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Тетяна Тимошенко

«Вже рік ми культивуємо 
прогрес для фермерів та спожи-
вачів з усього світу. Наше при-
значення залишається незмін-
ним — збагачувати життя тих, 
хто виробляє, та тих, хто спо-
живає, забезпечуючи розвиток 
майбутніх поколінь. Таким чи-
ном, наша стратегія збагачен-
ня — життя разом — це наше 
публічне зобов’язання», — на-
голосив під час зустрічі Сергій 
Харін, керівник бізнесу Corteva 
Agriscience у Східній Європі.

У свій перший рік роботи 
Corteva Agriscience як окрема 
незалежна глобальна компа-
нія зосередилася на індивіду-
альному підході до фермера. 

А тому Corteva однією з пер-
ших на українському ринку 
розпочала прямі продажі аг-
ровиробникам насіння брен-
ду Pioneer®. Як пояснюють у 
компанії, така стратегія спря-
мована на зміцнення стосун-
ків із фермерами, що дасть 
змогу краще зрозуміти по-
треби аграріїв.

Індивідуальний підбір гі-
бридів, своєчасне постачан-
ня продукції дали свої резуль-
тати: за підсумками першого 
кварталу 2020 року завдяки 
переходу на пряму модель 
продажів в Україні компа-
нії вдалося відвантажити на 
50% більше продукції, як по-
рівняти з аналогічним періо-
дом минулого року, та досягти 
рекордного показника прода-

жів гібридів бренду Pioneer® 
за останні 9 років.

До того ж у перший рік робо-
ти компанія запустила на ринку 
преміальну технологію захисту 
насіння LumiGEN™. Завдяки цій 
розробці зменшується наванта-
ження на екологію. Наразі тех-
нологія доступна лише для на-
сіння Pioneer® на замовлення 
клієнтів, але Corteva працює над 
розширенням можливостей для 
обох насінневих брендів.

«Бізнес Corteva в Україні 
показав потужні результати як 
щодо насіння, так і щодо засо-
бів захисту рослин. Ми збере-
гли сильні позиції та збільши-
ли фінансові показники в дуже 
не простих ринкових та конку-
рентних умовах завдяки пра-
вильно обраній моделі прямих 

продажів для насіння бренду 
Pioneer® та неймовірним зусил-
лям і відданості нашої коман-
ди, а також надійній підтримці 
партнерів — дистриб’юторів на-
сіння бренду Brevant™ seeds та 
засобів захисту рослин», — за-
значив Сергій Харін. 

Курс на сталий розвиток 
став наступним кроком ком-
панії. Corteva Agriscience,  ого-
лосила свої зобов’язання на 
найближче десятиріччя задля 
покращення сталого розвитку 
у всій глобальній продовольчій 
системі. 

«Події останніх кількох мі-
сяців дали нам змогу зрозумі-
ти, що зараз заклик до стало-
го розвитку є дуже важливим. 
Адже ми перебуваємо в епі-

Corteva Agriscience:  
діяльність заради добробуту
На початку червня відбулася чергова онлайн-зустріч медіаклубу Corteva Agriscience. Приводів було кілька: перший 
ювілей Corteva як окремої компанії, оголошення Цілей сталого розвитку компанії до 2030 року, а також запуск нової 
освітньо-грантової програми для сільських жінок-фермерок TalentA.
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центрі дуже багатьох викликів 
— глобальної, продовольчої та 
економічної безпеки та охоро-
ни навколишнього середовища. 
Наша мета в наступні 10 років 
підвищити стійкість та сталість 
нашої продовольчої системи», 
— наголосила Анна Бабіч, ме-
неджер з корпоративних кому-
нікацій у Центральній і Східній 
Європі, Corteva Agriscience.

Цілі сталого розвитку, оголо-
шені Corteva, охоплюють широ-
кий спектр ініціатив для сіль-
госпвиробників, земельних 
ресурсів, спільнот, де живуть і 
працюють працівники та клі-
єнти, а також для власної опе-
раційної діяльності компанії. 

Серед оголошених цілей: 
навчання для 25 млн сільгосп-
виробників щодо покращення 
якості ґрунтів, складу поживних 
речовин та управління водними 
ресурсами, а також кращих прак-
тик з підвищення продуктивнос-
ті праці; розробляти та впрова-
джувати системи управління, які 
дадуть змогу сільгоспвиробни-
кам стабільно збільшувати вро-
жайність сільськогосподарських 
культур на 20%, як порівняти з 
базовим рівнем 2020 року, одно-
часно зменшуючи викиди пар-
никових газів на 20% під час 
вирощування культур, як порів-
няти з 2020 роком; покращува-
ти природний стан ґрунтів на 30 
млн гектарів площ; збільшувати 

продуктивність господарств, їхні 
доходи та сталі практики веден-
ня сільського господарства серед 
500 млн малих сільськогоспо-
дарських виробництв; розши-
рювати можливості жінок, за-
безпечувати розвиток молоді 
та залучати спільноти по всьо-
му світу, де живуть та працюють 
працівники та клієнти компанії 
Corteva Agriscience та інші.

