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ВСТУП 

Запорізька ТПП підготувала дослідження ринку косметики в Україні за 2015 - 2020. В ході 

дослідження було проведено аналіз тенденцій розвитку ринку в динаміці: визначено фактори впливу, 

проблеми розвитку. Експертами ЗТПП було визначено обсяги виробництва косметики в розрізі видів, 

розрахована ємність ринку в досліджуваний період також в розрізі видів. Визначено основні 

оператори ринку, їх частки. Досліджено зовнішню торгівлю на ринку (імпорт, експорт). 

Проаналізовано ціноутворення на ринку, визначено основні переваги споживачів, галузі споживання, 

а також канали збуту продукції. За результатами дослідження сформовані висновки, досліджена 

інвестиційна привабливість галузі. 

Загальний аналіз п всіх косметичних товрах ринку України 

 
1. Загальний аналіз світового ринку 

 

Перспективи диверсифікації ринку продукції, що експортується Україною 

Мапа країн експортерів  

Продукт: 33049900 - інші косметичні засоби або засоби для макіяжу та засоби для догляду за 

шкірою (крім лікарських), включаючи засоби проти засмаги або для засмаги; засоби для 

манікюру або педикюру, окремо доля імпорту України в Польщі 
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Частка країн-партнерів в експорті України, 2021, % 

                                                                                              
 

 

 

 

Експорт Товару 33049900 з України до Польщі 

 
Експорт Товару 33049900 з України до ЄС 
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Зростання експорту 

України до партнера < 
Зростання імпорту 

партнерів з усього світу 

 

Зростання експорту 

України до партнера 
>Зростання імпорту 

партнерів з усього світу 

 

Довідкове 

коло 

 

Розмір кола пропорційній 

частці світового імпорту країн-

партнерів для вибраного 

продукту 

Н/З 
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Світова пропозиція України 

Продукт: 33049900 - інші косметичні засоби або засоби для макіяжу та засоби для догляду за 

шкірою (крім лікарських), включаючи засоби проти засмаги або для засмаги; засоби для 

манікюру або педикюру 

 
 

Згідно з офіційними даними, у період 2017-2021 рр. головними ринками збуту виступали КНР 

Польща (10 тис. USD), Франція (2 тис. USD), Литва (1,8 тис. USD) та Італія (1,29 тис. USD).  

 
2. Досліждення пріоритетних ринків збуту  

Продукт: 33049900 - інші косметичні засоби або засоби для макіяжу та засоби для догляду за 

шкірою (крім лікарських), включаючи засоби проти засмаги або для засмаги; засоби для 

манікюру або педикюру 

Експорт України Основні країни-партнери 
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Поточна та потенційна торгівля між країнами Україна та Польщі 

Продукт:330499 Засоби для краси або макіяжу та засоби для догляду за шкірою (крім 

медикаментів) 

Код 

товару 

Позначення 

товару 

Экспорт: України в 

Польщ 
Світовий імпорт Польщі 

Світовий експорт в страну 

Польща 

Вартість в 

2020 

Вартість в 

2021 

Вартість в 

2020 

Вартість в 

2021 
Вартість в 2020 

Вартість в 

2021 

330499  

Інші косметичні 

засоби або засоби 

для макіяжу та 

засоби для догляду 

за шкірою 

7 425 10 004 736 845 900 799 26 329 37 205 

 

Код 

товара 

Позначення 

товару 

Імпорт: України з 

Польщі 
Світовий імпорт Польщі Світовий імпорт в Польщу 

Вартість в 

2020 

Вартість в 

2021 
Вартість в 2020 Вартість в 2021 Вартість в 2020 

Вартість в 

2021 

330499  
Інші косметичні 

засоби або засоби 
27 169 28 458 1 414 934 1 625 640 151 366 193 269 
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для макіяжу та 

засоби для догляду 

за шкірою 

 
3. Порівняльна таблиця вартісті продукції (USD/тн) 

Продукт: 330499 Засоби для краси або макіяжу та засоби для догляду за шкірою (крім 

медикаментів) 

Країна 

 

2020 рік 

 

 

2021 рік 

 

 

% зростання 

 

Німеччина 20,349 21,933 7,2 

Польща 14,621 16,406 10,8 

Нідерланди 12,415 13,998 12,14 

Великобританія 13,031 14,339 9,12 

Чеська 

Республіка 
21,636 25,250 14,3 

З таблиці вочевидь, що за ціною привабливими для реалізації є ринки Чеської Республики та 

Німеччини, також логістика до цих країн не є дорожчою, ніж в інші країни ЄС. 

