
Описовий звіт про діяльність ВГО «Національна Асоціація 

сільськогосподарських дорадчих служб України» 

за 2015 рік 

 
СІЧЕНЬ 2015 РОКУ 

Підготовлено та розіслано клієнтам черговий випуск електронної газети «Дорадча кооперативна 

школа НАСДСУ» в рамках електронної газети «Поради від «Доради» № 27 

 

Опубліковано результати дослідження про стан кооперативної обізнаності в частині молоді 

(Р. Я. Корінець, Я. Я. Рибак. Оцінка перспектив залучення молоді до сільськогосподарської обслуговуючої 

кооперації) в журналі «Регіональна економіка»  

 
Наданні консультації для фахівців Національної академії аграрних наук щодо бізнес-планування 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

 

12 січня 2015 року. Зустріч з представниками Програми Feed the Future Partnering for Innovation (пани 

Matthew Krause та Mark Sevier), що функціонує під егідою Агенції США з Міжнародного Розвитку в Україні 

в плані підтримки компанії приватного сектору економіки, які націлені на підвищення продуктивності 

виробництва сільськогосподарської продукції, пошуку нових ринків для експорту продукції та покращення 

стандартів якості. Мета зустрічі: Познайомити з напрямками діяльності НАСДСУ та обговорити можливості 

співпраці з USADв плані збільшення інвестицій в Аграрний сектор України. Учасники зустрічі зі сторони 

НАСДСУ: Корінець Роман Ярославович, президент НАСДСУ, Брівко Тетяна Василівна, керівник ГО 

«Донецька обласна сільськогосподарська дорадча служба», віце-президент НАСДСУ, Капштик Михайло 
Васильович, Директор Навчально-Координаційного центру сільськогосподарських Дорадчих Служб, 

Проніна Валентина Іванівна, податковий консультант НАСДСУ, Кропивко Михайло Федорович, академік 

Національної академії аграрних наук України, віце-президент НАСДУ. 

 

Підписано Memorandum of Understanding Between National Association of Agricultural Advisory Services 

of Ukraine (NAAASU) and Young Professional’s for Agricultural Development (YPARD). 

 

22 січня 2015 року у Торгово Промисловій Палаті України (ТППУ) відбулася зустріч голови 

Державної регуляторної служби України Ляпіної Ксенії Михайлівни з підприємницькою спільнотою. Тема 

зустрічі: Державна регуляторна служба руйнує бар’єри для чесного бізнесу в Україні. У зустрічі брали 

участь фахівці НАСДСУ.  

 
22 січня 2015 року фахівці НАСДСУ взяли участь у скайп-конференції «Польський досвід у роботі з 

грантовими проектами, що фінансуються Євросоюзом» за участю представників міжнародних донорських 

організацій, які працюють в Україні.   

 

22 січня 2015 року відбулася презентація програми «Шанси і вигоди бізнес-медіації на 

підприємницькому просторі України» (в рамках німецько-українського партнерського проекту). У 

презентації брали участь фахівці НАСДСУ.  

 

22 січня 2015 року. Участь президента НАСДСУ Романа Корінця у засіданні робочої групи з відбору 

проектів для Плану реалізації стратегії регіонального розвитку Київської області на 2015-2017 рр. Місце 

проведення: м. Київ. 
 

23 січня 2015 року. Участь президента НАСДСУ у роботі Круглого столу "Аграрна політика нового 

уряду" у рамках інформаційно-роз’яснювальної кампанії "Моя земля -- моє право", яка здійснюється 

Українським освітнім центром реформ за сприяння Проекту USAID АгроІнвест. Місце проведення: вул. Б. 

Хмельницького, 8/16, Київ, Укрінформ, початок о 10:00. 

 

28 січня 2015 року в Торгово Промисловій палаті України відбулося засідання «Круглого столу» на 

тему: «Врегулювання проблем у відносинах між виробниками (постачальниками) продовольчих товарів та 

роздрібними торговельними мережами: Українські проблеми, Світовий досвід». В заході прийняв участь 

президент НАСДСУ Роман Корінець та консультант НАСДСУ Рибак Ярослав. 

 

29 січня 2015 року Відбувся ІІІ –й звітно – виборний з’їзд Союзу учасників сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. Було заслухано звіт про проведену роботу, окреслено напрямки діяльності на 



перспективу та обрано керівні органи організації. Доповідь президента Романа Корінця на IV-X громадських 

слуханнях «Кооперація як умова інтеграції фермерських господарств та ОСГ до Європейського ринку». 

 

30 січня 2015 року. Президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь  у засіданні робочої групи з 

відбору проектів для Плану реалізації стратегії регіонального розвитку Полтавської області на 2015-2017 

р.р. Місце проведення: м. Полтава. 

 

Для журналу The Ukrainian Farmer підготовлено коментар з робочою назвою «Щодо передачі в 
оренду земель ОСГ». 

 

У січні 2015 року в № 1(61) журналу “The Ukrainian Farmer”, вийшов коментар президента Романа 

Корінця щодо політики державної підтримки особистих селянських господарств. (Стаття П. Коротича 

«Цеглини для базису»)  

 

У січні 2015 року у журналі  «The Ukrainian Farmer» вийшла стаття Романа Корінця «Аграрна наука – 

не жертовний цап на вівтарі політиків, а важіль для успішного розвитку всієї аграрної галузі країни» 

 

ЛЮТИЙ 2015 РОКУ 

Підготовлено та розіслано клієнтам черговий випуск електронної газети «Дорадча кооперативна 

школа НАСДСУ» в рамках електронної газети «Поради від «Доради» № 28. 

Наданні консультації для Львівського обласного об’єднання «Рівноправність» щодо реєстрації 

кооперативного підприємства. 

Розпочато опитування з метою вивчення проблем, що заважають селянам, власникам ОСГ вступати 

до сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

4 лютого  2015 року. президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь в установчому засіданні 

робочої групи з розробки кодексу ділової етики у відносинах між рітейлом та постачальниками 

сільськогосподарської продукції. Засідання проходило у Торгово- промисловій палаті України. 

6 лютого 2015 року. відбулося засідання Робочої групи з питань розвитку сільських територій з 

розробки Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства і сільських територій в Україні на 

2015-2020 роки. Засідання проходило у Проекті USAID АгроІнвест. У засіданні брав участь президент 

НАСДСУ Роман Корінець. 

6 лютого 2015 року відбулася зустріч членів Комітету підприємців АПК Торгово-промислової палати 

України, президента ТППУ Геннадія Чижикова з ректором Національного університету біоресурсів та 

природокористування України Станіславом Ніколаєнком. Під час зустрічі були обговоренні напрямки 

співпраці НУБіПУ з аграрним бізнесом, організаціями аграрного бізнесу, дорадчими службами. Ректор 

НУБіПУ та президент ТППУ підписали договір про співпрацю . У заході брав участь президент НАСДСУ 

Роман Корінець. 

 

6 лютого 2015 року в Національній Академії Аграрних Наук України відбулося засідання круглого 

столу «Зміни до законодавства щодо запобігання корупції у сфері земельних відносин». Учасниками заходу 

були автори проекту  Закону України №1909 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запобігання корупції у сфері земельних відносин», члени Президії НААН, науковці, представники 
громадськості, ЗМІ. У участі брав участь президент НАСДСУ Роман Корінець. 

 

6 лютого 2015 року у Департаменті економічного розвитку, аграрного ринку та інвестиційної 

політики Мінагрополітики відбулося засідання робочої групи з розвитку локальних аграрних ринків. У якій 

брав участь президент НАСДСУ Роман Корінець. 

 

7-20 лютого 2015 року представники НАСДСУ приймали участь у робочо-навчальному візиті 

української делегації у Парагваї з вивченням роботи сільськогосподарських кооперативів.   

 

9-10 лютого 2015 року. Представники НАСДСУ прийняли участь у семінарі «Європейський досвід 

самоуправління в аграрному секторі – Аграрні палати як інструмент розвитку сільських територій». Що 

проходив в рамках Європейської програми технічної допомоги ТАIEX. Організаторами семінару були 
Європейська Комісія (програми ТАIEX), Міністерство аграрної політики та продовольства України і 

Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих 



навчальних закладів «Агроосвіта». У семінарі прийняли участь представники Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, обласних державних адміністрацій, керівники асоціацій фермерів та 

приватних землевласників, керівники обласних дорадчих служб. 

