
видання/

С. 202013

Навчальні програми

БУДУЄМО СЕЛО МАЙБУТНЬОГО!

Сьогодні о д н и м  із  о с н о в н и х  напрямків 
державної п о л іт и к и  в агросекторі України стає 
всебічний роівиюк сільських територіальних 
громад І підтвердженням цього є шла низ 
ка програмних дій Уряду, які спрямовані 
на розвиток українського села. Саме тому 
сьогоднішні студенти Таврійського держав 
ного агротехнологічного університету -  це 
завтрашній потенціал нашого села, його 
перспектива та майбутнє. Ця діяльність дає 
університету більше можливостей та підтримку 
з боку держави у цій роботі.

Протягом останніх 15 років фахівці ТДАТУ 
ефективно співпрацювали з українськими 
фондами, міжнародними проектами та до 
норськими організаціями по впровадженню 
Інноваційнихтехнологійусільськогосподарську 
економіку області та залученню інвестицій у 
сільськогосподарські підприємства.

Результатом цієї роботи стало видання на 
вчального посібника »Сільськогосподарська 
обслуговуюча кооперація» для вищих аграр
них закладів України, впровадження в на
вчальний процес факультету Економіки та 
бізнесу дисциплін «Теоретичні та практичні 
аспекти сільськогосподарської кооперації», 
«Організація сільськогосподарських обслу 
говуючих кооперативів», «Облік І податки 
сільськогосподарських кооперативів», «Ста
лий розвиток сільської місцевості», «Державне 
врегулювання ринку землі». Студенти активно 
впроваджують отримані знання на практиці. 
Так, протягом нпьки 2012 2013 навчального 
року на факультеті Економіки і бізнесу було ви 
конано та успішно захищено 63 дипломних про
екти за темою розвитку сільських територій.

Співробітниками Таврійського державного 
агротехнологічного університету проведено 
велику кількість семінарів, тренінгів, днів поля 
для сільгосптоваровиробників, ГОЛІВ СІЛЬСЬКИХ 

та селищних рад, мешканців сільських гро 
мад Запорізької області, надано консультації з 
різних питань, підготовлено понад 15 тематич 
них брошур та буклетів. За останні 5 років при 
підтримці фахівців ГДАТУ в Запорізькій області 
було створено б сільськогосподарських обслу 
говуючих кооперативів та залучено інвестицій 
на їх матеріально технічне забезпечення на 
суму понад 4 мільйони гривень.

Робота по технічному супроводу кооперативів 
продовжується і сьогодні, але вже з питань мар 
кетингу, пошуку нових ринків збуту продукції, 
впровадження новітніх технологій та Інше. 
За проханням Запорізької обласної ради сту 
денти університету були залучені до прове 
дення опитування органами місцевого само 
врядування по обстеженню посівних площ 
сільськогосподарських культур для формуван 
ня статистичної форми «Сільська рада 1» у січні 
2013 та «Сільська рада 4» у травні 2013 року. По 
кожній сільський раді області отримано листи 
підтвердження участі студентів у цій роботі.


