільської інфраструктури шляхом розбудови доріг та соціальних 

структур підтримуватиме розвиток бізнесу в сільській місцевості а, отже, рівень 
зайнятості та доходів; 

� Україна має можливість стати найбільшим виробником органічної продукції в 
Європі; 

� Потенційний попит на біопаливо в ЄС (виробництво олійних культур ріпаку) 
Загрози: 

� Ерозія ґрунтів та зниження родючості земель у зв’язку з інтенсивним 
використанням; 

� Використання виробниками комунальних пасовищ, з відсутністю стимулів для 
комерціалізації; 

� Можлива невдача щодо поліпшення ділового та інвестиційного клімату, з 
перешкоджанням подальшому розвитку та конкурентоспроможності; 

� Повільний прогрес у прийнятті міжнародних стандартів;  
� Слабкі зв’язки в ланцюгах поставок і відсутність доступу до ринків для невеликих 

первинних виробників; 
� Відсутність національної племінної бази, залежність від імпортних порід і кросів;  
� Наміри здійснення інтеграції одночасно по різних напрямках (DCFTA з ЄС, 

Митний союз з країнами СНД тощо);  
� Політичні проблеми здатні уповільнити розвиток експортних ринків; 
� Заходи щодо захисту ринку з боку Митного союзу (Росії, Білорусі, Казахстану); 
� Скорочення чисельності населення, особливо в сільській місцевості. 

6.2. Перелік найбільш важливих пріоритетних напрямів  
 
Слабкі сторони, згадані вище, перешкодили появі більш сталої моделі розвитку, за якої 
економічне зростання іде на користь суспільства в цілому, залишаючись при цьому 
екологічно нейтральним, і навіть сприятливим. Терміни, як правило, є 
короткостроковими, а дії ризикованими. 
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Загалом, існує необхідність сприяння багатофункціональній ролі сільського господарства 
як більш сталої моделі розвитку сільської місцевості, включаючи аграрну систему, яка 
краще пов’язана з ринками та забезпечує сім’ям та фермерам більш високий спосіб життя 
та рівень доходів. Ці потреби повинні бути розглянуті в рамках всеохоплюючої програми 
розвитку сільської місцевості, яка гарантуватиме послуги та підтримку для дрібних 
фермерів, а також інвестиції у сільську інфраструктуру як засіб створення середовища 
проживання, яке забезпечує хоча б мінімальний рівень комфорту, щоб сільська молодь 
могла бачити перспективи на майбутнє і залишитися в сільській місцевості. 
 
У той же час розвиток сільської місцевості повинен знаходитися в межах 
сільськогосподарської політики, яка включає поліпшення функціонування ринку землі, 
відкриття міжнародних ринків за допомогою торгових угод, удосконалення сертифікації 
та стандартів контролю якості на всіх рівнях, а також сприяння застосуванню екологічно 
безпечних методів господарювання. Конкретні пропозиції є наступними:  
 

� розробка Національного кодексу сталого розвитку сільського господарства для 
регулювання належної сільськогосподарської практики; 

� розробка програм підтримки розвитку продовольчих ринків та 
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва;  

� сприяння розвитку малого та середнього бізнесу і співпраці в сільському 
господарстві в якості засобу для заохочення створення нових робочих місць у 
сільській місцевості; 

� регулювання розвитку органічного землеробства та системи його сертифікації; 
� розробка закону про сільське господарство з наданням юридичної сили викладеним 

вище пропозиціям.  
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7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ РЕАЛІЗОВАНІ 
В ДВОСТОРОННЬОМУ КОНТЕКСТІ  

Центральним органом виконавчої влади, який відповідає за європейську інтеграцію є 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.  

Основними двосторонніми інститутами/платформами України – ЄС є: 
� самміт Україна - ЄС, Рада з питань співробітництва Україна - ЄС 

� Комітет з питань співробітництва Україна - ЄС 

� Підкомітети в структурі Комітету з питань співробітництва Україна - ЄС  

ЄС та його держави - члени є найбільшими донорами України. З 1991 року допомога з 
боку ЄС склала більше 2,5 млрд. євро. Фінансова допомога Україні з боку ЄС 
збільшується: обсяг щорічного двостороннього фінансування (Національний план дій) 
збільшився з 47 млн. євро у 2002 році до 116 млн. євро у 2009 році.31  

Національна індикативна програма на 2011-2013 роки (3 роки: 470 млн. євро) передбачає 
збільшення бюджету на 27%, з акцентом на набутті чинності Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС (включаючи створення DCFTA), а також управлінні кордонами, 
енергетикою та зміною клімату. Технічне та фінансове співробітництво з ЄС підтримує 
амбіції України щодо наближення до ЄС. ЄС, його держави-члени та інші донори 
підтримують європейський вибір України і бажають співпрацювати з Україною в наданні 
допомоги для розробки та реалізації її стратегічних планів та пропонуванні європейських 
рішень для подолання проблем. 

Як привілейований партнер ЄС, а також в рамках Європейської політики сусідства, 
Україна отримує переваги від Європейського інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП). 
У відповідності з цим інструментом, співпраця ЄС з Україною перейшла від звичайної 
технічної допомоги до більш істотної і цілеспрямованої підтримки реформ і процесу 
інтеграції в ЄС. Рамковою основою фінансової та технічної співпраці ЄС з Україною є 
Порядок денний асоціації Україна – ЄС, прийнятий Радою з питань співробітництва в 
листопаді 2009 року. Він готує і полегшує вступ в силу Угоди про асоціацію. У Порядку 
денному асоціації визначаються пріоритети, які вимагають прийняття невідкладних 
заходів напередодні вступу в силу Угоди. Це спільна відповідальність ЄС та України. У 
2010 році список пріоритетних напрямів дій був спільно узгоджений Україною та ЄС. 

Поточна програма фінансового та технічного співробітництва ЄС підтримує амбітну 
програму реформ в Україні. Більше 250 проектів наразі впроваджуються у багатьох 
галузях, регіонах і містах України. Допомога ЄС зосереджена зокрема, на підтримці 
демократичного розвитку та ефективного врядування, реформі регулювання та розвитку 
адміністративного потенціалу, розвитку інфраструктури та забезпеченні ядерної безпеки. 
Фінансування проектів ЄС в Україні здійснюється у формі грантів, контрактів і все 
частіше у формі бюджетної підтримки32. Фінансований ЄС Проект «Виконання Україною 
зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства в 
сільському секторі (секторальний підхід) SWAP-RURAL» наразі є єдиним діючим 
проектом в аграрному секторі.  
 

                                                           
31 http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/tech_financial_cooperation/index_en.htm 
32 http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/overview/index_en.htm 
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Пріоритетні напрями допомоги ЄС  

Відповідно до Національної індикативної програми на 2011-2013 рр., Україна отримає 
орієнтовно 470,05 млн. євро в рамках ЄІСП. Вони включають 43,37 млн. євро, 
призначених для програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (CIB), та 30,79 млн. 
євро для програм політики гуртування. 
 
Пріоритетними напрямами в для  НПВ на 2011-2013 рр. є  
 

Пріоритетний напрям 1: Ефективне врядування та верховенство права. 
Пріоритетний напрям 2: Сприяння вступу в силу Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (у тому числі DCFTA). 
Пріоритетний напрям 3: Сталий розвиток 

 
 
Національна стратегія для України (2007 – 2013 рр.) незабаром втратить силу. Нова 
Національна стратегія на 2014-2020 рр. визначить три пріоритетні галузі. Це дасть 
можливість Україні обрати розвиток сільськогосподарського сектору та сільської 
місцевості в якості одного з пріоритетних напрямів. У переліку пріоритетів у Порядку 
денному асоціації Україна – ЄС на 2011-12 рр., у розділі розвитку сільськогосподарського 
сектору та сільської місцевості говориться, що «Сторони співпрацюють для підтримки 
підготовки України до впровадження законодавчих норм ЄС, представлених у 
відповідних додатках до Угоди про асоціацію, зокрема, шляхом розширення діяльності по 
розвитку діалогу в аграрному секторі, зокрема шляхом підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, у тому числі співпраці по 
реалізації програм підвищення якості продукції»33. 

