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ПРОЕКТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЯКИЙ МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА 
РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ОТРИМАНИХ ВІД 
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Назва проекту регіонального 
розвитку (далі проект) 

Створення Всеукраїнського мережевого бізнес-

інкубатора для диверсифікації 
сільськогосподарського виробництва і розвитку 
кооперації у сільській місцевості  

Регіон(и), територія(ї) або місто(а), 
що отримають вигоду від реалізації 
проекту 

Вигоду від реалізації проекту отримають усі сільські 
громади 24 областей України, окрім територій, 
визначених тимчасово окупованими 

 

Ініціатор проекту Міністерство аграрної політики та продовольства 

України; адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24; 

ЄДРПОУ 37471967  

Замовник проекту (у разі наявності) Український державний фонд підтримки 

фермерських господарств 

адреса: 01601, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1; 

ЄДРПОУ 20029342 
Номер заяви про участь у 
конкурсному відборі проектів 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ініціатор проекту Міністерство аграрної політики та продовольства 

України; адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24; 

Тел.: (044) 278-76-02; тел./факс (044) 278-76-02   

е-mail: info@minagro.gov.ua; http:minagro.gov.ua; код 

ЄДРПОУ 37471967  

Керівник ініціатора проекту Трофімцева Ольга Василівна – Заступник Міністра 
аграрної політики та продовольства України з 
питань європейської інтеграції  

Замовник проекту (у разі наявності) Український державний фонд підтримки 

фермерських господарств; адреса: 01601, м. Київ, 
вул. Бориса Грінченка, 1;  

Телефон: (066) 0777612, (044) 2233586 

E-mail: ukrdergfond@ukr.net 

www.udf.gov.ua 

ЄДРПОУ 20029342  
 

Керівник замовника проекту Покришка Олександр Васильович -  Генеральний 

директор 

 

Особа, відповідальна за проект Стратієнко Ганна Дмитрівна,  

провідний спеціаліст Укрдержфонду  

Телефон: (098)5115141 

E-mail: stratienko.a@gmail.com 
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http://www.minagro.gov.ua/


І. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ 

 

Проект «Створення Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора для 
диверсифікації сільськогосподарського виробництва і розвитку кооперації у 
сільській місцевості» відповідає конкурсним вимогам програмного напрямку 
«Сільський розвиток» і спрямований на здійснення завдання: «Диверсифікація 
сільськогосподарського виробництва, розвиток альтернативних видів 
економічної діяльності у сільській місцевості; стимулювання зайнятості 
населення в сільській місцевості поза сферою сільськогосподарського 
виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу, сільськогосподарської 
кооперації, сільського туризму, народних ремесел і промислів, підприємств 
сфери послуг, збору та переробки дикорослих ягід і грибів, лікарської сировини 
тощо»; що відповідає операційній цілі: «Створення умов для поширення 
позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської 
місцевості» цілі №1 «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів» 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. 

Основною метою проекту є проведення дистанційного навчання 
організації та веденню різних видів бізнесу, які забезпечать диверсифікацію 
сільськогосподарського виробництва і стимулювання зайнятості населення в 
сільській місцевості. Складовою проекту також є організація консалтингового 
супроводу бізнес-діяльності у сільській місцевості протягом 6 місяців після 
успішного завершення навчання не менш ніж 5000 осіб, які вирішили займатись 
таким видом бізнесу, який зможе забезпечити диверсифікацію 
сільськогосподарського виробництва у сільській місцевості. Програма навчання 
має охопити не менше ніж 10000 осіб з 24 областей України, окрім територій, 
визначених тимчасово окупованими. Кожний бажаючий вчитись зможе обирати 
найбільш цікавий для себе напрямок з 50 різних напрямів, включаючи розвиток 
аграрного бізнесу, сільського туризму, народних ремесел і промислів, 
підприємств сфери послуг, збору та переробки дикорослих ягід і грибів, 
лікарської сировини тощо.  

Після завершення навчання учасники Всеукраїнського мережевого бізнес-

інкубатора матимуть бізнес-план для його подальшої реалізації. Зокрема, якщо 
бізнес-план буде відповідати вимогам для отримувачів  державної фінансової 
підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських 
господарств (далі – Укрдержфонд), його буде розглянуто відповідно до 
встановлених для процедур. Крім того, розробникам бізнес-планів буде 
запропонована можливість пошуку бізнес-партнерів за допомогою інтернет-

майданчика «Біржа ділових контактів» порталу Всеукраїнського мережевого 
бізнес-інкубатора, діяльність якого буде спрямована на пошук інвесторів та 
експертів з впровадження інноваційних технологій, необхідних для ведення 
обраного бізнесу; на пошук постачальників обладнання, матеріалів і 
комплектуючих для втілення бізнес-плану; на пошук торгівельних мереж, 
маркетингових і логістичних компаній, зацікавлених в товарах і послугах, які 
будуть вироблятись в результаті втілення бізнес-плану. 
 Обсяг коштів для реалізації проекту: 14172560 грн. 

Джерела фінансування проекту: кошти, державного бюджету, отримані 
від Європейського Союзу (12500000 грн.), власні кошти (1672560 грн.). 



 

ІІ ОПИС ПРОЕКТУ 

 

2.1. Актуальність проекту 

 

 Аграрна структура сьогодні, при якій збільшується концентрація земель 
агрохолдингів, що спеціалізуються на вирощуванні високорентабельних та 
монокультур олійної та зернової груп, а виробництвом трудомісткої 
плодоовочевої та м'ясо-місткої продукції займаються дрібні селянські 
господарства та фермери, є незбалансованою. Це в свою чергу, не передбачає 
розвитку села, створення нових робочих місць, зниження цін на продукти 
харчування. Розвиток диверсифікації сільськогосподарського виробництва і 
кооперації у сільській місцевості дозволить використовувати переваги великого 
товарного виробника і враховувати інтереси сільських товаровиробників, 
сприятиме відродженню села. Проект «Створення Всеукраїнського мережевого 
бізнес-інкубатора для диверсифікації сільськогосподарського виробництва і 
розвитку кооперації у сільській місцевості» спрямований на розв’язання даної 
проблеми. 

Загальна ціль проекту «Створення Всеукраїнського мережевого бізнес-

інкубатора для диверсифікації сільськогосподарського виробництва і розвитку 
кооперації у сільській місцевості» – створення умов для диверсифікації 
сільськогосподарського виробництва і розвитку кооперації у сільській 
місцевості цілком узгоджена із завданнями Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року та Планом заходів з її реалізації.  

Проект матиме значний ступінь впливу на досягнення очікуваних 
результатів програмного напрямку «Сільський розвиток» і спрямований на 
виконання завдання: «Диверсифікація сільськогосподарського виробництва, 
розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості; 
стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою 
сільськогосподарського виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу, 
сільськогосподарської кооперації, сільського туризму, народних ремесел і 
промислів, підприємств сфери послуг, збору та переробки дикорослих ягід і 
грибів, лікарської сировини тощо»; що відповідає операційній цілі: «Створення 
умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, 
розвиток сільської місцевості» цілі №1 «Підвищення рівня 
конкурентоспроможності регіонів» Державної стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 року. 

Географічні та соціально-демографічні масштаби позитивного впливу 
результатів реалізації проекту: вигоду отримають усі сільські громади 24 

областей України, окрім територій, визначених тимчасово окупованими. 

Заплановані види діяльності за проектом цілком відповідають оціночній 

вартості проекту. 
Ступінь отримання інших економічних вигід: реалізація проекту 

сприятиме створенню та наданню нових послуг, створенню нових видів 

продукції, збільшенню ефективності виробництва. 
Рівень позитивного соціального впливу очікується досить високий, тому 

що диверсифікація виробництва передбачає створення нових видів продукції та 



послуг, що сприятиме збереженню та створенню нових робочих місць, 
підвищенню рівня заробітної плати та покращенню добробуту населення у 24 

областях України, окрім територій, визначених тимчасово окупованими. 
До програми курсів дистанційного навчання входить модуль з основ 

екологічної безпеки, який надасть слухачам інформацію щодо заходів зниження 

негативного впливу на довкілля в результаті різних видів діяльності, що в 

майбутньому буде мати позитивний екологічний вплив. 
До інноваційної складової проекту входитиме впровадження організації 

консалтингового супроводу бізнес-діяльності у сільській місцевості протягом 

після завершення навчання. Кожний бажаючий вчитись зможе обирати 
найбільш цікавий для себе напрямок з 50 різних напрямів, включаючи розвиток 
аграрного бізнесу, сільського туризму, народних ремесел і промислів, 
підприємств сфери послуг, збору та переробки дикорослих ягід і грибів, 
лікарської сировини тощо. 

