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Дата проведення: 20.03.2015 р.,  11: 00 

Місце проведення: Національний комплекс 

«Експоцентр України», (павільйон №5, м. Київ). 

Контингент учасників – представники 

відповідних державних установ, науково-

педагогічні кадри,  аспіранти та студенти, 

дорадники, експерти-дорадники, викладачі, 

фермери, власники особистих селянських 

господарств. 

Регламент:  

Фіксовані виступи: до 10 хв. 

Виступи в обговоренні: до 5 хв. 

 

П Р О Г Р А М А 
 

10:45- 
11:00 

Реєстрація учасників конференції в приміщенні 
Національний комплекс «Експоцентр України»,  

(павільйон № 5) 

11:00 
Привітання   
Відкриття конференції 

11:10-

11:15 

Пабат Віктор Олексійович, д.е.н., професор,  заступник 
директора ННІ післядипломної освіти НУБіП України – 
Євроінтеграція – місце дорадництва 

11:15-
11:20 

 
 
 

Кравчук Ірина Михайлівна, гол. спец. відділу координації 

дорадництва та соціального розвитку села, департаменту 
науково-освітнього забезпечення та соціального розвитку 
АПК Міністерства аграрної політики та продовольства 

України – Державна політика розвитку дорадництва в 
Україні 

11:20-

11:30 

Корінець Роман Ярославович, Президент національної 
асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України – 

Проблеми дифузії інновацій в аграрному секторі України 



11:30-
11:35 

Кропивко Михайло Федорович, д.е.н., професор, академік 
НААН, Віце-президент Національної асоціації 
сільськогосподарських дорадчих служб України – Розвиток 

сільськогосподарської дорадчої діяльності в умовах 
децентралізації влади та євроінтеграції 

11:35 

11:40 

Тітаренко Ольга Михайлівна, директор центру 
післядипломної освіти та дорадництва ВНАУ – Розвиток 

сільськогосподарського дорадництва в Вінницькій 
області в умовах євроінтеграції 

11:40-
11:45 

Кулаєць Марія Михайлівна, к.е.н., доц., в.о. директора ННІ 

післядипломної освіти НУБіП України – Застосування 
інноваційно-освітніх технологій та методик в системі 

професійної підготовки 

11:45 
11:50 

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, д.е.н., проф., зав. 

кафедри аграрного консалтингу та сервісу – Роль дорадчої 
освіти в сучасних умовах 

11:50 

11:55 

Вигера Сергій Михайлович, к.с.-г. н., доцент НУБіП України 

– Гармонійний розвиток фітоценозів сільських 
територій 

11:55-
12:00 

Вдовенко Наталія Михайлівна, д.е.н., проф., заслужений 
працівник сільського господарства України, зав. кафедри 
глобальної економіки – Дорадча діяльність як фактор 

забезпечення інноваційного розвитку аквакультури 

12:00-
12:05 

Транченко Людмила Володимирівна, д.е.н., проф., зав. 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського 
національного університету садівництва – Розвиток 

вітчизняного консультаційного бізнесу 

12:05- 
12:10 

Витвицька Ольга Данилівна д.е.н., професор, завідувач 
кафедри інноваційної діяльності в АПК –  
Комерціалізаціяінноваційної продукції: європейський 

досвід 

12:10 
12:15 

Коробка Валентина Миколаївна, аспірант кафедри 

інноваційної діяльності в АПК – Управління 
комерціалізацією інноваційної продукції аграрного 
сектору 

12:15 - 

12:20 

Бабієнко Микола Федорович, к.е.н., проф. кафедри 
інноваційної діяльності в АПК – Роль інноваційного 

дорадництва у нарощуванні продовольчих ресурсів в 
Україні і світі 

12:20 - 

12:25 

Кудінова І.П., к.е.н., доц. кафедри аграрного консалтингу та 
сервісу – Роль та особливості дорадчої діяльності в 
Україні в умовах євроінтеграції 

12:25 - 

12:30 

Микицей Тереза Дмитровна, к.е.н., доцент, заступник 
директора ННІ післядипломної освіти НУБіП України – 

Застосування інноваційних технологій в освітньому 
процесі 

12:30 - 
12:35 

Шаманська Олена Ігорівна, к.е.н., доцент,  в.о. зав. 
кафедри дорадництва та інформаційних технологій в 
менеджменті ВНАУ – Застосування інформаційних систем 

