
 

 

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 

 
 

 

Керівникам громадських організацій – 

членів Громадської Ради при Міністерстві  

аграрної політики і продовольства України 

(сформованої у березні 2016 року) 

 

 

 

 

 

Шановні керівники провідних громадських організацій  

аграрного сектору економіки України! 

 
 

Всім добре відомо, якої гостроти останнім часом набули в Україні питання забезпечення безпечності 

і якості продукції харчування. В першу чергу це пов‘язано зі зміною підходів: держава 

відмовляється від невластивих їй функцій, активно проводить політику дерегуляції, натомість 

інститути громадянського суспільства та національна ринкова інфраструктура виявляються надто 

слабкими для того, щоб ефективно виконувати функції, які зазвичай покладаються на них в країнах 

Європи та світу. 
 

Останнім часом на тлі необхідності в прискоренні пошуку адекватних механізмів для забезпечення 

безпечності та якості харчової продукції, захисту прав вітчизняного споживача набуває 

популярності ідея розвитку галузевого саморегулювання. Однак підходи до її реалізації на практиці 

лишаються предметом досить гострої дискусії, яка ведеться як в колах фахівців, так і серед 

керівників підприємств, широкої галузевої громадськості. 
 

Аналітичний центр Аграрного союзу України ще в 2014 році підготував пропозиції щодо аграрної 

політики стосовно розвитку галузевого саморегулювання і започаткував цільову програму 

"Дерегуляції і самоврядування", в 2016 році створив робочу групу з розвитку саморегулювання в 

аграрному секторі, а в 2017 році отримав можливість реалізувати 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 цього проекту, який реалізується за участю фахівців шести 

галузевих асоціацій АПК, була розроблена Концепція розвитку галузевий асоціацій на засадах 

саморегулювання. 
 

Запрошуємо Вас ознайомитися із змістом цього документу, робочими матеріалами, які були 

створені в ході виконання проекту (розділи Top issues, Milestones) на сторінці  проекту. Просимо 

також задавати питання, надавати пропозиції та зауваження на адресу Аналітичного центру АСУ 

ac.agrouu@gmail.com.  
 

Тези про розвиток галузевих асоціацій на засадах саморегулювання та документ "Концепція 

розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання" додаються. 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!  

 

 

 

З повагою, 

Голова правління ГО "Аналітичний центр АСУ"                                  

Лариса Старікова 
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