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Члени УКАБ
УКАБ об'єднує понад 120 компаній-лідерів
аграрного сектору України з метою розвитку
цивілізованого бізнес-середовища.
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Ключові ініціативи та
досягнення захисту бізнесу
Земельний комітет
Припинення права користування земельною ділянкою у разі
зміни її цільового призначення власником.

Реакція УКАБ
Правки до законопроєкту № 2280 щодо зміни цільового
призначення ділянки лише за нотаріальної згоди орендаря.

Досягнення
Правки враховані у Законі України № 711-IX від 17.06.2020.
Відсутня чітка процедура реалізації переважного права
орендарів на купівлю орендованих земельних ділянок.

Реакція УКАБ
Розробка положень процедури реалізації переважного права
орендарів на купівлю земельних ділянок.

Досягнення
Правки включені до законопроєкту № 2194 до 2-го читання.
Неефективне користування с/г землями в результаті
черезсмужжя та «шахматки».

Реакція УКАБ
Розроблено положення про консолідацію прав користування
земельними ділянками.

Досягнення
Пропозиції включені до законопроєкту про консолідацію земель.

Зарегульована процедура проектування та будівництва
зрошувальних систем.

Реакція УКАБ
Розроблено пропозиції щодо дерегуляції проектування та
будівництва зрошувальних систем.

Досягнення
Пропозиції включені до законопроєкту про організації
водокористувачів та стимулювання меліорації земель.
Ризики у короткостроковій перспективі втрати прав
користування земельними ділянками під садами.

Реакція УКАБ
Розроблені положення щодо 25-річної оренди земельних
ділянок під садами.

Досягнення
Правки подані до законопроєкту № 2064.
Нестабільне податкове навантаження на агробізнес у разі зміни
НГО земель.

Реакція УКАБ
Розроблені пропозиції щодо отримання «пакетних» витягів про
НГО земель та незмінність НГО с/г земель.

Досягнення
Пропозиції включені до проєкту нової Методики НГО земель.

Реєстрація у ВРУ законопроєктів, які порушують права
орендарів земельних ділянок.

Реакція УКАБ
Звернення до ВРУ щодо зняття з розгляду законопроєкту
№ 3208, який передбачає одностороннє розірвання договорів
оренди землі орендодавцями.

Досягнення
Законопроєкт № 3208 знято з розгляду.
Обмежені технічні можливості Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно (ДРРП) щодо реєстрації прав оренди
на земельні ділянки.

Реакція УКАБ
Надання Мін’юсту пропозицій щодо покращення роботи ДРРП.

Досягнення
Пропозиції враховані та запроваджені.
Виникнення перешкод агробізнесу у взаємодії з органами
державної влади щодо земельних відносин.

Реакція УКАБ
Індивідуальні запити до органів державної влади в інтересах
членів УКАБ.

Досягнення
Вирішено індивідуальні запити членів УКАБ та залучено
членів УКАБ до громадського контролю за діяльністю
Держгеокадастру.

Насіннєвий комітет
Проведення дерегуляції в сфері охорони прав на сорти рослин
та реєстрації нових сортів насіння для полегшення процесів
бізнесу.

Реакція УКАБ
Спільно з насіннєвим бізнесом напрацьовано положення до
законопроєктів, що полегшують та демонополізують реєстрацію
нових сортів. Положення адаптуються до норм міжнародних
конвенцій UPOV.

Досягнення
За підтримки УКАБ і насіннєвого бізнесу зареєстровано
законопроєкт № 3680, та йде напрацювання 3680-д, з метою
швидшого прийняття законопроєкту і узгодження всіх спірних
положень серед учасників процесу.
У зв’язку з прийняттям змін до законодавства щодо необхідності
отримання карантинних сертифікатів на переміщення насіння
по території України, виробники і дистриб’ютори почали нести
втрати в розмірі від 30 до 50 млн грн тільки прямих витрат для
того, аби перевозити насіння.

Реакція УКАБ
Проведено наради і обговорення з органами влади щодо
необхідності врегулювання даного питання, і перехід на
інструменти звітування та простежуваності, замість отримання
карантинного сертифікату на кожний вантаж.

Досягнення
Розроблено проект змін до ЗУ «Про карантини рослин», яким
пропонується впровадити механізм звітування зі сторони
виробників і дистриб’юторів насіння, що дасть можливість
контролюючим органам здійснювати моніторинг за рухом
насіння по Україні без додаткових адміністративних
процедур. Пропозиції враховані в законопроєкті № 4219,
а також подано проект змін до постанови КМУ № 1177 для
подальшої практичної реалізації запропонованих в закон змін.

