ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ БРЕНДІВ.
Міжнародний «Конгрес Органічна Україна» в 2020 році вперше пройшов ОНЛАЙН –
2-4 квітня органічний сектор вже четверту весну зібрався разом для обговорення
ключових питань органічного ринку. Органічне виробництво є важливим напрямком для
розвитку сільського господарства України та світу, тому і обговорення було живим, критичним
і дуже актуальним.
До обговорення приєдналися:
– 8 країн – Україна, Швейцарія, Німеччина, Нідерланди, Білорусь, Молдова,
Казахстан, Узбекистан;
– 62 спікера з України, Швейцарії, Німеччини;
– більше 500 відвідувачів нашого онлайн Конгресу Органічна Україна 2020.








Ми провели:
Політичний діалог між представниками державної влади, органічного сектору та
міжнародними проектами технічної підтримки.
Активні дискусії щодо успішних продажів органічних продуктів та цінностей виробника та
споживача, маркетингових інструментів та експортних можливостей.
Тренінги за темами фінансів в органічному бізнесі, агротехнологій в органічному
сільському господарстві та сертифікації органічного виробництва.
Круглий стіл з органами сертифікації щодо надійного контролю та клієнтського супроводу
в Україні для виконання міжнародних органічних стандартів.
Міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Наукові дослідження для
органічного бізнесу»
Професійне обговорення теми органічного птахівництва.

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ! Саме такими словами розпочав наш захід Сергій Глущенко,
заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Він
також відмітив, що на порядку денному стоїть головне питання – національне регулювання
органічного ринку, над правими засадами якого Уряд активно працює.
«Кожен учасник сьогодні впевнений, що Україна має «органічну» перспективу і всім нам
потрібно об’єднати наміри, підсилити один одного, знайти свою ефективну нішу в органічному

бізнесі – саме для цього ми і зібралися» – зазначила Олена Березовська, президент спілки
«Органічна Україна». Викликів у органічного сектору сьогодні більше, ніж завжди. «Ви добре
знаєте, що в Україні впроваджуються реформи, які вплинуть на виробництво, переробку,
торгівлю та збут органічної продукції. Але найбільший виклик все ще полягає в тому, щоб
переконати клієнтів купити ваш органічний продукт!» – зазначив Олександр Каліберда,
національний експерт проекту «Німецько-українська співпраця у галузі органічного сільського
господарства від імені керівника проекту Елізабет Рюегг.
Так, найбільший важель впливу на сталу економіку має локальний споживач, і ми це зараз
відчуваємо як ніколи. Звичайно, є світовий ринок, який розвивається. Сергій Галашевський,
директор ТОВ «Органік Стандарт», у своєму Дослідженні розвитку органічного ринку в Україні
2016-2019 рр, підтвердив експортну орієнтованість українських органічних виробників, адже
95 % органічної продукції експортується.
Рівновага розвитку внутрішнього та зовнішнього ринків, яка забезпечує сталість, є
головною задачею на сьогодні – такий акцент відмітили всі учасники. Для всіх нас важливий
сталий економічний розвиток, стала економіка нашої держави, яка формується роками і має
стратегічних партнерів. «Нова Програма співробітництва між Швейцарською Конфедерацією
та Україною на 2020-2023 роки передбачає, перш за все, підтримку економічного розвитку
країни. Завдання цього напряму, в тому числі – підвищення конкурентоспроможності та
зростання сільськогосподарського сектору з фокусом на розвиток органічного сільського
господарства» – прокоментував Віктор Шуткевич, заступник директора Швейцарського бюро
співробітництва Посольства Швейцарії в Україні. Наталія Прокопчук, координатор органічного
компоненту швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю
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конкурентоспроможності кожного учасника органічного сектору, яка посилюється завдяки
таким заходам. Саме тому важливою для органічного сектору є підтримка від міжнародних
програм та проектів, яка дозволила Конгресу Органічна Україна 2020 об’єднати спільноту
органічного сектору України і дійсно ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ органічні бренди. «Також
важливим є сталий політичний діалог», – зазначила пані Наталія Прокопчук. Проведення заходу
під патронатом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства є
показником дієвого діалогу між державою та бізнесом.
Захід, який організований за ініціативи учасників Органічної України, був підтриманий
Швейцарською Конфедерацією в рамках програми "Розвиток торгівлі з вищою доданою
вартістю в органічному та молочному секторах України", що впроваджується Дослідним
інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO
AG; Німецько-українським проектом «Співпраця у галузі органічного сільського
господарства»; Проектом «Аграрні розписки», що фінансується Швейцарською Конфедерацією
та впроваджується Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).
Генеральним спонсором виступила компанія ТОВ «БТУ-Центр», головним спонсором ТОВ
«НВП «5-тий Елемент», спонсором ТОВ «Голанд Плант». Є компанії, які приймають рішення
бути меценатами Органічної України, і це добре заради спільної мети.
Партнерами стали ТОВ «Органік Стандарт», Національний університет природокористування
та біоресурсів України, Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення
вищих навчальних закладів "Агроосвіта", Офіс просування експорту при Мінекономіки, ІЦ
«Зелене Досьє»
Оновлений формат нашого заходу показав високу ефективність інформаційноконсультаційної діяльності ключових експертів, а можливість необмеженого поширення
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До зустрічі на 5-му, ювілейному, Конгресі Органічна Україна 2021!
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