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Євроінтеграційні прагнення АПК України

Не є таємницею, що для нашої 
країни одним з найважливіших сек-
торів економіки є аграрний. У цій 
сфері виробляється майже 50% ВВП, 
прямо або опосередковано форму-
ється до 70% зведеного бюджету, 
працює 2/5 населення. Тож зрозу-
міло, що в нинішніх непростих для 
країни економічних умовах зміни та 
реформи задля приведення україн-
ського законодавства у відповідність 
до європейських норм і стандартів у 
вагомій мірі залежатимуть і від агро-
промислового комплексу.

Ця тема, а точніше, діяльність га-
лузевих об’єднань сфери АПК в Ук-
раїні обговорювалася 26 листопада 
на круглому столі, організованому 
за сприяння Комітету підприємців 
АПК при Торгово-промисловій па-
латі України. В ролі модератора на 
заході виступив голова Комітету 
Олег Юхновський.

У ході зустрічі партнер прав-
ничої фірми «Софія» Олександр 
Поліводський розповів про діяль-
ність асоціацій у сфері АПК в нових 
законодавчих умовах. На такі асо-
ціації в Україні, за словами юриста, 
впливають Закон «Про об’єднання 
громадян», який є загальним, Угода 
про асоціацію з Європейським сою-
зом, а також новий Закон «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо харчових про-
дуктів». Доповідач озвучив основні 
проблемні моменти, які існують у 
даній сфері, серед яких:

– антимонопольне законодавство: 
підозри у змові на ринку через функ-
ціонування асоціацій, галузеві пра-

вила професійної етики, погоджен-
ня Антимонопольного комітету при 
створенні асоціацій;

– проблеми реєстрації/перереє-
страції асоціацій;

– та проблеми оподаткування їх 
діяльності.

Щодо перспектив асоціацій як ор-
ганізаційно-правових форм у сфері 
АПК в аспекті євроінтеграції допові-
дач відзначив, що ідея європейського 
законодавства в тому, щоб зменши-
ти роль держави, передати частину 
її функцій недержавним органам – 
об’єднанням та асоціаціям. Зокрема, 
це залучення асоціацій до оформлен-
ня та видачі ліцензій, розробка та за-
твердження профільних стандартів, 
участь у законодавчому процесі та 
нормотворенні (хоча частково в Укра-
їні асоціації цю функцію виконують), 
а також участь в розподілі квот.

Пан Поліводський зупинився та-
кож на законодавчому забезпеченні 
діяльності громадських об’єднань в 
Україні, яка регулюється Законом 
«Про громадські об’єднання» в його 
новій редакції. Основна зміна для 
асоціацій, привнесена ним – громад-
ські об’єднання тепер можуть ство-
рюватись і фізичними, і юридичними 
особами (а не тільки фізичними, як 
було раніше). «У зв’язку з цим можу 
дати керівникам асоціацій пораду 
проглянути свої статути і подумати 
про зміну організаційно-правової 
форми або внесення коректив у сам 
статут», – порадив учасникам круг-
лого столу експерт.

Правила професійної етики у кон-
куренції, висвітленню яких також 
приділив увагу юрист, передбачені 
ст.38 Господарського кодексу України 
та ст.33 ЗУ «Про захист від недобросо-
вісної конкуренції». Затверджуються 
такі правила суб’єктами господарю-
вання спільно з Торгово-промисло-
вою палатою, а потім подаються на 
погодження в АМК. «З точки зору фор-
мальних законодавчих вимог вони є 
не обов’язковими для виконання, але 
фактично можуть застосовуватись 
АМК та учасниками ринку для обґрун-

тування своєї позиції при накладенні 
штрафів». Застосовуються ці правила, 
як наголосив пан Поліводський, як 
звичай ділового обороту.

Шквал запитань від учасників за-
ходу викликала доповідь радника з 
питань сільського господарства по-
сольства Франції в Україні Ніколя 
Перена. Завданням економічної ор-
ганізації сільськогосподарського ви-
робництва в країнах ЄС, за його сло-
вами, є створення інструментів, які 
дають змогу операторам цих галузей 
полегшити справедливий розподіл 
доданої вартості між ними, надати 
більшу важливість та сталість сіль-
ськогосподарському виробництву 
на території країни. З цією метою у 
Франції користуються чотирма ти-
пами інструментів: міжпрофесійні 
організації, організації виробників, 
сільськогосподарські кооперативи та 
укладання контрактів. Регулюється 
діяльність згаданих об’єднань дво-
ма документами – регламентом ЄС 
№1308/2013 «Про спільну органі-
зацію ринків сільськогосподарської 
продукції» та Кодексом сільського 
господарства та морського рибаль-
ства Франції.

Щодо міжпрофесійних організацій, 
доповідач відзначив, що вони об’єд-
нують усіх операторів галузі на всіх 
етапах виробництва продукції. Ство-
рення таких організацій ініціюється 
їх членами, а не державою. Мета ді-
яльності також визначається у відпо-
відності до потреб її членів – це може 
бути аналіз ринку, поширення інфор-
мації про нього, розробка типових 
контрактів, наукові дослідження тощо. 
Комерційною діяльністю та виробни-
цтвом продукції міжпрофесійні орга-
нізації Франції займатися не можуть.

Інший аспект діяльності міжпро-
фесійних організацій, відзначений 
паном Переном, це можливість зро-
бити створені ними правили обов’яз-
ковими для виконання їх членами. Ця 
процедура в Європі називається «роз-
ширення угод». Такий інструмент має 
бути сумісним із правилами конкурен-
ції та не може вносити розлад у ринок.

Президент Асоціації «Укрконд-
пром» Олександр Балдинюк роз-
повів про роль галузевих асоціацій 
підприємств харчової та переробної 
промисловості в імплементації змін 
у законодавчому регулюванні харчо-
вої безпеки та стандартизації. Пер-
ший з нормативно-правових актів 
у цій сфері – новий Закон України 
«Про стандартизацію», який набе-
ре чинності 5 січня 2015 р. «Безпе-
речно, цей Закон надасть галузевим 
об’єднанням певні права. Зокрема, 
вони можуть впливати на розроб-
ку національних стандартів через 
технічні комітети стандартизації», – 
відзначив пан Балдинюк. Разом з 
тим, в Україні є сектори економіки, 
у яких технічні комітети не утворені. 
В такому випадку національний ор-
ган стандартизації має право утво-
рювати робочі групи,  в рамках яких 
може вестись розробка норматив-
но-правових актів. На діяльність галу-
зевих об’єднань в Україні впливає та-
кож Закон «Про безпечність та якість 
харчових продуктів».

Анна РОДЮК,
журналіст «Юридичної газети»

Олександр ПОЛІВОДСЬКИЙ, партнер правничої фірми «Софія» 