 

11 лютого 2015 року. Представники НАСДСУ взяли участь у виставці «Agro Animal Show». 

 

12 лютого 2015 року. Представники НАСДСУ взяли участь у заході: Економічного відділу Бізнес 

Франс при Посольстві Франції в Україні в рамках дня (конференц- зал №2, павільон №3, виставковий центр 
КиївЕкспоПлаза) під час виставки в АгроАнімалшоу.  

 

12 лютого 2015 року Участь представників НАСДСУ у конференції «Agribusiness Partnership Initiative 

Kick-off» в посольстві США в Києві для потенційних учасників проекту Feed the Future Partnering for 

Innovation (PI-SNAP-Ukraine-01). 

 

12 лютого 2015 року представники НАСДСУ взяли участь у робочій поїздці на молокопереробний  

кооперативний завод «Іванковецький світанок» в с. Юхимове Знам’янського району кіровоградської області. 

З метою детального дослідження потужностей заводу розробки плану запровадження системи управління 

безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР. 

 

16-17 лютого 2015 року представники НАСДСУ взяли участь у навчанні: «Основи лобіювання і 
найкращі практики співробітництва з державними органами влади». Захід організований Проектом USAID 

Агроінвест. Навчання проводила кваліфікований міжнародний експерт Памела Деніелз.  

 

24 лютого 2015 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у зустрічі з представниками 

компанії Developing Alternatives Inc. (DAI), в зустрічі також взяли участь  пан Леон С. Скаршінський 

директор з глобальних програм компаній DAI та його колеги Майкл Вороненко та Інга Фелдіхотіли. 

 

25 лютого 2015 року представники НАСДСУ взяли участь в Промислову ярмарку обладнання і 

технології для тепличної галузі. 

 

27 лютого 2015 року представники НАСДСУ взяли участь в Аграрному форумі. З участю 
міжфракційного Аграрного об’єднання Верховної Ради України. Тема форуму: Ситуація в АПК та шляхи 

подолання кризи. 

 

27 лютого 2015 року президент НАСДСУ Роман Корінець виступив із повідомленням про 

євроінтеграційні аспекти аграрної політики на конференції «Весна 2015 року. Виклики та вирішення, що 

проходила на ОРСП «Шувар» у м. Львів. Організатори: проект АгроЛьвів, ОРСП «Шувар». Учасники: 

представники органів влади, банків, фірм з постачання МТР, керівники сільгосппідприємств,  фермери, 

науковці , ЗМІ. 

 

27 лютого 2015 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у зібранні Львівської аграрної 

дорадчої служби, присвяченому вивчення досвіду розвитку сільськогосподарської кооперації у Парагваї. 
 

Підготовлено та направлено Мінагрополітики матеріали для робочої групи «Агрополітика та 

інновації» з розробки Стратегії  для сільського господарства та розвитку сільських територій. 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 2015 РОКУ 

Підготовлено та розіслано клієнтам черговий випуск електронної газети «Дорадча кооперативна 

школа НАСДСУ» в рамках електронної газети «Поради від «Доради» № 29. 

10 березня 2015 року відбулася зустріч з заступником міністра аграрної політики та продовольства 

України – Лапою Володимиром Івановичем. Обговорювалися проблеми правового забезпечення розвитку 

сімейних ферм та кооперації. В зустрічі взяв участь президент НАСДСУ Корінець Р. Я. 

Фахівці НАСДСУ взяли участь у доопрацюванні законопроекту про сімейні ферми. Надано з цього 
приводу також консультації фахівцям Мінагрополітики. 

 



4 березня 2015 року. Представники НАСДСУ взяли участь у засіданні комітету підприємців 

агропромислового комплексу при ТПП України. Тема засідання: «Податкова реформа: аналіз змін та ризиків 

для суб’єктів АПК» 

10 березня 2015 року. Зустріч президента НАСДСУ з керівництвом оптового ринку «Столичний». 

Обговорення напрямків можливої співпраці. 

11 березня 2015 року. Відбулося засідання Координаційної платформи (в рамках проекту від USAID 

Агроінвест). У засіданні прийняв участь президент НАСДСУ Корінець Р. Я. 

12 березня 2015 року. Засідання Робочої групи з розробки кодексу професійної етики у відносинах 
між виробниками продовольства та торговими мережами. 

14 березня 2015 року. Члени НАСДСУ з нагоди Дня землевпорядника «Землевпорядча галузь 

України: виклик та перспективи». 

17 березня 2015 року. Національна академія аграрних наук провела круглий стіл на тему: «Наукове 

забезпечення розвитку аграрного виробництва у фермерських та особистих селянських господарствах». 

Президент НАСДСУ Корінець Р. Я. прийняв  участь у круглому столі.  

18 березня 2015 року. Віце-президент НАСДСУ Михайло Кропивко виступив із доповіддю на 

круглому столі: «Розвиток системи сільськогосподарського дорадництва – важлива складова організаційно-

економічних змін на селі: підвищення кваліфікації спеціалістів агропромислового комплексу України. 

18 березня 2013 року волонтер НАСДСУ Ярослав Рибак виступив із презентацією семінарі, який на 

базі аграрної академії у Полтаві, який провела Всеукраїнська громадська організація «Спілка сільських 

жінок України».  

19 березня 2015 року. Представники НАСДСУ взяли участь в форумі «Продовольча стратегія – 

Ініціатива 2015». Організатори: Комітет підприємців при ТПП України, Консалтингова агенція 

«УкрАгроКонсалт», Правнича фірма «Софія». Партнер: Проект USAID Агроінвест. 

20 березня 2015 року. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації та дорадча діяльність 

в сучасних умовах». Організатори: ННІ післядипломної освіти НУБіП України, кафедри Аграрного 

консалтингу та сервісу та інноваційної діяльності в АПК. Президент Корінець Р. Я., виступив із доповіддю. 

23 березня 2015 року президент НАСДСУ Корінець Р. Я., прийняв участь у круглому столі, на якому 

обговорювалося питання, щодо створення законопроекту про саморегулівні організації в Україні. 

Організатор: Проект USAID Агроінвест. 

24-25 березня 2015 року. Асоціація розвитку сільської місцевості Полтавщини провела тренінг 

«Фандрейзинг»: «Як працювати з донорськими організаціями». Одним із тренерів заходу став президент 
НАСДСУ Корінець Р. Я. Учасниками тренінгу стали представники місцевих громадських організацій, 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, кооперативі, бізнесу. Захід проведено в рамках 

реалізації проекту «Підвищення спроможності Асоціації «Асоціація розвитку сільської місцевості 

Полтавщини» в процесах формування та впровадження аграрної політики на місцевому рівні», що 

реалізується за підтримки Проекту USAID Агроінвест. 

26 березня 2015 року. Відбулися Загальні Збори Національної академії аграрних наук України. 

Підсумки діяльності Національної академії агарних наук України за 2014 рік та основні завдання на 

перспективу стали головною темою заходу. У роботі Зборів брав участь президент НАСДСУ Корінець Р. Я. 

27 березня 2015 року. президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у обговоренні проекту 

«Стратегія розвитку аграрного сектору України до 2020 року, що проходило в рамках розширеного 

засідання Аналітичного центру АФЗУ. Засідання проходило в конференц – залі Київського кооперативного 
інституту бізнесу і права. 

30 березня 2015 року. президент НАСДСУ прийняв участь у Науково-Методологічному семінарі 

«Розвиток Державно-Приватного Партнерства в Аграрному Секторі Економіки». 

31 березня 2015 року. Відбулася робоча зустріч директора Департаменту науково-освітнього 

забезпечення та соціального розвитку АПК Олега Хоменка з представниками Національної асоціації 



сільськогосподарських дорадчих служб України. Обговорювалися питання формування державної системи 

сільськогосподарського дорадництва. У зустрічі брали участь президент НАСДСУ Роман Корінець, віце-

президент НАСДСУ Михайло Кропивко, Дніпропетровської сільськогосподарської консультаційної служби 

Максим Максимов, начальник відділу наукового забезпечення трансферу технологій та інноваційної 

діяльності НААН.  

