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Проект «Агроторгівля Ураїни» надає консульта-
ції з аграрної торгівлі в Україні та розпочав свою 
діяльність у 2016 році. Протягом останніх трьох 
років експерти проекту надавали швидку та безпо-
середню допомогу на конкретні запити компаній 
щодо розвитку експортної діяльності. Другий етап 
проекту, який розпочався у 2019 році, спрямовано 
на інформування політичних осіб, які приймають 
рішення, українських виробників сільськогоспо-
дарської та харчової продукції про переваги та 
недоліки Угоди про поглиблену та всеохоплюючу 
зону вільної торгівлі. Як і раніше, проект надава-
тиме інформацію щодо юридичних, фінансових та 
економічних аспектів, а також щодо конкретних 
процедур експорту до ЄС. Метою є пожвавлення по-
літичного діалогу у сфері аграрної торгівлі, а також 
підтримання місцевих організацій у професійній 
орієнтації ринкових послуг для експортної діяль-
ності.

Торговельні відносини між Україною та країнами 
ЄС базуються на ПВЗВТ. Її було підписано як части-
ну Угоди про асоціацію з ЄС, і з 2017 р. це дозволяє 
Україні розширювати свою експортну діяльність 
до ЄС. Таким чином, український аграрний сектор 
буде і надалі ефективно розвиватися, що матиме по-
зитивні наслідки для загального клімату та добро-
буту країни.

Торгівля між Україною та країнами ЄС поміт-
но активізувалася за останній період та відкрила 
нові ринки для українських компаній. Задля по-
дальшого зміцнення цієї тенденції та оптимально-
го використання потенціалу як німецьким, так і 
українським гравцям аграрного сектору необхід-
но співпрацювати більш плідно. Адже недостатня 
інфоромованість щодо вимог до торгівлі та брак 
послуг з розвитку орієнтованих на експорт підпри-
ємств тільки знижують шанси українських вироб-
ників, переробників та експортерів на встановлення 
міцних позицій на сільськогосподарських ринках 
ЄС. 

Проект



Проект «Агроторгівля України» націлений на зміц-
нення структур державного та приватного секто-
рів в агропродовольчій галузі України для подаль-
шого розширення торговельних відносин в рамках 
ПВЗВТ. Проект спрямовано на поглиблення єв-
ропейського політичного діалогу у сфері аграрної 
торгівлі та надання компаніям агропродовольчого 
сектору послуг, які покращать їх конкурентоспро-
можність та експортну діяльність.

Проект включає наступні аспекти: 

Підтримка політичного діалогу у сфері аграрної 
торгівлі

→ Сприяння роботі існуючої Німецько-української 
робочої групи з питань аграрної торгівлі

→ Тісна співпраця з Міністерством України, що 
займається питаннями сільського господарства, 
та зміцнення його потенціалу

→ Обмін з іншими міжнародними проектами тех-
нічною, політичною та економічною інформа-
цією

Підтримка експортної діяльності малих та середніх 
підприємств аграрного сектору

→ Розширення кола партнерів проекту «Агротор-
гівля України» через співпрацю з асоціаціями, 
палатами та іншими установами з метою розвит-
ку експорту

→ Тісна співпраця з окремими організаціями з ро-
звитку бізнесу та передача ініціативи у самостій-
ному проведенні заходів

→ Підтримка партнерів у спільних заходах – та-
ких, як міжнародні виставки, бізнес-тури та 
форуми харчових продуктів

→ Підготовка та впровадження програми тренінгів 
у співпраці з національними партнерами з окре-
мим акцентом на участі жінок у заходах

→ Проведення тренінгів та інформаційних заходів 
з метою надання знань обраним партнерам

→ Підготовка аналітичної інформації про рин-
ковий потенціал України та умови доступу до 
ринків ЄС

 

Цілі проекту і сфери діяльності



Учасники засідання Координаційної ради, березень 2019 р.
Джерело: Посольство Німеччини в Києві

Проект «Агроторгівля України» проводиться 
консорціумом компаній «AFC Agriculture and 
Finance Consultants GmbH» (головний викона-
вець) та «IAK Agrar Consulting» за підтримки 
Берлінського університету імені Гумбольдта.
Політичними партнерами є Федеральне мініс-
терство продовольства і сільського господарства 
(BMEL) та Міністерство України, що займається 
питаннями сільського господарства.

Офіс проекту розташовано в Торгово-промисловій 
палаті України в Києві.

Проект тісно співпрацює з іншими проектами 
двосторонньої співпраці, які фінансує BMEL в 
Україні, зокрема з проектом APD (Німецько-у-
країнський агрополітичний діалог) та проектом 
COA (Співпраця в галузі органічного землероб-
ства).

Цільовими групами проекту є керівники та екс-
перти українських державних або приватних 
організацій та асоціацій, постачальники еконо-
мічних послуг та організації з розвитку бізнесу, 
діяльність яких спрямована на підтримку вироб-
ничих, переробних та торговельних підприємств 
сільськогосподарської та харчової промисловості, 
зацікавлених у торгівлі сільськогосподарською 
продукцією з ЄС. Особлива увага приділяється 
залученню жінок на керівних посадах та фа-
хівчинь. На практиці найбільш відчутний вплив 
діяльність проекту має на розвиток малих та се-
редніх виробників нішевих продуктів, таких як 
ягоди, овочі, фрукти та горіхи, а також виробни-
ків органічних продуктів.

Партнери проекту і кооперація



В Україні

Контактні особи

В Німеччині

Керівник проекту, 
експерт з питань 
експорту

Тел.: +38 068 381 5680
Ел.пошта:
Pilling@agri-
trade-ukraine.com

Менеджер проекту

AFC Agriculture and Fi-
nance Consultants GmbH 

Тел.: +49 228 923940 59
Ел.пошта: 
stefanie.maak@afci.de

Міжнародний 
довгостроковий експерт-
радник з питань аграрної 
політики

Тел.: +380 96 200 2194
Ел.пошта:
Moody@agri-
trade-ukraine.com

Андре Піллінг

Штефані  Маак

Річард Муді

Київ

Україна
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ВИДАВЕЦЬ
Федеральне міністерство продовольства і 
сільського господарства (BMEL)
Блок 624
Вільгельмштрассе, 54
10117 Берлін

GFA Consulting Group
Уоллштрассе, 15
10179 Берлін

Стан
грудень 2019 р.

ТЕКСТ
AFC Agriculture and Finance Consultants 
GmbH 

ОФОРМЛЕННЯ 
design.idee, buero fuer gestaltung, Эрфурт

ДРУК
BMEL

ЗОБРАЖЕННЯ
AFC Agriculture and Finance Consultants 
GmbH, AgroPortal.ua

Публікація видана BMEL на безкоштовній 
основі. Вона не може бути використана 
в рамках виборчої кампанії політичних 
партій чи груп. 

Детальнішу інформацію Ви можете знайти 
на сайтах: 
www.bmel-kooperationsprogramm.de
та
www.agritrade-ukraine.com
www.bmel.de 

 @bmel
 Lebensministerium
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