Рамкова програма партнерства (РПП) Уряду України - ООН на 2012 -2016 рр. та її 
узгодженість з ENPARD. 
Провівши серію консультацій протягом 2010 року, установи Організації Об’єднаних 
Націй та уряд України домовилися про підписання Рамкової програми партнерства (РПП) 
уряду України та Організації Об’єднаних Націй на 2012-2016 рр. В рамках процесу її 
узгодження з Програмою економічних реформ уряду України на 2010-2014 роки, 
національними Цілями розвитку тисячоліття (ЦРТ) та іншими національними політиками 
і стратегіями, агенції ООН визначили низку пріоритетів, які були перетворені у Рамкову 
програму партнерства ООН та Уряду України. Є чотири взаємопов’язаних тематичних 
областей, в рамках яких ООН і уряд України домовилися про співпрацю: (і.) стале 
економічне зростання і скорочення масштабів бідності, (іі.) соціальний розвиток, (ііі.) 
врядування, (іv.) охорона навколишнього середовища та подолання наслідків зміни 
клімату.  

Як відзначається у Президентській програмі економічних реформ, ресурси та «аграрний 
потенціал» України є одними з найвищих у світі. Однак такий потенціал 
«використовується вкрай неефективно». «Низька конкурентоспроможність продукції та 
недотримання міжнародних стандартів якості та безпеки», «низька економічна 
ефективність сільськогосподарського виробництва та використання застарілих 
технологій», а також низький рівень інвестицій не дозволяють створювати гідні робочі 
місця та забезпечувати доходи в сільській місцевості.  

Україна зможе користуватися Системою обліку фермерських господарств (FADN), яка є 
єдиною системою, яку ООН допоможе запровадити уряду України для збору, обробки та 
використання інформації про сільськогосподарських виробників.  

                                                           
33 Перелік пріоритетів у Порядку денному асоціації Україна – ЄС на 2011-12 рр. 
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Наразі фінансування двосторонньої підтримки розвитку сільськогосподарського сектору 
та сільської місцевості в Україні з боку ЄС здійснюється через регіональний розвиток. Це 
означає, що ресурси розподіляються між різними отримувачами і важко відстежити, 
скільки грошей було насправді витрачено на РСГСМ.  

Порядок денний ENPARD для України 
 
ENPARD для України має бути узгоджена та підтримувати пріоритетні напрями МАПП, 
зазначені, зокрема, в Президентській програмі економічних реформ. Не всі компоненти 
Програми можуть бути вирішені в рамках ENPARD, але наступні мають стратегічне 
значення для України, є сумісними з іншими національними цілями (наприклад, РПП 
Україна - ООН, див. вище) та мають регіональні наслідки: 

� Заходи щодо збереження і поліпшення родючості земель шляхом боротьби з 
ерозією, забрудненням і заохочення використання методів сталої обробки; 

� Сприяння гармонізації законодавства України в галузі захисту продуктів 
харчування («з лану до столу») зі стандартами ЄС для того, щоб захистити 
внутрішніх споживачів і відкрити для українських виробників можливості для 
експорту; 

� Сприяння в розробці та реалізації схем надання фінансової допомоги фермерам для 
підвищення якості тваринництва та обробки ґрунту; 

� Фінансування реалізації національної стратегії розвитку сільської місцевості, 
особливо у відношенні сільської інфраструктури;  

� Підтримка розвитку національної мережі сільських дорадчих послуг;  
� Розвиток сектору тваринництва за рахунок підтримки проекту відродження 

тваринництва з особливим акцентом на заходах з підвищення генетичної якості 
національного поголів’я.  

 
Тим не менше, основною перешкодою для України, яка стримує ефективні дії, є 
відсутність узгодженого бачення або політики щодо сільського господарства та розвитку 
сільської місцевості. Таким чином, першим пріоритетом у порядку денному ENPARD для 
України є підняття РСГСМ на вищий рівень, в якості спеціального пріоритету або 
принаймні під-пріоритетного напряму програм на 2014-2020 рр. Цей процес повинен бути 
ініційований МАПП. Пропоновані напрями діяльності для ENPARD представлені вище в 
розділі 3.3  
 
Пропоновані інституційні механізми реалізації програм РСГСМ  
 

� Представництво ЄС в Україні - координація на політичному рівні  
� Міністерство аграрної політики та продовольства України - визначення 

політики, пріоритетів та багаторічної програми, а також узгодження умов ENPARD  
� Міністерство економічного розвитку і торгівлі України - координація ENPARD 

з точки зору загального співробітництва Україна - ЄС (як центральний орган 
виконавчої влади відповідальний за європейську інтеграцію) 

� Міністерство інфраструктури України - координація планів розвитку 
інфраструктури (транспорту, водопостачання тощо) з розвитком сільських 
територій  

� ООН/ФАО - передача знань, незалежний посередник та оцінювач державної 
політики  
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8. ВИЯВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГАЛИН ТА ПРІОРИТЕТІВ ТА 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МАЙБУТНІХ ДІЙ 

Співпраця між ЄС та його східними європейськими партнерами - Республікою Вірменія, 
Азербайджанською Республікою, Республікою Білорусь, Грузією, Республікою Молдова 
та Україною - є невід’ємною частиною зовнішніх відносин ЄС. Країни Східного 
партнерства утворюють два дискретні географічні блоки: країн Південного Кавказу, куди 
входять Грузія, Вірменія і Азербайджан, та країн Центральної Європи, куди входять 
Молдова, Україна та Білорусь. 
 
Східна Європа (СЄ) 
Білорусь, Молдова та Україна 
Євразійські степи та чорноземи Молдови 
та України, болота, ліси і суглинні 
ґрунти Білорусі 

Південний Кавказ (ПК) 
Вірменія, Азербайджан і Грузія 
Закавказзя, кордон Східної Європи та Південно-
Західної Азії, який визначається басейном р. 
Кура-Аракс між Чорним і Каспійським морями 

  
 
Платформи є основним інструментом багатостороннього Східного партнерства (СП). 
Вони відображають чотири основні галузі співробітництва між країнами - партнерами та 
ЄС, а саме: 

� Демократія, належне врядування та стабільність (платформа 1); 
� Економічна інтеграція та зближення з політикою ЄС (платформа 2);  
� Енергетична безпека (платформа 3) та 
� Контакти між людьми (платформа 4). 

 
Відповідно до Загальних керівних принципів та процедурних правил багатосторонніх 
платформ Східного партнерства (5 червня 2009 р.), була створена Група з питань 
розвитку сільськогосподарського сектору та сільської місцевості Східного партнерства. 
Генеральний директорат з питань розвитку сільськогосподарського сектору та сільської 
місцевості керує Групою з питань розвитку сільськогосподарського сектору та сільської 
місцевості, а Генеральний директорат з питань розвитку та співробітництва забезпечує 
узгодженість пропозицій Групи з політикою та керівними принципами ЄС в галузі 
розвитку. 
 
Завдання Групи, затверджені учасниками регіонального технічного семінару з питань 
розвитку сільськогосподарського сектору та сільської місцевості в країнах Східного 
партнерства, що відбувся у Брюсселі 19 листопада 2012 року, є наступними: 

� сприяння обміну досвідом і передовою практикою в галузі сталого розвитку 
сільського господарства і сільської місцевості в країнах ЄС та в країнах-партнерах, 
у тому числі щодо галузевих стратегій, політики та розвитку інституційної 
спроможності, 

� підтримка подальшого розвитку і реалізації Програми європейського сусідства для 
сільського господарства та розвитку сільської місцевості, шляхом виявлення 
секторних проблем, що є спільними для країн-партнерів та підтримка партнерів у 
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розробці спільних рішень, які будуть застосовуватися на національному та 
регіональному рівні, 

� підвищення рівня узгодженості та уникнення дублювання заходів, впроваджуваних 
країнами-партнерами на національному та регіональному рівні.  

 
Діяльність Групи включатиме: 

� Обмін інформацією та передовим досвідом між учасниками (у формі презентацій 
та обміну думками), у тому числі щодо політичних підходів, процедурних вимог 
(участі зацікавлених сторін), адміністративних та організаційних вимог тощо, 

� Визначення напрямів діяльності, які можуть бути враховані при визначенні 
програм, які будуть спільно фінансуватися ЄС та/або міжнародними фінансовими 
інститутами (МФІ). 

