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Шановні колеги! 

Сьогодні аграрна галузь України є рушієм української еко-
номіки. Постійно запроваджуються нові сучасні технології, 
освоюються нові ринки, підвищується ефективність вироб-
ництва. Проте сектор стикається з безліччю проблем та ви-
кликів на етапі запровадження структурних змін та реформ 
у державі. Тому наявність на ринку консолідуючого гро-
мадського органу, здатного об’єднати позиції всіх учасни-
ків ринку від агровиробників до компаній-постачальників 
матеріально-технічних ресурсів, що може надати повний 
спектр інструментів для ведення успішного та прибутково-
го агробізнесу, є одним з ключових факторів використання 
усього потенціалу аграрної галузі. Український клуб аграр-
ного бізнесу (УКАБ) як неурядове громадське об’єднання, 
що представляє інтереси агробізнесу і виступає від його 
особи, є саме таким органом.

За вісім років свого існування УКАБ зайняв провідні позиції 
на ринку та став Асоціацією №1 серед представників аграр-
ного бізнесу в Україні.

Ефективне лобіювання інтересів учасників агровиробни-
чого циклу шляхом визначення загальних пріоритетних 
напрямків розвитку галузі; обговорення та ініціювання змін 
законодавчої бази; тісної співпраці з органами державної 
влади; надання якісної аналітики; проведення конферен-
цій, круглих столів, практичних семінарів, а також активна 
позиція у відстоюванні інтересів вітчизняних агровироб-
ників та висвітлення проблем у мас-медіа — ось далеко 
не повний перелік інструментів, наявних у розпорядженні 
УКАБ, що дозволяють нам завжди досягати поставлених 
цілей, головною з яких є підвищення ефективності роботи 
в аграрному секторі України.

Для всіх наших членів і партнерів УКАБ давно став синоні-
мом об’єднання особистостей, що мають спільні погляди на 
подальший розвитку агропромислового комплексу Украї-
ни. Тому глибоко переконаний, що розвиток компаній-чле-
нів УКАБ і партнерів Асоціації і в наступні роки буде спри-
яти досягненню агробізнесом України нових звершень.   

Президент УКАБ 

Алекс Ліссітса





Асоціація «Український клуб аграрного бізне-
су» (УКАБ) — це об'єднання провідних агропро-
мислових компаній України. У 2015 році значимість 
УКАБ знайшла своє підтвердження у приєднанні 
ряду агрокомпаній, а також постачальників сіль-
госпресурсів, націлених на подальший розвиток 
вітчизняного агропромислового комплексу. 

Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню 
бізнесу в АПК України і охоплює практично всі 
його процеси, починаючи від пошуку кадрів та 
залучення інвестицій, і закінчуючи глобальними 
завданнями з підвищення ефективності роботи 
аграрних компаній і розробкою пропозицій з удо-
сконалення аграрної політики. 

Членство в Асоціації «Український клуб аграрно-
го бізнесу» дає компаніям беззаперечні переваги, 
починаючи від необхідного набору інформації та 
знань, і закінчуючи підтримкою у вирішенні бага-
тьох прикладних питань. 

У 2015 році УКАБ впевнено утримував статус 
Асоціації №1 в агропромисловому секторі Укра-
їни, об'єднуючи знакових представників галузі. 
На додаток до таких напрямків роботи, як пошук 
кадрів, проведення заходів і досліджень, актив-
на взаємодія із засобами масової інформації, ми 
значно посилили активність щодо інформування 
членів УКАБ про процес підготовки і затверджен-
ня законодавчих і нормативно-правових актів. 

Покликання УКАБ — сприяти синергії інтересів органів державної влади і управління, агропромислово-
го бізнесу та територіальних громад з метою створення умов для стійкого і динамічного розвитку галузі. 

Місія УКАБ — активно сприяти створенню в Україні експортно-орієнтованого, високоефективного, ін-
новаційного агропродовольчого сектору. 

Бачення: Український клуб аграрного бізнесу — це найбільше в країні, прогресивно налаштоване, пред-
ставлене в більшості регіонів України суспільно-професійне об'єднання АПК України, що надає широкий 
спектр послуг для агробізнесу. 

Основні пріоритети в роботі УКАБ: сприяння комунікації з органами державної влади і управління, у 
тому числі участь у формуванні законодавчого та нормативно-правового поля; налагодження взаємо-
вигідних комунікацій на рівні бізнесу (В2В); сприяння наданню повного спектру послуг для аграрних, 
продовольчих і ресурсних компаній. 