 

 

4. Порівняльна таблиця експорту України 

 Експорт України 

Код 

УКТ ЗЕД 

Обсяг в 2021,  

тис. USD 

(Німеччина) 

Обсяг в 

2021,  тис. 

USD 

(Польща) 

Обсяг в 2021,  

тис. USD 

(Швеція) 

Обсяг в 2021,  тис. 

USD 

(Франція) 

330499 891 10,004 162 2,001 

 

Якщо порівнювати експортні поставки України засобів краси та догляду за шкірою в грошовому 

еквіваленті (тис. USD) в 2021 р., зацікавленних замовником, лідирувала Польща – 10 тис. USD, але 

частка українського товару в імпорті Польщі складає 1 %. 

Якщо розглядати потенціал країн, якими цікавиться замовник, річний приріст обсягу експорту в 

період 2017 - 2021 рр. найвищий в Італії 72 %, Німеччині 43 %. 



 8 

5. Порівняльний аналіз законодавства 

 

 
 

6. Тарифні обмеження 

 

З 27 червня 2014 року до товарів, що надходять до країн ЄС, застосовується преференційний 

торговий режим, який передбачає застосування преференційних ставок ввізного мита. 

Преференційний тариф застосовується до товарів, що відповідають вимогам Доповнення І 

Додатку ІІ до Регіональної Конвенції про пан-Євро-Середземноморські преференційні правила 

походження. Для підтвердження походження необхідно подати: Сертифікат форми EUR.1, що 

видається митними органами України.   

 

 

 

 



 9 

7. Нетарифні обмеження 

 

Дозвільні процедури в ЄС відрізняються залежно від виду товару, що імпортується. Нижче 

зазначені вимоги, дотримання яких є необхідною умовою для імпорту товарів на ринок ЄС. 

Вимоги зазначені на підставі коду товару відповідно до УКТ ЗЕД. 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах Групи 

330499: Засоби для краси або макіяжу та засоби для догляду за шкірою (крім медикаментів), при 

експорті в Європейський Союз. 

 

Імпортні обмеження 

 

A. Види, перелічені в Додатку A 

Будь-яка операція з комерційними цілями щодо зразків видів, перелічених у Додатку А до 

Регламенту, заборонена. 

Звільнення від цієї заборони може бути надано в кожному окремому випадку шляхом видачі 

спеціального сертифікату адміністративним органом держави-члена, в якій знаходяться зразки, за 

умови, що зразки: 

народжені в неволі та розведені або штучно розмножені; або 

необхідні, за виняткових обставин, для розвитку науки або біомедичних цілей; або 

призначені для розведення або розмноження; або 

призначені для досліджень або освіти, спрямованих на збереження виду 

B. Періодичні обмеження 

Європейська комісія може прийняти рішення щодо обмеження імпорту певних зразків або видів, 

як у всьому світі, так і з окремих третіх країн. Ці призупинення періодично публікуються та 

впливають на імпорт до всіх держав-членів ЄС. Останній перелік обмежень викладено в Додатку 

до Регламенту (ЄС) 2019/1587 (CELEX 32019R1587). 

 

Загальні вимоги 

Керівні органи держав-членів перевіряють наступні умови для всіх видів імпорту охоплених видів: 

Для всіх видів: 

чи буде торгівля шкідливою для виживання виду в дикій природі, чи ні, 

чи був зразок придбаний законним шляхом чи ні, 

Для живих зразків: 

чи належним чином підготовлений зразок до транспортування, 

незалежно від того, чи має імпортер відповідні приміщення для розміщення та догляду за живими 

екземплярами. 

Крім того, уповноважений орган повинен переконатися, що зразки видів, перелічених у Додатку А 

до Регламенту (ЄС) 338/97 (CELEX 31997R0338), не імпортуються для використання переважно в 

комерційних цілях. 