8.1. Оцінка регіональних відмінностей і розбіжностей в аграрній промисловості та 
розвитку сільської місцевості, у тому числі в секторі тваринництва   

В цілому існують чіткі відмінності між країнами Південного Кавказу та Східної Європи, 
що входять до складу Східного партнерства. У країнах Південного Кавказу «само 
зайняті» дрібні власники становлять 97,33% усіх власників і здійснюють практично усе 
виробництво продукції рослинництва і тваринництва. Само зайняте населення, як і в 
країнах Східної Європи, не має фінансової чи статистичної ідентифікації і не сплачує 
ніяких податків, крім зборів або податків на землю на місцевому рівні. Статистичні дані є 
дуже загальними, несистемними, без даних по діяльності на ринку, економічним розмірам 
або фактичним робочим одиницям.  
 
Присадибні ділянки землі, що належать сільському населенню в результаті розподілу 
земель (за винятком Білорусі), підрозділяються на окремі земельні ділянки, по типу, 
включаючи городи. Це, в поєднанні з невеликим рівнем об’єднання або кооперації, 
призводить до того, що сільське господарство є заснованим на селянських господарствах. 
Спостерігається відсутність інфраструктури для пакування, зберігання, обробки та 
розподілу або ринкових мереж. Це обмежує можливість додавання вартості за рахунок 
якості та більшої сезонної доступності і зниження втрат. 
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Таблиця. Землекористування і землеволодіння у країнах СП та країнах ЄС-27  

A. Землекористування: СП6 (ПК3 та СЄ3) порівняно з ЄС-2734 

 ПК3  СЄ3  ЕЄ-27  ВСЬОГО  

Загальна площа угідь  18.63 млн. га  84.51млн. га  400.42 млн. 
га  

503.56 млн. 
га  

Сільськогосподарські угіддя 
га  

9.91 млн. га  53.92 млн. 
га  

170 млн. га  233.8 млн. 
га  

Сільськогосподарські угіддя 
% 

53.2%  63.8%  42.5%  46%  

Орні землі  3.25 млн. га  42.62 млн. 
га  

97.3 млн. га  143.2 млн. 
га  

Постійні  0.57 млн. га  1.33 млн. га  10.9 млн. га  12.8 млн. га  

Інше  5.60 млн. га  9.97 млн. га  61.8 млн. га  77.37 млн. 
га  

Б. Землеволодіння: СП6 (ПК3 та СЄ3) порівняно з ЄС-27 

Населення, всього  16.7 млн.  58.82 млн.  502.5 млн.  578.02 млн.  

Сільське, % 45%  31.55%  23%  24.5%  

Сільське, всього 7.51 млн.  18.56 млн.  115.57 млн.  141.64 млн.  

Зайняте в аграрному  
секторі, % 

44.3%  9.2%  5.2%  6.7%  

Зайняте в аграрному  
секторі 

7.4 млн. 5.35 млн.  26 млн.  38.75 млн.  

Кількість господарств 2.7 млн.  7.8 млн.  14 млн.  24.5 млн.  

Середній розмір  HH 1.48 га  1.4 га 14 га   

Приватні / HH 97.33%  45.9%  47%35)  63.41%  

С/г підприємства 2.67%  54.1%  53%   
 
Загальним для країн Південного Кавказу, особливо після посухи 2007 року та обмежень 
на імпорт продукції традиційних постачальників зерна, є поштовх до розробки надійної 
системи поставок продуктів харчування, особливо пшениці. Ця мета здійснюється за 
підтримки територіальних виплат та субсидій на придбання вхідних ресурсів, що 
надаються через механізми Казначейства.  
 
Поштовх до виробництва зерна просуває ініціативи по консолідації земельних ділянок, як 
формальній, так і за допомогою законодавчих механізмів для виробничих і 
сільськогосподарських кооперативів, у поєднанні з фіскальними заходами, спрямованими 
на ліквідацію бар’єрів, у тому числі рівня обороту та ПДВ. У цих країнах також існують 
значні проблеми у відношенні вимоги щодо зрошення і, як наслідок, проблеми з 
солоністю у зв’язку з неналежною практикою господарювання. У свою чергу це 

                                                           
34 Статистика по ЄС-27 за даними Євростату, СП6, що є в наявності, та не на тій самій основі 
35 Визначається як менше 1 ESU = €  1200  
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призводить до втрати земель для обробки, а також виникнення значних площ 
невикористовуваних земель - просто залишених власниками. 
 
Як контраст, в країнах Східної Європи є дуже великі підприємства, зокрема в Білорусі та 
Україні. Проте, в Україні та Молдові є також дуже велика кількість власників невеликих 
земельних ділянок, включаючи городи, які стикаються з тими самими проблемами і 
перешкодами на шляху розвитку, які існують в країнах Південного Кавказу, єдиною 
відмінністю є краща якість ґрунту та кращі кліматичні умови. 
 
У країнах Південного Кавказу є дуже великі державні та комунальні пасовища, які 
використовуються в якості єдиного джерела випасу худоби, що належить індивідуальним 
власникам. Масовий випас тварин на цих пасовищах, а також на літніх пасовищах в 
горах, що також утворюють приграничні зони, призводить до виникнення проблем в 
галузі управління пасовищами і контролю хвороб тварин, як місцевих, так і 
транскордонних. Перелік наявних та зоонозних інфекцій в регіоні досить великий. У 
тваринницькій галузі України та Молдови, худоба переважно належить дрібним 
власникам та випасається на прилеглих общинних територіях, тим самим обмежуючи 
виробництво та спричиняючи велике навантаження на (неорганізовані) пасовища та 
ґрунтові води, оскільки тварини розміщуються на подвір’ях господарств. 
 

8.2. Рекомендації по заходах, які можуть/повинні бути реалізовані в регіональному 
контексті 

Україна бере активну участь у різних регіональних платформах та ініціативах ЄС, а саме 
Східному партнерстві, Центральній європейській ініціативі, ГУАМ та: 

� Регіональному співробітництві, направленому, зокрема, на вирішення питань, 
пов’язаних із забезпеченням тісного міждержавного співробітництва в галузі 
транспорту і енергетики, а також сталого управління природними ресурсами, в 
основному водними. Україна бере активну участь у роботі Групи високого рівня 
щодо розширення основних транс-європейських транспортних коридорів в 
сусідніх країнах і регіонах, а також у Конференції міністрів транспорту та 
енергетики країн ЄС - Чорноморсько-Каспійського басейну, і в роботі утворених 
робочих груп.  

 
� Транскордонному співробітництві (ТКС), спрямованому на соціально-

економічний розвиток прикордонних територій, забезпечення ефективного 
управління кордонами та контактами, якому сприяв малий проект ТКС та його 
наступник - Програми Сусідства (ПС). Україна бере участь у чотирьох ПС, а саме 
програмах Польща-Білорусь-Україна, Словаччина-Угорщина-Україна, Румунія-
Україна та CADSES (програмі для Центрального,  Адріатичного, Дунайського та 
Південно-Східного Європейського простору). В рамках програм сусідства 
Словаччина-Угорщина-Україна та Польща-Білорусь-Україна були опубліковані 
декілька оголошень про подання пропозицій, відібрані проекти та укладені 
контракти.  

 
Україна знаходиться в географічному блоці з Молдовою і Білоруссю, які є важливими 
торговими партнерами з комунікаціями та зв’язками, які мають важливе значення для 
транспортних мереж та мереж передачі електроенергії. Україна є найбільшим 
виробником зерна, насіння соняшнику, олії та рапсу в цьому блоці. У той же час, Україна 
є традиційним імпортером білоруської продукції тваринництва та молдавських фруктів і 
винограду. Таким чином, сільське господарство в цьому блоці є частково доповнюваним, 
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проте всі країни зацікавлені в більш високих стандартах якості для отримання доступу до 
ринків третіх країн.  
 
