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Виноградарство і виноробство на Україні завжди було однією з важливих галузей 

агропромислового комплексу.  

Для виноробства України характерні: скорочення площ виноградників; переважання 

імпорту над експортом; падіння рівня якості вин і коньяків; відсутність державного 

контролю і регулювання виробництва; збільшення об'ємів фальсифікату; втрата 

традиційних ринків збуту вин і коньяків - Росії, Казахстану і Білорусі.  

На сьогоднішній день існує потреба у невідкладному вжитті заходів для вирішення 

проблем, які стримують розвиток виноградарства та виноробства. Серед пріоритетних 

напрямків розвитку галузі можна виділити основні: підтримка і контроль з боку уряду і 

держави, залучення інвестицій на збільшення площ виноградних насаджень; підвищення 

якості вітчизняних виноматеріалів та встановлення обмежень на імпорт сировини; вжиття 

заходів із виявлення та усунення фальсифікованої продукції; інвестування в оновлення 

технічної бази підприємств виноробства; підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції на ринку; підвищення культури споживання вина в Україні із застосуванням 

маркетингових заходів (шляхом створення центрів культури вина, розвитку винного 

туризму, організації виставок та проведення дегустацій вин). 

Зазначені вище підходи до її реалізації зрештою  мають призвести до відродження 

колишньої слави підприємств виноградарства та галузі виноробства України. 
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