 

 Імпортні процедури та документи 

A. Процедура для видів, перелічених у Додатку A та B 

Заявка на отримання дозволу на експорт (або сертифікату на реекспорт) до органу управління 

CITES, що не входить до ЄС. 

Дозволи на експорт видаються компетентними органами країни експорту. У випадку штучно 

розмножених рослин або гібридів дозволи на експорт можна замінити фітосанітарними 

сертифікатами або попередньо виданими дозволами на експорт, доступними для зареєстрованих 

розплідників. 

Перешліть копію дозволу на експорт імпортеру з ЄС. 

Заявка на отримання дозволу на імпорт із додаванням копії експортного документа до 

відповідного органу управління CITES ЄС. 

Дозволи на імпорт видаються компетентним органом держави-члена ЄС призначення. У випадку 

видів, перелічених у Додатку А, необхідно також надати сертифікат, який надає звільнення від 

заборони, виданий державою-членом ЄС призначення. 
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Передайте оригінал дозволу на імпорт експортеру за межі ЄС. 

Експортні та імпортні документи повинні супроводжувати вантаж і бути представлені митним 

службам під час кожного прикордонного контролю до того, як вантаж буде ввезено в ЄС. 

 

B. Процедура для видів, перелічених у Додатку C 

У будь-якому випадку повідомлення про імпорт необхідно надати керівному органу КЧ перед 

імпортом зразка. 

Крім того, органи влади країни-експортера повинні видати: 

дозвіл на експорт: при імпорті з країни, зазначеної в Додатку C, і стосовно відповідних видів; або 

сертифікат походження: при імпорті з країни, яка не згадана в Додатку C стосовно відповідних 

видів 

C. Процедура для видів, перелічених у Додатку D 

Для імпорту зразків видів, перелічених у Додатку D, після ввезення до ЄС вимагається лише 

повідомлення про імпорт до керівного органу КЧ. 

D. Обмін між вченими та науковими установами 

Для будь-яких видів, якими обмінюються вчені, використовуються етикетки замість дозволів або 

сертифікатів, за умови, що наукова установа була зареєстрована керівним органом держави-члена 

призначення. 

Документи необхідно отримати до ввезення в ЄС і пред'явити на митниці в пункті першого 

ввезення. Дозволи на експорт слід запитувати в керівного органу третьої країни, звідки буде 

експортовано зразок. 

Необхідні документи: 

 Заявка на дозвіл на імпорт або експорт 

 Дозвіл на імпорт або експорт 

 Сповіщення про імпорт 

 Заявка на сертифікат звільнення 

 Свідоцтво про звільнення 

 Етикетка для наукового імпорту 

 Заявка на сертифікат виїзної виставки 

 Сертифікат пересувної виставки 

 

E. Особливі положення щодо мисливських трофеїв 

Перше ввезення в ЄС мисливських трофеїв із зразків Додатку B залежить від пред’явлення дозволу 

на імпорт, наданого країною-імпортером. Такі мисливські трофеї є особистими та домашніми 

речами і повинні залишатися власністю власників після ввезення. Вони не можуть бути продані 

або використані в інших комерційних цілях. 

F. Спеціальні положення щодо торгівлі слоновою кісткою 

Більше не можна буде продавати оброблену слонову кістку без сертифіката для комерційного 

використання, виданого відповідно до пункту 3 статті 8 Регламенту (ЄС) 338/97 (CELEX 

31997R0338). Сертифікати для комерційного використання, які стосуються зразків слонової кістки 

слона і які були видані до 19 січня 2022 року, припиняють свою дію 19 січня 2023 року. 

 

Вимоги до маркування 

Існують певні зразки видів, які мають бути унікально позначені з метою контролю міжнародної 

торгівлі (наприклад, шкіра крокодилів та ікра), щоб запобігти шахрайству, придушити незаконну 

торгівлю чи з іншими цілями. 
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8. Профільні виставки  

 

Skin & Cosmetics 2022 

Країна: Швеція 

Місто: Стокгольм 

Місце проведення: Kistamassan 

Тип показу: Міжнародний  

1-й рік виставки: 1996 

Частота: щорічно 

Skin & Cosmetics – це єдина виставка індустрії краси, місце зустрічі та джерело натхнення для всіх, 

хто працює в індустрії краси. SHR – шведська національна організація шкірних терапевтів – 

організувала перший ярмарок Hud & Kosmetik вже у 1996 році у відносно невеликому масштабі. 

