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У статті проведено науково-теоретичний аналіз правових засад державної підтримки оптових 
ринків сільськогосподарської продукції. Звертається увага на генезу законодавства, становлення 
якого відбувається із 1997 року по 2009 рік, яким датується прийняття профільного номативно-
правового акта. Зазначається, що у законодавстві неодноразово змінювалися підходи до необхід-
ності державної фінансової підтримки таких суб’єктів господарювання: від декларування принципу 
самоокупності та фінансування їхнього розвитку за рахунок недержавних джерел до необхідності 
безпосередньої фінансової участі держави у їх створенні. При цьому скористатися заходами такої 
підтримки змогли далеко не всі з них, оскільки аналіз бюджетного законодавства показав, що гроші 
виділялись нерегулярно, а саме після прийняття профільного закону. Звертається увага на адрес-
ність отримання матеріальної допомоги із Державного бюджету України, що наштовхує на розду-
ми щодо лобіювання інтересів окремих суб’єктів господарювання. Крім того, розглядається питан-
ня щодо доцільності надання комерційним посередникам державної фінансової підтримки нарівні 
із сільськогосподарськими товаровиробниками. Особлива увага приділяється розгляду проблеми 
формування земельної ділянки для розміщення інфраструктури вищезгаданих ринків, які потребу-
ють великих масивів. Звертається увага на градацію орендної плати за користування землямими 
державної та комунальної власності, що передбачені податковим законодавством, та несумірність 
плати оптовими ринками сільськогоподарсткої продукцї із прибутками. Так, для їх функціонування 
законодавець «забезпечує» поступове знищення земель сільськогосподарського призначення, сприяю-
чи оптовим ринкам сільськогосподарської продукції в отриманні таких земель з метою, не пов’язаною 
із товарним сільськогосподарським виробництвом; дозволяючи не здійснювати відшкодування втрат 
сільськогосподарського виробництва та не гарантуючи належних надходжень до місцевих бюджетів. 
У статті привертається увага до актуального стану створення та функціонування мережі опто-
вих ринків сільськогосподарської продукції.
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Постановка проблеми. Метою ство-
рення оптових ринків сільськогосподар-
ської продукції (далі – ОРПС) є форму-
вання ефективного ринкового механізму 
реалізації сільськогосподарської продукції 
та продуктів її переробки товаровиробни-
ками всіх форм власності; справляння пози-
тивного впливу на якість продукції, рівень її 
кінцевої ціни та задоволення потреб спожи-
вачів; сприяння конкуренції на споживчому 
ринку [1, с. 2]. ОРСП є важливим елемен-
том аграрного ринку, що покликаний вико-
нувати посередницьку функцію між сіль-

ськогосподарськими товаровиробниками 
та покупцями [15]. 

З метою прискорення формування інф-
раструктури аграрного ринку, створення 
умов для надійного ресурсного забезпечення 
виробництва і реалізації сільськогосподар-
ської продукції та продовольства, сприяння 
розвитку підприємництва в аграрному секторі 
економіки законодавством України встанов-
лювалося, що мережа підприємств, які здій-
снюватимуть оптову торгівлю сільськогос-
подарською продукцією (оптові продовольчі 
ринки, постійно діючі ярмарки-виставки, 
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аукціони живої худоби з використанням 
наявної виробничої бази племінних, відго-
дівельних та м'ясопереробних підприємств 
тощо), має бути створена в містах з кіль-
кістю населення понад 100 тисяч чоловік 
(п. 1 Указу Президента України від 6 червня 
2000 р. № 767 «Про заходи щодо забезпе-
чення формування та функціонування аграр-
ного ринку»). Визначена надалі Державною 
цільовою програмою створення ОРСП, 
затвердженою постановою КМУ від 3 червня 
2009 р. № 562 , кількість ОРСП мала ста-
новити 25. На жаль, такої кількості ОРСП 
створено не було. Враховуючи все вище-
зазначене, особливої актуальності набуває 
дослідження правового регулювання держав-
ної підтримки цих суб’єктів господарювання. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питанням правового регулювання 
функціонування аграрного ринку, у тому 
числі й ОРСП, присвячені роботи таких вче-
них, як: О. М. Батигіна [2; 3], М. Я. Ващи-
шин [4], Т. В. Курман [8], С. І. Марченко [9], 
І. О. Погляда [11] та інших.

