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Оргкомітет конференції 
Голова: Кваша С.М. – проректор з навчальної та виховної роботи НУБіП 

України, д.е.н., професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і 

техніки України. 

Заступник голови: Кулаєць М.М., директор ННІ післядипломної освіти, к.е.н., 

професор, заслужений економіст України. 

Секретаріат оргкомітету: 

Бесчастна М.В., асистент кафедри аграрного консалтингу та сервісу. 

Члени оргкомітету: 

Пабат В.О., заступник директора ННІ післядипломної освіти, д.с.-г.н., професор. 

Кальна-Дубінюк Т.П., завідувач кафедри аграрного консалтингу та сервісу, 

д.е.н., професор.  

Витвицька О.Д., завідувач кафедри інноваційної діяльності в АПК, д.е.н., 

професор. 

Жовнірчик Я.Ф., завідувач кафедри регіонального управління і місцевого 

самоврядування, д.н.д.у., доцент. 

Кудінова І.П., к.е.н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу. 

Рибак Л.Х., к.е.н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу. 

Мосіюк С.І., к.е.н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу. 

Локутова О.А., к.с.-г.н., старший викладач кафедри аграрного консалтингу та 

сервісу. 

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

 

План 
проведення міжнародної науково-практичної конференції  

«ІННОВАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ФОРУМ» 

 

Дата проведення: 29.10.2015 р. 

Місце проведення: Виставковий Центр «Київ Експоплаза» (м. Київ, 

вул. Салютна, 2-б, павільйон №1, зал №2). 

Час проведення: 10:30 – 16:00 

Регламент: виступи: до 10 хв., обговорення: до 5 хв. 

Контингент учасників – керівники сільськогосподарських підприємств різних 

форм власності, провідні вчені вітчизняних навчально-наукових закладів аграрної 

освіти, міжнародні спеціалісти, дорадники та експерти-дорадники, студенти, 

аспіранти. 

 

Тематичні напрями роботи конференції:  

 інноваційні технології в агровиробництві; 

 сучасні консультаційні технології; 

 шляхи співпраці з наукою; 

 кваліфікований консультант і навчання. 

 



П Р О Г Р А М А 
9:30-10:30 

Реєстрація учасників конференції в приміщенні Національний комплекс «Експоцентр 

України», (павільйон №1, зал №2)  

10:30 

Відкриття конференції  
Кваша С.М., д.е.н., професор, академік НААН,  проректор з навчальної і виховної 

роботи НУБіП України – Вступне слово 

Кулаєць М.М., к.е.н., доцент, директор ННІ післядипломної освіти НУБіП України – 

Перспективи розвитку освітніх програм інноваційно-консультаційної діяльності 
Хоменко О.М., директор департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку 

підприємництва на селі, Міністерства аграрної політики та продовольства України – 

Дорадництво – інструмент розвитку конкурентоспроможного підприємництва на 

селі 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОВИРОБНИЦТВІ 

Пабат В.О., д.с.-г.н., професор, заступник директора ННІ післядипломної освіти НУБіП 

України – Роль дорадництва в впровадженні інноваційних технологій в 

агровиробництві 

Іванов К.І., фірма «LLENTAB – сталеві будівлі» – LLENTAB європейський експерт в 

будівлях для агробізнесу  

Браганець В.С., директор ТОВ «Агроконсалтинг» – Ринок купівлі-продажу земель 

сільськогосподарського призначення в Україні в умовах сьогодення  

Жан Жак Ерве– Герой Франції, академік французької с.-г. академії, академік НААН 

України, член правління, радник правління банку Креди Агріколь, Франція – Поширення 

інновацій Франції в Україні за підтримки Креди Агріколь 

Сільченко І.В., директор, туристична компанія «Happy Vacations» – Організація ділових 

поїздок за кордон по вивченню інноваційних розробок в агробізнесі 

Матвієць О.Г., к.с.-г.н., головний інженер проектів, ТОВ НВП «Ірігаційні системи», 

Івано-Франківська обл. – Інновації при вирощуванні горіхоплідних 

Базюк О.Ф., керівник лабораторії ін-вітро розсадника «Долина-Агро», Івано-

Франківська обл. – Інновації розсаднику «Долина Агро» 

Витвицька О.Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри інноваційної діяльності в АПК 

