


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ:
- 14% ВВП
- 20% зайнято працездатного населення

МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ С.Г. ПРОДУКЦІЇ:
- обробляють 60% земель сільськогосподарського призначення
- вирощують до 70% від загального обсягу плодоовочевої продукції

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ВИРОБНИКІВ:
- від'єднаність від організованих ринків та ізольованість від ланцюгів та

системи поставок

БАЧЕННЯ UHBDP ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ:
- залучення інвестицій у модернізацію виробництва
- створення нових потужностей для зберігання і охолодження, 

післязбиральну доробку продукції
- налагодження ринкових зв'язків малих та середніх підприємств



Мета проекту - посилення можливостей малих та середніх
фермерів та інших зацікавлених учасників, підвищення рівня
ведення господарства, рівня конкурентоспроможності,
збільшення та розширення можливостей компаній та
плодоовочевої ланки завдяки нарощуванню потенціалу,
ринкових зв’язків, ринкової взаємодії між учасниками ринку



Області

• Херсонська

• Запорізька

• Миколаївська

• Одеська



Технологічні 
компанії

Уряд

Фінансові 
установи

Партнери

Аграрні
ВНЗ

Ринкові
гравці

Фермери
Постачальники послуг
Переробники
Агрегатори
Трейдери
Перевізники

Обласні державні адміністрації
Міністерство АПК 

MEDA & 
UHBDP

Банки
Кредитні спілки

Інвестиції 



Розвиток 
ринку

Розвиток 
трудових 
ресурсів

Інноваційний 
фонд

Доступ до 
фінансових 

ринків

▪ Ринкові об’єднання/кооперація, 
співпраця

▪ Поліпшення технологій 
вирощування 

▪ Сприяння відносин з 
постачальниками

▪ Покращення післязбиральної 
доробки продукції

▪ Інформаційні технології та 
покращення бізнес-моделей

▪ Співпраця з університетами 
▪ Покращення навчальних 

програм
▪ Доведення університетської 

підготовки до потреб ринку 
праці

▪ Стажування фермерів, 
викладачів та студентів 
аграрних університетів

▪ Фінансові стимули для 
впровадження нових 
технологій

▪ Програма зустрічних та 
інвестиційних грантів 

▪ Фінансові гарантії для 
залучення інвестицій

▪ Поліпшення доступу до інвестицій 
▪ Покращення фінансових 

можливостей



▪ Дні практичної підготовки
▪ Вдосконалення 

навчальних програм
▪ Конкурси серед студентів
▪ Практична підготовка 

студентів

Розвиток 
ринку

Розвиток 
трудових 
ресурсів

Інноваційний 
фонд

Доступ до 
фінансових 

ринків

▪ Грантова програма
▪ Конкурси інноваційних 

проектів
▪ Дисконтна програма
▪ Е-Ваучери

▪ Семінари
▪ Тренінги
▪ Конференції
▪ Дні поля
▪ Вебінари
▪ Консультації

▪ Ринкові зв’язки з 
інвестиційними 
компаніями, 
фондами прямих 
інвестицій, 
фінансовими 
організаціями



http://uhbdp.org
oracs.org

0 800 500 184
безкоштовно для усіх операторів

https://www.facebook.com/uhbdp/
https://twitter.com/UHBDP

http://uhbdp.org/