Через ускладнення погодних умов, посуху та інші аспекти,
постало питання перегляду законодавства щодо регулювання
ГМО, зокрема використання ГМ‑насіння, особливо сої та
кукурдзи, боротьби с тіньовим ринком ГМО та виведенням його
в правову площину.

Реакція УКАБ
Направлені відповідні звернення і матеріали до ЦОВВ,
вивчається досвід інших країн та економічний вплив прийняття
даного рішення.

Досягнення:
Експерти УКАБ є членами робочої групи при Мінекономіки
з питань врегулювання обігу ГМО в Україні, та розроблено
другу редакцію рамкового законопроєкту про врегулювання
використання ГМО.
У зв’язку з підготовкою до проведення глобальної реформи
у сфері фітосанітарії, розробляється ЗПУ «Про захист рослин»,
яким піднімаються питання обігу насіння на території України,
перевірок імпортованого насіння, введення мезанізму
паспортів рослин для переміщення насіння по території України,
встановлення карантинних зон і інших фітосанітарних аспектів.

Реакція УКАБ
Спільно з профільними комітетами УКАБ опрацьовано даний
законопроєкт, підготовлено пропозиції до нього, та направлено
до Мінекономіки для розгляду. Проведені публічні і окремі
зустрічі з асоціаціями з метою обговорення пропозицій та
порядку їх подальшої реалізації.

Досягнення
Враховано ряд пропозицій УКАБ щодо використання ризикоорієнтованого підходу до перевірок вантажів з насінням, які
вже супроводжуються всіма необхідними фітосанітарними
документами. Експерти УКАБ і його члени активно долучені
до процесу напрацювання норм щодо введення паспортів
рослин та вивчення досвіду ЄС в даному питання.

Комітет техніки
При проведенні польових робіт та активному переміщенні с/г
техніки, аграріям необхідно було щоразу отримувати дозвільні
документи для руху габаритної техніки не пізніше, ніж за 3 дні,
із зазначенням точного маршруту.

Реакція УКАБ
Спільно з іншими аграрними асоціаціями розроблено проект
змін до Правил дорожнього руху, яким встановлюються
виключення для сільськогосподарської техніки і збільшено
нормативи по габаритах, в межах яких може здійснюватися рух
без отримання дозволів.

Досягнення
Прийнято відповідні зміни до Правил дорожнього руху.
При сертифікації с/г тракторів в Україні, дуже часто виникали
питання щодо необхідності затвердження форм документів,
врегулювання питання перевірок виробництва та встановлення
екологічних стандартів для двигунів, адже з 2017 року в Україні
були відсутні екологічні вимоги щодо викидів шкідливих речовин
для с/г техніки. Також, у зв’язку з оновленням законодавства ЄС
в сфері сертифікації тракторів, яке Україна взяла зобов’язання
гармонізувати, необхідно кардинальне оновлення діючих
положень і самої структури процесу проходження сертифікації
в Україні для приведення до світових норм та стандартів безпеки.

Реакція УКАБ
За ініціативи УКАБ розроблено зміни до постанови № 1367,
відновлено роботу робочої групи при Мінекономіки, за
підтримки експертів УКАБ розроблено проект нового технічного
регламенту та продовжується робота над іншими НПА.

Досягнення
Набрали чинності зміни до Постанови КМУ № 1367, якими
скасовується термін дії сертифікатів, встановлюється графік
введення та підвищення екологічних стандартів для двигунів,
скасовано проведення кожних 2 роки перевірок виробництва.

Депутатами ВРУ були розроблені ЗПУ № 3742 і 3743, які
вносили суттєві зміни щодо руху автотранспорту, зерновозів,
тощо. Зокрема, суттєво зменшено допустимий відсоток
перевантаження (з 5% до 2%), внесено суттєві зміни щодо
заповнення та обігу ТТН, що ускладнює вивезення урожаїв
з поля.

Реакція УКАБ
Експертами УКАБ було вивчено дані ЗПУ та підготовлено
правки і пропозиції до них.

Досягнення
Правки до другого читання законопроєкту № 3743, що були
розроблені УКАБ, зареєстровані та подані в ВРУ, і очікують
розгляду в профільному комітеті ВРУ.
Групою депутатів комітету транспорту ВРУ було зареєстровано
ЗПУ № 3544 від 27.05.2020 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо впровадження плати за
використання автомобільних доріг загального користування».
Законопроектом передбачається стягнення плати за проїзд
вантажівок на автомобільних дорогах загального користування
до 3 грн/км для всіх вантажівок від 12 тонн. За розрахунками
УКАБ щорічні витрати аграріїв тільки на перевезення зерна
склали б мінімум 260 млн грн, а оснащення всіх вантажівок,
якими користується український бізнес, спеціальним
обладнанням для списання коштів — близько 900 млн грн.