Ринки та напрямки
діяльності

Органи законодавчої
та виконавчої влади
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ІСТОРІЯ УКАБ



Асоціація УКАБ, створена в 2007 році з ініціативи п'яти компаній АПК України, у 2015 році продовжує 
залишатися об'єднанням №1 у вітчизняному агропромисловому секторі, серед членів та партнерів 
якої — найбільші аграрні і продовольчі компанії, постачальники ресурсів і сервісні підприємства. 

Чітка і зрозуміла концепція, дотримання інтересів аграрного бізнесу, ініціативність і актуальність 
роботи УКАБ знайшли своє підтвердження в динаміці розвитку Асоціації.

 

 

 
 
 

2011

2012

2013

2010

2007

2008

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
 

  

 

   

 Реєстрація УКАБ

Початок співпраці
з Міжнародною фінансовою 
корпорацією

 

Створення робочих груп: земельна; 
податкова; з реалізації та продажу 
с.-г. продукції; технологій 
виробництва; соціальна

Старт роботи проекту 
«Практика землеробства»

Cтворення агенції AgriSurvey

Cтворення агенції AgriTravel

Створення агенції AgriEvent

Cтворення агенції AgriJob

Створення відзнаки «Агробренд»

Старт проекту Agri Benchmark

Проведення першого заходу за 
кордоном щодо просування продукції 
українського тваринництва спільно 
з Посольством України в Німеччині 
та Міністерством аграрної політики

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Створення агенції
«АгроШкола УКАБ»

Створення Центру 
протидії контрафакту

Старт проекту 
«Вишиваний шлях»

Успішний супровід процесу переговорів 
з формування договірних основ для 
створення ЗВТ між Україною та ЄС

Запуск проекту «Портрет 
українського споживача»

Cтарт проекту «Три молочних 
продукти на день»

Cтарт проектів з бізнес-
моделювання агенцією AgriSurvey

  
   

Проведення першого інвестиційного 
форуму України у Франкфурті

Старт проекту щодо сприяння залучення
інвестицій шляхом виходу на IPO

2014

2015

Старт проекту «Найкращі 
студентські ідеї для агробізнесу»

Започаткування благодійного 
футбольного турніру серед членів УКАБ

Створення 
Експертної ради УКАБ



УКАБ СЬОГОДНІ

ПРЕЗИДІЯ АСОЦІАЦІЇ "УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ"

Алекс Ліссітса 
Генеральний директор, 

ІМК

Анатолій  Юркевич 
Директор, 

Мілкіленд-Україна

Джастін Лі Вулф
Генеральний директор, 

Монсанто Україна

Джон Шморгун
Президент, 

Холдинг "AgroGeneration"

Дмитро Кравченко
Голова Наглядової ради, 

LNZ Group

Юрій Мельник
Головний операційний директор 

Миронівський хлібопродукт

Сергій Кролевець  
Генеральний директор, 

Ерідон

Андрій Гордійчук 
Голова правління,
Сварог Вест Груп

Саймон Чернявський 
Генеральний директор, 

Мрія АгроХолдинг

Антуан Ребійар  
Бізнес-директор 

New Holland Agriculture

Дмитро Скорняков
Генеральний директор, 

Харвіст Холдинг

+380 44 236-20-97 +380 44 236-20-79 info@ucab.ua www.ucab.ua



ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ»

ТОВ «Агро-
Консалт АВ»

ТОВ «Щедрий 
Лан»

+380 44 236-20-97 +380 44 236-20-79 info@ucab.ua www.ucab.ua



AGRISCHOOL

ЕКСПЕРТНА РАДА УКАБ є консультативно-дорадчим органом при Українському клубі аграрного 
бізнесу, основною метою якого є сприяння створенню умов для стійкого і динамічного розвитку аграр-
ної галузі України.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
надання рекомендацій на основі експертної оцінки процесів, що стосуються аграрного сектора України;
забезпечення відкритості та прозорості у діяльності УКАБ та його комітетів, 
врахування громадської думки у процесі підготовки, організації та прийняття  рішень.

Ольга Трофімцева
 (Німеччина)

Катерина 
Шрьодер 

(США)

Тарас Гагалюк
(Німеччина)

Зоя Коміренко
(Канада)

Олег Нів'євський
(Німеччина)

Наталія Зінич
(Німеччина)

Ірина Кулик
(Німеччина)

Юлія Протопоп
(США)

Анастасія 
Шталтовна

(Німеччина, Канада)

Олександр
Перехожук

(Німеччина)

+380 50 940-35-76 +380 44 236-21-13 mail@agrischool.com.ua www.ucab.ua

СКЛАД ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ



НАУКОВИЙ ДЕНЬ Міжнародної конференції «Ефективне управління агрокомпаніями»:
інтеграція науковців і представників агробізнесу;
платформа для обміну інформацією між світовими та вітчизняними науковцями та експертами 
у сфері аграрної економіки та менеджменту.