31 березня 2015 року. Роман Корінець, президент Національної асоціації сільськогосподарських 

дорадчих служб України, виступив в ролі одного із спікерів  круглого столу «Як запровадження 

мінімального терміну оренди земель сільськогосподарського призначення позначиться на аграрному 
бізнесі», що відбувся як відгук на нещодавнє ухвалення Верховною Радою законопроекту «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)». Захід 

пройшов у рамках інформаційно-роз’яснювальної кампанії "Моя земля - моє право", яка здійснюється 

Українським освітнім центром реформ за сприяння Проекту USAID АгроІнвест. Віодезапис дивіться тут: 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/2037282.  
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Підготовлено та розіслано клієнтам черговий випуск електронної газети «Дорадча кооперативна 

школа НАСДСУ» в рамках електронної газети «Поради від «Доради» № 30. 

Розпочато підготовку конференції «Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої 

кооперації та МСБ – роль дорадчих служб: теорія, політика, практика». 

6 квітня 2015 року. У проекті USAID АгроІнвест за засіданні Аналітичної платформи обговорювалася 

концепція законопроекту про саморегулівні організації. Президент НАСДСУ Корінець Р. Я. вніс низку 

пропозицій до запропонованого для обговорення документу. 

8 квітня 2015 року під головуванням в.о. віце-президента НААН академіка НААН Балян А.В. за 

участі президента Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Корінця В.Я., 

віце-президента цієї асоціації академіка НААН Кропивка М.Ф. та працівників апарату Президії НААН 

відбулась нарада з питань, що стосуються в розвитку сільськогосподарського дорадництва. Учасники 

наради проаналізували стан дорадництва, зокрема, виконання урядових рішень щодо організації державної 
системи сільськогосподарського дорадництва, фінансування, організації участі науково-дослідних установ 

НААН, зарубіжний досвід в цій справі. Зазначено, зокрема, що активна позиція Мінагрополітики України в 

цьому значно прискорила б організацію створення Національного наукового центру сільськогосподарського 

дорадництва, обласних дорадчих служб державної форми власності як координуючих органів. 

9 квітня 2015 року. Відбулося засідання Аналітично-координаційна платформа для підтримки 

галузевих асоціацій агропромислового комплексу в Україні, що проходило у приміщенні юридичної 

компанії ОМП. Ключовими темами для обговорення стали «Зняття мораторію на продаж земель – загроза чи 

можливість для агросектора?» та «Визначення ефективності впливу податкових пільг на різні види 

агробізнесу». Президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у обговоренні проблем запровадження ринку 

землі, а також оподаткування аграрного сектору економіки. 

9 квітня 2015 року у Мінагрополітики відбулося спільне засідання 4-ої та 7-ої Робочих груп з 

розробки Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-
2020 роки. Президент НАСДСУ Роман Корінець, віце-президент НАСДСУ Тетяна Брівко взяли активну 

участь в обговоренні питань співпраці аграрної науки, освіти, дорадчих служб задля розвитку сільських 

територій. 

9-10 квітня 2015 року. Представники НАСДСУ взяли участь у Workshop on agricultural products of 

plant origin and EU import requirements of food of non-animal origin, що проходив у Києві у Президенті — 

готелі. Захід оргаізовано Мінагрополітики в рамках програми TAEIX. Фахівці із Литви, Латвії, Польщі 

поділилися досвідом з українськими колегами. 

14-17 квітня 2015 року у Ризі відбулася Міжнародна конференція «Rural and Agricultural Advisory 

Systems (RAAS): Best Practices and Experiences in the Eastern Partnership» країн Східного партнерства з 

розвитку сільськогосподарського дорадицтва. Із доповіддю про сільськогосподарське дорадництво в Україні 

та його перспективи виступив президент НАСДСУ Роман Корінець. Участь у конференції брала також 
офіційна делегація Міністерства аграрної політики та продовольства України. Також була підписана 

Спільна заява країн Східного партнерства - Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки 

Молдова і України -  про підтримку розвитку сільських і сільськогосподарських дорадчих систем. 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/2037282


17 квітня 2015 року. Президент НАСДСУ Корінець Р. Я., прочитав лекцію студентам економічного 

курсу в Університеті НУБІП на тему: «Як зробити перші кроки у створенні сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу». 

21 квітня 2015 року. На запрошення НААН президент НАСДСУ Корінець Р. Я. взяв участь у Форумі 

Союзу Європейських аграрних академій. Тема панельної дискусії «Європейська аграрна наука — політика, 

законодавство, практика, уроки для України». У форумі прийняли участь представники Чеської академії 

сільськогосподарських наук, Французької академії сільськогосподарських наук; Норвезького інституту 

сільського господарства та дослідження навколишнього середовища «БІОФОРСК»; Литовської академії 
наук; Сільськогосподарських та лісівничих наук Румунії; Академії наук Молдови; Національної академії 

наук Білорусі; Латвійської академії сільськогосподарських та лісівничих наук; Польської академії наук. 

23 квітня 2015 року. Відбувся круглий стіл «Перспективи інтеграції українського агросектору на 

міжнародні ринки та його адаптація до умови і стандартів Євросоюзу». На цьому заході, організованому 

Асоціацією правників України. Участь у заході взяв президент НАСДСУ Роман Корінець. 

 24 квітня 2015 року. У Торгово — промисловій палаті України відбулася ділова зустріч членів 

Комітету підприємців АПК при ТПП України з першим зуступником Міністра аграрної політики та 

продовольства України Ярославом Краснопольським і директором Департаменту продовольства Дмитром 

Шульмейстером. Темою зустрічі були актуальні проблеми харчової та переробної промисловості, пошук 

шляхів їх вирішення. Учасником зустрічі був також резидент НАСДСУ, заступник голови Комітету 

підприємців АПК при ТППУ Роман Корінець. 

 24 квітня 2015 року в Міністерстві аграрної політики та продовольства України за участі 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, професійних організацій відбулася нарада з питань 

розвитку малого і середнього підприємництва в сільській місцевості. З презентацією в нараді прийняв 

участь президент НАСДСУ Р. Я. Корінець. 

 28 квітня 2015 року в Національній академії аграрних наук України спільно з Міністерством 

аграрної політики та продовольства України, Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих 

служб України та Національним університетом біоресурсів та природокористування України був 

проведений Круглий стіл на тему: «Роль сільськогосподарської дорадчої діяльності в реалізації дорожньої 

карти реформ на селі стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Президент НАСДСУ Р. Я. Корінець 

виступив з доповіддю, на тему: «Організація державної підтримки та розбудова інфраструктури 

сільськогосподарської дорадчої діяльності». Своїми думками поділилися також представники Львівської, 

Дніпропетровської, Донецької, Одеської дорадчих служб В ході зустрічі був підписаний Меморандум про 
співпрацю між НАСДСУ та НААН. 

 29 квітня 2015 року представники НАСДСУ взяли участь у нараді з обговорення питань та проблем 

розвитку малого і середнього бізнесу в виробничій сфері та сфері послуг,  проходила у Міністерстві 

економічного розвитку і торгівлі за участі представників бізнес-асоціацій.  

29 квітня 2015 року. Відбулася Рада Асоціацій — на якій були обговоренні такі питання: 1. Про 

діяльність Асоціації за звітний період, та нові підходи до діяльності; 2. Про скликання звітно-виборчих 

зборів Асоціації; 3. Про новий статут Асоціації; 4. Про кандидатури керівників статутних органів Асоціації; 

5. Про членські внески;6. Різне. За результатами обговорення прийнято рішення з питань порядку денного.  
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2-4 травня 2015 року. Участь у роботі Національної конкурсної комісі ІХ Конкурсу «Новітній 

інтелект України». 

12 травня 2015 року Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України на 

прохання Мінагрополітики розглянула проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Концепції розвитку сільських територій» (лист Мінагрополітики від 16.0.2015 р. №73-18-4-15/5754) та  

погодила його. 

14 травня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулася 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції 
аграрного сектору економіки України», у якій взяли участь понад 180 учасників з України, Білорусі, 

Казахстану, Литви, Молдови, Німеччини та Франції. Своїм баченням проблем та перспектив розвитку 



сільськогосподарського дорадництва в контексті європейської інтеграції поділився з учасниками 

конференції президент НАСДСУ Роман Корінець. Більше інформації тут 

http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/1303--l-r.html.  