Реакція УКАБ
Підготовлено відповідні листи до депутатів і ЦОВВ,з закликом
відкласти розгляд та прийняття даного ЗПУ, у ЗМІ розміщені
відповідні матеріали з розрахунками і впливом даної ініціативи
депутатів на агросектор.

Досягнення
Розгляд даного ЗПУ призупинено.

За ініціативи приватних структур та ЦОВВ пропонувалося
на всю збиральну техніку (комбайни) встановити спеціальне
обладнання для контролю збору врожаїв і детінізації зернового
ринку. Проте, в рамках даної ініціативи передбачалась
монополізація обслуговування даного обладнання,
встановлення плати за його роботу — 1$ із зібраного гектара, та
ряд інших моментів, які негативно впливають ринок.

Реакція УКАБ
В рамках обговорень експертами УКАБ було висловлено, що
дана ініціатива має негативний вплив на сектор, встановлює
монополію на обслуговування, має багато технічних
неузгодженостей і не враховує чимало аспектів, які призведуть
до ще більшої тінізації агросектору.

Досягнення
Дана ініціатива не підтримана жодним бізнес-об’єднанням та
відхилена з розгляду.
З моменту введення відомчої реєстрації для сільськогосподарської
техніки, даний реєстр був закритий, і не було можливості отримати
бізнесу доступ до даної інформації. При цьому, навіть знеособлена
інформація з даного реєстру дозволила б бізнесу більш ретельно
планувати свою виробничу і маркетингову політику, адже була б
можливість аналізувати поточну ситуацію на ринку техніки.

Реакція УКАБ
Підготовлено проект змін до Наказу Мінагрополітики № 29, яким
визначався перелік даних, що можуть бути опубліковані та не містять
персональних даних, зміни до Постанови КМУ № 835 про переділ
даних, що розміщують ЦОВВ у вигляді відкритих даних, та проведено
комунікації з Мінекономіки та ДПСС щодо якнайшвидшого вирішення
питання доступу бізнесу до даних про ринок техніки.

Досягнення
З травня місяця ДПСС на щомісячній основі оновлює дані щодо
відомчої реєстрації с/г техніки.

Добрива
За ініціативи монопольних структур виробників добрив
в Україні, було подано скаргу до Міжвідомчої комісії
з питань міжнародної торгівлі, щодо початку розслідування
відносно імпорту добрив в Україну та встановлення на
період розслідування обмежувальних заходів у вигляд квот,
додаткових мит або навіть повної заборони. Дане рішення
призвело б до повної монополізації одним виробником всього
ринку добрив України, що призвело б до щорічних додаткових
витрат аграріїв від 300 до 500 млн доларів США.

Реакція УКАБ
Розпочато активну медійну кампанію із залученням преси,
громадськості, інших бізнес-асоціацій, велась активна
комунікація з Мінекономіки, МКМТ, направлялися звернення до
ВРУ, КМУ і Президента України.

Досягнення
МКМТ не розпочало розслідування по питанню добрив та не
було введено обмежувальні заходи.

Паливо
За ініціативи ПАТ «Укртатнафта» було подано скаргу до
Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі щодо
початку розслідування відносно імпорту дизельного палива
і LPG в Україну. Ініційовано додаткові мита на рівні 8,46% з
перспетивою їх зростання до 23% до 2023 року.

Реакція УКАБ
Розпочато активну медійну кампанію із залученням преси,
громадськості, інших бізнес-асоціацій, велась активна
комунікація з Мінекономіки, МКМТ, направлялися звернення до
ВРУ, КМУ і Президента України.

Досягнення
Міжвідомча комісія з питанню міжнародної торгівлі не
розпочала розслідування по питанню палива та не було
введено обмежувальні заходи у вигляді додаткових мит.

Податки
Змінами до ПКУ, прийнятими в «бюджетну ніч» в кінці 2018 року,
було введено механізм ліцензування за зберігання пального. Дана
норма зобов’язувала суб’єктів господарювання отримувати ліцензії
на зберігання пального для власного споживання на рівні тих
суб’єктів, які здійснюють реалізації пального, встановити спеціальне
обладнання для контролю за рухом пального, а також визначала
штрафи на рівні від 500 тис. грн за кожне виявлене порушення.

Реакція УКАБ
З моменту прийняття даних пропозицій, розпочата активна
робота з ДФС і комітетами ВРУ, розроблялися зміни до ПКУ,
створено робочу групу при ДФС по врегулюванню даного
питання.