Теми, що представляють спільний інтерес включають:  
 

� Створення багаторівневої системи врядування (за участю місцевих, регіональних, 
національних рівнів у прийнятті та реалізації рішень), транскордонного 
співробітництва, регіональних інноваційних систем, класифікації регіонів та ролі 
малих міст в якості основ збалансованого розвитку; 

� Подальший розвиток транскордонного співробітництва в рамках майбутніх 
програм Європейської політики сусідства та Східного партнерства і збільшення 
частки фінансових ресурсів, що виділяються на забезпечення транскордонної та 
територіальної співпраці в наступний період фінансування;  

� Ініціювання та заохочення спільних засідань урядових установ, залучених у 
розвиток сільськогосподарського сектору та сільської місцевості; 

� Забезпечення рівних позицій регіонального розвитку між країнами-партнерами, як 
в управлінні, так і в прийнятті рішень; 

� Створення та підтримка спільних заходів в галузі розвитку сільськогосподарського 
сектору та сільської місцевості, у тому числі передачі знань, 

� Створення і використання загальної бази даних генетичного матеріалу для худоби 
та польових культур; 

� Сприяння гармонізації законодавства; 
� Організація форумів та конференцій; 
� Розробка та використання загальної системи маркетингової інформації; 
� Визначення регіональних продуктів та поділ потреб/конкретного попиту; 
� Організація спільного навчання зацікавлених сторін, залучених у розвиток 

сільськогосподарського сектору та сільської місцевості,  
� Підтримка створення асоціацій місцевих та регіональних органів влади;  
� Забезпечення збалансованого регіонального розвитку через конкретні регіональні 

підходи в галузі розвитку сільськогосподарського сектору та сільської місцевості. 
 
Рамкова основа для багатостороннього співробітництва  
Основні спільні регіональні риси, які в більшій чи меншій мірі спостерігаються в 
кожному з секторів РСГСМ країн Східного партнерства, можуть бути об’єднані у дві 
групи, а саме: (а) Обмеження та недоліки ланцюгів постачання агропродовольчої 
продукції та (б) Інституційні та політичні обмеження і недоліки: 

A. Обмеження та недоліки ланцюгів постачання агропродовольчої 
продукції:  

A.1 Роздробленість угідь та відсутність співпраці та інтеграції виробників  

A.2 Низький рівень професіоналізму та підготовки кадрів у сільських громадах  

A.3 Прогалини в стандартах, правилах, законодавстві та порівняльних 
показниках  

A.4 Відсутність продовольчої безпеки стратегічних зернових продуктів і 
продуктів тваринного походження   

A.5 Застарілі технології та відсутність відповідної інфраструктури в сільській 
місцевості  

A.6 Відсутність нормативів або стимулів для відповідної практики 
господарювання  
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Б. Інституційні та політичні обмеження і недоліки:  

Б.1 Нерозвинена система безпеки харчових продуктів: санітарно-ветеринарної 
безпеки  

Б.2 Відсутність політики розвитку сільської місцевості, призначених 
повноважень або бюджетних коштів  

Б.3 Зосередженість на субсидуванні виробництва без дотримання норм 

Б.4 Необхідність визначення пріоритетності великої кількості пріоритетів та 
включення їх до бюджетних програм  

 
Усі перераховані вище проблеми можуть бути диференційовані по кожній країні за 
масштабом, підходами до підтримки сектора, стратегічними пріоритетами та цілями, а 
також ступенем участі в торгівлі, проте спільність проблем і деяких способів їх 
вирішення, забезпечує платформу для подальшого розгляду регіональних заходів, які 
могли б забезпечити підтримку і вигоди для всіх країн регіону. Ці сфери 
підтримки/потреби можуть бути віднесені до трьох тематичних областей, а саме: 
 
1. Політика розвитку сільськогосподарського сектору та сільської місцевості, 

розробка інституційної та нормативної бази: 
Сільське населення в усіх країнах Східного партнерства давно сприймається як данина та 
часто ігнорується в процесі розробки політики і програм. Одним із наслідків цього 
політичного вакууму стала поступова депопуляція сільських територій, оскільки 
економічно активне населення мігрує у міста або за кордон. Ці негативні демографічні 
тенденції, в поєднанні з потребою у активному працюючому населенні для підтримки 
сільськогосподарської галузі, вимагають розробки більш надійної політичної та 
інституційної основи.  
 

1.1 Політика розвитку сільської місцевості, повноваження та бюджетні 
ресурси 

1.1.1 Необхідність чіткої політики розвитку сільської місцевості, визначених 
повноважень та стратегічних пріоритетів в рамках бюджетних програм  

1.1.2 Потреба у політиці та програмах по забезпеченню продовольчої безпеки 
стратегічних зернових продуктів і продуктів тваринного походження,  
переорієнтації виробничих субсидій та фінансування для забезпечення 
дотримання норм/удосконалення методів та стандартів 
агрогосподарювання  

1.2 Стандарти і нормативи 
1.2.1 Необхідність ліквідації прогалин у стандартах, нормативах, законодавстві 

щодо агропродовольчої продукції, а також порівняльних показниках по 
продукції (валового прибутку) 

1.2.2 Необхідність розробки систем забезпечення безпеки харчових продуктів і 
стандартів здоров’я тварин  

 
2. Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора і галузі тваринництва, 

а також сталої продуктивності праці  
2.1 Управління земельними ресурсами та поліпшення стану навколишнього 
середовища 

2.1.1 Необхідність розробки політики та програм ліквідації фрагментованого 
землеволодіння і відсутності співпраці та інтеграції  виробників 
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2.1.2 Необхідність розробки програм для підвищення професіоналізму та 
професійної підготовки сільськогосподарських та 
несільськогосподарських зацікавлених сторін 

2.1.3 Необхідність сприяння розширенню доступу та використання відповідних 
технологій та відповідної інфраструктури в сільській місцевості 

2.1.4 Необхідність розробки раціональних та контрольованих норм належної 
практики сільського господарювання 

 
3. Розвиток сільської місцевості, очолюваний громадами 

3.1 Поліпшення якості життя і підтримка диверсифікації економічної 
діяльності 

3.1.1 Необхідність більшого сприяння розвиткові сільської місцевості на чолі з 
сільськими громадами для поліпшення умов життя на селі 

3.1.2 Необхідність сприяння системам підтримки і заходам щодо стимулювання 
(сталої) диверсифікації сільської економіки, соціальної та культурної 
діяльності  
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9. ВИСНОВКИ ТА ЗАСВОЄНІ УРОКИ  

Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна, насіння соняшнику, 
соняшникової олії та ріпаку. У той же час процеси реструктуризації і приватизації в 
аграрному секторі, які тривали з 1990-х років призвели до серйозних диспропорцій в 
аграрному виробництві36. Прикладами таких диспропорцій є наступні:  

� підвищення виробництва експортно-орієнтованих монокультур: пшениці, 
соняшнику, ріпаку;  

� інтенсифікація виробництва, яка супроводжувалася ігноруванням сівозміни та 
наукових обмежень для певних культур (соняшнику), призвела до критичного 
стану ґрунту та значних вимог до екосистем (Україна має одну з найбільших в 
Європі часток ріллі у структурі землекористування) 

� стагнація і зниження показників в секторі тваринництва (сектор все ще не досяг 
перевищив рівнів, досягнутих у 1990 році) 

� дуальна структура сільськогосподарського виробництва: величезні агрохолдинги з 
одного боку, і мільйони дрібних власників з іншого. Частка традиційних 
сімейних ферм дуже мала.   

� сільське безробіття, занепад соціальної інфраструктури в сільській місцевості, 
депопуляція тощо.  

Стратегія РСГСМ повинна враховувати ці слабкі сторони та пропонувати ефективні 
заходи протидії їм.  

1. Занадто висока концентрація сільськогосподарського виробництва в 
агрохолдингах призвела не тільки до збільшення експортного потенціалу 
сільськогосподарської галузі, але і викликала різні негативні наслідки, зокрема: 
експорт капіталу з реального сектору до офшорних зон, формування сильного лобі 
проти запровадження принципів сталого сільського господарства на основі 
відповідної сівозміни та підвищення родючості ґрунтів, використання органічних 
добрив. Це лобі використовує ринкову владу великих гравців, щоб гарантувати 
переваги у галузі державної підтримки та каналів збуту (інфраструктури та 
експортних механізмів). Аграрна політика повинна бути орієнтована на галузь в 
цілому і забезпечити також дрібним власникам можливість для модернізації та 
утилізації продукції на сільськогосподарських ринках, доступ до ресурсів, фінансів 
і державної підтримки з обов’язковим дотриманням вимог сталого розвитку 
сільського господарства. 

