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ВСТУП
Аналіз етапів формування та напрямів ді�

яльності об'єднань у сільському господарстві, пе�
реробній і харчовій промисловостях до початку 90�
х років ХХ�го століття показав, що вони були скла�
довою загальнодержавної вертикалі управління,
безпосередньо забезпечували керівництво підпри�
ємств�учасників по галузях, виконували розподіл
ресурсів, збирали статистичну інформацію, конт�
ролювали діяльність виробників і тільки певною
мірою — відстоювали їх інтереси. Крім того, про�
тягом усього періоду становлення вони здійсню�
вали помітний вплив на процеси реформування га�
лузей і всього продовольчого комплексу в цілому.

У період зміни форм господарювання і форм
власності, коли держава почала відходити від ко�
мандно�адміністративних методів управління
економікою, діяльність новостворених і реорга�
нізованих виробничих об'єднань більшою мірою
тяжіє до захисту корпоративних інтересів її
членів шляхом проведення відповідних заходів
всупереч державним органам. Це пов'язано з
тим, що у державних органах залишились пра�
цювати службовці, які не намагаються змінити
свій підхід до виконання покладених обов'язків,
не розуміють ролі новостворених фахових ви�
робничих об'єднань у формуванні державної аг�
рарної, продовольчої політики та у створенні
системи саморегулювання галузей чи сфер діяль�
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ності. Мусимо констатувати, що саме це є основ�
ною причиною того, що до цього часу діяльність
реорганізованих та новостворених галузевих
формувань залишається різновекторною, невпо�
рядкованою, нецілеспрямованою. Разом з тим,
саме недалекоглядність вітчизняного чиновника
вплинула на те, що в Україні паралельно із замі�
ною адміністративних методів на ринкові, підви�
щується роль саме фахових виробничих об'єд�
нань як нового виду громадських формувань, які
об'єктивно почали перебирати на себе функції
саморегулювання окремих галузей.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Якщо на початок 90�х років ХХ�го століття

держава юридично і організаційно регламенту�
вала діяльність об'єднань у сільському госпо�
дарстві, переробній і харчовій промисловостях
відповідними документами, то протягом 1991—
2008 років ця система була порушена, а зараз по�
требує комплексного дослідження та встанов�
лення об'єктивного місця і ролі формувань у си�
стемі державного управління на сучасному етапі.
У зв'язку з цим, ситуація, що склалась, потребує
встановлення об'єктивного місця і ролі фахових
об'єднань у діючій системі державного управлі�
ння та відповідних правил у взаємовідносинах
між фаховими виробничими об'єднаннями і орга�
нами законодавчої та виконавчої влади.
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РЕЗУЛЬТАТИ
На початок ХХІ�го століття виробничі об'єд�

нання в Україні юридично були вилучені із за�
гальнодержавної вертикалі управління, але у пи�
таннях своєї безпосередньої діяльності напряму,
минаючи свої підвідомчі міністерства і комітети,
почали контактувати з досить широким колом
державних і недержавних установ, їх структур�
ними підрозділами. Це призвело до того, що змі�
нились функціональні напрями роботи об'єд�
нань, рівень кваліфікації працівників їх виконав�
чих органів, розширились потреби учасників
формувань, а самі об'єднання, як безпосередній
учасник ринку, перетворились у новий вид гро�
мадського формування — фахові об'єднання.
Схема впливу законодавчого, виконавчих органів
державної влади та інших зацікавлених органі�
зацій на діяльність новостворених фахових ви�
робничих об'єднань агропродовольчого спряму�
вання, що сформувались протягом останніх років
ХХ�го століття і перших років ХХІ�го століття,
представлена на рис. 1.

На основі розробленої узагальненої схеми
впливу законодавчого, виконавчих органів дер�
жавної влади та інших зацікавлених сторін на
діяльність фахових виробничих об'єднань визна�
чимо місце формувань у системі державного уп�
равління на сучасному етапі (рис. 2).

Відповідно до встановленого місця фахово�
го об'єднання у системі державного управління
можна стверджувати, що система управління
об'єднаннями, яка була сформована у 80—90�х
роках ХХ�го століття, фактично не діє. За дея�

кими винятками, об'єднання, керівники яких
підтримують особисті зв'язки з працівниками
міністерств і відомств, або об'єднання, діяльність
яких залежить від встановлених державою регу�
ляторних процедур (реєстрації, ліцензування,
сертифікації, квотування), вимушені формально
залишатися у підпорядкуванні державного вико�
навчого органу. Зв'язки з іншими державними за�
конодавчим і виконавчими органами будуються
за принципом законодавчо�економічної доціль�
ності, яка межує з персоніфікованими інтереса�
ми з обох сторін. Так, у зв'язку з тим, що на су�
часному етапі для реєстрації об'єднання Анти�
монопольний комітет України повинен видати
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Рис. 1. Схема впливу законодавчого, виконавчих органів державної влади та інших
зацікавлених організацій на діяльність новостворених фахових виробничих об'єднань