Досягнення
За ініціативи УКАБ майже одразу з моменту вступу в дію даних
змін було скасовано норму про необхідність подачі документів про
земельну ділянку із зазначенням цільового призначення, а згодом
в рамках робочої групи напрацьовано проект змін до ПКУ, якими
фактично заміняється ліцензування зберігання пального для
власних потреб на декларування виключно шляхом подачі заявки.
В кінці 2017 року при внесенні змін до ПКУ були прийняті
так звані «соєві правки», проти яких боролися всі аграрії.
Результатом даного рішення стало просідання ціни на сою на
внутрішньому ринку майже на 25% (у світі ціна знизилась на
рівні 12–14%) та щорічне скорочення посівних площ.

Реакція УКАБ
Розпочато активну медійну кампанію із залученням преси,
громадськості, інших бізнес-асоціацій, велась активна
комунікація з Мінекономіки, МКМТ, направлялися звернення до
ВРУ, КМУ і Президента України.

Досягнення
Верховною Радою України були прийняті відповідні зміни, що
скасовували «соєві правки» з положень ПКУ.

Останні роки спостерігається збільшення продажів с/г продукції
в «чорну», ухилення від сплати податків, «тіньова» обробка
земель тощо. Дана ситуація негативно впливає на місцеві
бюджети, конкуренції, ускладнює роботу легальному бізнесу.
При цьому аграрії, які працюють в легальному правовому полі
сплачують значні податки з гектара, на рівні від 2000 грн з га,
чим наповнюють бюджети громад, держави.

Реакція УКАБ
Спільно з Мінекономіки, депутатами та іншими аграрними
асоціаціями розроблено законопроект, яким пропонується
встановити мінімальне податкове навантаження на гектар,
яке формується за рахунок підсумовування сплати всіх інших
податків з землі.

Досягнення
Зареєстровано законопроєкт №3131, яким пропонується
врегулювати питання «тіньового» обробітку землі шляхом
встановлення мінімального податкового навантаження на
рівні близько 1200–1400 грн з гектара.

Комітет ЗЗР
Заблоковано ввезення зразків інноваційних засобів захисту
рослин для державних випробувань та наукових досліджень.

Реакція УКАБ
Активна підтримка законопроєкту № 2289 та комунікація
з Мінекономіки, Міндовкілля, депутатами ВРУ, направлено
неодноразово листи на депутатські фракції та групи, комітети
ВРУ.

Досягнення
Комітет ВРУ з питань антикорупційної політики підтримав
законопроект 2289. Очікується найближчим часом прийняття.

Знятий з розгляду законопроєкт № 2548, що мав вдосконалити
державне регулювання у сфері поводження із пестицидами
і агрохімікатами та розблокувати доступ інноваційних ЗЗР для
аграріїв.

Реакція УКАБ
Спільна розробка оновленого законопроєкту з профільними
асоціаціями, Міндовкілля та Мінекономіки.

Досягнення
Очікується реєстрація законопроєкту наприкінці листопада.
Наказом МЕРТ № 914 щодо маркування основних одиниць SI,
передбачалося неоднозначне трактування визначення мови,
якою необхідно позначати одиниці вимірювання на маркуванні
продукції, а також послідовності їх написання.

Реакція УКАБ
Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до наказу № 914,
направлено листи та активна комунікація з Мінекономіки.

Досягнення
Прийнято відповідні зміни до наказу № 914.
Неможливість здійснення державної реєстрації дезінфекційних
засобів.

Реакція УКАБ
Надання пропозицій до пункту 4 Порядку державної реєстрації
(перереєстрації) дезінфекційних засобів, направлено листи та
активна комунікація з МОЗ та Мінекономіки.

Досягнення
Затверджено Постанову про внесення зміни до Порядку
державної реєстрації дезінфекційних засобів.

Законодавча неврегульованість питання внесення ЗЗР
безпілотними повітряними суднами (БПС).

Реакція УКАБ
Надання пропозицій до законопроєкту «Про захист рослин»,
що розробляється Мінекономіки в частині регулювання
питання внесення ЗЗР БПС.

Досягнення
Пропозиції УКАБ включенні до законопроєкту, продовжується
редакція положень в частині застосування ЗЗР БПС.
Заблокована реєстрація пестицидів і агрохімікатів, а також
видача дозвільних процедур Міндовкілля через реорганізації.

Реакція УКАБ
Комунікація з Міндовкілля та Мінекономіки щодо
пришвидшення завершення реорганізаційних процедур,
направлення звернень на Міндовкілля.

Досягнення
Реєстрація пестицидів, агрохімікатів та всі дозвільні
процедури розблоковано.
Загрузка заборони застосування препаратів на основі діючих
речовин хлорпірифос та хлорпірифос-метил.

Реакція УКАБ
Комунікація з Мінекономіки щодо можливості використання
аграріями препаратів цих типів.

Досягнення
Не допущено заборону на використання ДР хлорпірифос та
хлорпірифос-метил — збережено можливість виробникам
пестицидів забезпечувати аграріїв препаратами на основі
діючої речовини, яка є ефективною в боротьбі з шкідниками.