TalentA — нова освітньо-
грантова програма. Запуск 
унікальної програми на ринку 
України для розширення мож-
ливостей сільських жінок-фер-
мерок відбувся майже одночас-
но з оголошенням Цілей сталого 
розвитку Corteva. 

П а рт н е р а м и  Co r t ev a 
Agriscience у започаткуванні 
програми стали Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства Украї-
ни, Фонд ООН у галузі наро-
донаселення, Продовольча та 
сільськогосподарська організа-
ції ООН (ФАО), Центр «Розви-
ток Корпоративної Соціальної 
Відповідальності» та Громад-
ська організація «Всеукраїн-
ська Рада Жінок-Фермерів». 

«Кожна третя жінка в Укра-
їні мешкає у сільській місце-
вості. Згідно з дослідженнями, 
жінки та дівчата в сільській міс-
цевості зазнають дискримінації 

щодо доступу до процесів при-
йняття рішень, працевлашту-
вання, охорони здоров’я, освіти 
та інших базових послуг. Тому 
ми у Фонді ООН у галузі наро-
донаселення вітаємо розши-
рення можливостей жінок, які 
працюють у сільському госпо-
дарстві, та підтримуємо ініці-
ативу Corteva з надання фінан-
сування для кращих проєктів. 
Подібні ініціативи бізнесу спри-
яють підтримці жінок та надан-
ню їм додаткових можливос-
тей у реалізації та економічній 
незалежності», — прокоменту-
вав Павло Замостьян, заступник 
Представника Фонду ООН у га-
лузі народонаселення в Україні.

Тому основною метою про-
грами стало забезпечення роз-
ширення можливостей освіти та 
доступу до фінансів для жінок, 
які проживають у сільській міс-
цевості та зайняті у сільському 
господарстві. 

«Ініціюючи програму 
TalentA, компанія Corteva 
Agriscience підтримує наші кор-
поративні цілі сталого розви-
тку заради добробуту спільнот 
та ставить перед собою низ-
ку цілей. По-перше, викорис-
товуючи сучасні інструменти 
комунікацій, посилити поін-
формованість та спроможність 
сільських жінок, зокрема жі-
нок-аграріїв, щодо підприєм-

ництва, можливостей доступу 
до фінансів та інформації. По-
друге, реалізувати таку просвіт-
ницько-навчальну програму, 
яка б допомогла жінкам роз-
вивати, осучаснювати, робити 
конкурентоспроможним, ефек-
тивним та креативним свій біз-
нес, забезпечуючи його сталість 
та позитивну динаміку. Та, по-
третє, — сприяти покращенню 
продовольчої безпеки громад та 
вирішенню відповідних потреб 
шляхом надання переможни-
цям грантів для їх реалізації», 
— наголосила Анна Бабіч.

Організатори планують ство-
рити спеціальний навчальний 
онлайн-хаб TalentA, де 20 жі-
нок-аграріїв, які пройшли кон-
курсний відбір, матимуть змо-
гу навчатись на безкоштовному 
інтенсивному курсі під керівни-
цтвом фахових експертів та мен-
торів. До речі, щоб сформувати 
навчальний план, організато-
ри провели опитування цільо-
вої аудиторії, тому навчальний 
курс базуватиметься на реаль-
них потребах жінок-фермерок.

Після навчання учасниці 
змагатимуться за гранти. За-
гальний грантовий фонд ста-
новить 12 тис. доларів і буде 
розподілений між проєктами-
фіналістами так: 1-е місце — 
5000 дол.; 2-е місце — 4000 дол.; 
3-є місце — 3000 дол.

Перемогти зможуть ті про-
єкти, які відповідатимуть ого-
лошеним цілям сталого розви-
тку Corteva, зокрема, які будуть 
спрямовані на покращення 
продовольчої безпеки громад 
та вирішення відповідних по-
треб шляхом подолання голо-
ду, надання доступу до питної 
води, підтримки відповідаль-
ного споживання, боротьби зі 
змінами клімату та збережен-
ня екосистем.

Україна стала другою кра-
їною, де реалізують програму 
TalentA. У 2019 році компанія 
Corteva Agriscience і Федерація 
асоціацій сільських жінок Іспа-
нії (FADEMUR) започаткували 
в Іспанії цю освітньо-іннова-
ційну програму для жінок-но-
ваторів, зайнятих у сільському 
господарстві. В Іспанії проєкт-
переможець отримав фінансову 
підтримку Corteva Agriscience, 
а авторки двох проєктів-фіна-
лістів пройшли навчання за 
програмою, яку підготувала 
FADEMUR у співпраці з Corteva. 

Дебют програми став дуже 
успішним, тому було ухвалено 
рішення розпочати програму 
в Україні, надавши доступ до 
навчання та грантових фондів 
більшій кількості учасниць.