Стратегія повинна запропонувати ефективні заходи щодо концентрації виробництва та 
угідь 

2. Розуміння багатофункціональної (соціоекономічної) ролі аграрного сектору 
повинно бути не тільки проголошене, але і застосоване у національному 
законодавстві та регулюванні. Таким чином, потрібен перегляд і оновлення 
стратегічних документів, з акцентом на багатофункціональній і соціоекономічній 

                                                           
36 Ці рекомендації засновані на аналізі, представленому у науковій доповіді «Українська модель аграрного 
розвитку та її соціоекономічна переорієнтація», Гаєць В., Бородіна O., Прокопа І., Національна академія 
наук України, Інститут економіки та прогнозування  
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ролі сільського господарства. Проект Стратегії розвитку України у період до 2020 
року як і раніше ще занадто орієнтований тільки на виробництво. 

 

3. Стале агрогосподарювання: кодекс сталого агрогосподарювання повинен бути не 
лише розроблений, але і бути обов’язковим для усіх виробників. Виконання його 
вимог має бути пов’язане з наданням державної підтримки. У цьому напрямку 
необхідно використовувати міжнародний досвід застосування екологічно 
безпечних технологій (сівозміни, збереження земель, спеціальних заходів, 
органічного виробництва тощо). Крім того, з урахуванням зростаючого 
міжнародного інтересу до органічного виробництва продовольства, країні 
необхідно використовувати природні переваги для масового органічного 
виробництва. Сектор тваринництва потребує особливої уваги в порядку денному 
співпраці по підвищенню природної економічно ефективної бази кормів та 
використання передового досвіду розведення та селекції (міжнародного досвіду). 
У той же час розведення великої рогатої худоби забезпечує більші обсяги 
органічних добрив для рослинництва і є більш екологічно безпечним. 

 

4. Сільський розвиток: сільські громади повинні бути в центрі державної 
підтримки. Передовий досвід, накопичений в рамках реалізації пілотних проектів, 
повинен бути використаний в якості моделі. Сільські громади повинні мати 
прямий доступ до державної підтримки, донорів та благодійних фондів. 
Агрохолдинги, які використовують місцеві ресурси (землі, воду тощо) повинні 
сплачувати орендні платежі сільським громадам за використання ресурсів. 
Диверсифікація сільськогосподарської діяльності є важливим засобом підвищення 
якості життя і розвитку людського потенціалу. Вивчення досвіду країн ЄС у цій 
сфері та застосування кращих практик є вкрай важливим для української аграрної 
політики. Нарешті, у цій дуже важливій галузі є необхідність подальшого 
стимулювання розвитку кооперативів, виробничих об’єднань та товариств 
землевласників. Їхня роль у розвитку сільській місцевості повинна бути 
розширена. Необхідно винести уроки з досвіду країн ЄС про те, як підвищити 
рівень ефективної зайнятості населення та розвитку малого і середнього бізнесу в 
сільській місцевості. 

Завершуючи оцінку потенціалу України щодо розвитку сільськогосподарського сектору 
та сільської місцевості, дослідницька група підкреслила, що розвиток 
сільськогосподарського сектору та сільської місцевості має стати пріоритетом Порядку 
денного асоціації Україна - ЄС.  

МАПП, Академія, сільськогосподарські організації та інші зацікавлені сторони прагнуть 
брати участь в розробці та пристосуванні порядку денного ENPARD для потреб України. 
Цей процес повинен бути ініційований МАПП. Розуміння багатофункціональної ролі 
розвитку села та забезпечення сталості такого розвитку повинно бути в центрі цієї 
співпраці. 
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9.1. Пункти загального регіонального порядку денного для Групи з питань розвитку 
сільськогосподарського сектору та сільської місцевості   

1 Політика розвитку сільськогосподарського сектору та сільської місцевості, 
розробка інституційної та нормативної бази 
 

1.1 Політика розвитку сільської місцевості, повноваження та бюджетні ресурси  
1.1.1 Проблема: відсутність політики розвитку сільської місцевості, визначених 

повноважень або стратегічних пріоритетів в рамках бюджетних програм. 
1.1.2 Проблема: включення механізмів дотримання норм до заходів державної 

підтримки, спрямованих на підвищення продовольчої безпеки стратегічних 
зернових продуктів та продуктів тваринного походження. 

1.2 Стандарти і нормативи 
1.2.1 Прогалини в стандартах, нормативах, законодавстві та порівняльних 

показниках 
Проблема: необхідність розробки спільних стандартів, що відповідають 
міжнародним стандартам та стандартам ЄС, включення заходів із забезпечення 
дотримання - моніторингу і механізмів перевірки існуючих нормативів 

1.2.2 Нерозвинена система безпеки харчових продуктів і здоров’я тварин 
Проблема: відповідність СФС стандартам, особливо ветеринарно-санітарним 
стандартам для тварин і продуктів тваринного походження 

2 Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора і галузі 
тваринництва, а також сталої продуктивності праці  
 

2.1 Управління земельними ресурсами та поліпшення стану навколишнього 
середовища  

2.1.1 Роздробленість угідь та відсутність співпраці та інтеграції виробників 
Проблема: переважання дрібних і роздроблених земельних ділянок призводить 
до неефективної та ненадійної поставки сільськогосподарської продукції  

2.1.2 Низький рівень професіоналізму та підготовки кадрів у сільських громадах 
Проблема: доступ до навчання і освіти для сільських товаровиробників за 
рахунок розширення послуг, відкриття шкіл та коледжів фермерства  

2.1.3 Застарілі технології та відсутність відповідної інфраструктури в сільській 
місцевості  
Проблема: застарілі та неефективні системи для виробництва і післязбиральної 
діяльності, у тому числі зберігання, обробки, реалізації та організації ринків  

2.1.4 Регіональний кодекс належного агрогосподарювання 
Проблема: розробка Кодексу належного агрогосподарювання та механізмів 
підтримки, у тому числі в галузі водопостачання і зрошення  

3 Розвиток сільської місцевості, очолюваний громадами  
3.1 Поліпшення якості життя і підтримка диверсифікації економічної діяльності 
3.1.1 Сприяння розвиткові сільської місцевості на чолі з сільськими громадами  

Проблема: механізм для забезпечення участі громадськості у розробці політики 
та стратегії в галузі розвитку сільськогосподарського сектору та сільської 
місцевості 

 
Перша пропонована тема для Групи з питань розвитку сільськогосподарського сектору та 
сільської місцевості (технічний семінар - 19 листопада 2012 р.): 

«Що таке розвиток сільської місцевості?» 
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10. Посилання та ВИКОРИСТАНІ джерелА 

Аграрна реформа в дії, Міністерство аграрної політики та продовольства України, 2011 р. 

Аграрна, біоенергетична та продовольча політика в Україні - аналіз, висновки та 
рекомендації, редактори: Штрубенхофф, Мовчан, Бураковський, Київ   

Барометр земельної реформи, випуск № 1, серпень 2012 р., проект «Барометр земельної 
реформи: інформаційно-адвокаційна кампанія»  
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11. ДОДАТКИ 

Додаток 1: Організаційна структура Міністерства аграрної політики та продовольства 
України37 

МІНІСТР 

Управління 
патронатної служби 
Міністра 

Департамент правової 
діяльності та 
законопроектної 
роботи  

Управління 
внутрішнього 
аудиту 

Помічник Міністра (секретар 
колегії) 

Спрямування і координація діяльності через Міністра 

Державна ветеринарна 
та фітосанітарна 
служба  України 

Державне агентство 
земельних ресурсів 
України  

Державне агентство 
лісових ресурсів 
України  

Державна 
інспекція 
сільського 
господарства 
України  

Державне 
агентство 
рибного 
господарства 
України  

Перший заступник 
Міністра Заступник Міністра 

Заступник Міністра – 
керівник апарату 

Департамент 
економічного розвитку 
аграрного ринку   Департамент землеробства (рослинництва) 

Департамент роботи з 
персоналом  

Департамент 
фінансово-кредитної 
політики  Департамент тваринництва   

Департамент контролю 
апарату 

Департамент 
зовнішньоекономічних 
зв’язків  Департамент продовольства 

Департамент бухгалтерського 
обліку, державної власності 

та економічного забезпечення  

 