15 травня 2015 року президент НАСДСУ разом із фахівцями Проекту USAID АгроІнвест здійснили 

робочу  поїздку у м. Жашків, щоб розпочати співпрацю з забійним підприємством ринку худоби «Чародій» 

в частині його сертифікації на принципах НАССР. 

17 травня 2015 року. Президент НАСДСУ Корінець Р.Я. взяв участь  у програмі Радіо "Колос". Тема 

«Як запровадження обов’язкового мінімального 7-річного терміну оренди позначиться на аграрному бізнесі, 
економічному стані власників паїв та детінізації земельного ринку?». Учасники програми: віце-президент 

Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Віталій Львов, президент Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб Роман Корінець, керівник Проекту "Агро-Львів" Ричард 

Розвадовський та народний депутат України Леонід Козаченко. Ведучий - Володимир Пищик. Прослухати 

програму можна перейшовши за посиланням http://schedule.nrcu.gov.ua/grid/channel/period/item-listen-

popup.html?periodItemID=858370 .  

19 травня 2015 року президент НАСДСУ  Роман Корінець взяв участь в якості тренера семінару-

тренінгу для кооператорів-початківців Чернігівської області на тему «Сільськогосподарська обслуговуюча 

кооперація – шлях до підвищення продуктивності та ефективності господарств населення», що проходив у 

місті Чернігові.  

19 травня 2015 року видання з інфографікою «Угода про асоціацію: поради для дрібних 

сільгоспвиробників» було презентовано в Києві, об 11.00, у якій взяли участь представники НАСДСУ. 
Організатори: Сіверський інститут регіональних досліджень та Міжнародний фонд "Відродження". Були 

оприлюднені поради для дрібних сільгоспвиробників України щодо розвитку та адаптації до сучасних 

викликів і загроз групою українських фахівців-практиків та науковців. Проходив захід в Українському 

національному інформаційному агентстві «УКРІНФОРМ». Видання демонструє потенційні можливості для 

дрібних українських сільгоспвиробників. Текст видання доступний в мережі Інтернет за посиланням 

http://institute.sivertraining.org.ua/biblioteka.php 

20 травня 2015 року, о 12.00 відбулося  засідання "круглого столу" «Індустріальні парки - нові 

можливості для розвитку економіки України».  Організатор -  Громадська спілка «Асоціація індустріальних 

парків України» (АІНПУ). Мета заходу -  представлення основних напрямів роботи щодо підтримки 

індустріальних парків, обговорення проблем створення промислової інфраструктури для інвестування за 

участю органів влади, міжнародних організацій, експертного середовища, ініціаторів створення 
індустріальних парків, бізнесу та громадськості.  Із баченням щодо розвитку АгроІндустріальних парків 

виступив президент НАСДСУ Роман Корінець. Відео можна пререглянути за  посиланням  

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/2055111 

20 травня 2015 року президент НАСДСУ Роман Корінець прочитав лекцію щодо розвитку 

дорадництва у контексті європейської інтеграції учасників курсів з підготовки дорадників, що проходили у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України.  

20 травня 2015 року На факультеті інформаційних технологій НУБіПУ пройшло установче засідання 

ради роботодавців, до складу якої увійшов президент НАСДСУ Роман Корінець. Більше інформації тут 

http://nubip.edu.ua/node/15069                         

20 травня 2015 року представники НАСДСУ взяли участь у розширеному засіданні Робочої групи №4 

з розробки Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-
2020 роки, що проходило в Бізнес-школі  МІМ-Київ. 

22 травня 2015 року НАСДСУ направила свій відгук до Аналітичної платформи на розроблений 

проект закону про саморегулювання в агропромисловому комплексі України. 

25 травня 2015 року президент НАСДСУ обговорив проблеми розвитку аграрної науки та освіти, 

дорадництва, кооперації із консультантами з розробки Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського 

господарства та сільських територій на 2015-2020 роки паном Gerald Luciuk та паном Jack Hazelwoo 

(Канада). 

26 травня 2015 року президент НАСДСУ взяв участь в якості тренера семінару-тренінгу для 

працюючих та призупинивших свою діяльність  кооператорів Чернігівської області на тему 

http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/1303--l-r.html
http://schedule.nrcu.gov.ua/grid/channel/period/item-listen-popup.html?periodItemID=858370
http://schedule.nrcu.gov.ua/grid/channel/period/item-listen-popup.html?periodItemID=858370
http://institute.sivertraining.org.ua/biblioteka.php
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/2055111
http://nubip.edu.ua/node/15069


«Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація – шлях до підвищення продуктивності та ефективності 

господарств населення», що проходив у місті Чернігові.                  

26 травня 2015 року представники НАСДСУ взяли участь у круглому столі, присвяченому напрямку 

5.3 Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 

роки, що стосується організацій товаровиробників. Мета - обговорення експертних розробок та результатів 

письмового громадського консультування, а також визначення пріоритетних напрямків державної політики, 

відповідних заходів та термінів для її впровадження. Адреса проведення заходу: вул. Володимирська, 4, 2-й 

поверх, офіс проекту "Агроінвест".  

27 травня 2015 року представники НАСДСУ взяли участь у семінарі OниECР “Стратегія секторної 

конкурентоспроможності для України-Фаза ІІІ. Огляд ОЕСР: Політика України щодо інвестування в 

сільське господарство. Організатор: ОЕСР. Мета заходу: прискорення економічних реформ, покращення 

бізнес-клімату та досягнення сталого економічного розвитку і працевлаштування. Огляд ОЕСР визначив 

ключові проблеми політики для сільськогосподарських інвестицій, зосереджуючись на інвестиціях, торгівлі, 

землеволодінні, інфраструктурі, розвитку фінансового сектору, HR та екологічній політиці. Зустріч надасть 

платформу для обговорення проекту доповіді і отримання ваших відгуків та рекомендацій. 

 

27 травня 2015 року президент НАСДСУ взяв участь у засіданні Президії НААН. Тема засідання 

«Напрями удосконалення організації та управління комплексним розвитком сільського господарства і 

сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень». 

27 травня 2015 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Відродження і 

розвиток сільських територій та господарювання на землі за кругообігом відновлювальних ресурсів, як 

головна складова відродження України». Участь у конференції взяли представники НАСДСУ. 

25-27 травня 2015 року на запит фахівців Мінагрополітики підготовлено консультативний матеріал  

щодо правового регулювання ринку молока в Польщі 

28-29 травня 2015 року президент НАСДСУ в якості тренера взяв участь у роботі Медіа-школи для 

молодих журналістів України «Просто про євроінтеграцію для сільської аудиторії», що проходила у селі 

Чубівка Черкаської області. Організатор -  Громадська організація "Ресурсний центр АНГО" (РЦ АНГО). 

Розпочато нове дослідження проблем коопераці. 

Інтерв’ю президента НАСДСУ “Зачем нам такой аграрный бизнес, если он ведет к бедности?” газеті 

«Бизнес» можна прочитати тут: http://www.business.ua/articles/management/Zachem-nam-takoy-agrarnyy-

biznes-esli-on-vedet-k-bednosti%C2%A0-100438/.   

 

ЧЕРВЕНЬ 2015 РОКУ 

Підготовлено рекомендації щодо поліпшення державної політики у сфері інформаційного 

забезпечення процесів розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. 

Підготовлено рекомендації щодо поліпшення державної політики у сфері інформаційного 

забезпечення процесів розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. 