Мета статті полягає у проведенні науково-
теоретичного аналізу правових засад дер-
жавної підтримки оптових ринків сіль-
ськогосподарської продукції. Особлива 
увага приділяється питанням правового 
регулювання державної фінансової під-
тримки таких ринків і доцільності виді-
лення земель сільськогосподарського при-
значення під їх інфраструктуру.

Виклад основного матеріалу. Правова 
основа для створення та функціонування 
ОРСП була закладена постановою КМУ від 
19 березня 1997р. «Про заходи щодо ство-
рення оптово-продовольчих ринків, орга-
нізації закупівель сільськогосподарської 
продукції в господарствах приватного сек-
тору, реформування системи споживчої коо-
перації». Серед заходів, встановлених цим 
документом, передбачалося, зокрема, розро-
блення проекту постанови про основні поло-
ження щодо формування ринково орієнто-
ваної оптової торгівлі (п. 2), розроблення 
та затвердження Примірного положення 
про оптово-продовольчий ринок (п. 4). Слід 
звернути увагу, що Основними напрямами 
створення та функціонування оптових про-
довольчих ринків (далі – ОПР), схваленими 
постановою КМУ від 9 червня 1999 р. № 997, 
передбачалося, що діяльність таких суб’єктів 
господарювання провадиться за принципом 
самоокупності. Фінансування розвитку ОПР 
має здійснюватися в основному за рахунок 
недержавних джерел. Органи виконавчої 
влади та місцевого самоврядування повинні 
сприяти залученню інвестицій (вітчизняних 

та іноземних), а також вільних коштів насе-
лення. Вже у Державній цільовій програмі 
створення ОРСП, затвердженій постановою 
КМУ від 3 червня 2009 р. № 5621, державна 
політика щодо розвитку вказаних ринків 
кардинально змінилася. Адже на створення 
мережі оптових ринків, зокрема, за рахунок 
коштів державного бюджету мало бути виді-
лено 1200 млн грн. 

Натепер правові засади організації діяль-
ності ОРСП, а також їх державної підтримки 
встановлені Законом України від 25 червня 
2009 р. «Про оптові ринки сільськогоспо-
дарської продукції». Зупинимося лише на 
характеристиці деяких із заходів державної 
підтримки ОРПС. 

Насамперед хотілось би зазначити, що 
важлива роль ОРСП визначається шляхом 
законодавчого забезпечення їхньої діяль-
ності, в тому числі як підприємств агро-
промислового комплексу, що продовжують 
процес виробництва сільськогосподарської 
продукції, обслуговують інших виробників 
сільськогосподарської продукції шляхом 
забезпечення обігу такої продукції (ст. 10). 
Практично законодавець ставить ОПРС 
в один ряд із сільськогосподарськими това-
ровиробниками. При цьому, згідно з постано-
вою КМУ від 11 лютого 2010 р. № 141, набути 
статус ОРСП може будь-яка юридична особа. 
У науковій літературі зверталася увага на 
необхідність встановлення у законодавстві 
обов’язкової квоти щодо кількості сільсько-
господарських товаровиробників у складі 
засновників такого ринку. Інакше виникає 
можливість створювати їх тільки посередни-
ками-перекупниками, які навряд чи будуть 
думати про інтереси сільськогосподарських 
товаровиробників [3, с. 164]. Саме така ситу-
ація склалася в реаліях сьогодення. Відпо-
відно, виникає питання щодо доцільності 
забезпечення державної підтримки суб’єктів 
господарювання, які є звичайними комерцій-
ними посередниками та жодним чином не 
сприяють діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників. 

Розглянемо, яким чином реалізуються 
на практиці положення Закону України 
«Про оптові ринки сільськогосподарської 
продукції», що стосуються надання держав-
ної фінансової підтримки ОРСП, зокрема, 
у період їх становлення. Така підтримка 
надається для: 1) компенсації витрат, повя-
заних із: розробленням проектно-кошто-
рисної документації, в тому числі на роботи 
з будівництва об’єктів інфраструктури опто-
вих ринків; будівництвом під’їзних шляхів 