Заходи УКАБ
●● 10 вересня 2020

XI Міжнародна конференція
«Ефективне управління
агрокомпаніями»
Велося обговорення щодо
консолідації земель, які
очікувати зміни в оцінці
земель, перспективи
скасування права постійного
користування землями
державної власності.
Ключові питання
●●

●●

●●

●●

●●

COVID‑19: вплив на тренди
споживацької поведінки;
Світова економіка: чи є
готовність до рестарту?
«Коронована криза»:
економічні наслідки;
Ринок землі: наслідки для
української економіки
Менеджмент в стилі онлайн:
фантазії чи реальність?

Партнери
●●

●●

●●

●●

●●
●●

●●

FieldView by Bayer —
Ексклюзивний інноваційний
партнер;
New Holland Agriculture —
Ексклюзивний технічний
партнер;
Credit Agricole Bank —
Ексклюзивний фінансовий
партнер;
ЮФ «Василчь Кісіль
і партнери» — Генеральний
юридичний партнер;
Horsch — Срібний партнер;
Terminal Z —
Організаційний партнер;
AgroPortal — Ексклюзивний
інтернет-партнер.

Кількість учасників: 350 осіб



Пост-реліз



Фотозвіт



Відеозвіт

●● 29 липня 2020

УКАБ Агротехнології 2020
Одноденна польова подія
національного масштабу у
форматі демонстрації техніки
та агротехнологій у польових
умовах.

Про захід
●●

●●

●●

●●

●●

Демонстраційні ділянки
посівів кукурудзи;
Велика виставкова зона
статичних експозицій, техніки,
ресурсів, систем точного
землеробства;
Тематичні майстер-класи,
семінари та тест-драйви;
8+ годин спілкування в
професійному середовищі;
Демонстрація техніки:
зернозбиральні комбайни,
перевантажувачі зерна,
зерновози для збору ярого
ячменю, агрегати для
поверхневого обробітку
ґрунту, сівалки для посіву
озимих культур, самохідні та
причіпні обприскувачі.

Партнери
●●

Bayer — Ексклюзивний агрохімічний
партнер;

●●

Climate Field View — Інноваційний партнер;

●●

HarvEast — Організаційний партнер;

●●

●●

●●
●●

Суффле Агро Україна — Насіннєвий
партнер;
Живот Кейтеринг — Ексклюзивний
кейтеринг-партнер;
НІКО — Автопартнер;
AgroPortal — Ексклюзивний інтернетпартнер.

Кількість гостей і учасників: понад 2000 осіб



Пост-реліз



Фотозвіт



Відеозвіт

●● 7 липня 2020

Бізнес-конференція
QUO VADIS, АГРО?
Наскрізною темою заходу
стало питання майбутнього
розвитку українських
агровиробників в умовах
коронакризи та шляхів
диверсифікації бізнесу в нових
економічних реаліях.

Ключові питання
●  

●  

●  

●  

Традиційний агробізнес —
кінець епохи високої
маржинальності;
Міжнародний порівняльний
аналіз діяльності
агрохолдингів;
М’ясо рослинного походження.
Зворотній бік тваринництва;
2020 — початок кінця чи нова
ера агрохолдингів?

Кількість гостей і учасників: 170 осіб



Пост-реліз



Фотозвіт



Відеозвіт

●● 18 лютого 2020

Насіннєвий форум
Учасники обговорювали
тенденції та
перспективи розвитку
насіннєвої галузі
з Мінекономіки України,
Держпродспоживслужбою
та іншими профільними
установами.

●● 31 березня 2020

Онлайн-семінар:
«Оперативні заходи протидії
COVID‑19 для агробізнесу»
Учасники
обговорювали
тенденції та
перспективи розвитку
насіннєвої галузі
з Мінекономіки
України, Держпрод‑
споживслужбою та
іншими профільними
установами.

Розбиралися питання:
●●

що таке і який перебіг у COVID‑19;

●●

інкубаційний період COVID‑19;

●●

моніторинг та відстеження;

●●

●●

●●

шляхи зараження в умовах карантину,
заходи обмеження в умовах карантину,
COVID‑19 — операційні ризики для
організацій;
алгоритм забезпечення безперервної
роботи організації в умовах жорсткого
карантину;
приклад організації роботи в умовах
карантину на агропідприємстві;

●● 18 квітня 2020

Онлайн-семінар на тему:
«Вплив кризи на економіку».
Олег Устенко, Радник
Президента України, Член
наглядової ради Міжнародного
Фонду Блейзера розповідав
про:
●●

●●

●●

●●

МВФ і пов’язані кошти
міжнародних інституцій/
партнерів. Чи достатня
подушка безпеки?
Досвід боротьби із кризою в
інших країнах та антикризові
закони в Україні;
Аграрний сектор: острівець
стабільності чи відстрочений
вплив;
Ринок землі в Україні: які
додаткові передумови
і як зміниться аграрна
економіка?