Проведення дистанційного навчання організації та веденню різних видів 
бізнесу забезпечать диверсифікацію сільськогосподарського виробництва і 
стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості. Складовою проекту 
є організація консалтингового супроводу бізнес-діяльності у сільській 
місцевості протягом 6 місяців після завершення навчання. Програма навчання 
має охопити не менше ніж 10000 осіб з 24 областей України (окрім територій, 
визначених тимчасово окупованими). Кожний бажаючий вчитись зможе 
обирати найбільш цікавий для себе напрямок з 50 різних напрямів, включаючи 
розвиток аграрного бізнесу, сільського туризму, народних ремесел і промислів, 
підприємств сфери послуг, збору та переробки дикорослих ягід і грибів, 
лікарської сировини тощо. Ці 50 напрямів навчання у Всеукраїнському 
мережевому бізнес-інкубаторі будуть визначені серед запропонованого 
проектом переліку із 70 видів підприємницької діяльності – шляхом 
рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають у 24 областях 
України (окрім територій, визначених тимчасово окупованими). За допомогою 
тендерів буде визначено 5 навчальних закладів, кожний з яких розробить 
програми навчання за 50 напрямами та типові бізнес-плани. А також 
забезпечить проект викладацькими та консалтинговими послугами під час 
проведення курсів дистанційного навчання. 

Після завершення навчання учасники Всеукраїнського мережевого бізнес-

інкубатора матимуть бізнес-план для його подальшої реалізації. Зокрема, якщо 
бізнес-план буде відповідати вимогам для отримувачів  державної фінансової 
підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських 
господарств (далі – Укрдержфонд), його буде розглянуто відповідно до 
встановлених для процедур. Крім того, розробникам бізнес-планів буде 
запропонована можливість пошуку бізнес-партнерів за допомогою інтернет-

майданчика «Біржа ділових контактів» порталу Всеукраїнського мережевого 
бізнес-інкубатора, діяльність якого буде спрямована на пошук інвесторів та 
експертів з організації бізнесу і впровадження інноваційних технологій, 
необхідних для ведення обраного бізнесу; на пошук постачальників 
обладнання, матеріалів і комплектуючих для втілення бізнес-плану; на пошук 
торгівельних мереж, маркетингових і логістичних компаній, зацікавлених в 
товарах і послугах, які будуть вироблятись в результаті реалізації бізнес-плану. 



Для створення «Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора для 
диверсифікації сільськогосподарського виробництва і розвитку кооперації у 
сільській місцевості» на першій фазі реалізації проекту в центральному офісі 
Укрдержфонду буде облаштований майданчик для відео-трансляції виступів 
викладачів, а в кожному з 24 регіональних відділень Укрдержфонду в 24 
областях України буде встановлено мультимедійне обладнання для 
дистанційного навчання за технологією IPTV – в режимі аудіовізуального 
інтерактивного спілкування з тренерами (спілкування в режимі on-line) або для 
навчання шляхом використання мультимедійних систем дистанційного 
навчання, створених на основі відеозаписів тренінгів, що вже відбулись, і 
супроводу навчання консультантами-тюторами. 

За кожним з 50 навчальних напрямів викладання буде проводитись на 
майданчику для відео-трансляції, облаштованому у центральному офісі 
Укрдержфонду. При цьому викладання навчальних матеріалів буде включати 
не лише питання організації конкретного виду бізнесу і впровадження 
відповідних технологічних процесів, а й зосереджуватись на розгляді 
практичних питань маркетингу. Для підвищення ефективності навчання 
викладання навчального матеріалу буде супроводжуватись демонстрацією 
відеозаписів інтерв’ю з бізнесменами, що вже працюють у тій сфері, якій 
присвячено поточний тренінг.  

У той час, коли тренер буде викладати навчальний матеріал на 
майданчику для відео-трансляції, на території 24 регіональних відділень 
Укрдержфонду будуть збиратись діючі підприємці, які бажають 
диверсифікувати свій бізнес у сільській місцевості, а також початківці, які 
бажають розпочати свою підприємницьку діяльність на селі. Таке дистанційне 
навчання за одним конкретним напрямом в режимі on-line спілкування з 
тренером учасників з усіх 24 регіонів України буде проходити близько 100 осіб: 
від 2 до 7 учасників на майданчиках кожного з 24 регіональних відділень 
Укрдержфонду. Таким чином, протягом першого року реалізації проекту в 
режимі дистанційного навчання on-line за 50 напрямами ведення бізнесу у 
сільській місцевості пройде навчання не менше ніж 5000 осіб.  

При цьому буде проводитись відеозапис кожного з таких on-line тренінгів 
і на основі цих відеозаписів буде створено 50 мультимедійних курсів 

дистанційного навчання для самостійного навчання усіх бажаючих отримати 
знання за цими бізнес-напрямами. Кожний із створених 50 мультимедійних 
курсів дистанційного навчання протягом наступного року буде використаний 
не менше двох разів кожним з 24 регіональних відділень Укрдержфонду, які 
проведуть відповідні навчальні трансляції на своїй території. В результаті 
планується, що участь у тренінгах за допомогою мультимедійних курсів 

дистанційного навчання пройде не менше 4000 осіб завдяки проведенню двох 
тренінгів за наявності від 1 до 5 учасників у кожному з 24 регіональних 
відділень Укрдержфонду по кожному з 50 напрямів ведення бізнесу. 

Водночас, створені 50 мультимедійних курсів дистанційного навчання 
будуть розміщені у «Центрі дистанційного навчання» інтернет-порталу 
Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора і знаходитимуться у відкритому 
доступі у мережі Інтернет. У зв’язку з цим очікується, що такими під час 
реалізації проекту скористається додатково не менше ніж 1000 осіб, яким не 



знадобиться для навчання їхати у відділення Укрдержфонду до обласних 
центрів. 

Кожний, хто пройшов навчання за обраним напрямом бізнесу, 
отримуватиме статус учасника Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора і 
матиме можливість протягом 6 місяців після завершення навчання 
скористатись безкоштовними консультаціями з питань реалізації бізнес-плану 
від відповідних експертів, закріплених за кожним з 50 бізнес-напрямів. Крім 
консультацій учасники бізнес-інкубатора матимуть можливість використання 
інтернет-майданчика «Біржа ділових контактів» порталу Всеукраїнського 
мережевого бізнес-інкубатора, а саме: зможуть розміщувати свої пропозиції для 
потенційних інвесторів і ділових партнерів; отримувати знижки від 
постачальників обладнання, матеріалів і комплектуючих – партнерів бізнес-

інкубатора; розміщувати прайс-листи на свої товари і послуги з метою пошуку 
клієнтів. 

В результаті реалізації проекту «Створення Всеукраїнського мережевого 
бізнес-інкубатора для диверсифікації сільськогосподарського виробництва і 
розвитку кооперації у сільській місцевості»  навчанням безпосередньо у мережі 
з 24 регіональних відділень Укрдержфонду буде охоплено не менше ніж 10000 
осіб – діючих підприємців, які бажають диверсифікувати і розвинути свій 
бізнес у сільській місцевості, а також початківців, які бажають розпочати свою 
підприємницьку діяльність на селі. З них не менше ніж 5000 осіб 
скористаються консалтинговими послугами бізнес-інкубатора і зможуть 
підтвердити ефективність проекту через співставлення показників своєї 
економічної діяльності: до початку навчання і після участі у проекті. Крім того, 
в результаті реалізації проекту буде створено 50 мультимедійних курсів 

дистанційного навчання за актуальними напрямами диверсифікації 
сільськогосподарського виробництва і стимулювання зайнятості на селі; а 
також створено високотехнологічну систему телекомунікацій Укрдержфонду, 
яка і надалі зможе забезпечувати підтримку розвитку підприємництва у 
сільській місцевості. 
 



