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Аграрний сектор України належить до найважливіших 
галузей української національної економіки. Завдяки 
чорноземам та доступу до важливих аграрних ринків та 
ринків постачання, Україна має ключові компоненти для 
розвитку високопродуктивного та сталого сільського 
господарства з великим потенціалом у галузі аграрного 
експорту. 

Після підписання Угоди про асоціацію та покрокової 
реалізації Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, країна 
знаходиться в процесі ґрунтовного реформування. Україна 
наразі прагне відкрити свій технічний та економічний 
потенціал у сільському господарстві та покращити рамкові 
умови в її аграрному секторі. Завдяки цьому має бути 
покращено якість та безпечність сільськогосподарської 
продукції, підвищено міжнародну конкурентоспроможність 
та покращено умови життя в сільській місцевості. Проект 
«Німецько-український агрополітичний діалог» ставить 
перед собою завдання підтримувати уряд України у 
проведенні цих реформ та сприяти посиленню співпраці 
між двома країнами в аграрній сфері. Торгівля та інвестиції 
в аграрному секторі мають велике значення для розвитку 
відносин між Німеччиною та Україною.

З огляду на міжнародний, зокрема німецький досвід, та 
Угоду про асоціацію з ЄС, проект має консультативно 
підтримувати аграрну політику України в розвитку 
аграрного сектору та сільських територій.

Ключові теми:
→ спрощення рамкових умов та створення ефективних 

державних структур управління 
→ розвиток ефективної та прозорої системи управління 

земельним ринком 
→ підтримка сталого розвитку сільських територій 
→ покращення аграрної освіти та науки
→ ефективні регулятиви для наближення стандартів якості 

та безпечності продукції до стандартів ЄС 

Діяльність проекту:
→ надання консультацій на запит українським організаціям 

з метою покращення загальних рамкових умов у 
аграрному секторі та задля розвитку сільської місцевості

→ постійне надання фахової актуальної інформації 
партнерам проекту та цільовій аудиторії 

→ підтримка партнерського співробітництва аграрно-
політичних, аграрно-економічних та аграрно-наукових 
інституцій 

→ координація з іншими проектами BMEL в Україні та 
створення спільного зовнішнього представництва

Проект «Німецько-український агрополітичний діалог 
(АПД)» реалізується через робоче співтовариство, яке 
складається з ТОВ ІАК Аграр консалтинг (IAK), Лейбніц-
Інституту аграрного розвитку в країнах з перехідною 
економікою (IAMO) та ТОВ АФЦ Консультантс 
Інтернешнл (AFC). Іншими партнерами проекту з 
німецької сторони є Посольство Німеччини в м. Києві та 
Робоча група з питань сільського господарства Східного 
комітету Німецької економіки. Реципієнтом проекту 
виступає Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій (ІЕД). Реалізація компоненту проекту з 
консультування по земельних питаннях реалізується через 
ТОВ з управління та реалізації земель (BVVG). 

Цільовою групою проекту є державні установи у галузі 
аграрного управління України, зокрема, Міністерство 
аграрної політики та продовольства, Комітет Верховної 
Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, 
асоціації та організації самодопомоги аграрного бізнесу, 
а також дослідні установи, вищі та професійні навчальні 
заклади. 

Про проект Цілі проекту та сфери діяльності Партнери проекту та кооперація
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