●● 25 квітня 2020

«Уряд на зв’язку»
Закрита онлайн-зустріч для
членів Асоціації з головою
Держгеокадастру
Денисом Башликом.

Обговорювали методики НГО, подальші
кроки по роботі з геопросторовими
даними та кадрову політику.

●● 14 травня 2020

Онлайн-зустріч:
«Очікувані новації державної
аграрної політики»

●● 24 червня 2020

Онлайн-зустріч з Романом Лещенко,
Головою Державної служби з
питань геодезії, картографії та
кадастру.
Велося обговорення щодо
консолідації земель, які
очікувати зміни в оцінці
земель, перспективи
скасування права постійного
користування землями
державної власності.

Дослідження
Дослідження проводяться експертною групою
УКАБ, яка надає повний спектр мультиклієнтських та індивідуальних досліджень і
періодичні огляди ринків АПК для ключових
гравців у сільському господарстві та у суміжних
галузях.

Експертна група проводить кількісні та
якісні маркетингові дослідження, серед
яких:
●●

телефонні та face-to-face опитування;

●●

експертні інтерв’ю;

●●

аналіз статистичної інформації за допомогою
різноманітних методів.

Окрім досліджень споживацьких настроїв,
експерти AgriSurvey також розробляють
аналітичні зрізи динаміки та перспектив
розвитку аграрних ринків, ресурсів сільського
господарства та суміжних послуг.

Починаючи з щотижневих оглядів з
інформацією щодо поточних змін в
аграрному секторі і закінчуючи детальними
дослідженнями ринків, експертна група УКАБ
надає інформацію та знання, необхідні для
підвищення ефективності ведення бізнесу; має
досвід проведення досліджень в таких галузях
як:
●●

●●

рослинництво (зернові, олійні, цукровий буряк,
фрукти, овочі);
тваринництво (молоко, телятина, свинина, м’ясо
птиці);

●●

насіння та агрохімія;

●●

сільськогосподарське машинобудування;

●●

фінансові та страхові інструменти;

●●

продукти переробки.

Користувачами послуг експертної групи у 2020
році були вітчизняні і міжнародні організації
та компанії, від яких ми отримали позитивні
відгуки щодо якості проведених досліджень.
Дослідження УКАБ виходять українською
та англійською мовами, за потреби можуть
бути перекладені російською та німецькою.
Всі дослідження доступні для членів УКАБ на
безоплатній основі, за винятком індивідуальних
досліджень на замовлення.

Мультиклієнтські дослідження
Бізнес-індекс українського агросектору (ABI)
Індикатор, що відображає суб’єктивні оцінки
поточної ситуації в агросекторі виробниками,
а також їх очікування щодо умов ведення
бізнесу на наступний рік. Даний проект був
впроваджений спільними зусиллями Німецькоукраїнського агрополітичного діалогу (APD)
та асоціації «Український клуб аграрного
бізнесу» (УКАБ) на базі німецького бізнесіндексу «Ifo Business Climate Index» (BCI), що
був розроблений та впроваджений 1972 року
Лейбніц-Інститутом Економічних Досліджень
Мюнхенського Університету.

RUBIZMO+
Нова європейська ініціатива, яка працює
над виявленням важливих компонентів для
розвитку підприємництва та успішних бізнесмоделей у сільській місцевості.
Індивідуальні дослідження

За перші 10 місяців 2020-го
року експертною групою УКАБ
було проведено 2 індивідуальні
дослідження.

У 2016 році УКАБ приєднався
до виконання міжнародного
проекту up_Running.
Український клуб аграрного бізнесу та
Науково-технічний центр «Біомаса» наряду
з партнерами з Іспанії, Греції, Італії, Франції,
Хорватії та Португалії виконуватиме
дії спрямовані на подолання існуючих
бар’єрів та пришвидшення появи нових,
сталих та фінансово спроможних проектів
з енергетичного використання відходів
промислового садівництва.
Зацікавленим фермерам буде надаватись
консультаційна та технічна підтримка при
побудові власного ланцюжка збору та
споживання відходів.
За підтримки проекту на базі їх господарства
протягом 2017 року було реалізовано
демонстраційні проекти. Задля поширення
результатів проекту uP_running досвід
реалізації демонстраційних проектів
було належним чином представлено
на регіональному, національному та
європейському рівні.