 

2.2. Цілі та результати проекту 

 

 Загальна ціль проекту «Створення Всеукраїнського мережевого бізнес-

інкубатора для диверсифікації сільськогосподарського виробництва і розвитку 
кооперації у сільській місцевості» – створення умов для диверсифікації 
сільськогосподарського виробництва і розвитку кооперації у сільській 
місцевості цілком узгоджена із завданнями Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року та Планом заходів з її реалізації. А саме, із 
загальною ціллю «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів» 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та 

операційною ціллю «Створення умов для поширення позитивних процесів 
розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості». 
 Конкретна ціль 1. Створення курсів дистанційного навчання організації 
та веденню різних видів бізнесу та подальшого консалтингового супроводу 
бізнес-діяльності, які забезпечать диверсифікацію сільськогосподарського 
виробництва і стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості. 
Програма навчання має охопити не менше ніж 10000 осіб з 24 областей України 
(окрім територій, визначених тимчасово окупованими) за 50 різними 
напрямами ведення бізнесу у сільській місцевості, що у подальшому сприятиме 
її розвитку. 
 Результат 1.1 Проведення тренінгів за 50 напрямами ведення бізнесу у 
сільській місцевості. Протягом першого року реалізації проекту в режимі 
дистанційного навчання on-line за 50 напрямами ведення бізнесу у сільській 
місцевості пройде навчання не менше ніж 5000 осіб.  

 Результат 1.2 Створення 50 мультимедійних курсів дистанційного 
навчання для навчання усіх бажаючих отримати знання за цими бізнес-

напрямами. Кожний із створених курсів протягом наступного року буде 
використаний не менше двох разів кожним з 24 регіональних відділень 
Укрдержфонду, які проведуть відповідні навчальні трансляції на своїй 
території. Планується, що участь у тренінгах за допомогою мультимедійних 
курсів дистанційного навчання пройде не менше 4000 осіб завдяки проведенню 
двох тренінгів при наявності від 1 до 5 учасників. А також під час реалізації 
проекту додатково курсами зможе скористатися не менше ніж 1000 осіб, яким 
не знадобиться для навчання їхати у відділення Укрдержфонду до обласних 
центрів. 
 Результат 1.3 Забезпечення консалтингового супроводу бізнес-діяльності 
у сільській місцевості після завершення навчання та проходження курсу 
навчання протягом 3 місяців у бізнес-інкубаторі. Учасники, що успішно 
закінчили навчання, зможуть після завершення навчання пройти протягом 3 
місяців курс навчання у бізнес-інкубаторі і протягом 6 місяців скористатись 
безкоштовними консультаціями з питань реалізації свого бізнес-плану від 
відповідних експертів, закріплених за кожним з 50 бізнес-напрямів. Програма 
навчання має охопити не менше ніж 5000 осіб з 24 областей України (окрім 
територій, визначених тимчасово окупованими). 



Результат 1.4 Створення інтернет-майданчика «Біржа ділових контактів» 
порталу Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора, за допомогою якого 
учасники зможуть розміщувати свої пропозиції для потенційних інвесторів і 
ділових партнерів; отримувати знижки від постачальників обладнання, 
матеріалів і комплектуючих – партнерів бізнес-інкубатора; розміщувати прайс-

листи на свої товари і послуги з метою пошуку клієнтів тощо. 



 

2.3 Детальний опис діяльності за проектом 

 

Результат 1.1 Проведення тренінгів за 50 напрямами ведення 
бізнесу у сільській місцевості 

Вид діяльності 1.1.1 Придбання обладнання для організації студії для 
відео-трансляцій і виступів викладачів та 
облаштування приміщень 24 регіональних відділень 
мультимедійним обладнанням для дистанційного 
навчання 

Орієнтована тривалість 30 місяців 

Опис Для проведення курсів дистанційного навчання в 
центральному офісі Укрдержфонду та 24 
регіональних відділеннях буде придбано та 
встановлено наступне обладнання: відео обладнання, 
фото обладнання, звукове обладнання, телевізійний 
екран, комп’ютерну техніку, оргтехніку, комутацію, 
ліцензійне програмне забезпечення (офісне та 
спеціалізоване), банери, додаткове обладнання; сервіс 
відеоконференцзв’язку Webex; високошвидкісне 
підключення до мережі Інтернет (див. Додатки) 

Цільова група (групи) Постачальники обладнання, спеціалісти з 
встановлення обладнання та сервісу 
відеоконференцзв’язку Webex, спеціалісти з 
підключення до мережі Інтернет, спеціалісти групи 
проекту 

Вид діяльності 1.1.2 Розробка софту дистанційного навчання та бізнес-

інкубатора 

Орієнтована тривалість 30 місяців 

Опис Проведення рейтингового інтернет-голосування 
громадян, які проживають у 24 областях України 
(окрім територій, визначених тимчасово 
окупованими), яким буде визначено 50 напрямів 
навчання у Всеукраїнському мережевому бізнес-

інкубаторі із запропонованих 70, розміщення 
створених 50 мультимедійних курсів дистанційного 
навчання для самостійного навчання, розміщення 
бізнес-інкубатора, розміщення інтернет-майданчика 
«Біржа ділових контактів» потребує придбання софту 

Цільова група (групи) спеціалісти з розробки та обслуговування софту 

Вид діяльності 1.1.3 Розробка курсів дистанційного навчання організації 
та веденню різних видів бізнесу, які забезпечать 
диверсифікацію сільськогосподарського виробництва 
і стимулювання зайнятості населення в сільській 
місцевості, розробка демонстраційного бізнес-плану 



та проведення он-лайн тренінгів. Теми курсів 
представлені у табл. 1 (див. Додатки) 

Орієнтована тривалість 2 місяці 
Опис Розробка курсів дистанційного навчання організації 

та веденню 50 різних видів бізнесу, які забезпечать 
диверсифікацію сільськогосподарського виробництва 
і стимулювання зайнятості населення в сільській 
місцевості. Зразки курсів наведені у табл. 2-11(див. 
Додатки) 

Цільова група (групи) Викладачі навчальних закладів, тренери, які відібрані 
для розробки та проведення дистанційного навчання 

Вид діяльності 1.1.4 Відео-зйомка інтерв’ю з бізнесменами, які створили 
бізнес за напрямами тренінгів 

Орієнтована тривалість  2 місяці 
Опис Для підвищення ефективності навчання викладання 

навчального матеріалу буде супроводжуватись 
демонстрацією відеозаписів інтерв’ю з бізнесменами, 
що вже працюють у тій сфері, якій присвячено 
поточний тренінг, будуть представлені історії їх 
успіху 

Цільова група (групи) Знімальна група, фермери, бізнесмени, що розвивають 
свій бізнес у сільській місцевості 

Вид діяльності 1.1.5 Проведення інформаційної кампанії 
Орієнтована тривалість Періодично протягом 2,5 року 

Опис Проведення інформаційної кампанії: розміщення 
інформації про курси дистанційного навчання на 
інформаційних сайтах, у місцевих регіональних 
газетах та журналах; розміщення відеороликів на 
місцевих регіональних каналах; розміщення 
інформаційних банерів 

Цільова група (групи) Спеціалісти групи проекту, спеціалісти з піар 
технологій (контракт) 

Вид діяльності 1.1.6 Організація трансляції та відеозапису он-лайн 
тренінгів 

Орієнтована тривалість 1 рік 

Опис Для кожного тренінгу буде проводитись організаційна 
підготовка, яка включатиме організацію проведення 
тренінгу в центральному офісі та контроль підготовки 
і проведення тренінгу у 24 регіональних відділеннях 
Укрдержфонду. Під час проведення тренінгу буде 
проходити відеозапис.  

Цільова група (групи) Знімальна група, спеціалісти групи проекту, 
регіональні відділення Укрдержфонду, навчальні 
заклади: викладачі, тренери 

Результат 1.2 Створення 50 мультимедійних курсів дистанційного 
навчання 



Вид діяльності 1.2.1 Створення 50 мультимедійних курсів дистанційного 
навчання для подальшого використання в офф-лайн; 
архівування  та розміщення курсу на софті 
дистанційного навчання 

Орієнтована тривалість 1 рік 

Опис На основі відеозаписів усіх тренінгів буде створено 50 

мультимедійних курсів дистанційного навчання для 
самостійного навчання усіх бажаючих отримати 
знання за цими бізнес-напрямами. Кожний із 
створених 50 мультимедійних курсів дистанційного 
навчання протягом наступного року буде 
використаний не менше двох разів кожним з 24 
регіональних відділень Укрдержфонду, які проведуть 
відповідні навчальні трансляції на своїй території 

Цільова група (групи) ІТ спеціалісти, спеціалісти групи проекту, регіональні 
відділення Укрдержфонду, викладачі, тренери 

Вид діяльності 1.2.2 Проведення навчання офф-лайн 

Орієнтована тривалість 1,5 року 

Опис Участь у тренінгах за допомогою мультимедійних 
курсів дистанційного навчання пройде не менше 4000 
осіб завдяки проведенню двох тренінгів при наявності 
від 1 до 5 учасників. А також під час реалізації 
проекту додатково курсами зможе скористатися не 
менше ніж 1000 осіб, яким не знадобиться для 
навчання їхати у відділення Укрдержфонду до 
обласних центрів. Під час такого навчання буде 
проводитись облік кількості студентів, а також 
тюторство, яке передбачає роботу по системі 
«запитання-відповіді» 

