


соціально-економічний розвиток 

сільських територій України 

Мета діяльності

Місія організації

✓ започаткування та розвиток всіх можливих 

напрямків бізнесу у сільській місцевості 

✓ започаткування нових та розвиток існуючих 

громадських об'єднань, які діють на сільських 

територіях України

✓ підвищення соціально-економічного рівня життя 

мешканців сільських територій України

✓ розвиток інфраструктури села



організовуємо та 

проводимо 

інформаційно-

консультаційні заходи, 

спрямовані на 

мотивацію сільських 

мешканців до 

економічного розвитку 

та залучення сільських 

мешканців до 

громадської діяльності 

(АГРОТОЛОКА-2020)

Як ми це робимо?1

https://www.youtube.com/channel/UC2m4CDIY1DNVXxgBfh749ww/videos

https://www.youtube.com/channel/UC2m4CDIY1DNVXxgBfh749ww/videos


організовуємо та проводимо 

цикли тренінгів для 

аграріїв 

з підвищення їх 

економічної, фінансової, 

юридичної, комп'ютерної 

грамотності та 

обізнаності в передових 

виробничих технологіях 

(практичні навчання, 

бізнес-школи, навчально-

демонстраційні тури)

Як ми це робимо?2



Надаємо професійний консалтинговий супровід 

розвитку бізнесу та громадського руху:

✓ консалтинг всіх етапів від оцінки бізнес-ідеї до її 

успішної реалізації

✓ супровід розробки, впровадження та звітування 

за інвестиційними проєктами

Як ми це робимо?3



Допомагаємо залучити для розвитку бізнесу та 

громадського руху:

✓ грантові кошти (ПРООН, USAID, GIZ, ERASMUS та інші)

✓ кредити за програмами світових та українських 

банків

✓ кошти за програмами державної підтримки розвитку 

сільського господарства

✓ технічну підтримку за міжнародними програмами 

навчання та обміну досвідом

Які зовнішні ресурси допомагаємо отримати

бізнесу, громадським організаціям та

використовуємо самі?



Допомагаємо розробити:

✓ стратегії розвитку

✓ бізнес-плани

✓ інвестиційні проєкти (від створення до звітування);

✓ ІТ-рішення

✓ системи управління безпечністю харчових продуктів 

(НАССР)

Які власні ресурси надаємо бізнесу,

громадським організаціям та використовуємо

самі?



✓ є єдиною сертифікованою державними органами 

сільськогосподарською дорадчою службою, що діє на 

території Запорізької області 

https://minagro.gov.ua/ua/file-storage/reyestr-

doradchih-sluzhb-ta-doradnikiv

✓ має команду висококваліфікованих фахівців з 8 

сільськогосподарських дорадників, сертифікованих 

державними органами та внесених до Національного 

реєстру сільськогосподарських дорадників України 

https://minagro.gov.ua/ua/file-storage/reyestr-

silskogospodarskih-doradnikiv-i-ekspertiv-doradnikiv

Офіс перспективного розвитку:

Чому ми це робимо УСПІШНО?

https://minagro.gov.ua/ua/file-storage/reyestr-doradchih-sluzhb-ta-doradnikiv
https://minagro.gov.ua/ua/file-storage/reyestr-silskogospodarskih-doradnikiv-i-ekspertiv-doradnikiv


✓ кандидат економічних наук 

✓ сільськогосподарський  дорадник з питань економіки,  

менеджменту та розвитку сільських територій

✓ консультант з управління CMC-GLOBAL

✓ сертифікований консультант з управління за 

стандартом ISO 20700:2017 

✓ експерт зі стратегічного, інвестиційного та проєктного 

менеджменту

✓ член Всеукраїнської Асоціації CMC-Ukraine

✓ UAFA TA Regional Senior Expert Agricultural Extension 

Service Provider in Ukraine, Zaporizhzhia region (NIRAS 

A/S)

✓ Голова ДЕК з підсумкової атестації випускників 

освітнього рівня «Магістр» зі спеціальності 051 

«Економіка», ЗІЕІТ

Ключові фігури організації

Ірина Деркач, керівник, засновник



✓ сільськогосподарський  дорадник з питань  менеджменту 

та розвитку сільських територій

✓ консультант з управління CMC-GLOBAL

✓ сертифікований консультант з управління за стандартом 

ISO 20700:2017 https://www.iso20700.org/node/1132

✓ експерт з бізнес-планування

✓ експерт з організації виробництва за стандартами 

безпечності харчових продуктів (НАССР)