ПРОЕКТИ 2016

19-20.09.2016 — робоча група в рамках підготовки семінару Європейської асоціації аграрних еко-
номістів – ЕААЕ seminar «European Agriculture towards 2030 - Perspectives for further East-West Integration».

Участь у робочій та експертній групах Міністерства аграрної політики та продовольства України з роз-
робки проектів, концепції та стратегії реформування аграрної освіти та науки

+380 50 940-35-76 +380 44 236-21-13 mail@agrischool.com.ua www.ucab.ua

НАПРЯМКИ РОБОТИ АГРОШКОЛИ УКАБ 

«АгроШкола УКАБ — 
проект, завдяки якому я 
отримав багато кори-
сної для мене інформації! 
Великим плюсом проекту, 
нарівні з наданням дуже 
цінних знань спікерами 
АгроШколи УКАБ, є факт 
наявності серед учасників 
багатьох практиків, 
з якими завжди ведеться 
корисна, цікава і жива 
дискусія, у якій, як відомо, 
народжується істина», —
Олександр Синюк, 
голова правління, 
КС «Народна довіра».

АГРОШКОЛА УКАБ — проект, метою якого є вирішення проблеми 
нестачі кадрів у сучасному аграрному виробництві. Проект спрямова-
ний на підвищення кваліфікації фахівців агропромислового сектору за 
основними напрямками ведення аграрного бізнесу з отриманням тео-
ретичних знань та практичних навичок. 

Рослинництво — корпоративне навчання
Управління молочним бізнесом 
Садівництво — підготовка і співпраця в проекті Horizon 2020 
uP_running "Take–off for sustainable supply of woody biomass from 
agrarian pruning and plantation removal"



+380 44 236-21-10 +380 44 236-21-13 info@agrievent.com.ua www.agrievent.com.ua



Заходи, організовані AgriEvent Учасники, які відвідали заходи AgriEvent

Структура учасників заходів 

за видом діяльності за рівнем менеджменту 

+380 44 236-21-10 +380 44 236-21-13 info@agrievent.com.ua www.agrievent.com.ua

«Заходи, що проводяться 
агенцією AgriEvent, завжди 
проходять з великим 
успіхом завдяки високому 
рівню професіоналізму, 
старанності та опе-
ративності колективу. 
Гадаю, що знання, які 
здобуваються учасниками 
конференцій, послужать 
основою для успішного 
і ефективного веден-
ня аграрного бізнесу в 
Україні. Заходи агенції 
AgriEvent стали потуж-
ною платформою для 
спілкування та налагод-
ження ділових контактів. 
Агенція AgriEvent по праву 
є лідером з надання послуг 
івент-менеджменту і 
конференц-сервісу в сфері 
агробізнесу України», — 
Костянтин Сарнацький, 
засновник, 
VR AgriSolutions.

АГЕНЦІЯ AGRIEVENT — ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НА 
ВИЩОМУ РІВНІ КОРПОРАТИВНИХ І ПРИВАТНИХ ЗАХОДІВ 
РІЗНИХ НАПРЯМКІВ «ПІД КЛЮЧ» 

ХТО МИ
Досвідчена міжнародна 
команда фахівців, яка 
організує і проведе захід 
будь-якої складності та 
напрямку, враховуючи при 
цьому всі необхідні вимоги 
та специфіку діяльності 
компанії.

НАШ ДОСВІД
З 2010 року нами організовано та 
проведено понад 200 національних 
і міжнародних конференцій за участі 
більше 15 000 гостей з 30-ти країн 
світу та у співпраці з провідними 
українськими та транснаціональними 
компаніями, посольствами, міністер-
ствами та науковими установами.

