
21 серпня – 18 грудня 2020 р.

ПРОЄКТ «ШКОЛА УСПІШНОГО 

ФЕРМЕРА»

Ваші питання – наші відповіді!



Р Е З Ю М Е НАВЧАЛЬНИХ СЕСІЙ

«ШКОЛА УСПІШНОГО ФЕРМЕРА»

Довідка:

Публікація видана в межах реалізації проєкту «Школа успішного фермера», що
реалізується в партнерстві з Громадською організацією «Східноукраїнська
сільськогосподарська дорадча служба» в межах Програми ООН із відновлення та
розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН:
Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі
народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН
(ФАО).
Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз
(ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також
уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі,
Швейцарії, Швеції та Японії

МЕТА: підвищення актуальних знань та практичних навичок щодо прибуткового ведення 

сільського господарства у напрямках рослинництва, тваринництва, овочівництва, захист 

рослин та економіки

+38-050-50-58-142

agro_consalt@ukr.net

https://www.facebook.com/PO.EUADS/

ФОРМАТ ПОДІЇ: 1-денна навчальна сесія для учасників / учасниць Школи успішного фермера 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ:

Донецька область

м. Покровськ

тренінг

20 жовтня

смт. Олександрівка

тренінг

21 жовтня

смт. Велика 
Новосілка

тренінг

22 жовтня

смт. Нікольське

тренінг

27 жовтня

м. Бахмут

тренінг

28 жовтня

м. Угледар

практичне заняття 
(виїзд в гос-во)

29 жовтня

Навчання буде корисне особам, які розглядають 
можливість розвитку та розширення підприємницької 

діяльності. Участь у тренінгах безкоштовна.
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ПЛАН ТРЕНІНГІВ за проєктом 
«Школа успішного фермера» 

включає опрацювання наступних 
напрямків:

В результаті учасник / учасниця:
 отримає знання з питань ефективного

вирощування та виробництва
сільськогосподарської продукції;

 опанує техніку бізнес-планування;
 знайде відповіді на свої питання.



 

  

 

 

 

 

 

  
 

ШКОЛА УСПІШНОГО 

ФЕРМЕРА 

 

Платформа для діалогу з представниками мікро, малих та 

середніх підприємств аграрного сектору 

Порядок денний 

 

МЕТА: підвищення актуальних знань та практичних навичок щодо прибуткового 

ведення сільського господарства у напрямках рослинництва, тваринництва, 

овочівництва, захист рослин та економіки 

ФОРМАТ ПОДІЇ: 1-денна навчальна сесія для учасників / учасниць Школи успішного 

фермера  

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 

• отримання суб’єктами аграрного господарювання знань з питань ефективного 

вирощування та виробництва сільськогосподарської продукції; 

• впровадження в діяльність товаровиробників елементів стратегічного 

планування та основ прибуткового ведення сільського господарства; 

• поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх 

досягнень науки і техніки, підвищення рівня економічної безпеки сільського населення 

та розвиток сільської місцевості Донецької області. 

 

Проєкт «Школа успішного фермера» реалізується в партнерстві з Громадською організацією 

«Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча служба» в межах Програми ООН із відновлення 

та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.  

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма 

розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей 

жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський 

інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, 

Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 

 

+38-050-50-58-142 

agro_consalt@ukr.net 

https://www.facebook.com/PO.EUADS/ 



 
 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ СЕСІЇ  

 
 

Час Розгляд питань 

09:00-09:30 Реєстрація учасників / учасниць 

09:30-09:35 
Вітальне слово голови ГО «Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча 
служба» 

ЧУГРІЙ Ганна Анатоліївна 

09:35-09:40 
Вітальне слово керівника проєкту «Школи успішного фермера»  
ВІНЮКОВ Олександр Олександрович 

 
НАПРЯМ «НІШЕВІ СЕГМЕНТИ СЕКТОРУ АПК» 

 

09:40-10:10 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ АГРОВИРОБНИЦТВА ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ 
ТОВАРОВИРОБНИКІВ 
 
1.1. Нішеві культури в рослинництві.  
1.2. Малопоширені овочеві культури. 
1.3. Малопоширені напрямки у тваринництві та птахівництві 
 