Цільова група (групи) Спеціалісти групи проекту, регіональні відділення 
Укрдержфонду, викладачі, тренери 

Результат 1.3 Забезпечення консалтингового супроводу бізнес-

діяльності у сільській місцевості після завершення 
навчання та проходження курсу навчання протягом 3 
місяців у бізнес-інкубаторі 

Вид діяльності 1.3.1 Розробка та проведення курсу навчання у бізнес-

інкубаторі 
Орієнтована тривалість 3 місяці 
Опис Учасники, що успішно закінчили навчання, зможуть 

після завершення навчання пройти протягом 3 місяців 
курс навчання у бізнес-інкубаторі і протягом 6 місяців 
скористатись безкоштовними консультаціями з 
питань реалізації свого бізнес-плану від відповідних 
експертів, закріплених за кожним з 50 бізнес-

напрямів. Програма навчання має охопити не менше 
ніж 5000 осіб з 24 областей України (окрім територій, 



визначених тимчасово окупованими). 
Цільова група (групи) Викладачі, тютори 

Вид діяльності 1.3.2 Консультування учасників проекту, які вирішили 
диверсифікувати свій бізнес або розпочати новий  

Орієнтована тривалість 6 місяців 

Опис Учасники, що успішно закінчили навчання, зможуть 
протягом 6 місяців після завершення навчання 
скористатись безкоштовними консультаціями з 
питань реалізації свого бізнес-плану від відповідних 
експертів, закріплених за кожним з 50 бізнес-

напрямів. Програма навчання має охопити не менше 
ніж 5000 осіб з 24 областей України (окрім територій, 
визначених тимчасово окупованими) 

Цільова група (групи) Експерти, тренери 

Вид діяльності 1.3.3 Створення та обслуговування інтернет-майданчика 
«Біржа ділових контактів» порталу Всеукраїнського 
мережевого бізнес-інкубатора 

Орієнтована тривалість 2 роки 

Опис Створений інтернет-майданчик буде запропонований 
для використання розробникам бізнес-планів з метою 
пошуку бізнес-партнерів. Його діяльність буде 
спрямована на пошук інвесторів та експертів з 
організації бізнесу і впровадження інноваційних 
технологій, необхідних для ведення обраного бізнесу; 
на пошук постачальників обладнання, матеріалів і 
комплектуючих для втілення бізнес-плану; на пошук 
торгівельних мереж, маркетингових і логістичних 
компаній, зацікавлених в товарах і послугах, які 
будуть вироблятись в результаті реалізації бізнес-

плану. 
Цільова група (групи) IT спеціалісти, група проекту 

 

  

Проект не передбачає отримання додаткової дозвільної документації, а 
також проектно-кошторисної документації у зв’язку з відсутністю будівельних 
робіт. Фінансування проекту з державного бюджету становить                      
12500000 гривень, фінансування з інших джерел (власні кошти замовника на 
утримання офісу проекту) – 1672560 гривень (гарантійний лист додається). 



2.4. Календарний план-графік впровадження діяльності за проектом 

Рік 1 

 Півріччя 1 Півріччя 2 Орган, що 
забезпечує 
виконання 

Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Види діяльності              

1.1.1 Придбання 
обладнання  

            Замовник 
проекту 

1.1.2 Розробка 

софту 
дистанційного 
навчання та 
бізнес-інкубатора 

            Замовник 
проекту 

1.1.3 Розробка 
курсів 
дистанційного, 
розробка 
демонстраційного 
бізнес-плану та 
проведення он-

лайн тренінгів 

            Навчальні 
заклади 

1.1.4 Відео-

зйомка інтерв’ю з 
бізнесменами 

            Замовник 
проекту 

1.1.5 Проведення 
інформаційної 
кампанії 

            Рекламна 
агенція 

1.1.6 Організація 
трансляції та 
відеозапису он-

лайн тренінгів 

            Замовник 
проекту 

1.2.1 Створення 
50 

мультимедійних 
курсів 
дистанційного 
навчання 

            Замовник 
проекту 



1.2.2 Проведення 
навчання офф-

лайн 

            Замовник 
проекту 

1.3.3 Створення 
та 
обслуговування 
інтернет-

майданчика 
«Біржа ділових 
контактів»  

             

 

Для наступних років 

Вид діяльності Півріччя 
3 

Півріччя 4 Півріччя 5 Півріччя 6 Орган, що 
забезпечує 
виконання 

1.2.2 Проведення 
навчання офф-

лайн 

    Замовник 
проекту 

1.3.1 Розробка та 
проведення курсу 
навчання у 
бізнес-інкубаторі 

    Навчальний 
заклад 

1.3.2 Консуль-

тування учасни-

ків бізнес-

інкубатору 

    Навчальний 
заклад 

1.3.3 Створення 
та обслугову-

вання інтернет-

майданчика 
«Біржа ділових 
контактів»  

    Замовник 
проекту 



2.5. Можливі ризики, пов’язані із впровадженням проекту 

 

Ризики Ймовірність Стратегія мінімізації 
ризиків 

Внутрішні Не залучити 
достатню 
кількість 
слухачів для 
навчання у 
бізнес-

інкубаторі 

Низька, оскільки в 
Україні на сьогодні 
зареєстровано близько 
40 000 фермерських 
господарств, які будуть 
зацікавлені у навчанні, 
а також інші особи, які 
бажають створити 
власний бізнес у 
сільській місцевості 

Проведення рекламної 
кампанії: розміщення 
інформації про проект на 
місцевих регіональних 

каналах,  інформаційних 
сайтах, у регіональних 
друкованих виданнях, 
банерах та інших 
інформаційних ресурсах; 

висвітлення переваг 
навчання у бізнес-

інкубаторі 
Зовнішні Інфляційні 

ризики 

Середня, оскільки  
середній рівень індексу 
інфляції у 2017 році 
становить 108,1%, а 
прогнозований рівень 
інфляції у 2018 році – 

7% 

Під час складання 
бюджету проекту 
враховано  прогнозований 
рівень інфляції 

 



2.6. Сталість результатів проекту 

 

В результаті реалізації проекту буде створено 50 мультимедійних курсів 
дистанційного навчання за актуальними напрямами диверсифікації 
сільськогосподарського виробництва і стимулювання зайнятості на селі, а 
також створено високотехнологічну систему телекомунікацій Укрдержфонду, 
яка і надалі зможе забезпечувати підтримку розвитку підприємництва у 
сільській місцевості. 

Спроможність та надійність джерел подальшого фінансування діяльності 
та заходів за проектом: оскільки у сільській місцевості на сьогодні доступ до 

мережі Інтернет не досить високий, обладнання для дистанційного навчання 

буде використовуватись Укрдержфондом не менше ніж 5 років після 

завершення проекту для проведення курсів дистанційного навчання. Досить 

висока інституційна сталість буде забезпечуватись завдяки тому, що у 

структуру Укрдержфонду входять 24 регіональні відділення у всіх областях 

України, завдяки яким будуть підтримуватись результати проекту після його 

завершення. Витрати на оренду офісів регіональних відділень та на комунальні 
й інші послуги як під час реалізації проекту, так і після нього забезпечуються 

Укрдержфондом. 
Український державний фонд підтримки фермерських господарств 

набуде повноважень власника інтелектуальних об’єктів, а саме: 50 

мультимедійних курсів дистанційного навчання за актуальними напрямами 
диверсифікації сільськогосподарського виробництва і стимулювання зайнятості 
на селі, одержаних за результатами проекту. За допомогою 24 регіональних 

відділень Укрдержфонду будуть проводитись курси дистанційного навчання 

для бажаючих розвивати свій бізнес у сільській місцевості, що позитивно 

вплине в подальшому на розвиток місцевого потенціалу та вирішення 

проблемних питань у регіонах України, окрім територій, визначених тимчасово 

окупованими, які стосуються диверсифікації сільськогосподарського 
виробництва і розвитку кооперації у сільській місцевості. 

Політична сталість проекту: проект матиме вплив на поліпшення 
підприємницького середовища та інвестиційного клімату, розвитку бізнесу у 
сільській місцевості у всіх регіонах України, окрім територій, визначених 

тимчасово окупованими. Стійка політична прихильність до вирішення питання 
покращення матеріально-фінасового становища сільського населення, 
створення організаційних, правових та фінансових передумов для розвитку 
фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів. 