✓ консультант зі створення інституцій місцевого 

економічного розвитку громад

✓ член Всеукраїнської Асоціації CMC-Ukraine

✓ UAFA TA Regional Juniore Expert Agricultural Extension Service

Provider in Ukraine, Zaporizhzhia region (A.E.S.A., Belgium)

Ключові фігури організації

Андрій Деркач, заступник 

керівника з фінансових питань

https://www.iso20700.org/node/1132


✓ сільськогосподарський  дорадник з питань механізації 

сільського господарства

✓ консультант з управління CMC-GLOBAL

✓ сертифікований консультант з управління за стандартом 

ISO 20700:2017

✓ експерт з трансферу технологій в аграрній сфері

✓ експерт з тендерних закупівель

✓ член Всеукраїнської Асоціації CMC-Ukraine

Ключові фігури організації

Артем Костюк, заступник 

керівника з операційної діяльності



✓ член Національної Асоціації сільськогосподарських дорадчих 

служб України

✓ член Запорізької торгово-промислової палати

✓ Член Всеукраїнської асоціації  консультантів з управління  

CMC-Ukraine

Участь Офісу перспективного розвитку

у професійних спільнотах



Які напрямки ми підтримуємо?

✓ рослинництво

✓ тваринництво

✓ переробка с/г продукції

✓ зелений туризм

✓ інфраструктура сільських територій

✓ кооперація сільськогосподарських виробників



Хто наші ключові партнери?
✓ Всеукраїнська громадська організація «Національна асоціація 

сільськогосподарських дорадчих служб України»

✓ Запорізька торгово-промислова палата

✓ Всеукраїнська громадська організація «Рада жінок-фермерів 

України»

✓ Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування

«Асоціація об’єднаних територіальних громад»

✓ Громадська спілка «Асамблея аграрних палат України»

✓ Громадська спілка «Аграрний союз України»

✓ Громадська організація «Асоціація фермерів та приватних

землевласників України»

✓ Громадська організація «Рада жінок-фермерів Запорізької 

області»

✓ Громадська організація «Рада жінок-фермерів Херсонської 

області»



Співпраця з міжнародними програмами

✓ UN Peacebuilding and Reconstruction Programe

✓ USAID AGRO

✓ USAID ECONOMIC RESILIENCE ACTIVITY

✓ USAID PROGRAM "COMPETITIVELY PROMOTING THE 

ECONOMY OF UKRAINE"

✓ PROGRAM Food and Agriculture Organization of the United 

Nations

✓ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ)



Приклади реалізованих 
проєктів

Комплексний 
консалтинговий 
супровід 
започаткування та 
розвитку бізнес-
стартапу у сільській 
місцевості 



Приклади 
реалізованих проєктів

Розширення ціннісної 
пропозиції та 
підвищення 
економічної 
ефективності 
трав’яного бізнесу



Приклади 
реалізованих 
проєктів

Розробка та 
супровід 
впровадження 
бізнес-стратегії 
агропідприємства



Результати співпраці з UN Peacebuilding and

Reconstruction

1. Реалізовано власний проєкт «Сталий розвиток 

громад: синергія освіти та практичних рішень», в 

рамках якого проведено:

✓ АГРОТОЛОКА-2020 (950 учасників, 7 спікерів, 5 демо-турів, 

агроярмарок, агрофестиваль). Партнери: Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства; Національна

асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України», Запорізька

обласна державна адміністрація, Токмацька районна державна

адміністрація, Рада жінок-фермерів Запорізької області

✓ Бізнес-школа-2020 з розвитку підприємництва у сільській 

місцевості (300 учасників, 6 спікерів)



Результати співпраці з UN Peacebuilding and

Reconstruction

✓ Онлайн (4 заходи) – в квітні

2020 року  для 8 районів

Запорізької області

✓ Офлайн - в липні 2020 року в 

20 ОТГ Запорізької області

2. Спільно з експертами 

ФАО ООН презентували 

програму для Приазов’я:



Результати співпраці з UN Peacebuilding and

Reconstruction

✓ в межах 3-Конкурсу грантів на започаткування, відновлення та 

розширення мікро-, малих та середніх підприємств Програми ООН з 

відновлення та розбудови миру – 19 грантів на загальну суму             

3 990 000 грн.

