
 

А Г Р А Р Н И Й   С О Ю З   У К Р А Ї Н И  
А н а л і т и ч н и й  ц е н т р  

 

    вул. Грінченка, 1, Київ-1, 01001, Україна                                                          тел.: (068) 126-52-25 

                                                                                                               www.auu.org.ua/analiticnij-centr 

 
 

7 травня 2018 р.                                                                          Заступнику Міністра аграрної політики 

та продовольства України 

                                                                                                                    КОВАЛЬОВІЙ О.В. 

 

Шановна Олено Вікторівно! 

 

Проект Концепції Концепція державної цільової програми розвитку аграрного сектору 

економіки на період до 2021 року серед причин виникнення проблеми і ускладнення ситуації в 

аграрному секторі економіки називає низький рівень самоорганізації та саморегулювання ринку 

сільськогосподарської продукції і пов‘язує подолання цих перешкод з стимулюванням створення 

та функціонування об’єднань виробників сільськогосподарської продукції, зокрема через 

делегування повноважень саморегулівним організаціям в агропромисловому комплексі. 
 

Аналітичний центр Аграрного союзу України вже протягом тривалого часу піднімає питання 

розвитку галузевого саморегулювання в аграрному секторі та харчовій промисловості України. 

Зокрема, ще в 2014 році нами були підготовлені пропозиції щодо аграрної політики стосовно 

розвитку галузевого саморегулювання і започаткована цільова програма "Дерегуляції і 

самоврядування". В 2015 році ми брали активну участь у розробці законопроекту "Про 

саморегулівні організації в агропромисловому секторі України". В 2016 році в АЦ АСУ була 

створена робоча група з розвитку саморегулювання в аграрному секторі, а в 2017 році ми нарешті 

отримали можливість предметно попрацювати над розвитком концепції галузевого 

саморегулювання, реалізуючи проект "Зміцнення спроможності галузевих асоціацій до аналізу 

політики дерегуляції і розвитку саморегулювання у сфері безпечності і якості аграрної продукції" 

за підтримки USAID у рамках проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку».  
 

В рамках згаданого проекту за участю фахівців шести галузевих асоціацій АПК (Союз 

молочних підприємств, Коорпорація "Тваринпром", Асоціація козівників України, Фумігаційна 

асоціація, Всеукраїнська асоціація грибовиробників, Товариство дачників, садівників та 

городників України) та одного технічного комітету стандартизації (ТК 56), був розроблений 

посібник "Як аналізувати політику дерегуляції" та Концепція розвитку галузевий асоціацій на 

засадах саморегулювання. Ці напрацювання передбачають становлення національної системи 

сертифікації, яка на самих глибоких рівнях гармонізована з національним законодавством, 

директивами ЄС та стандартами провідних міжнародних систем стандартизації, забезпечує 

контроль за безпечністю та якістю аграрної та харчової продукції і є доповнючою до відповідних 

систем державного регулювання та контролю. Від підходу до розвитку галузевого 

саморегулювання на основі профільного закону, запропонованого Мінекономрозвитку, наш підхід 

відрізняється тим, що надає практичні інструменти для забезпечення безпечності і якості аграрної 

та харчової продукції вітчизняного виробника, спираючись на конституційні засади та норми 

чинної законодавчо-нормативної бази (розділ концепції "Правове підгрунтя"). 
 

Просимо призначити зустріч для ознайомлення Вас, а також провідних фахівців Міністерства 

з запропонованими підходами, а також напрацьованими учасниками проекту документами, 

спрямованими на практичний розвиток галузевого саморегулювання в аграрному секторі 

економіки України. 

 

З повагою, 

керівник ГО АЦ АСУ                                                                                                     Л. Старікова 
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