Агробізнес, 
60%

Консалтинг
в АПК, 11% 

Фінансові
послуги, 9%

Юридичні
послуги, 5%

Органи державної 
влади, 5%

ЗМІ,
8%

Наукові установи,
2%

Менеджмент
середньої ланки,

27%

Інші,
15%

ТОП-менеджмент,
58%

НАШІ ПОСЛУГИ 
Комплексне обслуговування та професійна організація заходів бізнес, 

приватного та корпоративного характеру 

Пошук, підбір і оренда залів 

Технічне забезпечення заходів світловим, звуковим, сценічним і презентаційним обладнанням 

Організація якісного харчування 

Забезпечення транспортним обслуговуванням 

Дизайн та оформлення приміщень з урахуванням корпоративного стилю партнера 

Надання PR та рекламних послуг 

Корпоративні подарунки, сувенірна продукція і поліграфія 

Професійна фотозйомка, монтаж та виготовлення відеороликів
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+380 44 236-21-10 +380 44 236-21-13 matviyuk@ucab.ua www.ucab.ua

БЛАГОДІЙНИЙ ТУРНІР



«В першу чергу дякує-
мо УКАБ за організацію 
футбольного турніру 
і дякуємо командам-су-
перникам, які взяли 
участь, за достойну гру. 
Цей турнір — це не лише 
спортивні змагання, 
можливість достойно 
представити свою ком-
панію, але і шанс допо-
могти тим, хто цього 
найбільше потребує, 
адже соціальна відпо-
відальність і турбота 
про дітей у нас завжди 
в пріоритеті. Чекаємо  
наступний благодійний 
футбольний турнір 
УКАБ», — представник 
команди-переможця 
Печериця Віталій 
Володимирович.

ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР ДЛЯ ЧЛЕНІВ УКАБ 

УЧАСНИКИ ТУРНІРУ:
 Індустріальна Молочна Компанія
 Сігнет Холдинг, 
 Миронівський Хлібопродукт, 
 Агросвіт, 
 Август-Україна, 
 філія «Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву 
кормів» ТОВ «Вінницької птахофабрики», 
 філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницької птахофабрики», 
 BASF.

+380 44 236-21-10 +380 44 236-21-13 matviyuk@ucab.ua www.ucab.ua

13-14 червня 2015 року асоціація «Український клуб аграрного бізне-
су» (УКАБ) спільно з агенцією AgriEvent провели благодійні футбольні 
змагання серед членів УКАБ. 

Метою заходу стали популяризація здорового та активного способу 
життя, сприяння розвитку сільських територій та надання благодійної 
допомоги дітям-сиротам. На заході були присутні представники агро-
холдингів, аграрних та ресурсних компаній.

Усі зібрані кошти організатори направили на закупівлю 
необхідних речей та обладнання для  Вінницького обласного 

спортивно-гуманітарного ліцею-інтернату.

Наступний  Футбольний турнір для членів УКАБ
планується 11-12 червня 2016 року
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«Заснована в 1837 році 
Джоном Діром, ковалем і 
винахідником, компанія 
Deere & Company продовжує 
будувати свій бізнес на чес-
ності, якості, відданості 
справі та інноваційності. 
Ці цінності визначають 
наш підхід до роботи і ми 
працюємо кожен день для 
їх підтримки. Значимість 
України, як ключового 
гравця в забезпеченні 
продовольчої безпеки світу, 
неможливо переоцінити. 
Працьовитість українсь-
ких фермерів, багатство 
землі, унікальне географічне 
розташування і сприятли-
вий клімат дають підста-
ви вважати, що потенціал 
українського агробізнесу 
величезний. 
AgriSurvey є нашим надій-
ним партнером у дослід-
женні ринку. Дані, що нада-
ються компанією, корисні 
для формування нашої 
маркетингової стратегії, 
а також для відстеження 
ринкових тенденцій», — 
Ігор Кутовий, генераль-
ний директор John Deere 
в Україні.

АГЕНЦІЯ AGRISURVEY — МАРКЕТИНГОВІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ І БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ
В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ СЕКТОРІ 

Агенція AgriSurvey надає повний спектр мультиклієнтських та 
індивідуальних (ad-hoc) маркетингових і бізнес-консалтингових 
послуг для компаній агропродовольчого сектору. AgriSurvey сьо-
годні — це лідер ринку ad hoc досліджень в агробізнесі України.