✓ в межах 4-Конкурсу грантів на започаткування, відновлення та 

розширення мікро-, малих та середніх підприємств – 32 гранти на 

загальну суму 6 720 000 грн.

В результаті нашої безпосередньої консультаційної 

підтримки бізнес отримав:



Результати співпраці з UN Peacebuilding and

Reconstruction

✓ в межах 3-Конкурсу грантів на започаткування, відновлення та 

розширення мікро-, малих та середніх підприємств Програми ООН з 

відновлення та розбудови миру – 19 грантів на загальну суму             

3 990 000 грн.

✓ в межах 4-Конкурсу грантів на започаткування, відновлення та 

розширення мікро-, малих та середніх підприємств – 32 гранти на 

загальну суму 6 720 000 грн.

В результаті нашої безпосередньої консультаційної 

підтримки бізнес отримав:



Відгуки наших клієнтів - учасників Програми



Реалізовано

83
проєкти

24 
нових бізнеси

Започатковано

2020 - 2021 

Загалом за всіма програмами протягом



Приклади придбаного 
обладнання в рамках 

впровадження грантових 
проєктів















Що робимо зараз?

✓ на стадії впровадження 49 бізнес-проєктів

✓ підготовка до проведення заходу 

АГРОТОЛОКА-2022

✓ створення Агротуристичного кластеру 

Південно-Східної України

✓ проводимо регулярні практичні семінари з 

розвитку підприємництва на селі



АГРОТУРИСТИЧНИЙ 

КЛАСТЕР 

ПІВДЕННО-СХІДНОЇ 

УКРАЇНИ



Основні напрямки підтримки ММСП

Залучення ресурсів

Розробка ІТ-рішень

Консультування з питань 
впровадження ХАССР

Розробка та впровадження 
програм підвищення 
конкурентоспроможності 
ММСП 



Пріоритетний напрямок наших дорадчих послуг № 1:

залучення матеріальних та нематеріальних ресурсів для Вашого бізнесу

ГРАНТИ

КРЕДИТИ

ІНВЕСТИЦІЇ

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА



ГРАНТИ

МАТЕРІАЛЬНІ 
РЕСУРСИ

Гроші Обладнання

НЕМАТЕРІАЛЬНІ 
РЕСУРСИ

Індиві-
дуальна 

мобільність

Експертна 
та 

проектно-
технічна 
допомога

Партнерство 
та вихід на 
зовнішні 

ринки

Грантові програми — це можливість безкоштовно отримати 

додаткові ресурси від донора, для реалізації проєктів або ідей, які не 

потрібно повертати, але слід звітувати про їх використання.



Пріоритетний напрямок дорадчих послуг для бізнесу № 2

Розробка ІТ рішень для бізнесу

✓ сайти;

✓ інтернет-магазини;

✓ автоматизовані системи

управління підприємствами



✓ розробка та впровадження 

системи управління 

безпечністю харчових 

продуктів, основаної на 

принципах НАССР;

✓ консультування з питань 

сертифікації  систем 

управління безпечністю;

✓ підготовка підприємств до 

державного контролю за 

безпекою харчової продукції.

Пріоритетний напрямок дорадчих послуг для бізнесу № 3

консультування з питань виконання вимог вітчизняного та
міжнародного законодавства щодо безпечності продуктів харчування:



Відкриті до 

співпраці з усіма 

зацікавленими 

сторонами, які 

розділяють наші 

цінності!



www.opr.com.ua

www.facebook.com/officpr/

ofprua@gmail.com

к.т.: +38(093)5453554

к.т.: +38(067)3038574

http://www.facebook.com/officpr/
mailto:ofpr@ukr.net


www.opr.com.ua

www.facebook.com/officpr/

ofprua@gmail.com

к.т.: +38(093)5453554

к.т.: +38(067)3038574

Наш YouTube - канал

https://www.youtube.com/channel/

UC2m4CDIY1DNVXxgBfh749ww

http://www.facebook.com/officpr/
mailto:ofpr@ukr.net
https://www.youtube.com/channel/UC2m4CDIY1DNVXxgBfh749ww

