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Програма тренінгу 

«Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні: 

основні напрями та кроки» 
 

25 квітня  2013 року 

 

Аудиторія: виробники грибної продукції, інші ключові особи, зацікавлені в подальшому 

вдосконаленні системи збуту продукції фермерських та особистих селянських 

господарств (всього 15-20 осіб) 

 

Місце проведення:  м. Київ, вул.Володимирська 4, оф.2, проект АгроІнвест 

 

Питання до обговорення 

• Загальний огляд  інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції та 

перспектив її розвитку  

• Вимоги ринку до поставок грибної продукції  

• Основні питання виробництва і збуту сільськогосподарської продукції, що 

хвилюють виробників 

• Забезпечення дієвості роботи фермерських груп 

• План дій та розробка програм розвитку/підвищення спроможності організацій 

виробників щодо доступу до ринків збуту сільськогосподарської продукції 

• Основні засади та особливості розробки бізнес-планів впровадження проектів 

підвищення спроможності організацій виробників  

| Проект АгроІнвест  
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10.30 - 11.00 Прибуття учасників, реєстрація, кава АгроІнвест 

11.00 – 11.20 

Привітання, вступне слово  представників 

Проекту АгроІнвест та інформаціної агенції 

Умдіс. 

Ознайомлення з програмою Тренінгу 

Знайомство учасників Тренінгу. 

Представники проекту 

АгроІнвест 

Представники ІА 

Умдіс 

11.20 - 11.45 Загальний огляд: Стан та перспективи розвитку 

інфраструктури ринку грибної продукції в 

Україні 

М.Єнченко 

11.45 – 12.05 Створення доданої вартості через кооперування 

фермерів, особистих селянських господарств та 

інших товаровиробників у процесі збору, після 

врожайної обробки та збуту 

сільськогосподарської продукції 

 

В.Карпенко 

 

 

12.05- 12.25 Основні питання  збуту сільськогосподарської 

продукції, що хвилюють малих та середніх 

сільгоспвиробників. Мозковий штурм. 

Пріоритети. 

Робота в групах 

12.25 – 13.00 Основні засади діяльності 

сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів в Україні 

 

В.Карпенко 

 

12.30 -13.00 Розробка та презентація плану дій з підготовки 

програм розвитку ОВ. Основні засади та 

порядок розробки Програми розвитку 

спроможності організацій виробників доступу 

до ринків збуту с/г продукції 

Робота в групах 

13.00 – 14.00 Обід  

14.00 -15.00 Особливості економічних засад діяльності СОК 

та відмінності від інших організаційно правових 

форм господарювання 

 

М.Гриценко  

В.Карпенко 

 

15.00 -15.30 Формування програми роботи маркетингових 

організацій 

Робота в групах. 

Презентація та 

обговорення 

напрацювань.  

15.30 – 16.00 Підведення підсумків, завершення роботи  Анкетування 

 