1 Постанова втратила чинність на підставі 
Постанови КМУ від 22 червня 2011р. № 704.
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до території оптового ринку, мереж водо- 
та електропостачання, інших комунікацій 
загального призначення; викупом земельних 
ділянок, об’єктів виробничого і невиробни-
чого призначення, торговельних та адміні-
стративних будівель (приміщень), інших 
об’єктів інфраструктури з метою розміщення 
та забезпечення функціонування оптових 
ринків; створенням (впровадженням) сис-
теми інформаційного забезпечення діяль-
ності оптових ринків; 2) виплати компенса-
ції у розмірі до 50 відсотків обсягу видатків 
на придбання устаткування й обладнання, 
в тому числі іноземного виробництва, для 
комплектування та облаштування оптових 
ринків та видатків на оплату будівельно-
монтажних або інших робіт, товарів і послуг, 
пов’язаних із будівництвом оптових ринків 
(п. 5 Порядку використання коштів, перед-
бачених у державному бюджеті для надання 
фінансової підтримки для створення опто-
вих ринків сільськогосподарської продук-
ції», затвердженого постановою КМУ від 
29 вересня 2010 р. № 893). Слід зазначити, 
що вказані заходи державної підтримки 
здійснювалися лише у 2010 та 2011 роках. 
Так, згідно із законами України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2011 рік» від 
23 грудня 2010 р. та «Про Державний 
бюджет України на 2012 рік» від 22 грудня 
2011 р. з Державного бюджету України на 
безповоротній основі було виділено кошти 
у сумі 10 000 тис. грн. (код програмної кла-
сифікації видатків та кредитування держав-
ного бюджету 2801520) (Додаток № 3) та від-
повідно 200 000 тис. грн. (код програмної 
класифікації видатків та кредитування дер-
жавного бюджету 2801520) (Додаток № 3). 
У цей період часу діяли лише ТЗОВ «РСП 
«ШУВАР» (отримав статус ОРСП відпо-
відно до свідоцтва про надання юридичній 
особі статусу ОРСП № 1 від 15 вересня 2009 р. 
[10]) та ТОВ «Ринок сільськогосподарської 
продукції «Столичний» (зареєстрований як 
ТОВ від 22.06.2010 [17], проте згодом набув 
статусу ОРСП [14, с. 17]). Таким чином, про-
стежується тенденція щодо лобіювання на 
рівні держави інтересів саме цих суб’єктів 
господарювання. Адже реальні заходи дер-
жавної фінансової підтримки стосувалися 
насамперед вже діючих ОРСП. Слід вказати 
також, що значні матеріальні ресурси, які 
було вкладено у створення ОРСП, себе не 
виправдали. Так, наприклад, «РСП «Сто-
личний» має заборгованість перед своїми 
контрагентами у сумі 13 200 000,00 грн. 
та податковий борг перед державою у сумі 
83 265 грн. За даними Єдиного державного 
реєстру судових рішень, відкрито справу про 
банкрутство та введено процедуру розпоря-

дження майном щодо ТОВ «РСП «Столич-
ний» за заявою ТОВ «С І А», ТОВ «Сучасні 
ринкові інновації» від 10 березня 2020 р. [16]. 

Станом на 2017 рік утворено 12 ОРСП, 
частково введено в експлуатацію 4 ринки 
[5, с. 202]. Зокрема, в м. Львові, Херсон-
ській, Полтавській та Хмельницькій облас-
тях функціонують оптові ринки плодоово-
чевої продукції, у м. Жашкові Черкаської 
області – ринок «Чародій», перший і поки 
що єдиний в Україні ринок оптової торгівлі 
худобою, вирощеною в основному в особис-
тих селянських та дрібнотоварних господар-
ствах [1, с. 4]. Враховуючи зазначене, гово-
рити про створення цілісної мережі ОРСП 
по всій Україні ще зарано. Більше того, 
функціонування деяких із них під загрозою 
(«РСП «Столичний» (як вже зазначалося 
вище, щодо нього відкрито справу про бан-
крутство), ОРСП «Господар», який зараз не 
функціонує у зв’язку з політичною ситуа-
цією на Сході нашої країни) [6, с. 7].

Закон України «Про оптові ринки сіль-
ськогосподарської продукції» встановлює, 
що законами про оподаткування можуть 
передбачатися пільги або спеціальний режим 
оподаткування діяльності ОРСП. Крім того, 
органи місцевого самоврядування у межах 
своїх повноважень можуть надавати ОРСП 
пільги зі сплати місцевих податків і зборів 
(ст. 14). Але Податковий кодекс України їх 
не передбачає. 