 



2.7. Структура управління проектом 

 

 Пропонована організаційна структура проекту наведена на рис. 2.7.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Рис. 2.7.1 Організаційна структура проекту 

 

Керівник проекту буде виконувати наступні функції: 
- координація та управління проектом; 
- відбір спеціалістів для групи проекту; 
- забезпечення оперативної комунікації з партнерами проекту; 
- коротко- та довгострокове планування фінансових та інших заходів, 

пов’язаних із реалізацією проекту; 
- координація співпраці учасників проекту; 
- реалізація інших заходів у рамках проекту. 
Група проекту буде виконувати наступні функції: 
- надання допомоги Керівнику проекту під час виконання повсякденних 

організаційних, адміністративних та інших завдань; 
- ведення документообігу за проектом; 
- участь у координації співпраці з учасниками проекту; 
- організація та контроль проведення заходів за проектом; 
- підготовка звітів про проведену роботу за проектом на запит Керівника 

проекту; 
- організація проведення інформаційної кампанії проекту; 
- реалізація інших завдань у рамках проекту. 
IT-спеціаліст буде виконувати наступні функції: 

Керівник замовника 
проекту 

Керівник проекту 
 

Група проекту: 

3 спеціалісти 
 

24 регіональні 
відділення 



- надання практичної допомоги 24 регіональним відділенням 
Укрдержфонду з підключення та користування мультимедійним 
обладнанням для дистанційного навчання;  

- виконання інших завдань у рамках проекту. 
Загальний досвід реалізації проектів ініціатора проекту: упродовж 2007 – 

2010 рр. за ініціативою директора Департаменту науково-освітнього 

забезпечення та розвитку підприємництва на селі  Мінагрополітики та під його 
керівництвом створено проектну групу у складі представників Таврійського 
національного університету, Сімферопольського філіалу інституту 
«Укрпроект», фірми ЕКОММ (представник американської компанії ESRI) та 
Сакської райдержадміністрації з розробки та впровадження проекту нового 
Українського курорту площею понад 5 тис. га на приморських територіях 
Сакського району. У 2012-2014 роках: "ІнтерМедикалЕкосіті" – новий 
реабілітаційний центр на Арабатській стрілці в Генічеському районі 
Херсонської області; проект "Східний Крим" – рекреаційне освоєння територій 

, розташованих між містами Феодосія та Керч; проект "Технополіс П’ятихатки" 

– створення технопарку біля м. Харків. У 2015 році розроблено проект щодо 
створення кластера на території Бериславського та Каховського районів 

Херсонської області, а також м. Нова Каховка Автономної республіки Крим. 
Досвід діяльності замовника з тематики проекту: у 2017 році 

Укрдержфондом було створено та введено в дію курс дистанційного навчання 
для фермерів щодо отримання поворотної фінансової допомоги від держави. 
Завдяки курсу кожен бажаючий може підготувати бізнес-план і пакет 
документів для того, щоб взяти участь у конкурсі на отримання державної 
фінансової підтримки за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам». Даний курс крім загальних навчальних 
аудіовізуальних матеріалів включає відеозаписи інтерв’ю з фермерами, які вже 
скористалися такою підтримкою для розвитку своїх господарств і стали 
успішними. 



2.8. Механізм моніторингу та оцінки проекту 

 

 Внутрішній моніторинг та координація дій за проектом 
здійснюватиметься керівником проекту та групою проекту за допомогою даних, 
що будуть передані з 24 регіональних відділень, а також центрального офісу. В 
частині моніторингу планується постійний збір інформації про: 

- кількість проведених заходів, а саме: навчальних тренінгів, навчальних 
курсів, наданих консультацій, кількість проведених групових 
консультацій та круглих столів; 

- кількість слухачів, які пройшли навчання; 
- кількість підготовлених слухачами бізнес-планів; 
- кількість осіб, які скористалися безкоштовними консультаціями з питань 

реалізації свого бізнес-плану від відповідних експертів, закріплених за 
кожним з 50 бізнес-напрямів; 

- кількість осіб, які виявили бажання навчатися у бізнес-інкубаторі; 
- кількість осіб, які скористалися консультаціями тренерів бізнес-

інкубатору; 
- кількість розміщених пропозицій учасників на інтернет-майданчику 

«Біржа ділових контактів» порталу Всеукраїнського мережевого бізнес-

інкубатора; 
- кількість запитів на пошук інвесторів на інтернет-майданчику «Біржа 

ділових контактів» порталу Всеукраїнського мережевого бізнес-

інкубатора; 
- кількість запитів з пошуку партнерів для кооперації на інтернет-

майданчику «Біржа ділових контактів» порталу Всеукраїнського 
мережевого бізнес-інкубатора; 

- кількість слухачів курсів дистанційного навчання в режимі офф-лайн; 

- кількість слухачів мультимедійних курсів дистанційного навчання, що 
будуть розміщені у «Центрі дистанційного навчання» інтернет-порталу 
Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора, за допомогою 
калькулятора відвідувань порталу. 

Такі заходи нададуть змогу у випадку виникнення непередбачених 
результатів вчасно втрутитись для  врегулювання ситуації. 

З метою здійснення оцінки проекту буде використана інформація 
моніторингу проекту, а також будуть задіяні такі методи як анкетування та 
інтерв’ювання учасників навчання, що надасть змогу вчасно корегувати 
проведення видів діяльності за проектом. В результаті аналізу отриманої 
інформації буде підготовлений звіт про дії і конкретні результати за період, 
який готується звіт, з висновками, планом дій на наступний період, із 
прогнозом та результатами щодо досягнення конкретної та загальної цілей 
проекту. 



 

ДОДАТКИ 

 

           Табл. 1 

Теми курсів дистанційного навчання 

 

№ п/п Назва курсу 

Основні модулі, що складають загальну частину, та основи яких обов’язково 
входять до кожного курсу навчання   

1 Отримання фінансової підтримки через Український державний фонд 
підтримки фермерських господарств 

2 Основи бізнесу та підприємництва 

3 Основи менеджменту 

4 Тайм-менеджмент: як керувати своїм часом 

5 Стратегічне управління 

6 Фінансовий менеджмент 

7 Створення фермерського господарства 

8 Маркетинг 

9 Управління проектами 

10  Бізнес-план: типова структура та основні аспекти підготовки 

11 Фермерські машини та обладнання 

12  Машини та механізми виробничих процесів у тваринництві 
13 Технологія переробки сільськогосподарської продукції 
14 Основи екології та безпеки продукції 
15 Економіка та організація сільськогосподарського виробництва 

16 Основи охорони праці 
17  Автоматизація виробництва 

18 Машиновикористання у рослинництві 
19 Енергоефективність для фермерського бізнесу 

20 Органічне виробництво 

21 Стандарти якості 
22 Ветеринарія 

23 Основи оподаткування 

24 Трудові відносини 

 

Курси дистанційного навчання 

1 Вирощування, зберігання, збут часнику  

2 Вирощування, зберігання, переробка, збут грибів 

3 Вирощування салатів і зелені, вирощування пряних трав, збут 

4 Вирощування лікарських трав, переробка, зберігання, реалізація 

5 Вирощування нішевих олійних культур, , зберігання, переробка, збут 

6 Вирощування гарбузів, зберігання, переробка, збут 

7 Вирощування розсади, зберігання, переробка, збут 

8 Вирощування технічних культур в сфері рослинництва (сорго), 



зберігання, переробка, збут 

9 Вирощування гречки, , зберігання, переробка, збут 

10 Вирощування жита, зберігання, переробка, збут 

11 Вирощування саджанців, зберігання, переробка, збут 

12 Садівництво: вирощування яблук, груш, вишень, черешень, персиків, 
слив, абрикос; зберігання, переробка, збут 

13 Виноградарство6 вирощування, зберігання, переробка, збут 

14 Вирощування малини, зберігання, переробка, збут 

15 Вирощування ожини, зберігання, переробка, збут 

16 Вирощування лохини, зберігання, переробка, збут 

17 Вирощування смородини, зберігання, переробка, збут 

18 Вирощування овочів у теплицях, зберігання, переробка, збут 

19 Вирощування бахчевих культур, зберігання, переробка, збут 

20 Вирощування картоплі, зберігання, переробка, збут 

21 Вирощування моркві,буряка, капусти; зберігання, переробка, збут 

22 Вирощування цибулі, зберігання, переробка, збут 

23 Бджолярство 

24 Сироваріння 

25 Вирощування осетрових, вирощування ставкових риб, вирощування 
устриць 

26 Розведення великої рогатої худоби (м'ясо, молоко, шкура) 
27  Розведення овець і кіз (м'ясо, молоко, вовна) 
28 Розведення кролів, збут готової продукції 
29 Розведення нутрій, збут готової продукції 
30 Розведення норки (хутро), переробка, збут готової продукції 
31 Розведення свиней, збут готової продукції 
32 Вирощування індиків та збут готової продукції 
33 Вирощування качок та гусей, збут готової продукції 
34 Вирощування перепелів, збут готової продукції 
35 Вирощування декоративної птиці, збут готової продукції 
36 Надання транспортних послуг 