агропродовольчого спрямування в Україні

                  ;                     ; 
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Рис. 2. Місце фахового виробничого
об'єднання у системі державного управління

на сучасному етапі
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обов'язковий дозвіл на узгоджені дії відповідно�
му суб'єкту господарювання, керівні органи но�
востворених фахових виробничих об'єднань,
визначаючи функціональні напрями, вимушені
враховувати вимоги антимонопольного законо�
давства [6].

Разом з тим, при розмаїтті підходів щодо
створення, діяльності формувань та відповідних
обмежень, зі сторони держави основним завдан�
ням будь�якого фахового об'єднання залишаєть�
ся захист інтересів його членів. Для цього вико�
ристовуються різні механізми: наявність довіре�
них службовців у державних органах, співпраця
з представниками депутатського корпусу, які
поділяють проблеми галузі, участь у роботі ко�
легіальних органів міністерств та відомств. У
зв'язку з цим представники дієвих галузевих об�
'єднань є членами громадських колегій (гро�
мадських рад) при Мінагрополітики, Мінеконо�
міки, Мінфіні, Держкомпідприємництві, Дер�
жавній податковій адміністрації України, Дер�
жавному комітеті України з питань технічного
регулювання і споживчої політики та інші. Участь
представників галузевих об'єднань у роботі гро�
мадських колегій (громадських рад) визначаєть�
ся положеннями про ці органи, які затверджу�
ються керівниками міністерств і відомств [4]. По�
ложеннями про Громадські ради визначено, що
основними завданнями громадської ради є:

— сприяння реалізації громадянами консти�
туційного права на участь в управлінні держав�
ними справами;

— забезпечення врахування громадської дум�
ки у процесі підготовки та організації виконан�
ня рішень центральних і місцевих органів вико�
навчої влади.

Громадська рада відповідно до покладених на
неї основних завдань:

— готує і подає пропозиції до орієнтовного
плану проведення консультацій з громадськістю
з урахуванням опрацьованих орієнтовних планів
центральних, місцевих органів виконавчої вла�
ди;

— подає пропозиції щодо визначення строків
проведення публічних громадських обговорень;

— подає пропозиції щодо проведення кон�
сультацій з громадськістю з питань, не передба�
чених орієнтовним планом;

— розробляє і подає на розгляд пропозиції
до плану проведення консультацій з громадськ�
істю за визначеною тематикою із зазначенням
переліку питань, строків та етапів, порядку оп�
рилюднення інформації про проведення кон�
сультацій та врахування їх результатів;

— здійснює інші заходи щодо організації та
проведення консультацій з громадськістю згідно
з Порядком проведення консультацій з гро�
мадськістю з питань формування та реалізації
державної політики;

— опрацьовує отримані за результатами про�
ведення консультацій з громадськістю пропо�
зиції та зауваження з питань формування та ре�
алізації державної політики, подає в установле�
ному порядку Кабінету Міністрів України уза�
гальнену інформацію;

— опрацьовує дані про результати проведен�
ня консультацій з громадськістю, що надійшли
від громадських рад при центральних, місцевих
органах виконавчої влади;

— систематично інформує громадськість,
зокрема через засоби масової інформації, про
свою діяльність, прийняті рішення та стан їх ви�
конання;

— формує банк соціологічних даних за ре�
зультатами вивчення найактуальніших соціаль�
них, у тому числі соціально�психологічних, про�
блем суспільства та розробляє пропозиції щодо
його подальшого розвитку, забезпечує доведен�
ня відповідних відомостей до органів виконавчої
влади, засобів масової інформації, інших корис�
тувачів.

Як показує практика, до складу громадських
рад при центральних місцевих органах виконав�
чої влади, як правило, входять добровільні об�
'єднання. Саме ці об'єднання, займаючи активну
громадянську, об'єктивну професійну та держав�
ницьку позицію, забезпечують ефективну робо�
ту Громадських рад і намагаються створити ба�
ланс інтересів споживача, виробника, держави та
інших зацікавлених сторін.

