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“EU SUPPORT TO THE EAST OF UKRAINE: RECOVERY, PEACEBUILDING AND 
GOVERNANCE”

«ПІДТРИМКА ЄС ДЛЯ СХОДУ УКРАЇНИ – ВІДНОВЛЕННЯ, ЗМІЦНЕННЯ МИРУ 
ТА УРЯДУВАННЯ»

Донор Європейський Союз

Виконавці: Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) у партнерстві з 
Фондом ООН у галузі народонаселення, Продовольчою та сільськогосподарською 
організацією ООН (ФАО), Структурою ООН з питань гендерної рівності та розширення прав 
та можливостей жінок (ООН Жінки)

Період: серпень 2018 – липень 2022

Географічна присутність: Луганська, Донецька області та ряд районів Запорізької області 
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Objective of the component “Economic Recovery and MSMEs Development”
Мета компоненту «Економічне оздоровлення та розвиток мікро, малого 

та середнього бізнесу»

The main objective is to foster economic revitalization in eastern Ukraine and, specifically, to
stimulate entrepreneurial activity and employment by providing assistance to micro, small and
medium enterprises (MSMEs) through development of business services and infrastructure,
professional and business skills training, promotion of locally produced goods as well as through
capacity-building of professional education system needed for effective functioning of agriculture
sectors of regional economy.

Основна мета - сприяння економічній активізації на сході України, а саме: стимулювання
підприємницької діяльності та зайнятості, надаючи допомогу мікро-, малим та середнім
підприємствам через розвиток бізнесу та інфраструктури, проведення тренінгів для
посилення професійних та ділових навичок, популяризацію товарів місцевого виробництва,
а також нарощування потенціалу системи професійної освіти, необхідної для ефективного
функціонування галузей сільського господарства регіональної економіки.
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Targeted Value Chains / Охоплені ланцюжки доданої вартості
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Donetsk and Luhansk oblasts / Донецька та Луганська області:

 Beef and Dairy / М’ясо-молочний напрям (ВРХ)

 Grain and Oilseeds / Зернові та олійні культури

 Poultry and Eggs / Курятина та яйця

Azov – southern rayons of Donetsk (Mangushskyy, Volnovaskyy, Nikolskyy)

and Zaporizhzhia oblasts (Berdyanskyy, Prymorskyy, Pryazovskyy, 

Orikhivskyy, Hulyaipilskyy, Yakymivskyy, Bilmatskyy; towns of Melitopol and 

Tokmak) / Азов – райони півдня Донецької (Мангушський, Волноваський 

та Нікольський райони, місто Маріуполь) та Запорізької областей 

(Бердянський, Приморський, Приазовський, Оріхівський, Гуляйпільський, 

Якимівський та Більмацький райони, міста Мелітополь та Токмак):

 Beef and Dairy / М’ясо-молочний напрям (ВРХ)

 Grain and Oilseeds / Зернові та олійні культури

 Fruits and Vegetables / Фрукти та овочі



Component “Economic Recovery and MSMEs Development” (FAO activities)
Компонент «Економічне відновлення та розвиток мікро-, малого та 

середнього бізнесу» (діяльність ФАО)

- Re-establish and operationalize regional systems for provision of multi-actor
extension services in agriculture / Створення та розвиток потенціалу
сільськогосподарських дорадчих служб;

- Establish agriculture producers' associations, groups, cooperatives and
providing them with support through trainings, consultations, study tours, grant
programs / Створення асоціацій, груп, кооперативів
сільськогоспвиробників, розвиток їхнього потенціалу через проведення
тренінгів, консультацій, організацію навчальних турів, грантові програми;

- Support the quality of locally produced products through investments,
technical assistance and innovations / Підтримка місцевого виробника через
підвищення якості продукції та розробки маркетингових стратегій;

FAO in Ukraine 5



- Support food laboratory service providers through extensive training and
the provision of equipment / Підтримка надавачів лабораторних послуг
через проведення тренінгів та доставку обладнання;

- Support the development of trade links between oblasts and with businesses
in other regions of Ukraine / Розвиток торгових зв’язків між виробниками
цільових областей та інших областей України;

- Establish a grant scheme for local agricultural MSMEs and provide them with
technical assistance in developing business plans/investment proposals for
external funding / Представлення грантових програм для мікро-, малого
та середнього сільгоспвиробника та надання технічної підтримки при
розробці бізнес-планів/інвестиційних пропозицій для зовнішнього
фінансування;

- Support selected regional VET institutions through curricula modification
responding to local labour demands opening of short-term courses for adults
and provision of necessary equipment / Підтримка регіональних
професійно-технічних навчальних закладів в сфері с/г через
покращення навчальних програм відповідно до місцевих вимог праці
відкриття курсів для дорослих та забезпечення необхідним обладнанням.
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У рамках роботи із кооперативами (Ростислав Кос, експерт ФАО із 
кооперації):

• Програма спілкується із 27 сільськогосподарськими обслуговуючими 
кооперативами регіону та з 7 ініціативними групами по створенню таких 
кооперативів. З них :

- 14 в Донецькій області;

- 14 в Луганській області;

- 6 у південних (приазовських) районах Запорізької області.

• По специфіці ланцюгів доданої вартості кооперативи та ініціативні групи 
розподілились наступним чином: 

- 10 молочний напрямок;

- 5 фрукти та овочі (усі Запорізька область);

- 19 виробники зернових та олійних культур (із додатковими напрямками : 
заготівля кормів, овочівництво, тваринництво)
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• Проведена робота по визначенню рівня розвитку кожного із кооперативів та 
їхніх потреб.  

• Кооперативам заплановано надати комплексну консультаційну допомогу. 

Для них буде організовано тренінги з питань діяльності кооперативу та шляхів 
розвитку кооперативів, вимоги до якості продукції та інші в залежності від 
потреб кожного окремого кооперативу. 

• Також запланована допомога у розробці бізнес-планів розвитку 
кооперативів. 

• Кооперативи, які відповідатимуть якісно високому рівню своєї організації та 
розроблять реальний та збалансований бізнес-план, буде надана змога взяти 
участь у спеціалізованому грантовому конкурсі на реалізацію бізнес-плану. 
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Thank you

Дякую за увагу
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