Департамент інженерно-технічного 
забезпечення та сільськогосподарського 

машинобудування 

Управління 
сільськогосподарської 

статистики та інформатизації 

 

Департамент науково-освітнього 
забезпечення АПВ та розвитку сільських 

територій  
Оперативно-режимне 

управління 

   

Відділ публічної інформації, 
взаємодії з Кабінетом 
Міністрів України та 

розгляду звернень громадян  

   
Відділ попередження та 

реагування на корупційні дії  

   
Сектор охорони праці та 

пожежної безпеки 
 

                                                           
37 Постанова МАПП №356 від 13.06.2012р. «Про розподіл обов’язків між Міністром, його першими 
заступниками та заступниками» 
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Додаток 3. Звіт про семінар 

Київ, готель «Хрещатик», конференц-зал «Андріївський», 5 жовтня 2012 року, 09:00 - 
13:00  
 
Програма 
8.30 Реєстрація учасників   
09:00  Вступне слово, пан Річард Еберлін, ФАО, Володимир Ганганов, МАПП.  
09.10  Стратегічні пріоритети діяльності Міністерства аграрної політики в рамках 

ENPARD.  
Сергій Петренко, МАПП, представив докладні статистичні дані про розвиток 
сільського господарства в Україні та проект стратегії розвитку до 2020 р., 
розробленої МАПП, у тому числі ініціативу «Рідне село» 

09:30 Представництво ЄС в Україні, Олександр Радіонов передав інформацію від пані 
Наталії Корчакової, керівника сектора Представництва ЄС в Україні, як було 
погоджено по телефону  
09:45 Початок семінару - концепція і стратегія ФАО, пан Річард Еберлін, ФАО 
Презентація доповіді «Оцінка розвитку сільськогосподарського сектору та 
сільської місцевості в Україні»:  
Олександр Радіонов: Звіт про ситуацію в країні, опис тенденцій в українській 
економіці, сільському господарстві та розвитку сільських територій 
Марк Ле Селер: пріоритети, прогалини та цільове призначення в галузі розвитку 
сільськогосподарського сектору та сільської місцевості 

10:45  Перерва на каву 
11:15 Друге засідання: Групове обговорення на основі робочого документа,  
           підготовленого ФАО 
12:45 Консолідація висновків/рекомендацій та уроків, які представляють керівні принципи  
         для майбутніх заходів. Ведучий: Драган Ангеловскі  
13.00 Закриття, Річард Еберлін, ФАО  
 
Групові обговорення 
 
1. Програмні документи, що стосуються розвитку сільськогосподарського сектору 

та сільської місцевості (РСГСМ) 
Політика підтримки РСГСМ в Україні ґрунтується на попередній системі та підході 
надання підтримки на зразок схеми «зверху-вниз», прийнятої в ЄС. Міністерство аграрної 
політики та продовольства (МАПП) є органом, відповідальним за розробку та реалізацію 
політики в рамках підходу «зверху-вниз».   
 
Програма РСГСМ здійснюється наступним чином:  

� На державному рівні  
«Цільова програма розвитку українського села до 2015 року» є поточною рамковою 
програмою сектору, вона була прийнята урядом у 2007 році. На етапі розробки 
Програма передбачала заходи, спрямовані на диверсифікацію доходів у сільській 
місцевості, а також підтримку несільськогосподарської діяльності в сільських районах, 
які були вилучені під час остаточного розгляду. 
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Документ в основному зосереджується на удосконаленні і гармонізації політики та 
спроможності інституційних структур у під-секторах38, підкреслюючи необхідність 
застосування більш цілісного підходу до аграрного виробництва та розвитку сільських 
територій.  
 
Протягом першого десятиліття поточного століття, адвокаційна діяльність щодо 
потреб в галузі розвитку села була скерована міжнародним співтовариством (донорами 
та проектами) в рамках різних підходів39; результати, досягнуті завдяки цим 
ініціативам на місцевому рівні, були відображені на урядовому рівні через розробку 
документів політики, підготовлених урядовими органами, а саме МАПП, Інститутом 
економіки та прогнозування та Національною Академією наук. З метою подальшого 
вирішення питань, пов’язаних з розвитком села, Міністерство аграрної політики та 
Академія аграрних наук розробили перелік пріоритетних напрямів та стратегічних 
заходів. Цей документ було прийнято на рівні Міністерства і він звертає додаткову 
увагу на потреби в галузі розвитку села та окремих компонентів 
сільськогосподарського сектора.  
 
Деякі документи підтримки політики були також підготовлені паралельно, зокрема 
аналіз економічної ефективності аграрного сектора, підготовлений Інститутом 
економіки та прогнозування Національної академії наук за підтримки ЄС.  
 
Незважаючи на значні зусилля, спрямовані на створення належних напрямків для 
розподілу бюджетної підтримки серед сільських районів (з особливим акцентом на 
диверсифікації несільськогосподарських видів діяльності), інші пріоритетні напрями, а 
саме ринкова інфраструктура, доступ до фінансування та основна соціальна 
інфраструктура не були розглянуті.  
 
Як правило, напівнатуральний сектор (який представляє понад 50% виробництва 
окремих сільськогосподарських продуктів), не отримує державної підтримки на рівні 
комерційних та напівкомерційних фермерських господарств. 
 
Постійне підкреслення збільшення нерівності та занепадання сільських територій, 
нещодавно завершилося розробкою нової Стратегії розвитку сільськогосподарського 
сектору та сільської місцевості. Ця нова Стратегія, підтримана ЄС, була реалізована 
Робочою групою, до складу якої увійшли 25 представників МАПП, науково-дослідних 
установ, громадських організацій, служб з поширення сільськогосподарських знань та 
інших організацій. Проект був підготовлений Академією аграрних наук і наразі був 
розповсюджений для отримання коментарів різних зацікавлених сторін.  
  
На думку деяких учасників семінару, передбачається, що у Стратегії буде багато 
розбіжностей, зокрема щодо розподілу бюджету між сільськими і міськими 
територіями, оскільки деякі аспекти та інфраструктурні інтервенції в минулому 
регулярно відхилялися (інформаційні кампанії, насосні системи тощо).  
 

                                                           
38 Реформа ринку земель сільськогосподарського призначення, підвищення родючості земель, забезпечення 
безпеки харчових продуктів та продовольчої безпеки, економічного зростання та поліпшення умов життя в 
сільській місцевості, розвиток сільської інфраструктури; залучення міжнародної технічної допомоги для 
розвитку сектора тваринництва в рамках ENPARD. 
39 Створення відповідних дослідницьких і адвокаційних структур, проведення інформаційно-
просвітницьких заходів для працівників аграрної галузі, а саме семінарів, круглих столів, презентацій. 
Пілотні оперативні програми і проекти з розвитку села, зміцнення потенціалу на всіх рівнях, у тому числі 
Департаменту розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики, ознайомчі поїздки та технічна 
допомога для вдосконалення законодавчої бази. 
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Як тільки Стратегія буде остаточно доопрацьована і прийнята, Поточна програма 
розвитку українського села до 2015 року буде скасована. Інші відповідні закони, які 
наразі є чинними, будуть узгоджені відповідно до принципів нової Стратегії. 
 
� Регіональний/місцевий рівень 

Кілька регіонів країни (у тому числі областей), підготували регіональні програми 
розвитку, які стосуються розвитку села та сільського господарства. Деякі з цих 
програм були підготовлені за підтримки донорів, а деякі були спільно фінансовані з 
місцевих бюджетів, в той же час два регіони підготували свої стратегії протягом семи 
місяців існування Концепції розвитку села, розробленої у 2010 році. Деякі компоненти 
цих стратегій повинні були бути співфінансовані з державного бюджету, але в 
результаті були використані лише кошти місцевих бюджетів.  

 
2. Підтримка програм розвитку села 
У 2012 році бюджет розвитку сіл України становив приблизно 3% від загального 
аграрного бюджету. Часто ця сума не поширюється на програми та пріоритети 
Міністерства аграрної політики та продовольства. Пріоритети мають бути визначені та 
забезпечені фінансуванням на основі наявних бюджетів. Програми підтримки 
розробляються відповідними міністерствами в основному на щорічній основі і у 
відповідності до програмних документів.  
 