НУБіП України – Інноваційний розвиток агровиробництва в умовах євроінтеграції 

Корінець Р.Я., президент НАСДСУ – Інформаційне забезпечення 

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: інститути та організації 

Шморгун Л.Г., д.е.н., професор, Голова ВГО «Перша Всеукраїнська 

сільськогосподарська дорадча служба» – Дорадництво – рушійна сила інноваційного 

розвитку АПК 

Ясінецький В.А., радник Асоціації фермерів та землевласників України – Інноваційно-

консультаційне забезпечення в сільськогосподарському виробництві 

Капштик М.В., к.с.-г.н., ВГО «Національна асоціація Сільськогосподарських дорадчих 

служб» – Інновації в практиці органічного виробництва 

Лисенко В.П., д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем 

ім. акад. І.І. Мартиненка НУБіП України – Ітелектуальні системи керування 

біотехнологічними об’єктами (птахофабрики, теплиці, біогазові установки, 

робототехнічні комплекси) для моніторингу фітостану 

Литовченко А.М., к.е.н., директор "Інноваційної компанії Біоінвест-Агро"– Інноваціий 

консалтинг як основа формування високорентабельного рослинництва 
Вигера С.М., к.с.-г.н., доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин НУБіП 

України – Інновації в розвитку біорізноманіття фітоценозів 



Цимбал В.О., к.е.н., м.н.с. Міжрегіональної академії управління персоналом – 

Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація – Рушійна сила українського села 

Ліхтер М.І., к.с.-г. н., доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві 

НУБіП України – Інновації в тваринництві 

Войтюк С.Д., к.т.н., доцент кафедри регіонального управління та місцевого 

самоврядування НУБіП України – Спільна сільськогосподарська політика 

Європейського Союзу. Сучасний стан 

Жуковський М.О., асистент кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи 

НУБіП України – Виробництво органічної продукції як напрям підвищення 

конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств 

Гогуля О.П., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського НУБіП 

України – Обгрунтування факторів впливу на показники ділової активності 

сільськогосподарських підприємств 

Збарська А.В., к.е.н., асистент кафедри організації агробізнесу НУБіП України – 

Конкуренція на інноваційних ринках: особливості визначення і аналізу 
Гнідан М.М., здобувач кафедри аграрного консалтингу та сервісу НУБіП України – 

Інновації в кролівництві 

Данилюк С.І., здобувач кафедри аграрного консалтингу та сервісу НУБіП України – 

Активізація страхування аграрних ризиків сільськогосподарських підприємств 

Бас О.І., здобувач кафедри аграрного консалтингу та сервісу НУБіП України – 

Інноваційне дорадництво для забезпечення самозайнятості сільського населення 

Кондратьєва О., магістр з «Дорадництва» НУБіП України – Дорадництво в 

рекламуванні розвитку агросадиб  

Луценко Р., магістр з «Дорадництва» НУБіП України – Консультування з інноваційних 

напрямків озеленення агросадиб 

Булах А., магістр з «Дорадництва» НУБіП України – Впровадження інноваційних 

технологій в зерновиробництві 

Мірончук Д., магістр з «Дорадництва» НУБіП України – Консультаційне забезпечення 

застосування вакуумних насосів на тваринницьких фермах 

Лінкевич П.М., магістр з «Державної служби» НУБіП України – Електронний обіг 

деревини 

Восколович Н.І., магістр з «Державної служби» НУБіП України – Органічне 

землеробство в Україні: сучасні тенденції 

Прудкий В.В., магістр з «Державної служби» НУБіП України – Використання 

відновлюваних ресурсів: зарубіжний та вітчизняний досвід 

Сидоренко Б.М., магістр з «Державної служби» НУБіП України – Інформаційно-

консультаційне забезпечення в галузі синарства 

Карпенко С.А., магістр з «Державної служби» НУБіП України  Економічний контроль 

в агровиробництві 

Майдебура О., магістр з «Управління інноваційною діяльністю» НУБіП України – 

Розвиток державного регулювання інноваційної діяльності в Україні 

Головатюк І., магістр з «Управління інноваційною діяльністю» НУБіП України – 

Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства 

Левченко О., магістр з «Управління інноваційною діяльністю» НУБіП України – 

Управління інноваційними процесами в аграрній сфері 

Гейвах В., магістр з «Управління інноваційною діяльністю» НУБіП України – 

Управління розвитком персоналу інноваційного підприємства 

Бойсан С.П., магістр з «Дорадництва» НУБіП України – Впровадження інноваційних 

технологій в механізацію агропідприємств 

СУЧАСНІ КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 



Швиденко М.З., к.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем НУБіП 

України – Електронне дорадництво для інноваційного розвитку агровиробництва 

Папаскірі Т.В., кандидат економічних і сільськогосподарських наук, доцент, ФДБОУ ВО 