і технологій в дорадчій діяльності   



12:35 - 
12:40 

Рибак Лілія Хомівна, к.е.н., доц. кафедри аграрного 
консалтингу та сервісу – Інформаційно-консультаційне 
забезпечення інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах 

12:40 - 
12:45 

Мосіюк Стефанія Іванівна, к.е.н., доц. кафедри аграрного 

консалтингу та сервісу – Інноваційна діяльність в галузях 
АПК 

12:45 - 
12:50 

Кальний С.П., ст.н.сп., Інститут телекомунікацій та 
глобального інформаційного простору НАН України 

Організація  консалтингової, дистанційно-операціональної  

підтримки інновацій в освіті 

12:50 - 
12:55 

Безкровний М.Ф., к.т.н., доц. кафедри аграрного 
консалтингу та сервісу – Роль та функції дорадчої 

діяльності в аграрних навчальних закладах 

12:55 - 

13:00 

Скрипниченко В.А., к.е.н., доцент кафедри інноваційної 

діяльності в АПК – Проблеми взаємодії трансформаційних 

процесів інноваційно-інвестиційного розвитку України 

13:00 - 

13:05 

Самсонова В.В. к.е.н., доц. кафедри аграрного консалтингу 

та сервісу – Етика туристичного бізнесу 

13:05 - 
13:10 

Сокол Л.М., к.е.н., асист. кафедри аграрного консалтингу та 

сервісу – Домашня економіка як інноваційний напрям 
сучасності 

13:10 - 
13:15 

Локутова О.А., к.с.-г.н., ст. викл. кафедри аграрного 

консалтингу та сервісу – Міжнародний досвід розвитку 
апітуризму 

13:15 - 
13:20 

Ліхтер Микола Іванович, к.с.-г.н, доцент кафедри 

технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві – 
Інноваційні підходи в розвитку вітчизняної галузі 

кролівництва 

13:20 - 
13:25 

Вишнівська Б.В., к.е.н., доцент кафедри інноваційної 

діяльності в АПК - Інноваційна спрямованість 
сільськогосподарських підприємств 

13:25 - 

13:30 

Россоха Володимир Васильович, головний наук. спів 
роб.,д.е.н., ННЦ «Інститут аграрної економіки» - Маркетинг 
технологій в аграрній сфері 

13:30 - 
13:35 

Наконечна К.В., к.е.н., доцент кафедри інноваційної 
діяльності в АПК – Еволюція теоретичних поглядів на 

регіональні галузеві зміни і зрушення 

13:35 - 
13:40 

Шарило Юрій Євгенійович, директор БУ "МТЦ з 

аквакультури" – Проблеми організації орендних відносин 
в рибному господарстві 

13:40 - 

13:45 

Бесчастна М.В., асист. кафедри аграрного консалтингу та 

сервісу – Соціальне партнерство: роль дорадництва 

13:45 - 

13:50 

Рогоза Н.А., старший викладач кафедри економічної 
кібернетики – Інформаційне забезпечення дорадчої 

діяльності регіонального АПК 

13:50 - 
13:55 

Пугач Н.А., аспірант кафедри аграрного консалтингу та 
сервісу НУБіП України – Інноваційні підходи до 
інформаційно-консультаційного забезпечення в 

сільському туризмі 



13:55 - 

14:00 

Данилюк С.І., здобувач  кафедри аграрного консалтингу та 
сервісу НУБіП України –  Ризики сільськогосподарських 
підприємств та роль консалтингу в їх управлінні  

13:55 - 
14:00 

Гнідан М.М., мл.н.сп. кафедри аграрного консалтингу та 
сервісу НУБіП України – Роль консалтингу в розвитку 

кролівництва   

14:00-
14:05 

Бас О.І., здобувач кафедри аграрного консалтингу та сервісу 

НУБіП України – Розвиток сільського туризму в 
Вінницькій області та роль консалтингу в цьому 

14:05 - 

14:10 

Жуковський М.О. асист. НУБіП України – Оцінка 
інноваційного потенціалу сільськогосподарських 
підприємств 