Проведена заключна науково-практична конференція «Проблеми розвитку сільського 

підприємництва – інформаційне забезпечення та дерегуляція: обговорення проекту Єдиної комплексної 

стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки» 30 червня 2015 року в 

м.Києві. Організаторами конференції були Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб 

України, ННЦ «Інститут аграрної економіки та партнери», за підтримки Проекту USAID Агроінвест. На 

конференції розглядали актуальні питання дорадчої підтримки малого та середнього бізнесу і 

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Президент НАСДСУ Роман Корінець виступив з 

доповіддю «Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації , малого і середнього бізнесу  на селі 

– інформаційне забезпечення  та роль дорадчих служб». Також НАСДСУ були надані рекомендації щодо 

інформаційного забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Підготовлено та розіслано клієнтам черговий випуск електронної газети «Дорадча кооперативна 

школа НАСДСУ» в рамках електронної газети «Поради від «Доради» № 32. 

http://www.business.ua/articles/management/Zachem-nam-takoy-agrarnyy-biznes-esli-on-vedet-k-bednosti%C2%A0-100438/
http://www.business.ua/articles/management/Zachem-nam-takoy-agrarnyy-biznes-esli-on-vedet-k-bednosti%C2%A0-100438/


2 червня 2015 року у Білій Церкві відбулася міжнародна наукова практична конференція  

«Стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектору України». Серед напрямів, які обговорювалися на 

конференції були наступні: економічний ріст та стійкість аграрного виробництва України; формування 

сприятливих умов для розвитку сільського господарства в аспекті вирішення сучасних економічних, 

екологічних та соціальних проблем; розвиток інтеграційних процесів в аграрній сфері в аспекті європейської 

орієнтації України. На конференції виступив президент НАСДСУ Роман Корінець  з презентацією 

«Дорадництво і людський капітал в аграрному секторі економіки України». 

 
3 червня 2015 року була проведена агропромислова виставка АГРО-2015, на якій відбувся 

Український форум  з аграрної  та продовольчої стратегії, у заходах якого взяв участь президент НАСДСУ 

Роман Корінець. Метою Форуму було представлення учасникам результатів процесу розробки Стратегії 

2015 - 2020 в аграрному секторі України та заходів, яких вживає Міністерство на шляху адаптування реалій 

українського правового режиму згідно вимог Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Більше матеріалу 

та відео з виставки можна переглянути за посиланням http://agroexpo.com.ua/Ukr/Main.php. 

 

4 червня 2015 року представники НАСДСУ провели робочу зустріч з народними депутатами фракції 
«Самопоміч», під час якої були обговорені питання можливої співпраці у сфері розвитку 

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. 

 

4 червня 2015 року відбувся захід «Досвід аграрних союзів Німеччини – альтернативи подальшого 

розвитку спеціалізованих аграрних об’єднань в Україні», організований Німецько-українським 

агрополітичним діалогом спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України та 

Німецьким селянським союзом (DBV). Запрошення прийняли представники 12 спеціалізованих аграрних 

союзів України. На заході президент НАСДСУ Роман Корінець виступив із презентацією «НАСДСУ: стан, 

проблеми та перспективи розвитку». 

Докладніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1058016374226353&id=622265291134799 

4 червня 2015 року в Національному  науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулося 

засідання круглого столу «Розвиток підприємницької діяльності  на сільських  територіях», у якому взяли 

участь представники НАСДСУ. За результатами обговорення учасники круглого столу прийняли відповідну 

резолюцію. У засіданні круглого столу, організованого Інститутом аграрної економіки, взяли участь 

представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, установ НААН, вищих навчальних 

закладів. 

 

5 червня 2015 року відбулася дискусія у форматі круглого столу. Метою дискусії було обговорення 
першої робочої версії проекту закону «Про основи саморегулювання в аграрному секторі України», яка була 

підготовлена експертами Аналітичної платформи. Під час дискусії була представлена історія розробки на 

основні положення проекту закону. Учасниками дискусії була висловлена позиція в цілому підтримати 

зазначений проект. Також були висловлені коментарі, зауваження та пропозиції, яку будуть враховуватися 

при подальшій підготовці фінальної версії проекту закону для подання його на реєстрацію. Президент 

НАСДСУ Корінець Роман Ярославович прийняв участь в обговоренні проекту Закону України «Про основи 

саморегулювання в аграрному секторі України». 

 

08 червня 2015 о 11 годині, президент НАСДСУ Роман Корінець провів робочу зустріч з фахівцями 

посольства Нідерландів в Україні з питань можливої співпраці. 

 
9 червня 2015 року президент НАСДСУ підготовлено проект закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

(зміни до 133 статті п.1.1. , переліку суб’єктів господарювання які є платниками податку). Законопроект 

надіслано Народним депутатом України з метою його реєстрації та подальшого розгляду. 

 

10 червня 2015 року о 10 годині президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у засіданні науково-

методичної ради Засідання НМК з післядипломної освіти аграрних ВНЗ в «Науково-методичному центрі 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». Учасники 

обговорили проект положення про післядипломну освіту в сфері вищої освіти України, а також надали свої 

пропозиції та зауваження. Також, обговорено план підготовки та видання орієнтовних професійних програм 

підвищення кваліфікації фахівців у навчальних закладах післядипломної освіти. 

 
11 червня 2015 року в ресурсний центр АНГО проводив  другу літню медіа-школу «Просто про 

євроінтеграцію для сільської аудиторії» ( м.Черкаси - с. Чубівка), у якій у ролі тренера виступив президент 

http://agroexpo.com.ua/Ukr/Main.php
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1058016374226353&id=622265291134799


НАСДСУ Роман Корінець. http://www.proselo.com.ua/anatolij-rekun-litnya-shkola-dlya-molodix-zhurnalistiv-z-

yevrointegraci%D1%97/ 

 

16 червня 2015 року в м.Києві представники НАСДСУ відвідали майстер-клас від професора Майлза 

Уоттса, темою якого було "Місія та функція аграрних університетів в США", що проводився з метою 

ознайомлення учасників з функціонуванням аграрних університетів у США, професор Майлз поділився 

своїм досвідом щодо функціонування аграрних університетів у США, зокрема, зв'язок між навчанням 

студентів, науковими дослідженнями і консультуванням фермерів, а також розвиток партнерських взаємин з 
об'єднаннями сільгоспвиробників. 

 

17 червня 2015 в м. Маріуполь, було проведене виїзне засідання Комітету підприємців АПК при ТПП 

України «Сучасний стан та перспективи розвитку АПК. Проблеми, шляхи вирішення ». Організаторами цієї 

події були Донецька ТПП, за сприянням Донецької ОДА спільно з Комітетом АПК при ТПП України. 

Партнером заходу виступила Асоціація адвокатів України.  Засідання пройшло в формі круглого столу, на 

якому президент НАСДСУ Роман Корінець прийняв участь та виступив з доповіддю «Посилення ролі 

дорадчих служб для підтримки розвитку сільського господарства України» 

 

18 червня 2015 року в м. Запоріжжя, був проведений круглий стіл «Сучасний стан та перспективи 

розвитку АПК. Проблеми, шляхи вирішення »,  на якому президент НАСДСУ Роман Корінець прийняв 

участь та виступив з доповіддю на тему «Посилення ролі дорадчих служб для підтримки розвитку 
сільського господарства України» 

 

18-19 червня у Києві відбувся підсумковий тренінг з надання консультаційних послуг. Тренінг 

присвячений результатам співпраці з підприємствами, основним проблемам надання консультаційних 

послуг, об’єктивному оцінюванню ситуації на підприємстві, особливостям консультування за стандартом 

Global GAP. Метою занять було надання учасникам теоретичних і практичних навиків з організації 

перевірки існуючої ситуації в кооперативах шляхом проведення діагностичного аудиту (аналіз документації, 
оцінювання відповідності виробничих потужностей, вивчення технологічних та допоміжних процесів) та на 

основі цього написання плану заходів на впровадження системи безпечності (якості) продукції заснованих 

на принципах НАССР та Global GAP. 

19 червня у Києві відбулися урочисті збори за нагоди святкування 25-річчя фермерського руху та Дня 

фермера, яку відвідав президент НАСДСУ Роман Корінець. 

 

22 червня 2015 року в м.Херсон президент НАСДСУ Роман Корінець провів робочу зустріч з 

заступником директора Департаменту АПК Херсонської ОДА, Маргаритою Степановою, керівником 

херсонської обласної сільськогосподарської дорадчої служби Ларисою Артеменко та директором 

післядипломної освіти та дорадництва ХНАУ Олександром Аверчевим з питань розвитку дорадництва у 

Херсонській області 

 
25 червня 2015 року у Всеукраїнському прес-центрі Українського національного інформаційного 

агентства "Укрінформ" відбулося засідання "круглого столу" на тему: "Що стримує розвиток малого 

аграрного бізнесу?". Організаторами заходу виступили Укрінформ та Український освітній центр реформ. 

