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ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ 
ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ»

Загальна мета Програми – зростання торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах на 
внутрішньому та експортному ринках шляхом досягнення двох цілей: 

Ціль 2: підвищення торговельного потенціалу на 
внутрішньому та зовнішньому ринках продукції з 
вищою доданою вартістю відповідно в органічному та 
молочному секторах.

Напрями діяльності здебільшого здійснюватимуться на мезо- 
та мікрорівнях, підтримуючи зацікавлені сторони в секторах, 
насамперед через надавачів послуг, з метою розвитку внутрішнього 
та експортного ринків. Органічна платформа із залученням 
багатьох зацікавлених сторін відіграватиме ключову роль для 
нарощування потенціалу, таким чином сприяючи розвитку 
органічного ринку та торгівлі. В молочному секторі впровадження 
національної програми контролю сирого молока є пріоритетним 
задля забезпечення якості та безпечності молока в цілому як 
передумови для виходу на нові ринки з вищою доданою вартістю.

Назва Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах 
України. Коротка назва: Quality FOOD Trade Program (надалі – Програма)

Донор Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO)

Виконавець 
Програми

Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві 
із SAFOSO AG (Швейцарія)

Бенефіціари
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та 
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів

Цільові групи

Приватні малі та середні підприємства (виробники, переробні підприємства, надавачі 
послуг), а також відповідні державні організації в органічному та молочному секторах. 
Вони отримають переваги від удосконаленої нормативно-правової бази, покращеного 
бізнес-середовища, суттєвих можливостей для мережевої співпраці на галузевому 
рівні та розширеного надання послуг, що охоплюють цілий ряд тем, таких як якість 
та безпечність продукції, додана вартість та інновації, менеджмент та ділові навички, 
сертифікація та кращі сільськогосподарські практики.

Строк реалізації 
Програми 23.08.2019 – 30.06.2023

Фінансова підтримка:
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Виконавець Програми: Партнер Програми:

Ціль 1: підвищення якості та безпечності 
продукції в органічному та молочному 
секторах.

В діяльності Програми застосовуватиметься 
програмний підхід для розвитку потенціалу 
з метою удосконалення нормативно правової 
бази та покращення бізнес-середовища в 
органічному та молочному секторах, що, в 
свою чергу, сприятиме підвищенню якості та 
безпечності продукції в цілому. Значна увага 
приділятиметься інтеграції ризик-орієнтованих 
концепцій в процедурах управління ризиками 
та інспектування.


