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Сьогодні одним із основних напрямів державної політики в агросекторі України стає всебічний розвиток сільських територіальних громад, і підтвердженням цього є ціла 

низка програмних дій уряду, які спрямовані на розвиток українського села

Насамперед, це Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження цільової програми розвитку українського села 
на період до 2015 року» та Стратегія соціально-економічно
го розвитку сільських територій «Рідне село», в яких активну 
участь беруть аграрні ВНЗ та їхні структурні підрозділи - техні
куми та коледжі.

Протягом останніх 15 років фахівці Таврійського державно
го агротехнологічного університету ефективно співпрацювали 
з різноманітними українськими фондами, міжнародними про
ектами та донорськими організаціями з впровадження іннова
ційних технологій у сільськогосподарську економіку області та 
залучення інвестицій у сільськогосподарські підприємства, а 
саме:

1999-2001 рр, TAOS, «Створення та розвиток сільськогоспо
дарських обслуговуючих кооперативів в Україні»;

2001 -2003 pp., CNFA, «Від фермера до фермера»;
2001-2004 рр, Запорізький фонд підтримки фермерів, 

«Освіта фермера - освіта майбутнього»;
2003-2006 pp., DFID, «Програма підвищення рівня життя 

сільського населення в Україні»;
2004-2005 рр, TAQS, «Надання підтримки мапимта середнім 

підприємцям на селі»;
2005-2006 рр, STEP (FARM), «Надання підтримки власникам 

особистих селянських та фермерських господарств Запорізької 
області»;

2005-2006 pp.. TACIS, «Покращення системи логістики та 
маркетингу для МСП в сільському господарстві»;

2008-2013 pp., MEDA/CIDA, «Проект розвитку плодоовочів
ництва в Україні»;

2009-2013 pp., МБФ Хайфер, «Проект розвитку молочар
ських кооперативів в Україні»;

2010-2013 рр, ЄС/ПРООН, «Місцевий розвиток, орієнтова
ний на громаду»;

2010-2013 pp., USAID, Проект «Агроінвест».
Результатом цієї роботи стало видання навчального посіб

ника «Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація» для 
аграрних вищих навчальних закладів України, впровадження в 
навчальний процес факультету економіки та бізнесу дисциплін 
«Теоретичні та практичні аспекти сільськогосподарської коо
перації», «Організація сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів», «Облік і податки сільськогосподарських коопе
ративів», «Сталий розвиток сільської місцевості», «Державне

врегулювання ринку землі». Студенти активно застосовують 
отримані знання на практиці. Так, лише протягом 2012/13 на
вчального року на факультеті економіки і бізнесу Таврійського 
ДАТУ було виконано та успішно захищено 63 дипломні проекти 
на тему розвитку сільських територій.

Співробітники університету провели багато семінарів, тре- 
нінгів, днів поля для сільгосптоваровиробників, голів сільських 
та селищних рад мешканців сільських громад Запорізької' об
ласті надали консультації з різноманітних питань, підготували 
понад 15 тематичних брошур і буклетів.

В останнє п'ятиріччя за підтримки фахівців Таврійського 
ДАТУ в Запорізькій області було створено шість сільськогоспо
дарських обслуговуючих кооперативів та залучено інвестицій 
на суму понад 4-й мільйони гривень.

Робота з технічного супроводу кооперативів продовжується 
й нині, але вже з питань маркетингу, пошуку нових ринків збуту 
продукції, впровадження новітніх технологій тощо.

Наразі в університеті сформована група консультантів з 
питань створення та функціонування сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, яка активно співпрацює з ініціа
тивними групами сільських голів та діючими кооперативами з 
їх становлення.

Наприкінці 2012 року для координації роботи з ефектив
ної реалізації заходів стратегії соціально-економічного роз
витку сільських територій «Рідне село* на базі університету 
було створено «Обласний навчально-практичний центр роз-

витку сільських територій Запорізької області», а на початку 
2013 року - філії центру у кожному коледжі університету.

Для реалізації завдань і цілей центру розроблено план 
роботи центру на 2013 рік та погоджено з обласною радою й 
державною адміністрацією. За кожним районом закріплено ку
ратора, а за кожною сільською радою - по два студенти-волон
тери, які мешкають у цих селах.

На прохання Запорізької обласної' ради студенти універси
тету були залучені до проведення опитування органами міс
цевого самоврядування з обстеження посівних площ сільсько
господарських культур для формування статистичної' форми 
«Сільська рада 1» та «Сільська рада 4».

За результатами роботи центру в першому півріччі 2013 
року було організовано та проведено 22 семінари у кожному 

районі Запорізької' області для голів сільських та селищ
них рад апарату сільської ради, депутатів районних рад та 
землевпорядників. Під час семінарів відбулося опитування 
слухачів щодо інформаційних потреб у рюботі сільського го
лови та сільської ради. За результатами обробки отриманої 
інформації буде внесено корективи у навчальні плани семі
нарів для голів сільських та селищних рад

У рамках співпраці з проектом ПРООН «Місцевий роз
виток, орієнтований на громаду», який займається інвесту
ванням у становлення сільських громад, рюзрюблено форму 
опитування для сільських рад з формування бази інвес
тиційних та інноваційних проектів. Отримана інформація 
буде корисною для студентів під час написання курсових і 
дипломних робіт.

Крім того, центр співпрацює з обласним та районними 
центрами зайнятості із залучення сільських мешканців до 
ведення власної справи та отримання професійно«' освіти. 
Ректорат Таврійського ДАТУ приділяє значну увагу цій ро

боті через те, що постійне спілкування викладачів та студентів 
із мешканцями сільської місцевості -  це не тільки активна про
форієнтаційна робота, але й інтеграція аграрної освіти і науки в 
рюзвиток соціальної сфери села майбутнього!
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