
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В УКРАЇНІ
Загарбницька війна Російської Федерації проти України ставить перед 
аграрним сектором країни значні виклики. Експорт аграрної продукції у 2021 
році становив 40,7% від загального експорту. Порівняно з травнем 2021 року, 
український експорт зернових скоротився більш ніж вдвічі. Тоді Україна 
експортувала 667 тис. т зернових, у травні 2022 року це було лише 300 тис. З 
часткою понад 10% у ВВП, аграрний сектор продовжує відігравати важливу 
роль у національній економіці.

ПРОЄКТ
З 2006 року AПД підтримує Україну у сприянні розвитку аграрного 
сектору та сталому розвитку сільських територій. Важливими фокусами 
проектної діяльності є консультації щодо земельних питань у рамках 
ФДЗП, аграрна торгівля, процеси децентралізації та співпраця з аграрними 
асоціаціями та освітніми і науково-дослідними установами. Реорганізація 
сільської місцевості відбувається, зокрема, шляхом утворення так званих 
територіальних громад (ТГ). До 2021 року було створено понад 1400 ТГ, які у 
своєму функціоналі також отримали більше прав для самоврядування.

ЦІЛІ ПРОЄКТУ
• Підвищення взаєморозуміння щодо ключових питань аграрної політики 
• Підвищення конкурентоспроможності українського сільського 

господарства та сталого розвитку сільських територій
• Пілотні консультації щодо конкретних адміністративно-технічних 

аграрних та земельних тематик у вибраних територіальних громадах
• Сприяння торгівлі аграрною продукцією з Європейським Союзом (ЄС)

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
З відкриттям ринку земель сільськодарського призначення в Україні у 
2021 році було реалізовано важливий план реформування. AПД отримав 
дуже позитивні відгуки від 
партнерів за серію семінарів 
«Децентралізація управління» 
та «Розробка політики для 
сталого розвитку аграрного 
сектору на основі фактичних 
даних». Війна висунула 
на перший план питання 
продовольчої безпеки, захисту 
ґрунтів та очищення територій 
від вибухонебезпечних

УКРАЇНА

Агрополітичний діалог (AПД) 
та Фаховий діалог з земельних 
питань (ФДЗП) 
Дискусійна платформа для центральних питань  
аграрної та земельної політики



предметів. На знак 
солідарності з Україною, 
AПД спільно з Фаховим 
діалогом з земельних 
питань продовжує свою 
діяльність та співпрацю з 
українськими партнерами 
та щиро запрошує всіх 
зацікавлених на заходи 
AПД.

ПАРТНЕРИ ПРОЄКТУ ТА СПІВПРАЦЯ
Міністерство аграрної політики та продовольства України, Комітет Верховної 
Ради України з питань аграрної та земельної політики, Міністерство 
економіки, Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру (Держгеокадастр), територіальні громади (ТГ), аграрні асоціації та 
об’єднання громад.

ОПЕРАТИВНИЙ ПАРТНЕР ПРОЄКТУ

Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України 
(Дорада) Вебсайт: http://www.dorada.org.ua

УСТАНОВИ-ВИКОНАВЦІ

AПД Україна / Німецько-український агрополітичний діалог  
вул. Рейтарська 29-б, 01054 Київ, Україна

Вебсайт: www.apd-ukraine.de 
E-Mail: info@apd-ukraine.de 
Facebook: www.facebook.com/APDUkraine

ПОРТРЕТ УКРАЇНИ
Україна розташована 
у Східній Європі. 
Клімат переважно 
континентальний з 
кількістю опадів від 
800 мм на заході до 
450 мм на півдні. На 
площі 603 548 км2 
проживає 41,5 млн людей 
(для порівняння: площа 
Німеччини 357 582  км2 
і населення близько 
83 млн).

ВИДАВЕЦЬ
IAK Agrar Consulting GmbH
Bornaer Str. 16,  
04288 Leipzig
Тел.: +49 (0)342 97 - 714-0
E-Mail: info@iakleipzig.de
Вебсайт: www.iakleipzig.de
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Стор. 1: АПД
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МАКЕТ
K-tiv.com, Berlin
Pauline De Langre
Michael Berger
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