Кількість ad-hoc досліджень AgriSurvey

НАШ ДОСВІД 
З початку 2010 року:
Понад 120 виконаних 
     досліджень і проектів;
Понад 12500 інтерв'ю;
Понад 120 топ-компаній
     агропродовольчого 
     сектору серед постійних 
     клієнтів;
Близько 100 компаній 
     отримують щомісячний 
     аналітичний супровід

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ 
Якісні і кількісні опитування 
Аналіз конкурентного та бізнес-середовища 
Лояльність до брендів і глибинні мотиви 
     поведінки споживачів 
Комунікаційні канали для прийняття рішень 
Стратегії go-to-market 

НАШІ РЕСПОНДЕНТИ 
Виробники — від дрібних фермерів до директорів
     великих агрохолдингів і компаній харчової 
     промисловості 
Споживачі — жителі всіх найбільших міст України 
Ключові експерти агропродовольчого сектору

НАШІ ПЕРЕВАГИ 
Професійна команда із досві-
дом роботи в провідних світових 
організаціях;
Знання сектору зсередини і пря-
мий контакт з топ-менеджментом;
Розгалуджена мережа консуль-
тантів в Україні та за її межами;
10000+ контактів в агросекторі;
Доступ до унікальних інформа-
ційних та статистичних баз;
Висока якість роботи

БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ 
Бізнес-планування 
Фінансове моделювання 
Бюджетування 
Консалтинг з оплати праці 
Оцінка бізнесу 
Інвест-презентації 

НАШІ КЛІЄНТИ 
Постачальники ресурсів агровиробництва 
     (с/г техніка, агрохімія, насіння, корми тощо) 
Сільгоспвиробники всіх підсекторів 
Компанії харчової промисловості 
Міжнародні організації

НАШІ ПОСЛУГИ
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* на момент підготовки матеріалів (жовтень 2015)



НАЙПОПУЛЯРНІШІ ВИДАННЯ

ОГЛЯДИ РИНКІВ
про актуальні новини, цінову ситуацію,тренди та прогнози на обраних ринках

У НАШИХ ПЛАНАХ

ВЕДЕННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
бізнес-путівник для учасників аграрного ринку та інвесторів

Короткий зміст: структурні зміни в АПК, зовнішня торгівля, прогноз ро-
звитку аграрних ринків, аналіз бізнес-середовища, інвестиційного клімату, 
законодавчої бази та регуляторної політики, державна підтримка, ринки 
ресурсів агровиробництва і доступ до них с/г виробників, аналіз інвести-
ційної привабливості секторів АПК тощо. 
Періодичність: щорічно (квітень-травень)
Загальний тираж: 10 тис. екземплярів

Посилання: 

АЛЬБОМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КАРТ
практичний досвід кращих аграрних підприємств із виробництва пшениці, 

ячменю, кукурудзи, соняшнику, сої та ріпаку: 80 візуалізованих техкарт, 
розроблених на основі даних 22 господарств

Короткий зміст: загальну інформацію про опитувані господарства, опис 
технологічних операцій (техніка, виробничі ресурси, норми внесення, стро-
ки тощо), аналіз виробничих витрат та економічної ефективності. 
Періодичність: раз на 2 роки
Загальний тираж: 5 тис. екземплярів
Посилання: 

НАЙБІЛЬШІ АГРОХОЛДИНГИ УКРАЇНИ
дослідження найбільших виробників с/г продукції серед аграрних холдингів

Короткий зміст: рейтинги виробництва та земельного банку, аналіз змін 
посівних площ, частки у загальному виробництві, аналіз конкурентоспро-
можності агрохолдингів та незалежних підприємств, аналіз оптимальності 
затрат та урожайності. 
Періодичність: щорічно (вересень)
Загальний тираж: 1,6 тис. екземплярів
Посилання: 

Зернові та олійні культури
Короткий зміст: ціни на внутріш-
ньому та міжнародних ринках, 
оперативний експорт, хід польових 
робіт, тренди, інформація щодо за-
лишків та реалізації, баланси попи-
ту-пропозиції, тенденції та очіку-
вання експертів і операторів ринку.

Періодичність: щотижня

Молоко та молочна продукція
Короткий зміст: ціни на сировин-
не молоко, ВРХ та концентровані 
корми, оперативна інформація по 
поголів’ю корів та виробництву 
молока, зовнішня торгівля, нови-
ни галузі тощо.
Періодичність: раз на 2 тижні.

М'ясо
Короткий зміст: внутрішні заку-
півельні ціни на живих тварин, 
оптові-відпускні ціни на м’ясо, ціни 
на зовнішньому ринку, стан тва-
ринництва та виробництво м’яса в 
Україні, зовнішня торгівля, новини 
галузі тощо.

Періодичність: раз на 2 тижні.

Дослідження AgroVision — як агробізнесу вижити в Україні та оптимізувати свою роботу – найуспіш-
ніші практики, бачення подальшого розвитку від провідних учасників ринку;
Дослідження «Нішеві напрямки агровиробництва» — аналітичний огляд малорозвинених, але 
перспективних напрямків виробництва продукції рослинництва та тваринництва.
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