14:10 

14:15 

Рогоза К.Г. ст.н.сп. кафедри аграрного консалтингу та 
сервісу НУБіП України – Особливості створення об’єднань 

фахівців за видами діяльності в системі е-Екстеншн 

14:15 
14:20 

Лобанов Н.І., к.е.н., проф. кафедри маркетингу, Якунічева 
А., аспірантка каф. маркетингу ТДАТУ – Формування 

системи маркетингу дорадчих послуг в сучасних умовах 

14:25 - 

14:30 

Балла І.В., к.е.н., в.о. доцента ПДАТУ – Дорадництво в 

Хмельницькій області: сьогодення та майбутнє 

 
14:30 - 

14:35 
 

 

Лісовий М.М., д.с.-г.н., доц. НУБіП України, Ключевич М.М., 
к.с.-г.н., доц. ЖНАЕУ України, Сильчук О.І., аспірант НУБіП 

України – Принципи ефективного озеленення сільських 
територій 

14:35 - 
14:40 

Довгань Л.І., к. педагог. наук, доц. кафедри української та 

іноземних мов, Довгань Ю.В., асист. каф. дорадництва та 
інформаційних технологій ВНА – Особливості навчання 
дорослих в системі сільськогосподарського дорадницьва 

14:40 - 
14:45 

Гайворонська І.І., магістр НУБіП України  – Екологічні 
аспекти інноваційної діяльності 

14:45 
15:00 

Корнієнко Б., магістр НУБіП України  – Управління 
інноваційними проектами 

15:00 
Дискусія 
Підведення підсумків конференції 

Заключне слово 

 



Проект 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Інновації та дорадча діяльність у сучасних умовах»  

 
    м.Київ, Експоцентр України»                 20 березня  2015 р. 
 
 

Учасники конференції - учені економісти-аграрії, 
представники відповідних державних установ, науково-
педагогічні кадри,  аспіранти дорадники, експерти-дорадники, 
фермери, власники особистих селянських господарств об’єднані  
загальною метою - пошуку інноваційних напрямів професійної 
підготовки  дорадників України. 

 
Сучасний економічний розвиток, включаючи аграрний 

напрям характеризується глобалізацією процесів, інтеграцією, 
модернізацією та диверсифікацією. Останнє десятиліття 
відзначається  суттєвим збільшенням  потреб у застосуванні 
нових технологій, розширенням можливостей застосування 
сучасних комп’ютерних технологій та інформаційних  систем. 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій у ринкових 
умовах господарювання сприяє безперервному поширенню 
знань та інформації і потребує науково обґрунтованих 
рекомендацій щодо їх ефективного застосування. При цьому все 
більша  увага приділяється сільськогосподарському дорадництву 
та його інноваційним напрямам. Розвиток  ефективного і 
надійного дорадчого сервісу для сільськогосподарських 
виробників і сільського населення є на сьогодні важливим у 
подоланні кризових явищ у сільськогосподарському 
виробництві,  успішному розвитку села.  

Зростаюча складність економічних умов ведення бізнесу 
породжує специфічні проблеми, при вирішенні яких дедалі 
частіше підприємці відчувають необхідність участі дорадників 
та експертів-дорадників.  

Підвищення професійного рівня дорадників та експертів 
дорадників є запорукою успіху у бізнесі. Підготовка та 
сертифікація таких спеціалістів в Україні, що розпочалась з 
2006 року, за програмами підготовки, затвердженими 
Мінагрополітики  та продовольства України, потребує розробки  
інноваційних програм відповідно до потреб часу. Накопичений 
практичний і теоретичний досвід у цих питаннях свідчить про 



необхідність включення в навчальний процес вивчення нових 
інформаційно-консультаційної технологій, що нададуть 
можливість надавати необхідні консультації в будь який час та в 
будь якому місті. 

Враховуючи викладене, учасники конференції  
пропонують: 

- об’єднати зусилля  вітчизняної аграрної науки та 
практики і громадських організацій АПК, а також   передовий 
зарубіжний досвід  в дорадництві та оновити  тематику  
програми сертифікації дорадників та експертів-дорадників  
України;   

- спрямувати тематику програми на сталий розвиток 
сільських територій, розвиток сімей,  дітей та правового 
громадянського суспільства.   