Аналітика
Експертною групою УКАБ на періодичній основі
проводяться моніторинги основних ринків
сільськогосподарської продукції, що включають
огляд ринків зернових та олійних культур, огляд
ринку м’яса та молока. Також аналітична команда
на щомісячній основі робить огляд зовнішньої
торгівлі продукцією АПК.
Розділ Аналітика на сайті УКАБ надає
користувачам інформацію за напрямками:
●●

Огляд ринків рослинництва;

●●

Огляд ринків молока та м’яса;

●●

Статистика рослинництва;

●●

Статистика тваринництва;

●●

Хід польових робіт;

●●

Загальна статистика.

Комунікаційна активність
Комунікаційна активність асоціації
«Український клуб аграрного бізнесу» має
дві важливі складові:

зовнішні
комунікації

внутрішні
комунікації

Зовнішні комунікації
Передбачають інформування громадськості,
фахове і виважене донесення позиції аграрного
бізнесу, взаємодію із учасниками агробізнесу
поза межами асоціації.
Інформаційна політика УКАБ базується
на фаховому аналізі експертами УКАБ
функціонування агропромислового комплексу
в цілому та окремих його галузей, а також
регулярній і тісній комунікації з компаніями
сектору та засобами масової інформації, що
дозволяє задавати тренди в інформаційному
полі, чітко ідентифікувати проблемні питання.

Водночас інформаційна політика направлена на
висвітлення найактуальніших питань аграрного
сектору та економіки в цілому. Завдяки
продуманій, оперативній та злагодженій
взаємодії адвокації і аналітиків УКАБ
з департаментом комунікацій, громадськість
дізнається також про ефективність діяльності
асоціації, адже успіхи УКАБ — це успіхи цілого
сектору економіки.

Зовнішні комунікації клуб реалізує
у тісній взаємодії з центральними та
спеціалізованими ЗМІ.
Серед видань, в яких регулярно протягом року
виходили колонки наших експертів, а також
матеріали з коментарями спеціалістів УКАБ:
●●

«Новое Время»;

●●

«Українська Правда»;

●●

tsn.ua;

●●

«Економічна Правда»;

●●

Anthology;

●●

«Аргументи і Факти»;

●●

Agroportal та ін.

●●

«Коментарі»;

●●

«Ліга»;

Сайт асоціації та соціальні мережі —
надійні та ефективні канали комунікації
з громадськістю.
Протягом 2020 року прес-служба та
SMM‑спеціалісти УКАБ активно наповнювали
сайт на наші сторінки в соціальних мережах
цікавим і корисним контентом. Зокрема, із
початку року на сайті УКАБ вийшло понад 200
публікацій: новин і прес-релізів.

Від початку
року в ЗМІ
вийшло
близько

90
7900
Кількість
підписників на
сторінку УКАБ у ФБ:

авторських
колонок
експертів
УКАБ

осіб

Департамент
комунікацій
отримав понад

150 20
Близько

запитів на
текстові та
відеоментарі
аналітиків та
лобістів асоціації.

120

разів наші
експерти
виступили
з відеоінтерв’ю
або з
коментарями
на центральних
телеканалах.

разів за рік
нас згадали та
процитували в медіа

Асоціація «Український клуб аграрного
бізнесу» активно веде свою сторінку у Face‑
book, оскільки сьогодні це одна з найбільш
ефективних SMM‑платформ, яка дозволяє
залучити широку аудиторію користувачів та
прихильників.

1600

Загальна
кількість
вподобань
за 2020 рік

З метою розширення мережі контактів з
аграріями для подальшої співпраці восени 2020
року УКАБ розпочав проведення регулярних
регіональних бізнес-сніданків UCAB Business
Pancakes.
business
pancake

UCAB business Pancake — серія
закритих ранкових зустрічей
з керівниками аграрних
компаній в регіонах.
Протягом двох годин близько 30–40 гостей,
запрошених до ресторану, в компанії експертів
УКАБ та партнерів заходу поєднують сніданок
з обговоренням актуальних для ринку проблем
та шляхів їх вирішення.

Внутрішні комунікації
Це невід’ємна складова ефективного функціонування
клубу. Організація плідного та регулярного
спілкування між членами УКАБ, оперативне
інформування, отримання зворотного зв’язку від
членів асоціації щодо якості функціонування клубу,—
все це лежить в основі щоденної роботи спеціалістів
комунікаційного відділу УКАБ.
УКАБ Дайджест — один із основних
інструментів для інформування членів клубу.
В щотижневому дайджесті з оновленим дизайном
та наповненням, який щовівторка отримують
в електронному листі всі члени асоціації, зібрано
найактуальніші новини агросектору за тиждень.
В дайджесті також можна знайти свіжу аналітику,
колонки та статті експертів клубу, що протягом
тижня були опубліковані в топових ЗМІ.

