
Шановні колеги!

Українська Асоціація Медіа Бізнесу (УАМБ) запрошує вас на 
відкриту дискусію, присвячену обговоренню нових урядових 
ініціатив зі стимулювання розвитку українського фермерства. 
Пропозиції, які підготував уряд, обговорюватимуть фермери з 
різних регіонів України, які своєю щоденною працею 
перевіряють на практиці дієвість та результативність як влас-
них бізнес-ідей, так і різноманітних новацій та стимулів.

В І Д К Р И Т А  Д И С К У С І Я  Н А  Т Е М У  

«СТИМУЛИ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ: ЦІКАВІ МОЖЛИВОСТІ 
ТА ПІДВОДНІ КАМЕНІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ»

Реєстрація та вранішня кава

ЧАСТИНА 1 

Розвиток фермерства – запорука розвитку України як самостійної незалежної країни. 
Новації урядової програми з підтримки фермерів

Сергій Біленко – член ради асоціації "Земельна спілка України"

Розповість про нову державну програму стимулів для фермерів. Зокрема, про:

новації, які заплановані урядом саме для фермерів 

те, яким чином земельна реформа стимулюватиме розвиток фермерів і при цьому 
убезпечить, щоб латифундисти не скупили всю українську землю

Костянтин Малеєв – політолог, соціолог Інституту філософії НАН України  (чекаємо 
підтвердження)

Допоможе учасникам семінару розібратися у причинах, чому саме розвиток фермер-
ства має стимулювати держава. Крім того, надасть відповіді на наступні запитання:

глибинні причини, чому обіг землі має бути вільним, але володіти землею мають 
саме українці, фермери, в обмежених обсягах

чому зволікання зі скасуванням мораторію веде до швидкого збільшення лати-
фундій та призведе до втрати Україною самостійності як країни в перспективі 
50–100 років

Роман Корінець – координатор Робочої групи з питань розвитку сільських територій, 
експерт Офісу підтримки реформ при Мінагрополітики

Поділиться з учасниками семінару знаннями та баченням щодо формування фер-
мерської кооперації; впровадження фермерами інновацій та розвитку системи сіль-
ськогосподарського дорадництва. Окремо розкаже про зв'язок між роботою фер-
мерів і сільським розвитком

Борис Кушнірук – економіст, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітич-
ного центру

Розповість про три ключові напрямки, де фермери найбільше потребують підтримки 
і де ця підтримка є найбільш ефективною. Покаже зв’язок між державною підтрим-
кою, заходами з боку місцевої влади та кооперацією, що є запорукою розвитку і 
фермерства, і територій

ЧАСТИНА 2

Фермери про актуальність та – головне – ефективність підтримки для розвитку їх діяль-
ності та фермерства в цілому

Представники фермерських господарств розкажуть про реальний стан економічної 
конкуренції між фермерами та агрохолдингами – тобто між різними операторами, які 
вирощують врожай на землях с/г призначення. І з цієї точки зору проаналізують, які 
саме види підтримки з боку держави є та можуть бути найбільш корисними для 
розвитку фермерства в Україні. У тому числі – які механізми мають бути закладені у 
земельну реформу для того, щоб скасування мораторію призвело до зростання 
фермерства, а не до домінування латифундій

Дискусія, обговорення

09:30–10:00

10:40–11:40

11:40–12:00

10:00–10:40

18 вересня 2017 року
9.30–12.00

Депо.Конференц-Хол
вул. Антоновича, 50

Обов’язкова реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/HyuP6AedyTl9XyDr1