Пропонуємо передбачити в програмі наступне: 
1. Розпочати формування державної системи дорадництва 

в Україні та її фінансування. 
2. Створити Національний центр сільськогосподарського 

дорадництва УКРАЇНИ з його обласними, районними 
відділеннями та місцевими представниками. 

3. Сприяти розвитку дорадчої освіти в Україні починаючи 
із спеціальних дисциплін в школах, а далі -  для бакалаврів і 
магістрів. Розвивати магістерську програму «ДОРАДНИЦТВО», 
бізнес школи, дистанційну форму навчання, вводити програми з 
подвійними дипломами тощо. 

4. Внести зміни в   програму сертифікації дорадників та 
експертів-дорадників     на наступні 5 років.  

5. Сприяти розвитку електронної системи дорадництва в 
Україні е-Екстеншн з інтерактивними консалтинговими 
системами. 

6. Розповсюджувати найкращій досвід роботи в  
дорадництві на    сайті Мінагрополітики та у пресі. 

7.   Стимулювати діяльність дорадників та    експертів-
дорадників  державними відзнаками та нагородами. 

8.   Сприяти започаткуванню нового науково-практичного 
журналу  «Дорадництво України: теорія, практика, інновації».  

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

 ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА АГРАРНОГО КОНСАЛТИНГУ та СЕРВІСУ 

у  2015  році 

ПРОВОДИТЬ ШКОЛИ-ТРЕНІНГИ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ 

ІННОВАЦІЙНОГО КОНСАЛТИНГУ 

- Школа сільського зеленого туризму 

- Школа бджільництва 

- Школа сільськогосподарської обслуговуючої кооперації  

- Школа органічного виробництва 

- Школа збереження та підвищення родючості ґрунтів 

- Школа ландшафтного дизайну 

- Школа управління аквакультурою 

НАША  АДРЕСА: 

Кафедра аграрного консалтингу та сервісу 

НУБіП України 

м. Київ, вул. Героїв оборони, 11, 

корпус 10, кімн. 414 

Рибак Лілія Хомівна., к.е.н., доц 

Тел. (067)  748-39-16 

                                                  
 
 
 



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

 ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА АГРАРНОГО КОНСАЛТИНГУ ТА СЕРВІСУ 

Здійснює підготовку магістрів за спеціальністю  

8.18010004 «Дорадництво»,  

кваліфікація 2419.2 «Консультант з дорадництва» 

  

Умови зарахування: наявність освітньо-кваліфікаційного рівня 

“Бакалавр”,  “Спеціаліст”, “Магістр”. 

Форми навчання:  денна. 

Вартість навчання: 12 000 грн. 

Вступні іспити:  

 основи економіки; 

 іноземна мова. 

Зарахування  відбувається на основі результатів тестування. 

Термін навчання – 1,5 роки. 

Студенти в обов'язковому порядку забезпечуються 

гуртожитком. 

У розпорядженні студентів — бібліотека університету, сучасні 

лабораторії, доступ до Інтернет, спортзал, тренажерний зал, 

їдальня, буфети, комп’ютерні класи. 

Правила прийому на веб-сторінці НУБіП України: nubip.edu.ua  

Контактна інформація: 

Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони 11,  

корпус 10, кім. 414 

Тел.:  (044) 527-80-61 

E-mail: tatiankd@yahoo.com 

 



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

 ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА АГРАРНОГО КОНСАЛТИНГУ та СЕРВІСУ 

 

Здійснює підготовку бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера 

обслуговування» з напряму підготовки  

6.140103 «Туризм» 
  

Умови зарахування: наявність повної загальної середньої 
освіти, або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста. 

Форми навчання:  денна, заочна. 

Термін навчання: денна форма - 4 роки. 

заочна форма 4,5 років 

Студенти в обов'язковому порядку забезпечуються 

гуртожитком. 

У розпорядженні студентів — бібліотека університету, сучасні 

лабораторії, доступ до Інтернет, спортзал, тренажерний зал, 

їдальня, буфети, комп’ютерні класи. 

Правила прийому на веб-сторінці НУБіП України:  

nubip.edu.ua  

 

Контактна інформація: 

Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони 11,  

корпус 10, кім. 414 

Тел.:  (044) 527-80-61 

E-mail: tatiankd@yahoo.com 