«Державний університет по землеустрою», Москва, Російська Федерація – Інформаційне 

забезпечення баз даних систем автоматизованого землевпорядного проектування 

Стрижак О.Є., д.т.н., Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору 

НАНУ – Методологія формування сучасної консультаційної мережі в 

агровиробництві на основі онтографічних мережецентричних систем 

Балла І.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, Подільський державний аграрно-

технічний університет – Сучасні технології дорадчої діяльності 

Шаманська О.І., к.е.н., доцент кафедри дорадництва та інформаційних технологій в 

менеджменті, Вінницький національний аграрний університет – Застосування 

експертних систем в діяльності дорадчих служб України 

Довгань Ю.В., асистент кафедри дорадництва та інформаційних технологій в 

менеджменті Вінницького національного аграрного університету – Інформаційне 

забезпечення інвестиційних проектів 

Кудінова І.П., к.е.н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу НУБіП України – 

Особливості поширення інновацій через соціальні мережі  

Рогоза К.Г., к.е.н., старший науковий співробітник НУБіП України – Інновайний підхід 

в організації спільнот практиків в системі е-Екстеншн 

Рогоза Н.А., старший викладач кафедри економічної кібернетики НУБіП України – 

Інновації в інформаційному забезпеченні регіонального АПК 

Діхтенко Т., магістр з «Дорадництва» НУБіП України – Консультаційне забезпечення 

програмних інновацій веб-сторінок 

ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ З НАУКОЮ 

Кропивко М.Ф., д.е.н., професор, академік НААН – Особливості організації 

інноваційної діяльності в умовах децентралізації 

Талавиря М.П., д.е.н., професор, директор НДІ Економіки і менеджменту НУБіП 

України – Розвиток біоекономіки 4-го покоління, як локомотив нового технічного 

вкладу 

Ковалів О.І., к.е.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу з питань 

інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, Інститут агроекології та економіки 

природокористування НААН України – Консалтинг у сфері інституалізації землі та її 

природних ресурсів як основного національного багатства України 

Трубка С.В., головний спеціаліст, лікар ветеринарної медицини управління забезпечення 

протиепізоотичної роботи Департаменту ветеринарної медицини Держветфітослужби 

України 

Жовнірчик Я.Ф., доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри 

регіонального управління та місцевого самоврядування НУБіП України – Механізми 

управління і розвитку інноваційної економіки України  

Безкровний М.Ф., к.т.н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу НУБіП 

України – Державне регулювання дорадчої діяльності в Україні 

Бесчастна М.В., асистент кафедри аграрного консалтингу та сервісу НУБіП України – 

Організація консультування на основі моделі соціального партнерства 

Сокол Л.М., к.е.н., асистент кафедри аграрного консалтингу та сервісу НУБіП України – 

Проблеми державного земельного кадастру України  

Гуменюк І.Л., старший викладач кафедри обліку і аудиту, Подільський державний 

аграрно-технічний університет – Забезпеченість сільських домогосподарств 

необоротними активами: стан та проблеми  

Тітаренко О.М., директор центру післядипломної освіти та дорадництва, асистент 



кафедри екології та охорони навколишнього середовища, Вінницький національний 

аграрний університет – Надання сільськогосподарських дорадчих послуг як один з 

інструментів збереження і використання агробіорізноманіття в контексті 

збалансованого розвитку 

Збарський В.К., д.е.н., професор кафедри економіки підприємства ім. проф. 