Інтерв’ю з членами клубу.
Опираючись на журналістський та редакторський
досвід, спеціалісти комунікаційного відділу УКАБ
проводять професійні інтерв’ю з власниками
та керівниками компаній-членів клубу, які
публікуються у впізнаваних виданнях. Окрім
послуги якісного та дієвого PR, яку отримують
в такий спосіб члени клубу, така комунікація
дозволяє розвивати клубну активність
і посилювати контакт з членами асоціації.
З початку року було проведено більше 20
інтерв’ю з керівниками провідних аграрних та
ресурсних компаній, що входять до складу УКАБ.

Освітні проекти
Освітній проект УКАБ «АГРОКЕБЕТИ»

agrokebety.com

У січні 2019 року УКАБ на
базі факультету аграрного
менеджменту НУБіП
України започаткувала
програму «Агрокебети»
з підготовки фахівців
відповідно до сучасних
викликів ринку праці
та вимог роботодавців
аграрного сектору.

Метою програми є підготовка спеціалістів
нового формату для агробізнесу, так званих
«farm managers» або «польових командирів»,
які володіють універсальними знаннями
одночасно в сфері агрономії, тваринництва,
аграрної інженерії та бізнес-менеджменту.

Однією з переваг участі
в програмі є менторський
супровід — топ-менеджера
агрокомпанії, який супроводжує
студентів протягом усього
проекту.

Викладачами програми є представники
агробізнесу, ментори проекту, зіркові
закордонні спікери, викладачі-практики
університетів України. Керуючим органом
програми є Наглядова рада, яка складається
з числа публічних осіб та менторів проекту.
На початку 2020 року УКАБ провів конкурс
серед вищих аграрних закладів аграрного
спрямування для імплементації програми
«Агрокебети» на їх базі.

В результаті проведеного конкурсу
програма «Агрокебети» реалізовується на
даний момент в 6-ти університетах, а саме:
●●

●●

●●

●●

●●

●●

Національний університет біоресурсів
і природокористування України (м.Київ)
Сумський національний аграрний університет
(м.Суми)
Вінницький національний аграрний
університет (м.Вінниця)
Таврійський державний агротехнологічний
університет (м.Мелітополь)
Херсонський державний аграрний університет
(м.Херсон)
Луганський національний аграрний університет
(м.Старобільськ)

45 студентів першого набору розпочали
навчання на програмі «Агрокебети»
2 вересня 2019 року. За цей час студенти
отримали теоретичні та практичні знання
від професіоналів агробізнесу, українських
та іноземних лекторів, менторів програми,
успішно пройшли 6-ти місячну виробничу
практику на потужностях аграрних компаній —
партнерів проекту «Агрокебети».

Перший випуск студентів програми
«Агрокебети» відбудеться у грудні 2020 року.
Після випуску послідує працевлаштування
нових спеціалістів в аграрних компаніях, які є
партнерами проекту та членами УКАБ.
У жовтні 2020 року стартувало навчання понад
120 студентів програми «Агрокебети» другого
набору у всіх 6-ти університетах, на базі яких
реалізовується програма «Агрокебети».
Таким чином, напрацьований навчальний план
програми «Агрокебети» УКАБ мультиплікує та
поширює на всі прогресивні навчальні заклади
аграрного напрямку в Україні.

В планах на наступний 2021
рік продовжити поширення
програми на інші навчальні
заклади України.

Також, у 2020 році УКАБ запустив новий
напрямок програми «Агрокебети Онлайн»
з практичними онлайн-курсами на актуальні
теми. Наприклад, онлайн курс «Управління
земельними ресурсами».
В рамках проекту «Агрокебети Онлайн»
в червні-вересні 2020 УКАБ провів
І Всеукраїнський конкурс «Перспективний
агрополітик України 2020» та відкритий
онлайн-курс лекцій «Нова аграрна політика
України» з провідними фахівцями агарної
политики.

Проект «Агрокебети» реалізовується
завдяки передовим аграрним компаніям:
●●

Corteva Agriscience™;

●●

«Агрейн»;

●●

«МХП»;

●●

«Лімагрейн Україна»;

●●

New Holland;

●●

HORSCH;

●●

«Агропросперіс»;

●●

HarvEast;

●●

«ІМК»;

●●

«Август Україна»;

●●

Cygnet;

●●

«Євраліс»;

●●

Bayer;

●●

«Syngenta»;

●●

«Галс Агро»;

●●

grofusion;

●●

Kernel;

●●

AgroHub;

●●

LNZ Group;

●●

SmartFarming;

та багато інших аграрних компаній.

Український клуб аграрного бізнесу

УКАБ — з 2007 року
на варті інтересів
українського
агробізнесу

Разом ми
створюємо
майбутнє
агробізнесу!
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