У 2010 р. було розроблено проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо надання оптовим ринкам 
сільськогосподарської продукції пільг зі 
сплати податків і зборів (обов’язкових пла-
тежів)» (далі – проект Закону). Проектом 
Закону пропонувалося надання пільг опто-
вим ринкам сільськогосподарської продукції 
на час їх становлення зі сплати мита, плати 
за землю, податку на прибуток, податку на 
додану вартість, орендної плати за землю. 
Не можна не погодитися з О. М. Батигі-
ною, що розробниками документа фактично 
запропоновано посередникам надавати 
більше пільг, аніж безпосереднім вироб-
никам сільськогосподарської продукції. 
Водночас запропоновані проектом Закону 
положення щодо пільг в оподаткуванні опто-
вих ринків сільськогосподарської продукції 
значно зменшать надходження до бюджету 
порівняно із прогнозними вигодами, які 
навіть у разі успішного функціонування 
оптових ринків будуть відчутні лише після 
закінчення періоду їх становлення [3, с. 167].

Наступне, на що хотілось би звернути 
увагу, це питання формування земельної 
ділянки для розміщення інфраструктури 
ОРСП. Так, серед заходів державної під-
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тримки таких ринків законодавством перед-
бачено надання їм земельних ділянок із 
земель державної та/або комунальної влас-
ності; викуп (вилучення) земельних діля-
нок для суспільних потреб з метою забезпе-
чення їхньої діяльності. Але найцікавішим 
є питання щодо доцільності використання 
комерційним посередником, яким виступає 
ОРСП, земель сільськогосподарського при-
значення. У науковій літературі неоднора-
зово наголошувалося на необґрунтованості 
положень Земельного кодексу України, 
згідно з якими землі під інфраструктурою 
ОРСП належать до земель сільськогоспо-
дарського призначення (п. б, ч.2. ст. 22). Так, 
М. Я. Ващишин звертала увагу на недоціль-
ність розміщення інфраструктури ОРСП на 
вказаних землях, оскільки цей суб’єкт госпо-
дарювання використовує землю не як засіб 
сільськогосподарського товаровиробництва, 
а як територіальну основу [4, с. 271]. Поді-
бної позиції дотримується і О. М. Батигіна, 
яка ставить під сумнів виробничий характер 
ОРСП по відношенню до сільськогосподар-
ського товаровиробництва. Крім того, дослід-
ниця вказує на відсутність у законодавстві 
норми щодо обов’язковості участі серед його 
засновників сільськогосподарських това-
ровиробників, адже це хоч якось би могло 
пояснити зв’язок із землями сільськогоспо-
дарського призначення [3, с. 164-165]. На 
наш погляд, слід підтримати такий науковий 
підхід. Більше того, необхідно зазначити, 
що віднесення земель під інфраструктурою 
ОРСП до категорії земель сільськогоспо-
дарського призначення нівелює принцип 
їх пріоритетності, закріплений у Земель-
ному кодексі України (ст. 23). До того ж 
землі сільськогосподарського призначення 
насамперед виступають основним засобом 
виробництва в аграрному секторі економіки. 
І, як слушно зазначає П. Ф. Кулинич, вони 
можуть використовуватися як просторовий 
базис для розміщення об’єктів, технологічно 
тісно пов’язаних із веденням сільськогоспо-
дарського виробництва [7, с. 109].

Для функціонування інфраструк-
тури ОРСП необхідний досить великий 
розмір земельної ділянки. Наприклад, 
ТОВ «РСП «Столичний» було передано 
в довгострокову оренду 157,4240 га вар-
тістю 54 767 809, 60 грн. [13, ст. 6]. Із від-
критої фінансової звітності вищезазначеного 
суб’єкта господарювання за 2012 р. випли-
ває, що розмір сплаченої орендної плати 
становив всього 137 тис. грн. [15, с. 22], що 
є меншим за 1% (547 678 грн). Цікаво, що 
на 2020 р. ,згідно з рішенням Софіївсько-
Борщагівської сільської ради від 25 червня 
2019 р. № 43, плата за сільськогосподарські 

угіддя становить 1 % від нормативної гро-
шової оцінки, а за всі інші (не сільськогос-
подарські угіддя) – 0,03% від їх нормативної 
грошової оцінки [12, п. 7.1]. І це при тому, що 
розмір орендної плати за земельні ділянки 
державної і комунальної власності може 
становити до 12% від нормативно-грошової 
оцінки землі (п. 288.5.2 Податкового кодексу 
України). Тобто «РСП «Столичний» діс-
тав можливість сплачувати плату за землю 
у мінімальному розмірі, що є не сумірними 
з отриманими цим суб’єктом господарю-
вання прибутками. 