Засідання відвідали представники НАСДСУ. На ньому обговорювалися проблеми розвитку малого та 

середнього бізнесу в  сільськогосподарській сфері та шляхи їх подолання. Відео можна переглянути за 

посиланням: http://www.ukrinform.ua/ukr/news/2067932 

 

25 червня 2015 року президент НАСДСУ Роман Корінець проводив навчання в якості викладача, в 

ресурсному центрі АНГО, в третій літній медіа-школі «Просто про євроінтеграцію для сільської аудиторії» ( 

м.Черкаси - с. Чубівка). Докладніше за посиланням: http://www.telekritika.ua/profesija/2015-06-03/107789 

 
26 червня 2015р президент НАСДСУ Роман Корінець прийняв участь нараді, що відбулася у 

Міністерстві аграрної політики та продовольства України, на якій було обговорено ситуацію на ринку 

молока, що склалася в Україні, та її перспективи. У нараді взяли участь представники профільних 

департаментів Міністерства АПК, а також представники молочного бізнесу та профільні асоціації, серед 

яких була Асоціація тваринників України. Міністерстві аграрної політики та продовольства України 

відбулася нарада щодо ситуації ринку молока на Україні. Більше інформації за посиланням: 

http://usba.com.ua/novini/asoc-ac/asoc-ac-ja-tvarinnik-v-ukra-ni-vnesla-pr.html. 

 

ЛИПЕНЬ 2015 РОКУ 

http://www.proselo.com.ua/anatolij-rekun-litnya-shkola-dlya-molodix-zhurnalistiv-z-yevrointegraci%D1%97/
http://www.proselo.com.ua/anatolij-rekun-litnya-shkola-dlya-molodix-zhurnalistiv-z-yevrointegraci%D1%97/
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/2067932
http://www.telekritika.ua/profesija/2015-06-03/107789
http://usba.com.ua/novini/asoc-ac/asoc-ac-ja-tvarinnik-v-ukra-ni-vnesla-pr.html


Підготовлено та розіслано клієнтам електронної газети «Поради від «Доради» № 33, в тому числі з 

матеріалами про кооперацію. 

З липня 2015 року у київському готелі Інтерконтиненталь відбулося підбиття підсумків обговорення 

Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки. 
Участь у обговоренні документу брав і президент НАСДСУ Роман Корінець. Фоторепортаж із заходу 

дивіться тут http://minagro.gov.ua/uk/photo?album_id=17684. 

7 липня 2015 року Міністерство аграрної політики та продовольства України провело Робочої групи 

Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-

2020 роки, у роботі якої взяли участь представники НАСДСУ.. 

7 липня 2015 року відбулося засідання вченої  ради Інституту аграрної економіки, у якому взяли 

участь представники НАСДСУ.  

8-10 липня 2015 року у рамках підтримки ініціатив територіальних громад щодо організації процесу 

стратегічного планування на місцевому рівні, проект DESPRO завершив черговий семінар з питань розробки 

стратегій місцевого розвитку, учасниками якого стали члени комітетів (робочих) груп із стратегічного 

планування територіальних громад, переможців конкурсу проекту DESPRO. Президент НАСДСУ Роман 

Корінець взяв участь у семінарі в якості тренера. Семінар був присвячений підготовці планів дій та 

моніторингу стратегій розвитку громад, а також участі громад у процесі територіального об’єднання. 

15 липня 2015 року Національна академія аграрних наук України проводила круглий стіл на тему: 

«Проблеми завершення земельної реформи», у якому прийняв участь президент НАСДСУ Роман Корінець. 

Метою заходу було обговорення питань земельної реформи, була запропонована організація системи 

сільськогосподарського землекористування, підіймалися питання розвитку системи та запровадження 

економічних механізмів регулювання земельних відносин та питання правового забезпечення в цій сфері. 

17 липня на засіданні Верховною Радою України  під час обговорення і прийняття законопроекту Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій 

(реєстраційний номер 2049),були враховані пропозиції НАСДСУ (відпровідний законопроект був 

надісланий групі народних депутатів України на розгляд) щодо повернення сільськогосподарським 

обслуговуючим кооперативам статусу неприбуткових організації. Більше інформації тут 

https://www.facebook.com/adm.NAAASU/posts/409523242567360.  

17 липня 2015 року відбулося зібрання спільноти "Розвиток села" мережі РЕГІОНЕТ, у якому взяв 

участь президент НАСДСУ Роман Корінець. Метою заходу було обговорення проблем розвитку села, та 

малого і середнього бізнесу, розробка стратегії розвитку територіальних громад та план його реалізації. Під 

час зібрання спільноти Роман Корінець вніс пропозиції щодо покращення стратегії розвитку українського 

села, покращення інформування сільського населення та підвищення кваліфікації працівників в аграрному 

секторі. Запис розміщено тут https://www.youtube.com/watch?v=Lpe23k6NnMs.  

21 липня 2015 року президент НАСДСУ Роман Корінець зустрівся із представниками Федерального 
міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини, експертами ГФА Консалтінг Груп 

(Німеччина). Зустріч проходила в рамках репутаційного аудиту проекту «Німецько-український 

агрополітичний діалог» (АПД). Обговорювалися питання подальшої співпраці Асоціації з Проектом  АПД. 

24 липня 2015 року відбувся семінар за участі партнерів проекту АПД у Посольстві ФРН у Києві, у 

якому взяв участь президент НАСЖСУ Роман Корінець. Відбулося обговорення проблем українського 

аграрного сектору, було зазначено напрямок розвитку сільських територій, залучення України до участі у 

виробничих процесах Європейських країн,  робота над створенням бази аграрної статистики, реформування 

аграрної освіти, робота з громадськими організаціями тощо. 

30 липня президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у роботі Стратегічної сесії Асоціації 

індустріальних парків України. Обговорювалися питання розвитку агроіндустріальних парків та участі 

сільськогосподарських дорадчих служб, фермерських та кооперативних організацій у цих процесах 

Підготовлено та передано до публікації у журнал The Ukrainian Farmer статтю з робочою назвою 

«Кооперація на селі: не сумно». 

 

СЕРПЕНЬ 2015 РОКУ 

http://minagro.gov.ua/uk/photo?album_id=17684
https://www.facebook.com/adm.NAAASU/posts/409523242567360
https://www.youtube.com/watch?v=Lpe23k6NnMs


6 серпня 2015 року президент НАСДСУ Роман Корінець на запрошення Міністерства аграрної 

політики та продовольства України взяв участь у нараді з обговорення питань реалізації проекту створення 

платіжного агентства в Україні за досвідом Литовської Республіки. Нарада відбулася за участі 

представників Литовської республіки під головуванням заступника міністра Володимира Лапи. 

 

Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України виступила співорганізатором 

Круглого столу «Що очікує українське суспільство від земельної реформи?», що пройшов  07 серпня 2015 

року у м. Львів у конференц-залі ОРСП «Шувар» 
Організатори: асоціація «Земельна спілка України», Національна асоціація сільськогосподарських 

дорадчих служб України. 

 

11 серпня 2015 року у Львові за ініціативи Міністерства аграрної політики і продовольства України, 

Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації та за підтримки НАСДСУ 

відбувся семінар-нарада на тему «РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
КООПЕРАЦІЇ НА СЕЛІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ». У семінарі приймав участь віце-президент 

НАСДСУ директор Львівської аграрної дорадчої служби Іван Паньків, який поділився досвідом розвитку 

кооперативів та створенням сімейних ферм на Львівщині. 

 
11 серпня 2015 р. президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у семінарі: “Земельна реформа: 

стан, проблеми та шляхи її врегулювання. Ринок землі з 1 січня 2016 р., можливі загрози та виклики”, 

організований Асоціацією фермерів та приватних землевласників України.  

14 серпня 2015 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у семінарі Асоціації фермерів 

та приватних землевласників України «"Зерновий ринок України. Проблеми, стан та перспективи для 

розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів".  