 

За минулі роки ярмарок значно зріс і сьогодні є значним місцем зустрічі в індустрії догляду за шкірою 

та єдиним у Швеції ярмарком, який обслуговує безпосередньо людей, які працюють в індустрії 

догляду за шкірою та красою. 

 

Skin Of Color Seminar Series  

Країна: США 

Місто: Нью-Йорк 

Місце проведення: Sheraton Times Square 

Тип показу: Міжнародний  

Частота: щорічно 

Серія семінарів Skin Of Color Seminar Series, організована серією семінарів «Шкіра кольору», 

проходитиме на Манхеттені Crowne Plaza Times Square у Нью-Йорку, Сполучені Штати Америки. Це 

найбільший захід CE, присвячений актуальним науково-дослідним дослідженням та новим 

практичним перлинам для лікування дерматологічних потреб сучасних пацієнтів. 

Теми включають: випадання волосся, прищі, розацеа, догляд за шкірою за допомогою косметичних 

засобів, PRP, псоріаз, псоріаз скальпа, рак шкіри, атопічний дерматит, гнійний генітальний синдром, 

розлади нігтів та грибкові захворювання. Демонстрації в режимі реального часу з наповнювачами, 

ін'єкційними препаратами, пілінгами, лазерами, світловими та енергетичними пристроями для 

лікування акне, пігментації, підтяжки шкіри та омолодження обличчя залежно від регіону: 

періоральний, періорбітальний, об'ємна втрата тощо. 
 

MCB by Beauté Sélection 

Країна: Франция 

Місто: Париж  

Місце проведення: Paris Expo Porte de Versailles 

Тип показу: Міжнародний  
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Частота: щорічно 

MCB by Beauté Sélection – це щорічний салон краси та перукарні, який проходить у виставковому 

центрі Paris Porte de Versailles. MCB Paris розділений на 3 сектори, які орієнтовані на підприємців, 

засоби догляду за волоссям та естетичні товари (ювелірні вироби, білизна і т. д.). Відвідувачі 

відвідують MCB Paris, щоб випробувати свої таланти, покращити свою кваліфікацію, дізнатися про 

останні тенденції, знайти інновації, нові продукти та ідеї для своїх шоу та знайти корисні контакти для 

покращення своєї професійної діяльності. 

 

Fragranze 

Країна: Італія 

Місто: Флоренция 

Місце проведення: Porta Al Prato 

Тип показу: Міжнародний  

Частота: 1 раз в два роки 

FRAGRANCE - одна з найграндіозніших подій парфумерної промисловості представить найкращих 

парфумерів країни. Італійські бренди разом із іноземними виробниками зачаровують публіку 

вишуканими ароматами: на виставку Fragranze привозять класику та нові запахи. Професіонали 

оцінять вибір, дізнаються про тенденції парфумерної моди та мають корисні контакти. 

У виставці буде виділено три тематичні розділи: 

Fragrance (Парфумерія): парфуми та аромати створені за віковими традиціями. 

Spring (Весна): територія, відведена для нових імен, для ліній ароматів для молодих брендів, які 

дебютують на міжнародній арені. 

Charms (Чарівність) - світ аксесуарів, прикраси, шарфи, особисте та домашнє приладдя. 

 

Beauty Live Kalkar  

Країна: Німеччина 

Місто: Калькар 

Місце проведення: Messe Kalkar 

Тип показу: Міжнародний  

Частота: щорічно 

У Beauty Live Kalkar представлені різні теми: перукарня, візажисти та фахівці з краси, студії манікюру 

та педикюру, салонні сеттери, навчальні центри, індустрія велнес/косметика, постачальники 

аксесуарів та аксесуарів, щоб обговорити поточні продукти та послуги. Це одна з найкращих мереж у 

галузі. 

Чи є ви власником салону, власником студії, продавцем чи сервісною компанією / співробітником 

будь-якої чи всіх наступних галузей? Тоді ви не повинні пропустити цей професійний ярмарок! Ми 

залучаємо експонентів та відвідувачів разом. 