У березні 1993 року для забезпечення ефек�
тивної співпраці між підприємницькими струк�
турами та урядом України було створено Раду
підприємців при Кабінеті Міністрів України [1].
Основними завданнями Ради є:

— формування узгодженої позиції суб'єктів
підприємницької діяльності, їх об'єднань щодо
економічного розвитку України та підприємниц�
тва, надання відповідної експертної та консуль�
таційної допомоги Кабінетові Міністрів Украї�
ни, міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади з цих питань;

— участь у розробленні ефективних ме�
ханізмів державної підтримки підприємництва і
конкретних заходів, пов'язаних з його розвит�
ком, в усіх секторах економіки, вивчення заруб�
іжного досвіду з цих питань;

— сприяння створенню правових і фінансо�
во�економічних умов для розвитку підприємниц�
тва, участь у розробленні проектів відповідних
законів, інших нормативно�правових актів, а та�
кож проведення експертизи цих документів і уп�
равлінських рішень з метою визначення їх впли�
ву на розвиток підприємництва й ділової актив�
ності;

— підготовка рекомендацій з питань зовніш�
ньоекономічного співробітництва на неурядовій
основі, розширення міжнародних контактів
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суб'єктів підприємницької діяльності та їх об�
'єднань, сприяння залученню в Україну інозем�
них інвестицій, використанню зарубіжних тех�
нологій і досвіду;

— сприяння розвиткові добросовісної кон�
куренції та проведенню активної антимонополь�
ної політики;

— сприяння проведенню інформаційно�ана�
літичної та науково�методичної роботи, спрямо�
ваної на розвиток підприємництва, створенню
національної системи підготовки кадрів для
підприємницької діяльності.

Рада підприємців стала координатором між
органами державної виконавчої влади і під�
приємницькими структурами, у тому числі й фа�
ховими виробничими об'єднаннями, у проведенні
державного розвитку підприємництва і форму�
ванні ринкової структури економіки.

У період 1996—1998 років активізується
діяльність аграрних фахових об'єднань навколо
Української ліги підприємців агропромислово�
го комплексу. У квітні 1997 року в Києві прохо�
дить Перший міжнародний конгрес Ліги за
підтримки VSAID, Громадянської спілки зов�
нішньоекономічних зв'язків — CNFA та проекту
TACIS. У 1998 році проходить Другий міжнарод�
ний конгрес Української ліги підприємців агро�
промислового комплексу. Ці події призводять до
появи нових добровільних фахових об'єднань в
аграрному секторі економіки.

Крім того, на вимогу провідних фахових ви�
робничих об'єднань було утворено Раду націо�
нальних асоціацій товаровиробників при Кабі�
неті Міністрів України. До складу Ради, на мо�
мент утворення, увійшло 47 формувань, біль�
шість із яких добровільні. Постановою Кабінету
Міністрів було затверджено Положення Ради,
яким визначено основні завдання, права і систе�
му функціонування створеного органу [5]. Ос�
новними завданнями Ради національних асоці�
ацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів
України є:

1. Підготовка рекомендацій щодо:
— створення правових та економічних умов

для ефективної діяльності вітчизняних товаро�
виробників;

— формування економічної політики держа�
ви у сфері захисту інтересів вітчизняних товаро�
виробників на внутрішньому та зовнішньому
ринку, підвищення їх конкурентоспроможності,
мінімізації ризиків у процесі експорту товарів ук�
раїнського походження;

— забезпечення розвитку системи ліцензу�
вання, сертифікації, технічного регулювання та
контролю якості товарів;

— створення сприятливих умов для здійс�
нення вітчизняними товаровиробниками експор�
ту/імпорту товарів, робіт, послуг, а також щодо
запобігання та протидії обігу контрафактної

продукції на внутрішньому ринку;
— врегулювання торговельних спорів та за�

хисту інтересів вітчизняних товаровиробників
під час проведення іноземними державами, їх
економічними або митними об'єднаннями анти�
демпінгових, спеціальних захисних або компен�
саційних розслідувань щодо імпорту товарів ук�
раїнського походження;

— проектів законодавчих та інших норматив�
но�правових актів з питань державної регулятор�
ної політики та запобігання застосуванню іно�
земними державами, їх економічними або мит�
ними об'єднаннями обмежувальних заходів щодо
товарів українського походження, що розгляда�
ються Кабінетом Міністрів України.

2. Участь в установленому порядку в розроб�
ленні та виконанні державних цільових програм,
спрямованих на підтримку та розвиток вироб�
ництва товарів в Україні.

3. Надання аналітичної, інформаційної та
консультаційної допомоги органам державної
влади, підприємствам, установам та організаціям
з питань, що належать до її компетенції.

