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Німецька консультативна група

Головною метою Німецької консультативної групи при 
українському Уряді є постійна підтримка та супровід  
економічних реформ в Україні. Завдяки покращенню  
економічних умов в Україні та посиленню інтеграції у  
світову економіку, закладається першочергова основа для 
сталого розвитку. З 1994 року Німецька консультативна 
група аналізує актуальні проблеми економічної політики 
та надає рекомендації високопоставленим чиновникам 
українського Уряду.

В рамках своєї діяльності Німецька консультативна група 
співпрацює з іншими міжнародними організаціями, такими 
як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк.

Крім того, завдяки накопиченому «ноу-хау» та ретельному 
вивченню економічного становища країни, Німецька  
консультативна група надає підтримку німецьким установам 
політичної, адміністративної та економічної сфери. 

Фінансування

Німецька консультативна група фінансується Федеральним 
Міністерством економіки та енергетики у рамках програми- 
наступниці TRANSFORM Федерального Уряду.



Основні напрямки консультаційної 
діяльності

Макроекономічний аналіз
zz Грошово-кредитна та валютна політика
zz Фінансова політика та борговий менеджмент
zz Торгова та інтеграційна політика

Розвиток фінансового ринку
zz Банківський сектор та розвиток місцевих грошових 

ринків
zz Регулювання та нагляд фінансового ринку

Енергетичне господарство
zz Перспективи розвитку нафто-газової промисловості,  

а також галузі генеруванняелектроенергії
zz Пропозиції щодо підвищення енергоефективності

Інфраструктура та комунальне господарство
zz Приватизація, державно-приватне партнерство (ДПП)
zz Малий та середній бізнес

Соціальна політика та політика у сфері охоро-
ни здоров’я
zz Розробка, оцінка та реалізація заходів 
zz у галузі соціальної політики та сфері охорони здоров’я
zz Пенсійна реформа 

Послуги 

Більшість пропонованих нами послуг можна знайти  
на головній сторінці нашого сайту. До них, зокрема,  
належать:
zz Низка консультативних пропозицій
zz Технічні аналізи
zz Інформаційні бюлетені на актуальні теми
zz Доповіді та презентації для конференцій 



Цільові групи

Українські установи
Надання орієнтованих на попит та аналітично обґрунтованих 
консультацій високопосадовим урядовцям у відповідних 
установах:
zz Кабінет Міністрів
zz Окремі галузеві Міністерства
zz Національний Банк України
zz Парламент
zz Різні регулюючі відомства

Німецькі установи
Поряд із традиційним завданням Німецької консультативної 
групи – наданням класичних консультацій Українському 
уряду, існує значний попит на консультації Групи також 
серед німецьких установ, до яких, зокрема, належать:

Політика та адміністративний сектор
zz Федеральний Уряд Німеччини
zz Парламент Німеччини - Бундестаг
zz Установи з питань технічної та фінансової співпраці

Економіка
zz Об’єднання підприємств
zz Підприємства

Неурядові організації
zz Політичні фундації
zz Об’єднання економічного спрямування  



Наші партнери

Протягом багатьох років Німецька консультативна група 
тісно співпрацює із місцевими німецькими та українськими 
установами.

Нашими основними партнерами є:

Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій (IER Київ)
IER у місті Києві був заснований у 1999 році Українським 
урядом та Німецькою консультативною групою. Сьогодні 
Інститут об’єднує провідних спеціалістів України у політико- 
економічній сфері. Метою діяльності Інституту є надання 
незалежних консультації чиновникам в Уряді та поза його 
межами. 
www.ier.com.ua

Посольство Федеративної Республіки 
Німеччина Київ
Із самого початку діяльності Посольство та його відділи 
відносяться до найважливіших партнерів Німецької  
консультативної групи.
www.kiew.diplo.de

Делегація Німецької Економіки в Україні
Німецька консультативна група у співпраці з Делегацією 
Німецької Економіки в Україні надає свої послуги  
також німецьким компаніям, що працюють в Україні.
www.ukraine.ahk.de

http://www.ier.com.ua
http://www.kiew.diplo.de
http://www.ukraine.ahk.de


Контакт

Німецька консультативна група 
c/o BE BerlinEconomics GmbH
Schillerstr. 59
D-10627 Berlin
Тел: +49 30 / 20 61 34 64 0
Факс: +49 30 / 20 61 34 64 9
info@beratergruppe-ukraine.de
www.beratergruppe-ukraine.de

Видавець
Федеральне Міністерство економіки
та енергетики
Робота з громадськістю
11019 Берлін
www.bmwi.de 

Оформлення та виготовлення  
PRpetuum GmbH, München

Станом на
Березень 2014 року

Друк  
Silber Druck oHG, Niestetal

Автори ілюстрацій 
Tashka – iStockphoto,  
M. Krüttgen – DIGITALstock,
cassius5187 – DIGITALstock,
Bosphorus – iStockphoto

Цей буклет є складовою роботи  
з громадськістю Федерального 
Міністерства економіки та енерге-
тики. Вона розповсюджується  
безкоштовно і не призначена для 
продажу. Роздавання на передвибор-
чих заходах або на інформаційних 
стендах партій або вкладання, надру-
кування та наклеювання інформації 
або реклами недопустимі.  

За свою роботу з персоналом, що  
орієнтована на підтримку родинних 
цінностей, Федеральне Міністерство 
економіки та енергетики нагороджено 
аудитом berufundfamilie®. Цей серти-
фікат за ініціативою неприбуткової 
фундації «Герті» видає товариство 
berufundfamilie gGmbH.

mailto:info@beratergruppe-ukraine.de
http://www.beratergruppe-ukraine.de
http://www.bmwi.de
https://plus.google.com/%2Bbundeswirtschaftsministerium/auto
https://twitter.com/BMWi_Bund
https://www.facebook.com/bundeswirtschaftsministerium
http://www.youtube.com/wirtschaftspolitik
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