37 Ремонт автомобілів і сільськогосподарської техніки 

38 Ремонт побутової техніки, електроніки 

39 Надання ріелторських послуг (підбір варіантів для оренди і придбання 
нерухомості в усіх регіонах України, окрім територій, визнаних 
тимчасово окупованими) 

40 Надання будівельних послуг, ремонт будинків, квартир 

41 Виготовлення та ремонт меблів 

42 Пошиття і ремонт одягу, виробництво текстильної продукції 
43 Виробництво і ремонт взуття 

44 Надання сантехнічних послуг 

45 Послуги у сфері комп'ютерних технологій 

46 Надання послуг графічного дизайну і реклами 

47 Надання охоронних послуг 

48 Надання послуг громадського харчування (їдальня, кафе, кулінарія ) 



49 Надання туристичних послуг у якості туроператора 

50 Організація зеленого туризму 

51 Послуги з організації святкових заходів (весіль, днів народження, ...) 

52 Послуги фото- та відео-зйомки 

53 Виробництво хлібобулочних і кондитерських виробів 

54 Виробництво масел і жирів 

55 Виробництво безалкогольних напоїв 

56 Виробництво парфумерних та косметичних засобів (мила) 
57 Виробництво кожгалантерейной продукції та виробів з хутра 

58 Виробництво будівельних матеріалів 

59 Виробництво виробів з пластмаси 

60 Виробництво виробів з металлу 

61 Виробництво поліграфічної продукції 
62 Виробництво біжутерії, виробів з дорогоцінних металів 

63 Виробництво іграшок 

64 Виробництво художніх виробів та продукції народних промислів 

65 Торгівля господарським інвентарем, посудом, кухонними приладами, 

іншими товарами для дому 

66 Торгівля одягом, взуттям, тканинами 

67 Торгівля продуктами харчування, напоями 

68 Торгівля сільськогосподарською продукцією для подальшої переробки 

69 Торгівля фармацевтичною продукцією та медичними виробами 

70 Торгівля канцтоварами, іграшками, книгами і іншою друкованою 
продукцією 



 

           Табл. 2 

Курс 

 дистанційного навчання організації та веденню бізнесу 

Тема: Вирощування картоплі 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Вступ. Мета модуля. 0,5 

2 
Правничі засади створення та функціонування фермерського 
господарства 

0,5 

3 
Отримання фінансової підтримки через Український 
державний фонд підтримки фермерських господарств 

1 

4 
Економічні критерії ефективної діяльності фермерського 
господарства 

0,5 

5 Особливості вирощування картоплі 1 

5.1 
Картопля – як харчова, кормова та технічна культура. Сорти 
картоплі, районовані по зонах вирощування 

0,5 

5.2 

Умови, необхідні для росту і розвитку картоплі. 
Забезпечення світлом, необхідною температурою, 
повітряним режимом, водою, макро– та мікро– елементами 
живлення, реакція ґрунтового розчину та способи їх 
регулювання. Основні властивості ґрунтів зони 
вирощування картоплі 

0,5 

5.3 
Овочеві сівозміни. Значення сівозміни, його залежність від 
попередників, застосування добрив та агротехніки 

0,5 

5.4 

Обробіток ґрунту, його роль у створенні умов для життя і 
розвитку картоплі. Основний передпосівний і післяпосівний 
обробіток ґрунту, догляд за картоплею. Особливості 
передпосівного обробітку ґрунту під картоплю. 
Технологічні операції під час обробітку ґрунту  

0,5 

5.5 
Підготовка бульб до садіння. Агротехнічні вимоги до якості 
бульб. Основні показники якості бульб 

0,5 

5.6 
Способи садіння, догляд за рослинами, підживлення 
мінеральними добривами 

0,5 

5.7 
Боротьба з бур’янами, шкідниками та хворобами в період 
вегетації 

0,5 

5.8 

Підготовка до збирання, способи збирання картоплі. 
Способи зберігання, сортування . Підготовка до реалізації 
згідно державних стандартів 

0,5 

6 
Охорона праці та навколишнього середовища при 
вирощуванні картоплі 0,5 

7 Запитання-відповіді  

 



Табл. 3 

 

Курс 

 дистанційного навчання організації та веденню бізнесу 

Тема: Основи бджільництва 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Вступ. Мета модуля. 0,5 

2 
Правничі засади створення та функціонування фермерського 
господарства 

1 

3 
Отримання фінансової підтримки через Український 
державний фонд підтримки фермерських господарств 

1 

4 
Економічні критерії ефективної діяльності фермерського 
господарства 

1 

5 Основи бджільництва 4,5 

5.1 Бджільництво – важлива галузь народного господарства 0,25 

5.2 Біологія медоносної бджоли 0,5 

5.2.1 Бджолина сім’я та функції її особин  

5.2.2 
Будова тіла бджоли, відмінності будови робочої бджоли, 
матки, трутня 

 

5.2.3 Гніздо бджолиної сім’ї, побудова стільників  

5.2.4 Сезонні зміни в життєдіяльності бджолиної сім’ї  

5.3 Медоносна база бджільництва 0,25 

5.4 Пасічні будівлі, вулики та пасічницький інвентар 0,5 

5.5 
Розведення бджіл. Формування нової бджолиної сім’ї. 
Заселення вулика 

0,5 

6 Утримання бджіл 1,5 

6.1 Техніка догляду за бджолами  

6.2 Весняні роботи на пасіці  

6.3 Створення запасів стільників і виробництво воску  

6.4 Розміщення бджолиних сімей для медозбору  

6.5 Заготівля зимових кормових запасів для бджіл  

6.6 Підготовка бджіл до зимівлі та утримання їх зимою  

6.7 Розмноження бджолиних сімей  

7 Технологія виробництва продукції бджільництва 0,5 

7.1 
Відкачування меду, відстоювання та розфасування у дрібну 
тару 

 

7.2 

Продукти бджільництва, що мають лікувальні властивості 
(маточне молочко, прополіс, бджолина отрута, квітковий 
пилок) 

 

8 
Хвороби та шкідники бджіл, заходи боротьби з ними 

 
0,5 

9 Запитання-відповіді  



 

Табл. 4 

Курс 

 дистанційного навчання організації та веденню бізнесу 

Тема: Основи садівництва та ягідництва 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

1 Вступ. Мета модуля. 0,5 

2 
Правничі засади створення та функціонування 
фермерського господарства 

1 

3 
Отримання фінансової підтримки через Український 
державний фонд підтримки фермерських господарств 

1 

4 
Економічні критерії ефективної діяльності фермерського 
господарства 

1 

5 Основи садівництва 4,5 

5.1 
Характеристика основних плодових культур, 
районованих в Україні 0,25 

5.2 Організація плодового розсадника 0,5 

5.2.1 Вирощування підщеп, однорічних і дворічних саджанців  

5.3 Закладання плодового саду і догляд за молодим садом 2 

5.3.1 Вибір місця і ґрунту для закладання саду  

5.3.2 Організація території саду  

5.3.3 Площі живлення плодових дерев  

5.3.4 Садозахисні насадження, їх значення  

5.3.5 
Підбір і розміщення основних сортів зерняткових і 
кісточкових. Розміщення сортів взаємозапилювачів 

 

5.3.6 
Передсадивний обробіток ґрунту. Внесення добрив. 
Плантажна оранка 

 

5.3.7 Строки садіння плодових дерев  

5.3.8 Післясадівний догляд за садом. Формування крони  

5.3.9 

Вимоги молодих плодових дерев до умов агротехніки. 
Обробіток і мульчування ґрунту. Внесення добрив. 
Техніка і строки поливу. Догляд за молодим садом 

 

5.4 Догляд за плодоносним садом 1 

5.4.1 Утримання ґрунту в садах, боротьба з бур’янами  

5.4.2 
Кореневі і позакореневі підживлення. Регулювання 
водного режиму в саду 

 

5.4.3 Заходи, що сприяють бджолозапиленню в саду  

5.4.4 
Догляд за врожаєм. Способи захисту від заморозків. 
Заходи боротьби з опаданням плодів 

