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  Я, Коваль Павло Васильович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

бізнес-економіки та підприємництва КНЕУ ім. В.Гетьмана, з 2017 року займаю 

посаду генерального директора ВГО «Українська аграрна конфедерація»,  діяльність 

якої спрямована на зміцнення національної економіки, формування та реалізацію 

ефективної державної політики в агропромисловій сфері, а також сприяння розвитку 

в Україні громадянського суспільства європейського зразка.  

Власною метою та метою діяльності об’єднання, яке я очолюю, є розбудова 

громадянського суспільства у напрямку підтримки розвитку аграрного сектору 

економіки України, оптимізації законодавства щодо ринкових відносин і 

добросовісної конкуренції, дерегуляції господарської діяльності, усунення зайвих 

адміністративних бар’єрів та подолання корупції в агробізнесі. Серед цілей також є 

удосконалення та нарощування ефективності використання природних ресурсів 

України, зокрема зрошувальної води та земельних ресурсів. Крім того, розширення 

міжнародної співпраці, нарощування експорту аграрної продукції, покращення 

інвестиційної привабливості галузей АПК, зокрема зрошувальних та осушувальних 

систем, з метою розбудови конкурентоспроможного аграрного бізнесу України. 

  Оскільки ВГО «УАК» об’єднує галузеві професійні організації АПК,  

виробників, переробників та сервісні служби аграрного сектору заради створення 

умов їх ефективної діяльності, вважаю, що моя участь у роботі Громадської ради 

при Державному агентстві водних ресурсів України сприятиме конструктивному 

діалогу громадськості із владою та захисту інтересів аграрного бізнесу.  

Сподіваюся, що власний досвід громадської діяльності (член Громадських рад 

та робочих груп при Державній регуляторній службі України,  Дежгеокадастрі, 

Держпродспоживслужбі, Антимонопольному комітеті; помічник-консультант 

народного депутата України; член робочих груп при Комітеті Верховної Ради 

України з питань аграрної та земельної політики; при Мінагрополітики, 

Мінекономіки, член робочої групи при Національній інвестиційній раді; член 

Дорадчої групи України зі сталого розвитку, член ТК-170 та інших інститутів 

громадянського суспільства), стане корисним для роботи Громадської ради при 

Державному агентстві водних ресурсів України.  
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