Вони розробляються Міністерством аграрної політики та продовольства40 на основі 
пропозицій регіональних управлінь Міністерства аграрної політики, які в цілому пов’язані 
з Програмою розвитку українського села на період до 2015 року, яка включає в себе 
конкретні заходи для реалізації.  
 
Програми підтримки є основними інструментами планування для забезпечення підтримки, 
визначення бюджетних асигнувань для кожного заходу, а також цільових бенефіціарів41.  
 
Наразі немає програм підтримки, пов’язаних з диверсифікацією доходів у сільській 
місцевості, сільським туризмом та інтервенціями на рівні громад тощо. Є інші програми, 
які регулярно фінансуються, а саме програма модернізації тваринницького сектора, 
надання дорадчих послуг та підтримки сервісно-орієнтованим кооперативам. 

 
3. Участь зацікавлених сторін у підготовці стратегічних документів і програм 

підтримки  
Спільний підхід у підготовці стратегічних/політичних документів та програм підтримки є 
обов’язковим і вважається відповідним усіма зацікавленими сторонами. Науково-дослідні 
установи, неурядові організації, служби поширення сільськогосподарських знань та інші 
організації надають консультації в ході підготовки документів.  
Проблеми підсекторів обговорюються громадськими радами (включаючи 90 ОГС) та 
трьома комісіями із земельних питань, сільськогосподарських ринків та розвитку 
сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства.  
                                                           
40 Міністерство аграрної політики та продовольства є центральним органом виконавчої влади, 
відповідальним за розробку аграрної політики та забезпечення продовольчої безпеки країни. Міністерство 
також відповідає за розробку політики використання аквакультури і рибного господарства, ветеринарної та 
фітосанітарної політики, політику в галузі посадкових матеріалів, земельних питань, лісового та 
мисливського господарств, а також за контроль і нагляд в АПК.  
41 Пропоновані програми направляються для розгляду та обговорення до Міністерства фінансів та 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Після узгодження пропозиції направляються уряду (Кабінету 
Міністрів України). Уряд, на основі рекомендацій від усіх міністерств, готує проект закону про бюджет, 
який подається до Парламенту. Після обговорення в Парламенті закон про державний бюджет приймається 
як обов’язковий юридичний документ.  
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Однак, незважаючи на участь на етапі розробки, уряд залишає за собою право вносити 
зміни в проекти документів на підставі зауважень, отриманих від відповідних міністерств. 
 
4. Статистичні дані, використовувані при підготовці стратегічних документів та 

програм підтримки 
В Україні є Державна служба статистики, яка надає офіційні статистичні дані, які 
використовуються усіма зацікавленими сторонами для аналізу. Служба застосовує 
міжнародну методологію для оцінки міських та сільських домогосподарств. Дані на 
регіональному рівні збираються і консолідуються регіональними комітетами статистики, 
які працюють на основі матеріалів, представлених місцевими органами статистики.  
 
У 2013 році Україна планує провести сільськогосподарський перепис. Наразі методи 
збору даних для проведення перепису проходять випробування в пілотних районах.  
 
Для первинної виробничої діяльності МАПП збирає і надає дані Державній службі 
статистики через свої філії в районах. Дані часто доступні на щоденній основі.  
 
5. Індикатори та цільові показники в стратегічних документах та програмах 

підтримки 
Проект Стратегії розвитку села та сільського господарства містить цілі, виробничі 
показники, а також розділи, в яких викладені очікувані результати моніторингу та оцінки. 
Показники, передбачені у Стратегії, в значній мірі стосуються цільових показників 
виробництва (кількісних) на найближчі сім років, ряду сільськогосподарських сировинних 
товарів, а також експорту певних товарів. 
 
Розроблені МАПП програми підтримки містять більш докладні показники у відповідності 
з правовими положеннями, обов’язковими для отримання асигнувань з державного 
бюджету. У відповідності з правовими положеннями, всі програми повинні містити 
розділ, в якому передбачається здійснення моніторингу та оцінки програм. Програми, які 
містять неправильно розраховані показники та методи моніторингу, відповідно до 
законодавства не фінансуються відповідно до рішення Міністерства фінансів. 
  
Розділи, присвячені моніторингу та оцінці не завжди відповідають рівню деталізації, який 
вимагається усіма зацікавленими сторонами для здійснення поглибленої оцінки.  
 
6. Взаємодія з програмами, здійснюваними іншими міністерствами та 

зацікавленими сторонами  
Взаємодія з проектами донорської підтримки налагоджується регулярно в рамках МАПП 
за рахунок включення донорської підтримки до оперативних програм. Проводяться 
регулярні круглі столи за участю донорів, покликані забезпечити внесок донорів у 
політику та програми України, нормативи СОТ, рамкові програми ЄС, особливо Політику 
сусідства ЄС.  
 
 
Існує загальна система обміну інформацією між міністерствами, хоча платформа для 
співпраці може бути удосконалена. Наприклад, у Міністерстві економіки є Департамент 
економіки села (Комітет з питань розвитку підприємництва), який забезпечує механізми 
підтримки зайнятості та підтримки підприємців, не пов’язаних з сільськогосподарською 
діяльністю. В країнах ЄС це часто називають напрямом регіонального розвитку, який 
підтримується відповідними програмами, наприклад компонент 3 IPA  (регіональний 
розвиток) для країн – кандидатів на членство в ЄС.  
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Враховуючи той факт, що лише 700 000 з 15 мільйонів сільських жителів мають доходи, 
отримані не від сільськогосподарської діяльності, існує очевидна необхідність 
диверсифікації доходів у сільській місцевості на основі таких спільних платформ.  
 
Ініціативи щодо зміцнення взаємодії були викладені у проекті Стратегії розвитку села та 
сільського господарства, зокрема вони включають розвиток туризму, залучення 
інвестицій орієнтованих на відпочинок, підприємницьку діяльність, розвиток курортів 
тощо. Однак, цей документ досі знаходиться в очікуванні перегляду та затвердження 
Урядом. 
 
7. Механізми підтримки інвестицій та доступу до кредитів 
Україна витрачає значні кошти на субсидування сільського господарства (понад 1 млрд. 
дол. США/рік42). Хоча більша частина цих субсидій надається у вигляді прямих 
трансфертів, частина механізмів підтримки сприрається на інвестиційну підтримку 
(заходи типу Axis 1), у тому числі співфінансування урядом (Міністерством аграрної 
політики) та кінцевими бенефіціарами.  
 
Це стосується тваринницької галузі, яка отримала переваги від масштабних програм 
відновлення господарств, за яких компенсація надавалася на основі спільного 
фінансування. Крім того, програми спільного фінансування спрямовані на створення і 
вдосконалення сервісних кооперативів та створення оптових ринків. 
 
Деякі заходи в рамках донорської підтримки також були проведені в якості підтримки 
інвестицій на рівні громад та фермерських господарств (наприклад Heifer International). 
Доступ до кредитів для бенефіціарів державних програм в цілому не є обмеженим, 
оскільки уряд також керує програмами, які забезпечують надання субсидованих кредитів. 
Питання застави для дрібних власників та натуральних господарств, як і в більшості країн 
Східного партнерства, залишається невирішеним. 
 
8. Інституційні рамки підтримки розвитку села та сільського господарства  
Україна в цілому забезпечує грошову підтримку сільського господарства та сільської 
місцевості. Механізми фінансування проходять через МАПП, яке визначає обсяги 
бюджетів, а також цільових бенефіціарів на основі інформації, отриманої від регіональних 
та місцевих органів влади. Після того, як програми підтримки, підготовлені МАПП будуть 
затверджені Міністерством фінансів, виплати здійснюються через регіональні та місцеві 
управління Державного казначейства.  
 
Державне Казначейство регулярно перевіряється Відділом аудиту, який відповідає за 
контроль над інститутами, які здійснюють перерозподіл бюджетних коштів. Існуюча 
система оцінюється усіма зацікавленими сторонами як надійна. Однак, схоже, що система 
більше призначена для виплати коштів, у той час як обробка документів/звернень 
здійснюється місцевими управліннями МАПП та місцевими органами влади.  
 