14 серпня 2015 року Інститутом аграрної економіки було проведено науково-методичний семінар 

«Теоретико-методологічні аспекти формування ринку сільськогосподарської техніки в Україні», в роботі 

якого взяли участь представники НАСДСУ. 

 

15 серпня 2015 року у м. Києві президент НАСДСУ Роман Корінець, віце-президенти НАСДСУ 
Світлана Андрієнко, Михайло Кропивко взяли участь у  II етапі 5-го з’їзду Аграрної Партії України. 

 

Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України виступила співорганізатором 

конференції і навчально-прауктичного семінару “Розвиток малого і середнього підприємництва та 

кооперації на селі. Проблеми та перспективи", що пройшли 28 серпня 2015 року у стінах Вінницького 

національного аграрного університету. Організатори: Міністерство агарної політики та продовольства 

України, Вінницька обласна державна адміністрації, Вінницький національний аграрний університет, 

Селянська спілка України ім. І.О. Мозгового та Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих 
служб України. Президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Роман 

Корінець також виступив із доповіддю «ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООПЕРАТИВІВ, МАЛОГО І 

СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА – РОЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОРАДЧИХ СЛУЖБ» . 

Більше інформації та відео тут: http://svobodaslova.in.ua/news/read/33090 , 

http://blogs.korrespondent.net/blog/science/3556794/  

 

ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ 

1 вересня 2015 року у Проекті USAID АгроІнвест на круглому столі обговорювали аналітичне 

дослідження, представлене кандидатом економічних наук Леонідом Тулушем, предметом якого були: 

Оцінка реальної рентабельності виробництва основних видів сільськогосподарської продукції у 

сільськогосподарських підприємствах; Економічна оцінка стану розвитку галузі тваринництва; 

Характеристика ефективності діяльності досліджуваного підприємства в контексті можливої відміни 

спецрежиму ПДВ. Президентом НАСДСУ Романом Корінцем було висловлено низку пропозиції до 

подальшої роботи над дослідженням. 

У Національному університеті біоресурсів і природокористування розпочинає навчання перша група 

магістрів за фахом "сільськогосподарське дорадництво". 2 вересня 2015 року відбулася з майбутніми 

магістрами з дорадництва зустрічалися президент НАСДСУ Роман Корінець та віце-президент НАСДСУ 

Михайло Кропивко, які також прочитали дві лекції для майбутніх дорадників. 

5 вересня 2015 року представники НАСДСУ взяли участь у VI позачерговому з’їзді Аграрної партії 
України. Метою з’їзду була підготовка партії до  виборів. 

8 вересня 2015 року представники НАСДСУ взяли участь у засіданні Ради Асоціації фермерів та 

приватних землевласників України. Яке було присвячено питанням земельної реформи, членстві у Асоціації 

та фінансової підтримки фермерських господарств. 

 

http://svobodaslova.in.ua/news/read/33090
http://blogs.korrespondent.net/blog/science/3556794/


11 вересня 2015 року в Посольстві Федеративної Республіки Німеччина пройшов Круглий стіл з 

питання можливого створення єдиного селянського союзу України. За участі представників українських 

професійних організацій, фахівців Проекту Німецько-український Агрополітичний Діалог, а також експерта 

від Німецького Селянського Союзу пана Томаса Вальтера. Президент НАСДСУ Роман Корінець висловив 

власне бачення щодо теми заходу.  

14 вересня 2015 року було проведено Вечір німецького сільського господарства, з нагоди 13-го 

Засідання Німецько-Українського Аграрного Комітету, який відвідав президент Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України Роман Корінець. 
16 вересня 2015 року президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб 

України Роман Корінець, виступив з презентацією «Правова підтримка сімейних ферм», під час семінару 

«Сімейна ферма як умова розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та відродження 

сільської місцевості України». Захід організували Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих 

служб України та АФЗУ. Метою семінару було обговорення проекту закону про сімейне фермерське 

господарство. 

16 вересня 2015 року представники НАСДСУ відвідали презентацію двотомного підручника 

«Аграрна економіка. Фермер» (Том 1. Базовий рівень, Том 2. Професійний рівень) в українському перекладі, 

що відбувся на базі ДУ «НМЦ «Агроосвіта». Посібник створено німецькими вченими та перекладений 

українською мовою науковцями Сумського національного аграрного університету. Робота тривала протягом 

4 років. Близько 480 підручників було урочисто вручено всім аграрним ВНЗ України та великим 

агрохолдінгам абсолютно безкоштовно. Переглянути відео з презентації можна за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=GCP7SJxBtHA  

 

23 вересня 2015 року представники НАСДСУ взяли участь церемонії урочистого відкриття XVIII 

сільськогосподарської виставки “Фермер України – 2015″ як співорганізатори виставки. В рамках виставки 

було проведено  виставку обладнання для фермерських господарств, збори голів районних і обласних 

Асоціацій фермерів. 

24 вересня 2015 року відбулися  Всеукраїнські громадські слухання «Аналіз виконання Коаліційної 

угоди в частині реформи сільського господарства». Організатори: Асоціація фермерів та приватних 

землевласників України, Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, Національна Асоціація 

сільськогосподарських дорадчих служб України. Президент НАСДСУ Роман Корінець виступить із 

доповіддю про виконання Коаліційних угод з погляду малого і середнього бізнесу. 
28-30 вересня 2015 року відбулися робочі зустрічі представників НАСДСУ з представниками 

Латвійського центру сільського консультування та освіти. 

 

Підготовлено та розіслано клієнтам електронної газети «Поради від «Доради» № 34. 

 

 

ЖОВТЕНЬ 2015 РОКУ 

1 жовтня 2015 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у круглому столі з обговорення 

земельних законопроектів, підготовлених Аналітичною платформою за підтримки проекту USAID 

АгроІнвест: щодо відумерлої спадщини, невитребуваних паїв, польових доріг, державної реєстрації права 

оренди землі.  

5 жовтня 2015 року до Мінагрополітики надіслано пропозиції НАСДСУ до Плану заходів з реалізації 

Концепції розвитку сільських територій.  

9 жовтня 2015 року відбулося засідання робочої групи з розробки та впровадження розвитку 

сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки «Наука, освіта, дорадництво», у роботі 

якої взяли участь члени НАСДСУ. 

8 жовтня 2015 року у Запоріжжі пройшов V АгроІнвест Форум. В рамках Форуму проходив семінар 

«Нові ринки збуту сільськогосподарської продукції: умови та перспективи» . Із доповіддю «Інформація як 

запорука успішного освоєння нових ринків» виступив президент НАСДСУ Роман Корінець.  

20 жовтня 2015 р. НАСДСУ підготовлено та надіслано до Мінагрполітики  пропозиції  щодо 

подальшого сільського господарства та сільської місцевості. 

27 жовтня 2015 року відбувся в рамках візиту Президента Латвійської республіки Раймондса 

Вейониса в Україну Круглий стіл «Солідарність Латвії з Україною на її євроінтеграційному шляху», під час 

якого президент НАСДСУ Роман Корінець поділився баченням щодо розвитку співпраці в аграрній сфері. 

https://www.youtube.com/watch?v=GCP7SJxBtHA


28 жовтня 2015 року члени НАСДСУ в рамках виставки «ІнтерАгро 2015» взяли участь  узаході 

Німецько-українського агрополітичного діалогу «Сімейне фермерське господарство як важлива складова 

сталого розвитку сільських територій – німецький досвід». 

29 жовтня 290015 року відбулася науково-практична конференція «Інновацйно-консультаційний 
форум», у роботі якої взяли участь й представники сільськогосподарських дорадчих служб. Президент 

НАСДСУ Роман Корінець виступив із доповіддю «Інформаційне забезпечення сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації: інститути та організації». 

В рамках виставки «Інтер АГРО -2015» Комплекс (27-29 жовтня 2015 року, м.Київ) проходили Дні 

Франції в Україні, в яких брали участь члени НАСДСУ. 

НАСДСУ  долучилася до підготовки науковцями Національного наукового центру «Інститут аграрної 

економіки»     Методичних рекомендації з регулювання економічних відносин в  сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативах та підприємницьких структурах. Очікується наближчим часом вихід 

друкованої версії Рекомендацій. 