 

6 
Збирання врожаю і товарна обробка плодів. Зберігання 
плодів 

0,25 

7 Шкідники плодових культур та заходи боротьби з ними 0,5 

8 Запитання-відповіді  



Табл. 5 

Курс 

 дистанційного навчання організації та веденню бізнесу 

Тема: Основи рибоводства 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

1 Вступ. Мета модуля. 0,5 

2 
Правничі засади створення та функціонування фермерського 
господарства 

1 

3 
Отримання фінансової підтримки через Український державний 
фонд підтримки фермерських господарств 

1 

4 
Економічні критерії ефективної діяльності фермерського 
господарства 

1 

5.1 Рибництво у природних водоймах 4,5 

5.1.1 

Види риб для розведення та вирощування в рибних 
господарствах, їх біологічні особливості: анатомія і фізіологія 
ставових риб, їх життєвий цикл, розмноження і розвиток риб 
(коропа, білого товстолобика, строкатого товстолобика, білого 
амура, форелі райдужної, карася, лина, окуня, бестера, судака) 

0,25 

5.1.2 

Короп – основний об’єкт  ставового рибництва. Нові об’єкти 
рибництва України (веслоніс, піленгас, канальний сом, буфало, 
форель) їх біологічна характеристика 

0,25 

5.1.3 

Характеристика ставових рибних господарств. 
Рибоводнобіологічні норми для ставів. Природна кормова база 
ставових риб. Природна рибопродуктивність вирощувальних та 
нагульних ставів із розведення коропа, фактори, що впливають 
на її величину 

0,25 

5.1.4 
Технологічна схема виробничих процесів у короповому 
господарстві з одно – і дворічними оборотами 

2 

5.1.4.1 Підготовка та заповнення ставів водою 0,25 

5.1.4.2 Транспортування та посадка личинок у стави. 0,25 

5.1.4.3 

Літнє вирощування риб. Вирощування товарних цьоголіток. 
Використання під однорічний нагул коропа пристосованих 
водойм. Пасовищний метод вирощування риби за Сумською 
технологією 

0,5 

5.1.4.4 

Годівля коропа. Фізіологічне обгрунтування годівлі коропа та 
фактори, що впливають на добову норму корму. Методи годівлі 
риби. Кратність годівлі. Коригування добової норми корму 

0,5 

5.1.4.5 

Заходи з інтенсифікації рибоводного процесу. Удобрювання 
ставів. Норми і порядок внесення мінеральних і органічних 
добрив. Безпека праці під час внесення добрив 

0,5 

5.1.5 Техніка вилову риби у ставовому рибництві 0,5 

5.1.6 
Перевезення живої риби з дотриманням ветеринарно – 

санітарних вимог 
0,25 

5.1.7 Механізація у ставовому рибництві 0,25 



Продовження Табл.  5 

 

 

 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

5.1.8 

Безпека праці рибовода. Застережні заходи щодо попередження 
зараження людей і тварин хворобами, носіями збудників яких є 
риби 

0,25 

5.1.9 
Рибоводно-меліоративні та ветеринарно-санітарні заходи під 
час вирощування риби у ставах та інших водоймах 0,25 

5.1.10 
Багатокомпонентні водні господарства: (риби, раки, гуси, 
качки, нутрії, ондатри тощо). Спортивне рибальство 0,25 

6 Запитання-відповіді  



Табл. 6 

Курс 

 дистанційного навчання організації та веденню бізнесу 

Тема: Особливості вирощування грибів (печериці, гливи) 

 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

1 Вступ. Мета модуля. 0,5 

2 
Правничі засади створення та функціонування фермерського 
господарства 

1 

3 
Отримання фінансової підтримки через Український 
державний фонд підтримки фермерських господарств 

1 

4 
Економічні критерії ефективної діяльності фермерського 
господарства 

1 

5 Особливості вирощування грибів (печериці, гливи) 4,5 

5.1 Культивовані гриби, їх групи. Умови життя 0,5 

5.2 
Споруди та пристосовані приміщення для вирощування 
грибів, оптимальні параметри мікроклімату 

0,25 

5.3 
Технологія вирощування печериці двоспорової – 

шампіньйонів 
2,25 

5.3.1 Системи і способи вирощування 0,25 

5.3.2 Субстрати для вирощування печериці, способи їх підготовки 0,25 

5.3.3 
Сівба міцелію – інокуляція, технологія та температурний 
режим 

0,25 

5.3.4 
Технологічні операції, мікроклімат в інкубаційній та 
післяінкубаційний період 

0,5 

5.3.5 Плодоутворення, умови та способи його стимуляції 0,25 

5.3.6 Період і хвилі плодоношення 0,25 

5.3.7 Збір грибів 0,25 

5.3.8 Хвороби і шкідники грибів, захист від них 0,25 

6 Технологія вирощування гливи звичайної 1,5 

6.1 
Загальна характеристика гриба. Інтенсивний та екстенсивний 
способи вирощування 

0,5 

6.2 Підготовка субстрату 0,25 

6.3 Інокуляція (посів) і розвиток міцелію 0,25 

6.4 Плодоношення і збір урожаю 0,25 

6.5 Боротьба із шкідниками та хворобами 0,25 

7 Запитання-відповіді  



Табл. 7 

Структура курсу дистанційного навчання по темі: 
 «Вирощування гарбузів (голонасінних)»  

Модуль назва Змістовий модуль назва 

№ Назва № Назва 

1. 

Біохімічні, 
мікробіологічні, 

лікувальні основи 
гарбузів 

1.1. Предмет і завдання дисципліни. 

1.2. Стан і перспективи розвитку виробництва гарбузів. 

1.3. Призначення і використання гарбузів. Лікувальні 
властивості. 

1.4. Морфологія і біологічні особливості насіння гарбузів. 
Сортимент. 

Всього за модуль 

2. Технологія 
вирощування 

2.1. Вимоги гарбузів до попередників і умов вирощування. 

2.2. Підготовка ґрунту, посів. 
2.3. Інноваційні елементи технології вирощування 

гарбузів. 
2.4. Застосування органічних і мінеральних добрив. 

2.5. Особливості проведення захисту гарбузів від 
шкідників, хвороб, бур'янів. 

2.6. Агротехніка вирощування. 
Всього за модуль 

3. Збирання і 
післязбиральна 
доробка насіння 
голонасінних 
гарбузів 

3.1. Визначення стиглості гарбузів, організація збирання. 

3.2. Техніка для збирання. 
3.3. Транспортування та доробка голонасінних гарбузів. 

Всього за модуль 

4. Охорона праці 
при виконанні 
робіт по 
вирощуванню 
гарбузів 

4.1. Охорона праці під час: 
- посіву; 
- застосування добрив і пестицидів; 
- збирання насіння гарбузів 

Всього за модуль 

5. Економічна 
ефективність та 
вигідність 
вирощування 
голозерних 
гарбузів 

5.1. Ефективність і вигідність вирощування гарбузів. 

5.2. Роль логістики в розвитку виробництва насіння 
гарбузів. 

5.3. Особливості управління маркетингом насіння 
гарбузів. 

 



Табл. 8 

Структура курсу дистанційного навчання по темі: 
«Розведення великої рогатої худоби (молоко)» 

 
Модуль назва Змістовий модуль назва 

№ Назва № Назва 

1. 

Тенденції 
удосконалення 

галузі 
тваринництва 

1.1. Сучасний стан розвитку тваринництва і виробництва 
молока. 

1.2. Удосконалення селекції в тваринництві. 

1.3. Тенденція розвитку молочного скотарства. 

1.4. Собівартість та економічна ефективність виробництва 
молока. 

Всього за модуль 

2. Основи 
скотарства 

2.1. Основи зоогігієни. 
 

2.2. Профілактичні і лікувальні заходи на молочних фермах. 

2.3. Основи племінної роботи. Методи осіменіння. 

2.4. Продуктивність і породи великої рогатої худоби. 

2.5. Корми і кормовиробництво. 

2.6. Технологія заготівлі і зберігання кормів. 

2.7. Технологія приготування і роздавання кормів. 

2.8. Технологія утримання молочних корів. Механізація 
тваринницьких ферм. 

2.9. Технологія виробництва молока. Доїльні зали. 

2.10. Охорона навколишнього природного середовища. 

Всього за модуль 

3. Охорона праці у 
скотарстві 

3.1. Основи безпеки праці в скотарстві. 

3.2. Основи пожежної та електробезпеки. 

3.3. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних 
випадків. 

