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Пріоритетні напрямки

84
позиції

• куряче м'ясо 
і харчові 
субпродукти; 

• пташині яйця;

• соєві боби;

Продукти, 
на які не 

поширюється
проєкт:

• волоські горіхи в шкарлупі або лущені;

• горох сушений лущений;

• томати приготовані / консервовані;

• люцерна.

Аква-
культура

Свійська 
птиця
(окрім
курей)

Конди-
терські

вироби та 
крафтові 
продукти

М’ясо-
молочний

Плодо-
овочевий
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Географічне поширення

Розмір підприємств

Категорія 
підприємства

Кількість 
працівників

Річний 
оборот, 

грн

Активи за 
балансовим 

звітом, грн 
(щорічно)

Мікро < 10 < 1 млн < 500 000

Мале < 50 < 15 млн < 5 млн

Середнє < 250 < 100 млн < 5-15 млн

Одеса
ЗапоріжжяМиколаїв

Херсон

Дніпро

ХарківПолтава

Черкаси
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Основні напрями роботи:

• Навчальні Програми;

• Менторська допомога;

• Розробка типової проектно-технічної
документації по пріоритетних напрямах;

• Покращення доступу до консультаційних та
супутніх послуг;

• Просування інновацій в
сільськогосподарському виробництві;

• Грантові конкурси по всіх виробничих
ланцюгах.
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Можливості щодо навчання. ЕФКО:

Мета Проєкту – підвищити продуктивність та економічну
ефективність підприємств плодово-ягідного сектору
цільових областей по всьому ланцюгу постачання за
рахунок надання знань, інформаційного забезпечення та
консультаційної підтримки підприємств.

Особливості Проєкту:
- Виключно тренери-практики з багаторічним досвідом.
- Навчальні групи формуються не тільки за регіонами,

але й за типом кульутр, що вирощують підприємства.
- Підприємства, що демонструють найкращі показники в

навчанні отримують доступ до індивідуальних
менторських сесій.

- Навчання проходить онлайн.
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ЕФКО
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Можливості щодо навчання. GrowUP AGRO:

Мета Проєкту – допомогти підприємствам
знайти правильні рішення й підвищити
ефективність їх роботи у напряму виходу на нові
канали збуту.

Особливості Проєкту:
- Триденні інтенсивні навчальні сесії.
- Менторські сесії.
- Доповіді від керівників діючих підприємств.
- Прямі перемовини з категорійними

менеджерами Ашан, Сільпо, Winetime та
інших каналів збуту.

- Навчання проходить онлайн.
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GrowUP AGRO:
Тематики менторських сесій:

• Нові канали збуту продукції.

• e-commerce.

• Інструменти для розвитку та

масштабування бізнесу.

• Організація логістики та ланцюгів збуту.

• Просування продукції.

• Фінансові аспекти контрактної діяльності.

• Самоаудит підприємства.

• Залучення додаткових фінансових

ресурсів.

• Аналіз конкурентів.
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Кооперативна школа «Коополія»:
Основні питання:
• У чому актуальні вигоди сільськогосподарських 

кооперативів? 
• Чи ще варто його реєструвати? 
• Що тепер робити з прибутковим/неприбутковим 

статусом СОК?
• Як ефективно шукати покупців у соціальних мережах?

Це та багато іншого у новому проекті Кооперативної 
школи «Коополія»!

Координаторка
Юлія Амеліна,

0992719338
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Можливості щодо навчання. Школа птахивніка:
Основні питання:
• Особливості бізнес-планування у птахівництві.
• Нові технології утримання та годівлі свійської птиці.
• Тонкощі розрахунку прибутків у птахівництві.

Навчання у Школі птахівника відбуватиметься на двох
рівнях:
• Рівень «Стартап» - програма призначена для

мешканців сільської місцевості, які розпочали або
планують розпочати фермерську діяльність з
розведення індиків, качок, гусей.

• Рівень «Майстер» - програма призначена для
вдосконалення професійних компетенцій і підвищення
професійного рівня в рамках наявної кваліфікації
фермера-птахівника.
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Можливості щодо співпраці.
Агроскаутинг:

Мета Проєкту – просування агрономічного скаутингу
для забезпечення комплексом послуг
сільськогосподарських виробників, спрямованих на
оптимізацію аграрних технологій, підвищення
продуктивності та якості плодоовочевої продукції та
підвищення професійного рівня знань і практичних
навичок молодих фахівців профільних навчальних
закладів відповідно до потреб аграрного ринку.
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Можливості щодо співпраці.
Агро Інноваційний Клуб:

Мета клубу – полегшити фермерам доступ до знань і
технологій. Клуб об'єднає прогресивну аграрну спільноту,
яка вміє рахувати гроші та ефект від нових впроваджень.

Особливості:
• Участь в онлайн-мітапах, на яких обговорюватимуться
інноваційні рішення, доцільність їх впровадження та
помилки;
• Безкоштовні тури на інноваційні ферми та ознайомлення
з тим, як працюють інновації на практиці;
• Перевірка інновацій на міцність під час краш-тестів;
• Удосконалення знань по управлінню фінансами під час
освітніх спецпроектів;
• Спілкування з іншими фермерами, обмін досвідом та
побудова бізнес-зв’язків.
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Сергій Калабін
Регіональний координатор Програми

USAID АГРО в Одеській області

Тел.: +38 (067) 601 72 88

Ел. пошта: skalabin@chemonics.com

Facebook: facebook.com/usaid.agro

LinkedIn: linkedin.com/company/usaid-agro/

Наші публікації на ISSUU: bit.ly/31dLCcZ

Запрошую до співпраці
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