                                                           
42 Бюджет підтримки сільського господарства на 2012 рік становить 8,21 млрд. грн (1,026 млрд. дол. США), 
що на 22% менше в порівнянні з 2011 роком, у тому числі: прямі заходи підтримки - 0,83 млрд. грн., 
державна підтримка розвитку хмелярства, садів і виноградників - 1,08 млрд. грн., державна підтримка 
тваринництва - 0,73 млрд. грн., розвиток сільських теритоій - 0,23 млрд. грн. (3%), навчання персоналу та 
технологічні інновації - 0,8 млрд. грн. (10%) 
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Є деякі стратегічні документи, в яких пропонується створення платіжного агентства для 
розвитку сільської місцевості, що, здається, є залишковою ідеєю більш докладного 
уявлення про Агентство з розвитку сільських територій, пов’язане з платіжним 
агентством.  
 
Ця ідея була відредагована в оригінальному тексті Програми розвитку українського села 
до 2015 року. Пропозиція щодо створення платіжного агентства та Агентства з розвитку 
сільських територій, розглядається скоріше як спосіб диференціації та відокремлення 
бюджетів, призначених для розвитку сільського господарства від бюджетів для розвитку 
села (МАПП), а також бюджетів для сільських територій від бюджетів для міських 
районів (Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти та Міністерство економіки). 
У документі також пропонується створити Фонд розвитку села, та моделі регіонального 
управління. 
 
Для реєстрації бенефіціарів Міністерство аграрної політики та продовольства та 
Казначейство використовують державний реєстр юридичних осіб, а для реєстрації 
домашніх господарств - сільські ради. Одна особа реєструється в якості голови 
господарства, а інші перераховуються як його члени. Сільські жителі в цілях отримання 
статусу фермерів також перевіряються у реєстрі земельних прав, що є умовою для 
реєстрації. 
 
Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин несе відповідальність за ідентифікацію 
тварин. Міністерство економіки видає ліцензії для здійснення господарської діяльності, 
пов’язаної  з підприємницькою діяльністю, включаючи обробку продуктів харчування. 
Органи землевпорядкування забезпечують сертифікати на землеволодіння та 
землекористування. 
 
9. Висновки та рекомендації, засновані на обговореннях: 
1) Розвиток сільської місцевості є одним з визначених пріоритетів для України в рамках 

Національної індикативної програми на 2011-2013 рр. 
2) У зв’язку з поточною ситуацією в більшості сільських районів в країні (обмежений 

доступ до безпечної питної води, основної соціальної інфраструктури, масштабне 
аграрне виробництво тощо), розвиток села повинен стати одним із пріоритетів для 
країни. Тим не менш, наразі Україна витрачає більше одного мільярда доларів США 
на сільське господарство, сектор, який передбачає дуже обмежений обсяг 
фінансування розвитку сільських територій. Тому, рекомендується, щоб будь-яка 
підтримка, надана ЄС в рамках ENPARD, була спрямована переважно на розвиток 
села. Крім того, підтримка повинна надаватися на основі відповідних коштів, наданих 
урядом. Це фактично подвоїть вплив за вдвічі менший обсяг витрат, без значного 
впливу на систему підтримки великих агропідприємств.   

3) Незважаючи на досягнення декларативного консенсусу (включення в стратегічні 
документи, розробку конкретних програм) щодо необхідності удосконалення 
державної політики та фінансування розвитку сільської місцевості, на практиці 
більшість державних програм не фінансуються або недостатньо фінансуються. У той 
час як включення компоненту розвитку села до програм, як правило, ініціюється 
донорами, остаточне рішення приймають органи виконавчої влади.  
Рекомендується, щоб підходи ENPARD були засновані виключно на прийнятих 
урядових документах та відповідали принципам програм підтримки, розроблених 
Міністерством аграрної політики та продовольства, оскільки воно має достатній 
потенціал для задоволення хоча б початкових потреб керування такими ініціативами. 

4) При обговоренні ситуації в секторі, були висловлені дуже різні думки щодо 
сільськогосподарського виробництва та продуктивності праці в порівнянні з рівнем 
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життя в сільській місцевості, а також сільських районів та міських центрів. При 
обговоренні аграрного виробництва спостерігається очевидне розділення на декілька 
категорій, хоча чіткий поділ досить складно здійснити. Категорії є наступними: 1) 
великі корпоративні фермерські господарства, 2) комерційні господарства (юридичні 
особи), 3) комерційні фермери та 4) натуральні господарства та 
несільськогосподарські сільські домогосподарства. Остання категорія має досить 
обмежені доходи, засоби до існування та можливості розвитку. Думки цілком 
розділилися з приводу того, які категорії мають підтримуватися за рахунок бюджету, 
при цьому вказувалося на низьку вартість/вигоду підтримки нижчих категорій та 
відсутність соціальних аспектів підтримки верхньої категорії. Рекомендується, щоб 
будь-які заходи в галузі розвитку сільської місцевості, пов’язані з першою віссю (Axis 
1), бути спрямовані на категорії 2 і 3, у той час як діяльність по осі два (Axis 2) 
повинна бути спрямована на категорії 3 і 4, на додаток до громад.  

4) Існуючі механізми виділення коштів здаються надійними і достатньо ефективними, 
особливо беручи до уваги обсяг коштів, що виділяються щорічно. Перевірка системи 
за допомогою стандартної схеми підтримки розвитку села ймовірно потребуватиме 
розвитку інституційної спроможності; враховуючи розміри країни рекомендується 
застосувати регіональний підхід до такого розвитку інституційної спроможності. 
Створення платіжних агентств не рекомендується та не є необхідним в умовах 
поточної ситуації в секторі розвитку сільської місцевості (рівень фінансування, 
спроможність нинішньої адміністрації, існуючі структури підтримки, а саме реєстри 
та бази даних). 
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Семінар, запрошені учасники: 
 
1. Пан Ян Томбінскі, Глава представництва Європейського Союзу в Україні 
2. Пан Ендрю Разбаш, Начальник/Координатор по співпраці, Представництво ЄС в  
    Україні 
3. Пані Рікарда Рігер, Директор Представництва ПРООН  
4. Пані Наталія Корчакова, керівник сектора економіки, торгівлі і територіального 
    розвитку, Представництво ЄС в Україні  
5. Пан Сергій Волков, старший програмний менеджер, ПРООН в Україні 
6. Пан Григорій Калетник, голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної 
    політики та земельних відносин 
7. Пан Василь Філіпчук, Директор Департаменту європейської інтеграції Секретаріату 
    Кабінету Міністрів України  
8. Д-р Іван Бісюк, Перший заступник міністра, МАПП 
9. Пан Олександр Сень, Заступник міністра, МАПП 
10. Пан Всеволод Ченцов, Директор Департаменту європейської інтеграції Міністерства  
     закордонних справ України  
10. Пані Олена Кучеренко, Департамент співробітництва з міжнародними організаціями, 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
12. Пан Андрій Гетя, Начальник відділу тваринництва, МАПП 
13. Пан Олександр Демидов, Начальник відділу рослинництва, МАПП 
14. Пан Сергій Кваша, Начальник відділу аграрного розвитку, МАПП 
15. Пан Кирило Клименко, Начальник міжнародного відділу, МАПП 
16. Пан Володимир Ганганов, Начальник відділу розвитку сільських територій, МАПП 
17. Пан Богдан Дроздовський, Керівник групи фінансованого ЄС Проекту «Виконання   
      Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики  
      добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід) SWAP-RURAL» 
18. Пан Олексій Толкачов, Громадський комітет національної безпеки України,  
     Європейська асоціація українців 
19. Пан Іван Томич, Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників 
20. Д-р Олена Бородіна, Начальник відділу економіки і політики аграрних реформ 
      Інституту економіки та прогнозування НАН України 
21. Пан Олександр Радіонов, національний консультант, ФАО 
22. Пані Марія Самаріна, національний консультант, МАПП 
23 Пані Магалі Херранц, ФАО, помічник з питань здоров’я тварин і виробництва 
24. Пан Річард Еберлін, співробітник з питань розвитку сільського землеустрою, ФАО 
25. Пан Марк Ле Селер, міжнародний консультант ФАО 
26. Пан Драган Ангеловскі, міжнародний консультант ФАО 
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