ВІНЮКОВ Олександр Олександрович - д. с-г. н., с. д., сільськогосподарський 
дорадник з агрономії, директор Донецької державної сільськогосподарської 
дослідної станції НААН України, експерт з рослинництва 
 

 
НАПРЯМ «РОСЛИННИЦТВО» 

 

10:10-10:40 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА 
 
1.1. Технологічні елементи підвищення продуктивності пшениці озимої 
1.2. Технологічні елементи підвищення продуктивності ячменю ярого 
1.3. Технологічні елементи підвищення продуктивності соняшнику 
1.4. Технологічні елементи підвищення продуктивності кукурудзи 
 

ГИРКА Анатолій Дмитрович - д. с-г. н., професор, сільськогосподарський 
експерт-дорадник з агрономії, заступник директора з наукової роботи ДУ 
Інститут зернових культур НААН,  експерт рослинництва 
 

10:40-10:55 Кава-перерва 

 
НАПРЯМ «ЕКОНОМІКА» 

 

10:55-11:25 

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 
РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
1.1. Визначення регіональних викликів та можливостей для розвитку аграрного 
бізнесу 
1.2. Елементи стратегічного аналізу та планування діяльності підприємства. 
Складання бізнес-плану 
1.3. Залучення інвестицій для ефективної роботи аграрного підприємництва. 
Оцінка інвестиційних проєктів та їх реалізація 
1.4. Формування ефективної маркетингової політики 



1.5. Державна підтримка фермерства-2020: напрями, розміри компенсацій, 
порядок отримання 

ВОЛЕНЩУК Наталія Анатоліївна - к.е.н., експерт-дорадник з бухгалтерського 
обліку і аудиту, заступник директора з наукової роботи Донецької державної 
сільськогосподарської дослідної станції НААН України, експерт з бізнес-
планування та інвестиційної політики 
 

11:25-11:50 Обідня перерва 

 
НАПРЯМ «ОВОЧІВНИЦТВО» 

 

11:50-12:20 

СУЧАСНЕ ОВОЧІВНИЦТВО. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
 
1.1. Овочівництво відкритого ґрунту  
1.2. Овочівництво закритого ґрунту 
1.3. Органічне овочівництво 
1.4. Порівняльний аналіз овочівництва закритого та відкритого ґрунту 

ХВОСТИК Володимир Миколайович - директор ТОВ "Агроцентр "СІЧ", експерт 
з овочівництва закритого та відкритого ґрунту 

 

 
НАПРЯМ «ТВАРИННИЦТВО» 

 

12:20-12:50 

БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУЮВАННЯ ФЕРМ СІМЕЙНОГО ТИПУ 
 
1.1. Міні ферма  сімейного типу – складові успіху 
1.2. Основні фактори, що впливають на молочну продуктивність корів 
1.3. Ефективний менеджмент сімейної ферми 
1.4. Успішний досвід створення та управління сімейною фермою 
ЄМЕЦЬ Олег Юрійович – сільськогосподарський дорадник з ветеринарії та 
зоотехнії, директор ТОВ "ДЕЙРІ МЕНЕДЖМЕНТ СІСТЕМ", експерт з побудови 
мініферм 
 

12:50-13:05 Кава-перерва 

 
НАПРЯМ «ЗАХИСТ РОСЛИН» 

 

13:05-13:35 

ЗАХИСТ ПОЛЬОВИХ ТА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ДОНЕЦЬКОГО 
РЕГІОНУ 
 
1.1. Інтегрований захист польових культур та методи прогнозування розвитку 
патогенів. 
1.2. Інтегрований захист овочевих культур та методи прогнозування розвитку 
патогенів. 
1.3.  
Основи органічного захисту с/г культур 

ВИСКУБ Роман Станіславович – с.н.с. відділу технологій виробництва 
сільськогосподарської продукції Донецької державної сільськогосподарської 
дослідної станції НААН України експерт з захисту рослин 
 

13:35-13:50 Обговорення навчальної сесії. Відповіді на питання 

13:50-14:00 Заключне слово керівника проєкту «Школа успішного фермера» 

 