Будь-який ОРСП, що розміщає свою 
інфраструктуру на землях сільськогоспо-
дарського призначення, мав би здійсню-
вати відшкодування втрат сільськогоспо-
дарського виробництва. Вказані кошти 
використовуються на освоєння земель для 
сільськогосподарських потреб, поліпшення 
відповідних угідь, охорону земель відповідно 
до розроблених програм та проектів землеу-
строю, а також на проведення інвентаризації 
земель, проведення нормативної грошової 
оцінки землі (п. 2 ст. 209 Земельного кодексу 
України). Зазначені виплати зараховуються 
до спеціального фонду місцевих бюджетів 
(п. 2  ч. 1 ст.  69-1 Бюджетного кодексу Укра-
їни). Але від цього виду платежів ОРСП звіль-
нено (п. 1 ст. 208 Земельного кодексу України). 

Висновки

Таким чином, необхідно констатувати, 
що правове регулювання державної під-
тримки розвитку ОРСП має ряд прогалин 
та неузгодженостей. По-перше, протягом 
часу у законодавстві змінювалися підходи 
до необхідності державної фінансової під-
тримки таких суб’єктів господарювання: 
від декларування принципу самоокупності 
та фінансування їхнього розвитку за раху-
нок недержавних джерел до необхідності 
безпосередньої фінансової участі держави 
у їх створенні. При цьому скористатися захо-
дами такої підтримки змогли насамперед два 
ОРСП. По-друге, залишається не зрозумі-
лим, чому вказані ринки, які є звичайними 
комерційними посередниками, поставлені 
законодавцем в один ряд із сільськогоспо-
дарськими товаровиробниками? По-третє, 
створюючи умови для функціонування 
ОРСП, законодавець «забезпечує» посту-
пове знищення земель сільськогосподар-
ського призначення, адже сприяє ОРСП 
в отриманні таких земель з метою, не 
пов’язаною із товарним сільськогосподар-
ським виробництвом; дозволяє не здійсню-
вати відшкодування втрат сільськогосподар-
ського виробництва та не гарантує належних 
надходжень до місцевих бюджетів.
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Olena Hafurova, Oksana Malchyk. Legal basis of state support of wholesale markets 
of agricultural products

The article provides a scientific and theoretical analysis of the legal basis of state support for wholesale 
markets for agricultural products. Attention is paid to the genesis of the legislation, which dates back to 1997 to 
2009, which dates back to the adoption of the relevant legal act. It is noted that the legislation has repeatedly 
changed the approach to the need for state financial support of such entities: from declaring the principle 
of self-sufficiency and financing their development from non-state sources to the need for direct financial 
participation of the state in their creation. At the same time, not all of them were able to take advantage of such 
support. Because, the analysis of the budget legislation showed that the money was allocated irregularly, 
namely after the adoption of the relevant law. Attention is paid to the targeted receipt of material assistance 
from the State Budget of Ukraine, which prompts reflection on lobbying the interests of individual businesses. 
In addition, the question of the feasibility of providing commercial intermediaries with state financial support 
along with agricultural producers is considered. Particular attention is paid to the problem of land formation 
for the location of the infrastructure of the above markets, which require large arrays for the placement 
of their own infrastructure. Attention is paid to the gradation of rent for the use of state and communal 
lands, provided by the tax legislation, and the disproportion of payment by wholesale markets for agricultural 
products with profits. Thus, for their functioning, the legislator "ensures" the gradual destruction of agricultural 
land. After all, it contributes to the wholesale markets of agricultural products in obtaining such lands for 
a purpose not related to commodity agricultural production; allows not to compensate for losses of agricultural 
production and does not guarantee adequate revenues to local budgets. The article draws attention to 
the current state of creation and operation of the network of wholesale markets for agricultural products.

Key words: wholesale market of agricultural products; state financial support; agricultural commodity 
producer; agricultural products; agricultural land.