Beauty Live Kalkar - абсолютна необхідність для професіоналів із ближнього та далекого зарубіжжя. 

Як і багато спеціальних лекцій, ярмарок краси Kalkar також пропонує можливість використовувати 

найостаннішу інформацію з галузі 

Виставка фокусується на різних тематичних сферах, таких як: 

 перукарська справа 

 косметолог 

 Wellness індустрія 

 Педикюр та манікюр 

 Візажисти 

 навчальні центри 

 фітнес 

 аксесуари 

 

9. Платформи В2В matchmaking 

https://www.b2match.com/explore  

Amazon  

B2B market place WLW https://www.wlw.de/en/home  

https://www.b2match.com/explore
https://www.wlw.de/en/home
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GreenTrade Marketplace http://www.greentrade.net/  

Retail-Index  https://www.retail-index.com/  

https://www.europages.com  - Найбільша міжнародна платформа пошуку B2B 

https://eu-ua-solidarity-lanes.seu.b2match.io/  

https://www.nationmaster.com  

 

 

http://www.greentrade.net/
https://www.retail-index.com/
https://www.europages.com/
https://eu-ua-solidarity-lanes.seu.b2match.io/
https://www.nationmaster.com/
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ВИСНОВОК 

 
У досліджуваний період на ринку косметики в Україні та країн світу (зокрема ЄС) 

спостерігалися наступні тенденції. 

1. Зростання сегмента онлайн-продажів. Споживачі продовжують купувати косметику і засоби 

гігієни в спеціалізованих магазинах, супермаркетах і т.д., проте останнім часом популярним 

стало купувати дану продукцію онлайн. Деякі сервіси (наприклад, MakeUp) надають послугу 

безкоштовної кур'єрської доставки за адресою, а ціни на товари зазвичай трохи нижче, ніж в 

магазинах «офлайн». В контексті карантинних обмежень мінімізація контактів з продавцями і 

іншими покупцями в реальних магазинах позитивно впливає на сегмент онлайн продажів. 35% 

споживачів в світі і 42% в Україні купують косметику і товари для догляду за собою в інтернеті. 

Однак даний канал продажів має певні недоліки, які особливо відчуваються в сегменті 

декоративної косметики, так як текстуру, колір, аромат не оцінити при замовленні на сайті. 

2. Розвиток ринку б'юті-послуг. Останнім часом активно розвиваються такі види б'юті-послуг, 

як візаж, манікюр, укладання брів, епіляція, масаж і багато іншого, причому не тільки в 

спеціалізованих закладах - переважно салонах краси - а й за рахунок поодиноких підприємців: 

багато представників професій, які пов'язані з б'юті-індустрією, закінчують курси за цими 

напрямками, щоб забезпечити собі додатковий заробіток. У той же час, серед споживачів подібні 

послуги стали більш типовими, ніж були раніше. До того ж, б'юті-сфера розвивається не тільки 

серед жінок, показником чого може служити зростаюче число барбершопов в країні. В цілому, 

дана тенденція провокує зростання попиту на косметичні засоби. 

3. Зростання частки корейської косметики на ринку. У світі корейська косметика має імідж 

високоякісної, що виготовляється з натуральних компонентів. В цілому, це пов'язано з трендом 

на природність і наближеність до природності. Тому багато роздрібних мереж збільшили 

асортимент корейської косметики, деякі виділяють дану продукцію на окремих прилавках, щоб 

привернути до неї додаткову увагу. Також в Україні з'явилися окремі магазини корейської 

косметики (бьютімаркет Isei) і світові азіатські торговельні мережі, які займаються дистрибуцією 

косметики, предметів побуту і т.д. (Miniso, Usupso та інші). 

4. Екотренд в сфері краси. Мода на здоров'я присутній в тому числі і на ринку косметики. Такі 

виробники «здорових» БАД, як Гербалайф, Дуолайф і інші, крім харчових добавок, виробляють 

також здорову косметику, попит на яку зростає. 