При цьому галузеві фахові об'єднання акти�
візували свою участь у складі Координаційної
ради з питань аграрної політики при Кабінеті
Міністрів. Основними завданнями Координацій�
ної ради є:

— опрацювання та внесення пропозицій до
органів законодавчої та виконавчої влади щодо
шляхів розвитку аграрної реформи;

— участь у проведенні експертизи проектів
законодавчих та інших нормативно�правових
актів з питань аграрної політики, що розгляда�
ються Кабінетом Міністрів України;

— розроблення пропозицій щодо розвитку
аграрного виробництва, ринків сільськогоспо�
дарської продукції та матеріально�технічних ре�
сурсів, фінансово�кредитного забезпечення аг�
ропромислового сектора, податкової політики,
залучення інвестицій та співробітництва з міжна�
родними організаціями [2].

Міністерство аграрної політики України на
вимогу фахових об'єднань, починаючи з 2002
року, більш активно почало співпрацювати зі
спеціалістами об'єднань та на безоплатній основі
залучати їх до своєї діяльності [7].

Проте, подібне партнерство не застосоване
при підготовці державних програм, зокрема:
"Зерно України 2005—2010", Державної цільо�
вої програми створення сприятливих умов для
розвитку тваринництва на 2005—2010 роки, про�
грами "Сільськогосподарська біотехнологія
2001—2005", програм щодо інтеграції України до
СОТ та ЄС, щодо розвитку співробітництва з
Продовольчою та сільськогосподарською орга�
нізацією ООН та багатьох інших.

Ці приклади свідчать про те, що період 2001—
2008 років був періодом накопичення досвіду
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партнерства держави і фахових виробничих об'єд�
нань, визначення місця і ролі цих формувань у
вертикалях управління галузями. Однак ця
співпраця не має системного характеру. Влада
закликає фахові об'єднання до співпраці, як пра�
вило, у випадку форс�мажорних обставин на
тому чи іншому сегменті аграрного ринку або у
випадку, коли в тому є прагматична потреба (на
виконання указів глави держави або, щоб про�
демонструвати певні формальні ознаки демокра�
тичності). Прецедент такої форс�мажорної
співпраці спостерігався наприкінці 2002 року,
коли виникла кризова ситуація на ринку продо�
вольства. Постановою Кабінету Міністрів Украї�
ни від 25 грудня 2002 року №1964 "Деякі питан�
ня координації міжгалузевих відносин на ринку
продукції тваринного походження" було утво�
рено Міжвідомчу комісію з питань координації
міжгалузевих відносин на ринку продукції тва�
ринного походження, до складу якої увійшли
лідери шести провідних галузевих громадських
об'єднань. Такий принцип представництва був
суворо дотриманий всіма регіонами при форму�
ванні відповідних обласних узгоджувальних
комісій [3]. Крім того, прецедентом такої форс�
мажорної співпраці була зернова криза на рин�
ку продовольчого зерна в 2003 році та 2005—
2006 роках.

Щоб мінімізувати такі ризики, керівники ак�
тивно діючих фахових виробничих об'єднань у
2004—2005 роках сформували і запропонували
для узгодження дій з органами державних інсти�
туцій базові функціональні напрями діяльності,
які знайшли певне відображення у проекті Зако�
ну України "Про професійні і між професійні об�
'єднання в агропродовольчій сфері" [9].

Крім того, д.е.н. Дем'яненком С.І. було виз�
начено специфічні інтеграційні функції профес�
ійних об'єднань в агропромисловому комплексі
України [8].

ВИСНОВОК
Проведений аналіз партнерства державних

інституцій, фахових об'єднань та варіантів фун�
кціональних напрямів діяльності сучасних фор�
мувань дає можливість автору згрупувати їх за
наступними ознаками:

1. За сферою взаємодії з державними орга�
нами законодавчої і виконавчої влади.

2. За сферою досягнення вимог фаховості,
саморегулювання діяльності та створення ефек�
тивних умов господарювання.

3. За сферою задоволення потреб споживачів
та дотримання норм соціальної відповідальності.

4. За сферою специфічних функціональних
особливостей діяльності фахових об'єднань за�
лежно від того, яку галузь чи сферу діяльності
вони представляють.

5. За сферою просвітницької роботи.

Конкретизація кожної запропонованої фун�
кціональної ознаки для окремого фахового об'єд�
нання та визнання їх на законодавчому рівні при�
зведе до встановлення об'єктивного місця і ролі
конкретного фахового об'єднання як у системі
управління відповідної галузі чи сфери діяль�
ності, так і в загальнодержавній системі управл�
іння економіки України. Для цього автором у
співпраці з народними депутатами України і ке�
рівниками діючих фахових об'єднань було роз�
роблено і зареєстровано у Верховній Раді Украї�
ни базовий законопроект "Про фахові саморе�
гулівні і самоврядні об'єднання" (№4841�1від
10.09.2009 р.) [10].
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