
АГРАРНА МОЛОДЬ ЗАПРОПОНУВАЛА 
БІЗНЕС-ПЛАНИ ЗІ СТВОРЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ
26 вересня 2014 р. в ТДАТУ були 
підведені підсумки регіональ
ного конкурсу на кращий бізнес- 
план зі створення сільськогос
подарського обслуговуючого 
кооперативу на селі.

В травні поточного року на виконання ли

ста Державної установи «Науково-методич

ний центр інформаційно-аналітичного за
безпечення діяльності вищих навчальних 

закладів «Агроосвіта» наказом ректора ТДА

ТУ Кюрчева В.М. було оголошено черговий 

конкурс на кращий бізнес-план зі створення 
сільськогосподарського обслуговуючого коо

перативу (СОК) на селі та призначено комісію з 

проведення конкурсу та відбору переможця.

Протягом червня-серпня студенти факультету 

економіки та бізнесу, які стали учасниками кон
курсу, займалися підготовкою бізнес-планів. На 

першому етапі відбувалися зустрічі учасників 

конкурсу з головами відповідних сільських 

рад, за допомогою анкетування попередньо 
визначали економічні проблеми громади, їх 

економічний та соціальний потенціал, традиційні 

напрями сільськогосподарського виробництва 

на території тощо. На другому етапі конкурсан
ти за допомогою анкет здійснювали економічне 

дослідження домогосподарств з метою виявлен

ня майбутніх напрямів діяльності кооперативу. 

На третьому етапі конкурсанти разом із запро
шеними зацікавленими представниками грома

ди та потенційними членами правління розро

бляли бізнес-плани діяльності СОК.

На думку комісії та керівництва сільських рад 

запропоновані на конкурс роботи мають ве

лике практичне значення для громад регіону. 

Так, домогосподарства зацікавлені в спільній 

організації забою та реалізації худоби на основі 

міні-цехів (що особливо актуально в умовах зони 
вільної торгівлі з ЄС), у спільній переробці м'яса 

на якісні та порівняно дешевші ковбасні вироби, 

які можна і споживати в домогосподарствах, і 

організовано реалізовувати. Також залишається 

необхідною організація молочарських СОК та ін.
Перше місце отримала робота Шукурової Ель- 

зари по створенню СОК «Сабр» в с. Терпіння 

Мелітопольського району.

В цьому бізнес-плані обґрунтовано спільну 

переробку побічної продукції рослинництва 

на біопаливо (пелети), що є важливим кроком 

для поступового забезпечення енергетичної 
незалежності. Також за фінансової підтримки 

татарської громади обґрунтовано виготовлен

ня національних хлібобулочних виробів, які 

користуються традиційно високим попитом як 
у нашому регіоні, так і за його межами. Все це 

дозволить підвищити доходи домогосподарств 

-  членів кооперативу.

Друге місце отримав бізнес-план Бєлєвої Юлії 

(СОК «Добробут» в с. Орлівка Приморського рай
ону). На третьому місці -  робота Шматко Ірини 

(СОК «Бекон» в с. Чкалове Веселівського району).