5. Розширення цільової аудиторії ринку. В епоху цифрових технологій і популярності серед 

молоді таких соціальних мереж, як Instagram і TikTok, в яких одними з популярних видів 

контенту є відео-туторіали по макіяжу, тест-драйвів різних косметичних продуктів, даний 

фактор впливає на попит на косметику серед підлітків і навіть дітей . Таким чином, середній 

споживач згодом стає молодшою. Крім того, цільова аудиторія продовжує розширюватися за 

рахунок переходу категорії «доглянутість» в необхідність, причому як для жінок, так і для 

чоловіків, незалежно від віку, а також розширення асортименту косметичної продукції, завдяки 

чому людина, на перший погляд не належить до цільової аудиторії, також стає її частиною. 

6. Зміни в складі косметичних засобів. Розвиток хімічної промисловості призводить до 

зростання вимогливості споживача до складу придбаної продукції, так як споживач не бажає, 

щоб косметичні засоби якимось чином могли зашкодити його / її організму. Наприклад, таки 

світові бренди, як L`Oreal, Chanel і Revlon поступово відмовляються від використання тальку в 

своїй продукції. 

7. Зменшення обсягів споживання декоративної косметики в зв'язку з карантином (актуально з 

весни 2020 року). При відсутності необхідності / можливості залишати житло, а також при 

необхідності носити маску, яка закриває значну частину обличчя, багато споживачів, переважно 

жінки, скоротили використання декоративної косметики, що не може не відбиватися на 

продажах. Крім цього, дистриб'ютори косметики відзначають, що в зв'язку з карантином вони не 

спостерігали зменшень в продажах косметики в цілому, так як зменшення продажів 

декоративної косметики компенсувалося зростанням продажів косметики по догляду за шкірою 

(креми, маски, лосьйони і т.д.). 
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8. Економія. У зв'язку з бажанням споживачів мінімізувати витрати, в тому числі і на 

косметичні засоби, економна (велика упаковка) користується попитом. До того ж, при покупці 

засобів по догляду приблизно половина споживачів активно шукає акції і знижки на бажані 

позиції. 

9. Не дивлячись на спад народжуваності в світі, який спостерігається в останні роки - на обсяг 

реалізації засобів по догляду за дітьми це не відбилося, так як поняття «догляд за тілом» набирає 

все більше обертів і відбивається на різних віках, в тому числі на немовлят і дітей дошкільного 

віку. Батьки діляться рекомендаціями, реклами пропонують різні товари в тому числі і 

екологічні, на що акцент уваги став збільшуватися. Відповідно, ринок косметики по догляду за 

дітьми розвивається відповідно попиту, збільшується різноманітність представлених товарів, 

видів продукції, форм упаковок, вибір ароматів і іншого. 

10. Зберігається переважання імпорту на ринку косметики України та країн СНД. 

11. Зберігається сезонність: зростання продажів в період перед святами, в холодну пору - 

зростання попиту на поживні, захисні, зволожуючі креми, в тепле - на кошти для засмаги, 

дезодоранти. 

З урахуванням того, що велика частина продукції на ринок косметики в Україні поставляється 

з-за кордону, а вітчизняні виробники використовують імпортну сировину, ціна косметичних 

засобів багато в чому залежить від курсу національної валюти. 

Аналіз ринку косметики в Україні та за кордоном показує, що іншими факторами 

ціноутворення є: 

 необхідність і вартість сертифікації; 

 собівартість виробництва і запланований інвесторами рівень рентабельності; 

 величина адміністративних та інших невиробничих витрат підприємства; 

 зміст маркетингової стратегії просування продукції. 

Це основні фактори, які варто використовувати при виходу на міжнародні ринки, а також: 

логістика, вибір каналу збуту. 

 

Потенційними партнерами компаній-виробників українського товару є спживачі країн ЄС, 

зокрема Польщі, Німеччини, Франції, але треба пройти дуже складний шлях сертифікаціїї 

продукції та вибру каналів збуту. Початковими кроками консультантами ЗТПП рекомендовано 

наступні:  

1. Агентські угоди с дрібними продавцями (дрібні магазини, рітейлери тощо) 

2. Співпраця с фулфілмент провайдерами (перелік додається) 

3. Франшиза TM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинговий аналіз підготовлено у межах проєкту «Збереження та відновлення експортного і 

виробничого потенціалу МСБ Запорізької області в умовах воєнного стану», який реалізує 

Запорізька торгово-промислова палата в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру 

за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма 

розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і 

можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча 

та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, 

Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 

 


