
 
Аграрний союз України 

  Аналітичний центр 

 
 

Дивіться на звороті ► 

 
 

Шановні учасники дебатів! 
для розуміння ситуації з обізнаністю учасників ринку в питаннях розвитку  

сільського господарства та сільських територій в контексті Угоди про асоціацію 

просимо Вас відповісти на наступні питання,  

поставивши галочку на потрібному варіанті відповіді: 

 

 

Технічне регулювання  

 

Чи відомі Вам принципи побудови в ЄС 

системи технічного регулювання та оцінки 

відповідності? 

 

• Знаю і планую впроваджувати   

• Хотів би дізнатися більше  

• Нічого про це знаю  

  

Чи запроваджені системи управління якістю на 

Вашому виробництві? 

• Так, впроваджені   

• Ми в процесі впровадження  

• Ні, але хотіли б впровадити  

• Нічого такого не плануємо   

  

Чи плануєте поставляти продукцію на експорт? • Планую і потребую сертифікації  

• Працюю на внутрішньому 

ринку і хочу експортувати 

 

• Буду працювати на 

внутрішньому ринку 

 

 

  

Чи взяли б Ви участь у проекті з 

запровадження системи управління якістю на 

виробництві? 

• Із задоволенням  

• Не впевнені, що це потрібно  

• Не бачимо такої необхідності   

  

 

 

Санітарні та фітосанітарні заходи 

 

Чи відомі Вам принципи та підходи щодо 

гарантування безпеки сільгосппродукції та 

продуктів харчування??  

• Знаю про підходи і стан 

гармонізації законодавства 

 

• Хотів би дізнатися більше  

• Нічого про це не знаю  

  

Чи відомі Вам стандарти, які стосуються 

виробників аграрної та харчової продукції та 

їхні вимоги ?  

• Знаю їх і використовую  

• Хотів би дізнатися більше  

• Не знайомий з такими 

стандартами 

 

  

 



 

                                                                                             

Дякуємо за співпрацю! 

 

Санітарні та фітосанітарні заходи (продовження) 

 

Чи знаєте Ви принципи та підходи до 

сертифікації насіння, застосування санітарних 

та фітосанітарних заходів? 

 

• Знаю і користуюся на практиці  

• Хотів би дізнатися більше  

• Нічого про це не знаю  

  

Чи відомі Вам принципи утримання, годівлі та 

забою тварин, вимоги до санітарних заходів у 

тваринництві? 

• Знаю і застосовую на практиці  

• Хотів би дізнатися більше  

• Нічого про це не знаю  

  

Чи відомі Вам принципи інформування 

споживачів сільськогосподарської та харчової 

продукції? 

• Знаю і застосовую на практиці  

• Хотів би дізнатися більше  

• Нічого про це не знаю  

  
 

 

 

  

Інтелектуальна власність  

 

Чи знаєте Ви, що в Україні існує законодавство 

з інтелектуальної власності, гармонізоване з 

законодавством ЄС? 

 

• Знаю і цим користуюсь  

• Не знаю, але хочу дізнатися  

• Я проти таких розмов, бо 

інтелектуальні речі – ефемерні 
 

 

  

Чи знаєте Ви як пов‘язані інноваційний 

розвиток з бухгалтерським обліком? 

• Думаю, що ніяк  

• Інтуїтивно відчуваю, що так 
 

 

• Безумовно пов'язаний 
 

 
 

  

Чи готове Ваше підприємство обліковувати 

технології як нематеріальні активи? 

• Ми вже це робимо  

• Хочемо, але не знаємо як 
 

 

• Не вважаємо це за потрібне  
 

 
 

  

Чому потрібно фіксувати і охороняти права 

інтелектуальної власності? 

• Бо це потрібно при експорті  

• Бо це стабілізує бізнес  
 

 

• Взагалі не потрібно  
 

 
 

  

Чи знаєте Ви скільки прихованого 

інтелектуального капіталу вже має Ваше 

підприємство? 

• Інтуїтивно розумію  

• Хочу дізнатися 
 

 

• Мені це не потрібно 
 

 

 

 