Вийшла у світ книга «Інформаційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів. Посібник для тих, хто хоче розвивати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи», 

підготовлена НАСДСУ у співпраці з Асоціацією фермерів та привтних землевласників України за підтримки 
Проекту USAID АгроІнвест. Автори: Р.Я.Корінець, М.Й. Малік, Я.Я. Рибак, І.Я.Паньків, В.І. Приймич, 

М.В.Петер, В.П. Горьовий, І.Ф. Томич. 

ЛИСТОПАД 2015 РОКУ 

5 листопада 2015 року президент НАСДСУ участь у експертному обговоренні «Дерегуляція проти 

корупції в агросекторі», що проходило в Мінагрополітки  В ході засідання експертної фокус групи були 

розглянуті напрацьовані дерегуляційні ініціативи з метою отримання оцінки та конструктивних пропозицій 

від профільних асоціацій. 

5 листопада 2015 року відбулися збори правління Асоціація індустріальних парків України, що є 

партнером НАСДСУ. У роботі зборів брав участь президент НАСДСУ. 

9-12 листопада 2015 року в рамках проекту «Розробка системи консультування з питань розвитку 

фермерства шляхом передачі знань і досвіду імплементації законодавства ЄС та збалансованого розвитку 

сільських територій в Україні», що реалізується Латвійський центр сільських консультацій та освіти у 

партнерстві з Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України, відбулася поїзда 

українських експертів з сільського, лісового та рибного господарства у Латвію. 

19 листопада 2015 року на запрошення  Надзвичайного та повноважного посол Латвії в Україні Д-р 

Аргіти Даудзе  президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у прийомі з нагоди відзначення 97-ої 

річниці Проголошення Латвійської Республіки та з метою прощання у зв’язку із закінченням каденції пані 

Посла, що відбувся у приміщенні Музею духовних скарбів України. 

25 листопада 2015 року відбулося урочисте  засідання з нагоди святкування 50-річного ювілею  НМЦ 

«АГРООСВІТА».  Почесним знаком «За впровадженням інновацій в освіті» цієї поважної установи 

нагороджено президента НАСДСУ. 

30 листопада 2015 року відбулося засідання робочої групи з розробки та впровадження розвитку 

сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки «Наука, освіта, дорадництво», у роботі 

якої взяли участь президент НАСДСУ. 

30 листопада 2015 року відбулася заключна конференція Проекту Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAІD) «АгроІнвест» - партнера НАСДСУ. Тема конференції: «Проект USAID АгроІнвест: п’ять 

років підтримки розвитку сільського господарства України, з думкою про майбутнє!» Під час конференції 

були підведені підсумки 5-річної роботи Проекту АгроІнвест, спрямованої на розвиток аграрного сектора 

України. У роботі конференції брали участь президент НАСДСУ,  представники дорадчих служб країни. 

ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ 

Латвійський центр сільських консультацій та освіти у партнерстві з Національною асоціацією 

сільськогосподарських дорадчих служб України реалізує проект «Розробка системи консультування з 



питань розвитку фермерства шляхом передачі знань і досвіду імплементації законодавства ЄС та 

збалансованого розвитку сільських територій в Україні». 7 грудня 2015 року в рамках Проекту розпочалося 

стажування трьох нових груп українських фахівців (з питань сільськогосподарського дорадництва, 

тваринництва, кооперації; сільського туризму та сільського розвитку;  лісівництва) у Латвії. В рамках 

зазначеного Проекту перша група українських фахівців пройшла стажування у листопаді цього року.  

8 грудня 2015 на запрошення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 

Національної академії наук України президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у на експертному 

обговоренні питань, пов’язаних з визначенням перспектив розвитку аграрної сфери на середньо- та 

довгострокову перспективу, а також перспективної потреби агробізнесу у робочій силі. 

9 грудня 2015 року президент НАСДСУ Роман Корінець виступив із доповіддю «Дорадництво, 

кооперація, розвиток інфраструктури аграрних ринків як умова підвищення прибутковості фермерських 

господарств» на семінарі “Формування нової якості районних АФЗ відповідно до рішення 25 з’їзду АФЗУ 

щодо економічного, правового захисту фермерських господарств, підвищення їх конкурентоспроможності”. 

Учасниками семінару були керівники районних організацій Асоціації фермерів та приватних землевласників 

України Київської, Кіровоградської, Черкаської та Чернігівської областей. Місце проведення: м. Київ, вул. 

Героїв оборони, 10 (Інститут аграрної економіки 

9 грудня 2015 року у Посольстві ФРН в Україні відбувся  інформаційно-дискусійний захід «Аграрно-

політичні реформи в Україні – актуальні внески Німецько-українського агрополітичного діалогу». 

Президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у дискусії з актуальних питань української аграрної 

політики та можливостей імплементації досвіду Німеччини в Україні. 

13 грудня 2015 року в Національному палаці мистецтв «Україна» відбувся VII З’їзд Аграрної партії 

України. На запрошення АПУ в якості почесного гостя у роботі З’їзду брав участь президент НАСДСУ 

Роман Корінець. 
 

14 грудня 2015 року відбулися два важливих для регіонального розвитку заходи: 

- прес-конференція "Мережа РЕГІОНЕТ - для місцевого самоврядування", 

 - друге зібрання фахової спільноти "Місцеве самоврядування". 

Учасником заходів став президент НАСДСУ Роман Корінець. 

Відозапис останнього заходу дівіться тут 

http://regionet.org.ua/ua/Zibrannya_spilnotu_Mistseve_samovryadyvannya_videokonferentsiya_1280.html#page_tit

le.  

 

14 грудня 2015 року відбулися Загальні збори Спілки аграрних журналістів України (САЖУ), у яких 

брав участь в якості члена цієї організації президент НАСДСУ Роман Корінець. 

14 грудня 2015 року в приміщенні Торгово-промислової палати України вудбулося розширене 

засідання Комітету підприємців АПК при ТПП України. На засіданні розглядали звіт про роботу комітету за 

2015 рік та пропозиції щодо його роботи на 2016 рік. У заході  взяв участь президент НАСДСУ Роман 

Корінець, який є заступником голови цього Комітету. 

21 грудня 2015 р., в приміщенні Проекту Агроінвест відбулася  презентація та обговорення проекту 

Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», підготовленого фахівцями Проекту 

Агроінвест. До участі в обговоренні були запрошені представники профільних громадських організацій, 

Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держгеокадастру 
України та інших організацій. Президент НАСДСУ Роман Корінець висловив низку пропозицій щодо 

становлення та розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Захід під назвою «Діалог щодо дій дрібних сільгоспвиробників в умовах асоціації з ЄС», відбувся 23 

грудня 2015 року в Українському національному інформаційному агентстві «УКРІНФОРМ». Учасниками 
обговорення стали експерти у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій (УКАБ, 

Швейцарсько-український проект “Розвиток органічного ринку в Україні”, Національна асоціація 

сільськогосподарських дорадчих служб України  та інші). У ході зустрічі було обговорено перспективи, 

потенційні можливості та виклики для виробників сільгосппродукції в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС. 

Було зроблено також аналіз діяльності у сфері інформування представників агропромислового сектору, 

громадськості та місцевої влади Полтавської, Кіровоградської та Чернівецької областей та напрацювання 

перспективних напрямів діяльності щодо зазначеної теми в майбутньому. Своїми думками з учасниками 

заходу поділився й президент НАСДСУ Роман Корінець 

24 грудня 2015 року у Чернігівські обласній державній адміністрації відбулася робоча зустріч 

президента НАСДСУ Романа Корінця із заступником голови Чернігівської ОДА Сергієм Биконею, 

директором Департаменту агропромислового розвитку Сергієм Хоботнею та керівником  громадської 

http://regionet.org.ua/ua/Zibrannya_spilnotu_Mistseve_samovryadyvannya_videokonferentsiya_1280.html#page_title
http://regionet.org.ua/ua/Zibrannya_spilnotu_Mistseve_samovryadyvannya_videokonferentsiya_1280.html#page_title


організації Риммою Олексенко, на якій обговорювалися питання формування системи 

сільськогосподарського дорадництва в області. Учасники зустрічі відзначили важливість дорадництва для 

розвитку сільського господарства та сільської місцевості Чернігівщини та домовилися про спільну 

діяльність у цій сфері. 


