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Аграрні заклади освіти України

Заклади вищої освіти

Університети, академії

з правом юридичної особи

інститути

в структурі університетів

Технікуми і коледжі

з правами 
юридичної особи 

в структурі ЗВО

МЕРЕЖА АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

129

22 107

19 3 21 86

ПТНЗ аграрного профілю - 237  
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ
За даними Держстату

кількість, 
одиниць

площа с.-г 
угідь, тис. 

га

у т.ч. площа 
ріллі, тис. га

Сільськогосподарські підприємства, 
всього 47697 19821,2 19010

з них:

 - фермерські господарства 33682 4437,9 4297,7

 - господарські товариства 9083 3766,1

 - приватні господарства 3915 1625,3

 - державні підприємства 238 97

 - інші форми господарювання 779 9894,9

Особисте селянське господарство 4,1 млн 6300

з них:

 - ОСГ 1,8 млн 2800

 - ВТСВ 2,3 млн 3000
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

 привітне, гостинне і працьовите сільське населення

 унікальне географічне розміщення країни

 значний туристично-рекреаційний потенціал

 природно-кліматичні ресурси

 культурний та історико-етнографічний потенціал

 самобутній побут

 не потребує затрати великих коштів

 міжнародний досвід

Мінагрополітики України ініціювало створення спільного майданчика для генерування нових ідей, 
дискусій та обміну досвідом між міністерством, представниками громадськості та виробниками

сільгосппродукції з метою розвитку сільських територій 5



Що дає сільський зелений туризм для сільської громади?

Дохід у бюджет

Робочі місця

Розвинення самозайнятості населення

Пожвавлення торговельного обігу 

Привабливість сільської місцевості для молоді

Відновлення/створення туристичних 
маршрутів, ремесел, традицій тощо

Розвиток інфраструктури
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

Необізнаність кадрів

Низька мотивація

Недостатнє нормативно-правове забезпечення

Пільгове кредитування

Відсутність механізмів розвитку сільського туризму

Сезонність

Недостатньо пропаганди та просвітницької роботи
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АГРАРНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ГОТУЮТЬ ФАХІВЦІВ ДЛЯ АГРАРНОЇ 
ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ

Спеціальність 242 «Туризм» (більшість у сфері зеленого туризму)

Вінницький НАУ

Житомирський НАЕУ

Львівський НАУ

Львівський НУВМ та БТ імені С.З. Гжицького

Уманський НУС

НУБіП України

Екологічний коледж Львівського НАУ
Слов'янський технікум Луганського НАУ
Стрийський коледж Львівського НАУ
Бердянський коледж Таврійського ДАТУ
ВП НУБіП України «Мукачівський  аграрний коледж»
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Чому корисно вивчати курс «Сільський туризм»?

 здоровий спосіб життя

 підвищення національної свідомості

 цивілізовані форми відпочинку в природньому середовищі

 екологічна грамотність

 обізнаність у національних традиціях і культурі

 розвиток духовних цінностей

 нові форми підприємництва

9



ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ     
ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

Земельних угідь 
всього  

134 591,73 га

Сільгоспугіддя 
всього 

90 449,38 га

* 25 787,16 га / 

**26 667,21 га

Ріллі

79 648,27 га

* 22 020,33 га /

** 22 750, 94 га

Багаторічні 
насадження 

2 386,03 га

Пасовища 

5 568,67 га 

Сіножаті

2 846,41 га 

Ліси 

32 454,26 га

Водойми

905,28 га

Під дворами і 
будівлями 

3 939,54 га

Інші 

6 843,27 га

10

* Технікуми, коледжі /
** Університети, академії



Що зроблено в системі аграрної освіти?
 створено регіональні навчально-практичні центри практичної підготовки студентів і фахівців

з питань сільського зеленого туризму на базі Екологічного коледжу Львівського НАУ та 
Бердянського коледжу Таврійського ДАТУ

 аграрними закладами освіти проводяться круглі столи, семінари за участю місцевих влад з 
питань економічного та соціального розвитку сільських територій, де значна увага приділяється 
важливості сільського зеленого туризму

 участь у заходах з питань розвитку сільського зеленого туризму, зокрема Мінагрополітики 
України

 в рамках Проекту ЄС розроблено методичні рекомендації «Впровадження сільського зеленого 
туризму в навчальний процес»

 розроблено методичні рекомендації щодо вивчення курсу «Сільський зелений туризм» 

 розроблено програми навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОКР «молодший 
спеціаліст» спеціальності «Туризм» в аграрних технікумах і коледжах (22)

 розроблено програму (орієнтовну) вибіркової навчальної дисципліни «Управління сільським 
зеленим туризмом» для підготовки магістрів спеціальності «Менеджмент» в аграрних закладах 
вищої освіти

 розроблено програму (орієнтовну) вибіркової навчальної дисципліни «Екологічний туризм» для 
підготовки бакалаврів спеціальності «Екологія» в аграрних закладах вищої освіти

 створено робочу групу щодо оновлення навчально-методичного забезпечення з сільського 
туризму

 ведеться підготовка до практичного семінару «Сільський зелений туризм у вирішенні проблем 
самозайнятості населення» (листопад)
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БАЧЕННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ ІЗ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
 Спеціалізація «Сільський туризм» під час підготовки фахівців спеціальностей 

«Туризм», «Менеджмент», «Екологія», «Геодезія та землеустрій»

 Створення курсу «Сільський туризм» для аграрних закладів освіти

 Удосконалення існуючого навчально-методичного забезпечення з урахуванням
вимог аграрного бізнесу та міжнародного досвіду

 Налагодження контакту між закладами освіти і агросадибами задля проведення 
практик студентів і літніх студентських шкіл з сільського туризму 

 Доповнення професії «Агент з організації туризму» спеціалізацією «Організація 
сільського зеленого туризму»

 Збільшення просвітницької роботи щодо розвитку сільського туризму із 
залученням успішних власників садиб і виробників сільськогосподарської продукції

 Рекламування можливостей сільського зеленого туризму

 Дослідження ринку потреб і перспектив їх розвитку

 Розроблення циклу програм (короткотермінові курси), проведення тренінгів

!!! Робота майданчика з генерування ідей, дискусій та обміну досвідом
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Напрями 
розвитку

Послуги з 
прийому 

туристів та їх 
відпочинок

Культурні програми 
(народні гуляння, 

вечорниці, фольклорні 
фестивалі, етнокультура

тощо)

Забезпечення умов 
проживання у таборах 

або поселеннях в 
природніх умовах

Єгерська діяльність 
(полювання, 

аматорське та 
спортивне рибальство)

Народні промисли 
своїми руками 

(гончарство, прядіння, 
ложкарство тощо)

Наїзництво

Залучення до 
сільськогосподарської 

діяльності (ферма, 
грядка тощо)

…

Фототуризм у 
сільській 

місцевості

Кулінарні майстер-
класи сільської 

кухні
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Дякую за увагу! 
Завжди відкриті до співпраці!

http://www.agroosvita.com/
03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11

телефон/факс: (044) 242-35-68

nmc.agroosvita@ukr.net
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