 



Табл. 9 

 

Структура курсу дистанційного навчання по темі: 
«Вирощування жита» 

Модуль назва Змістовий модуль назва 

№ Назва № Назва 

1. 

Сучасний стан 

виробництва 

продуктів 

харчування 

1.1. Господарське значення жита. Потреба і виробництво 

чорного житнього хліба. 

1.2. Тенденція виробництва зернових культур в т.ч. жита. 

1.3. Підвищення генетичного потенціалу рослин жита. 

1.4. Економічна ефективність вирощування жита. 

Всього за модуль 

2. Сучасна 

технологія 

вирощування 

жита 

2.1. Поняття про технології та їх класифікація. 

2.2. Особливості технологічних операцій при сучасній 

ресурсозберігаючій технології вирощування жита. 

- попередники; 

- підготовка грунту; 

- посів; 

- догляд; 

- збирання. 

2.3. Особливості насінництва жита 

2.4. Сортовий склад жита компанії «КВС». 

2.5. Сортові особливості високоврожайних сортів жита. 

2.6. Система удобрення. 

2.7. Сучасна система захисту жита від шкодо чинних об’єктів . 

2.8. Післязбиральна переробка і зберігання зерна жита. 

2.9. Техніка для вирощування жита. 

Всього за модуль 

3. Охорона праці 3.1. Охорона праці під час підготовки техніки до роботи. 

  3.2. Охорона праці в період виконання робіт при посіві та 

збиранні. 

 



Табл. 10 

Структура курсу дистанційного навчання по темі: 
«Вирощування картоплі» 

Модуль назва Змістовий модуль назва 

№ Назва № Назва 

1. 

Тенденція 

удосконален

ня рослинної 

галузі 

1.1. Освоєння ресурсозберігаючих технологій і технологій точного 

землеробства. 

1.2. Удосконалення системи технічного та сортового забезпечення. 

1.3. Економічна ефективність виробництва картоплі та насінного 

матеріалу. 

Всього за модуль 

2. Технологія 

вирощування 

картоплі 

2.1. Сучасний стан виробництва картоплі та її господарське 

значення 

2.2. Особливості основних елементів ресурсозберігаючої технології 

вирощування картоплі: 

- попередники; 

- підготовка грунту; 

- посадка; 

- догляд; 

- збирання. 

2.3. Сортовий склад картоплі. Організація сучасного насінництва. 

2.4. Система удобрення картоплі. Роль калійних добрив. 

Ефективність добрив. 

2.5. Сучасна система захисту картоплі від шкідників, хвороб, 

бур'янів. 

2.6. Післязбиральна доробка картоплі. 

2.7. Особливості зберігання насіннєвої картоплі. 

2.8. Комплекс машин і механізмів для посадки, вирощування і 

зберігання картоплі. 

Всього за модуль 

3. Охорона 

праці 

3.1. Охорона праці при підготовці техніки до робіт в полі. 

  3.2. Охорона праці під час садіння та збирання картоплі. 

 



Табл. 11 

Структура курсу дистанційного навчання по темі: 
«Вирощування малини» 

Модуль назва Змістовий модуль назва 

№ Назва № Назва 

1. 
Розвиток 

ягідництва 

1.1. Сучасний розвиток ягідництва у фермерських та 

особистих селянських господарствах. 

1.2. Біологічні та лікувальні властивості ягід, зокрема малини 

1.3. Економічна ефективність виробництва ягід. 

Всього за модуль 

2. Особливості 

технології 

вирощування 

малини 

2.1. Технологія посадки малини 

2.2. Підбір сортів. Сортові особливості вирощування. 

2.3. Особливості системи удобрення. Схема живлення малини. 

2.4. Полив малини 

2.5. Агротехнічні прийоми обробітку посадок 

2.6. Особливості комплексної системи захисту малини від 

шкідників, хвороб бур'янів. Інновації захисту.  

Всього за модуль 

3. Охорона праці 3.1. Охорона праці при веденні робіт в садах і ягідниках 

 



          Додаток 1 

 

Вимоги до викладачів навчальних закладів, які будуть проводити курси 
дистанційного навчання 

І. Загальні положення 
1. Викладач відноситься до категорії фахівців. 
2. Призначення на посаду викладача і звільнення від неї проводиться наказом 
директора навчального закладу.  
3. Викладач  підпорядковується безпосередньо директору навчального закладу, 
його заступникам та методистам.  
 

П. Завдання та обов'язки 

Викладач: 
 1. Здійснює навчання слухачів з предметів та тем, які входять в навчальні 
модулі.  
 2. Сприяє освоєнню професійних освітніх програм.  
 3. Використовує різноманітні сучасні прийоми, методи і засоби навчання, 
особливо інформаційно-комунікаційні технології.  
 4. Реалізує освітні програми, модулі, навчає новітнім технологіям виробництва 
продукції, знайомить з особливостями експлуатації технічного обслуговування 
та технологічного налагодження нової сільськогосподарської техніки.  
 5. Забезпечує достатній рівень якості підготовки слухачів, і несе 
відповідальність за їх реалізацію не в повному об'ємі.  
6. Дотримує права і свободи тих, що навчаються згідно Законодавству України.  
7. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію.  
8. Бере участь в діяльності методичних комісій, педагогічних рад і інших 
формах методичної роботи.  
9. Виконує правила і норми охорони праці, безпеки праці і протипожежного 
захисту.  
 

III. Права 

 Викладач має право:  
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва навчального закладу, що 
стосуються його діяльності.  
 2. З питань, що знаходяться в його компетенції вносити на розгляд керівництва 
навчального закладу пропозиції по поліпшенню діяльності навчального закладу 
і вдосконаленню методів роботи; зауваження по діяльності працівників; 
варіанти усунення наявних в діяльності закладу недоліків.  
 3. Запрошувати особисто або за дорученням керівництва навчального закладу 
від структурних підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, 
необхідні для виконання його посадових обов'язків.  
 4. Привертати інших фахівців до рішення задач, покладених на нього.  
 5. Вимагати від керівництва навчального закладу сприяння у виконанні ним 
його посадових обов'язків і прав.  
 



 

IV. Відповідальність 

Викладач несе відповідальність: 
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, 
передбачених справжньою посадовою інструкцією - в межах, визначених 
чинним трудовим законодавством України.  
 2. За правопорушення, здійснені в процесі здійснення своєї діяльності - в 
межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним 
законодавством України.  
 3.За спричинення матеріального збитку - в межах, визначених чинним 
трудовим і цивільним законодавством України.  
 

V. Викладач повинен знати 

 

1.Законодавство України. 
2. Основи загальнотеоретичних дисциплін в об'ємі, необхідному для вирішення 
педагогічних, науково-методичних і організаційно-управлінських завдань. 
3.Педагогіку, психологію, вікову фізіологію, гігієну праці. 
4.Методику викладання предмету і виховної роботи. 

5. Новітні технології виробництва продукції. Особливості будови, експлуатації, 
технічного обслуговування та технологічного налагодження нової 
сільськогосподарської техніки. 
6. Вимоги до оснащення і устаткування навчальних кабінетів, лабораторій і 
підсобних приміщень. 
7. Засоби навчання і їх дидактичні можливості. 
8. Основні напрями і перспективи розвитку освіти і педагогічної науки. 
9. Основи права, наукової організації праці. 
10. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту. 
 

VI. Кваліфікаційні вимоги 

На посаду викладача призначається особа, що має вищу професійну освіту (без 
пред'явлення вимог до стажу роботи.  
 

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою 

На час відсутності викладача (відпустка, хвороба, ін.) його обов'язок 
виконує особа, призначена наказом директора навчального закладу. Дана особа, 
набуває відповідних прав і несе відповідальність за якісне і своєчасне 
виконання покладених на нього обов'язків.  
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№ ____________ від ___________ 

          
Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України 

 

 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі – 

Укрдержфонд) є державною бюджетною установою, яка діє на підставі 
Статуту, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 02.12.2015р. № 462, і повністю утримується за 
рахунок державного бюджету. Як замовник проекту «Створення 
Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора для диверсифікації 
сільськогосподарського виробництва і розвитку кооперації у сільській 
місцевості» Укрдержфонд передбачив у бюджетному запиті на фінансування 
дирекції та регіональних відділень Укрдержфонду на найближчі 3 роки 
фінансування на утримання офісу проекту, а саме: оренди офісів 
Укрдержфонду у 24 регіонах України та сплати комунальних послуг та 

енергоносіїв. 
 

 

 

 

Генеральний директор      О.В. Покришка 

 

Головний бухгалтер      А.М. Кулініч 
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