І.Н.Романенка НУБіП України – Взаємозв’язок конкуренції, конкурентоспроможності 

та інноваційного розвитку економіки 

Герасимчук Н., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н.Романенка  

НУБіП України – Економіко-екологічний механізм відновлення біоресурсів: досвід 

штату Міссурі 

Наконечна К., к.е.н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК НУБіП України – 

Перспективи регіонального розвитку України 

КВАЛІФІКОВАНИЙ КОНСУЛЬТАНТ І НАВЧАННЯ 

Кальна-Дубінюк Т.П., д.е.н., професор, зав. кафедри аграрного консалтингу та сервісу 

НУБіП України – Дорадча освіта в університетах ХХІ століття 

Микицей Т.Д., к.е.н., доцент, заступник директора ННІ післядипломної освіти НУБіП 

України – Інноваційні зрушення в підготовці магістрів з «Дорадництва» 

Стрижак М.І., радник президента Асоціації фермерів та землевласників України – 

Інновації через дорадництво фермерам України 
Ісаченко О.П., доцент кафедри землеустрою, координатора напрямів співпраці ГУЗ з 

організаціями і ВНЗ України, ФДБОЗ ВО «Державний університет із землеустрою» – 

Співпраця ВНЗ і факультетів – партнерів при проведенні учбових студентських 

практик із землеустрою 

Горошко Г., голова правління ГО «Майбутнє» – Інновації в гуманність 

Музика П.М., доктор економічних наук, професор, Львівський національний  університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій  ім. С.З. Гжицького – Аграрні палати – 

Ефективний механізм інформаційного забезпечення організації та  розвитку 

місцевого самоврядування на селі 

Смолякова Л.І., експерт дорадник України – Інноваційні проекти України – 

ЕНАКТУС «Світовий Кубок 2015» 

Біленко В.Г., завідувач навчально-наукової лабораторії «Музей лікарських рослин» 

НУБіП України – Лікарські рослини в Україні 

Довгань Л.І., к.п.н., доцент кафедри української та іноземних мов, Довгань Ю.В., 

асистент кафедри дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті Вінницького 

національного аграрного університету – Особливості навчання дорослих в системі 

сільськогосподарського дорадництва 

Ланченко Є.О., к.е.н., доцент кафедри економіки праці та розвитку сільських територій 

НУБіП України – Поєднання наукової і господарської діяльності в навчально-

дослідних господарствах аграрних вузів України: проблеми та перспективи (на 

прикладі НУБіП України) 

Рибак Л.Х., к.е.н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу НУБіП України – 

Бізнес школи – Інноваційний шлях дорадництва 

Локутова О.А., к.с.-г.н., старший викладач кафедри аграрного консалтингу та сервісу 

НУБіП України – PR-консалтинг в інноваційних напрямах дорадчої діяльності 

Грищенко І.М., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри регіонального 

управління та місцевого самоврядування НУБіП України – Впровадження інноваційного 

лідерства в Україні 

Кальной С.П., старший науковий співробітник  інституту телекомунікацій та глобального 

інформаційного простору НАН України – Сценарії навчання як засіб взаємодії з 

онтологічною базою знань в дорадництві 



Пугач Н.А., секретар правління Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні – Сільский туризм України – рушійна сила розвитку сільських територій 

Ісаченко В.О., магістр з «Державної служби» НУБіП України – Впровадження 

інституту консультування в Україні  

15:00 

Дискусія 

Підведення підсумків конференції 

Заключне слово 



 
Проект 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

всеукраїнської науково-практичної конференції 

«ІННОВАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ФОРУМ»  

 

    м.Київ, Експоцентр України»                 29 жовтня  2015 р. 

 

Учасники конференції - учені економісти-аграрії, представники відповідних 

державних установ та бізнесу, науково-педагогічні кадри,  аспіранти дорадники, 

експерти-дорадники, фермери, власники особистих селянських господарств 

об’єднані  загальною метою - розвитку інноваційно-консультаційної діяльності 

та освіти в України. 

Сучасний економічний розвиток, включаючи аграрний напрям 

характеризується глобалізацією процесів, інтеграцією, модернізацією та 

диверсифікацією виробництва. Останнє десятиліття відзначається  суттєвим 

збільшенням  потреб у застосуванні інновацій, сучасних комп’ютерних технологій 

та інформаційних  систем. Велика роль в цьому належить сільськогосподарському 

дорадництву, впровадженню інновацій, професійності дорадників та експертів 

дорадників, їх освіті.  

 

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: 

 

 створити Національний центр сільськогосподарського дорадництва   

України з його територіальними відділеннями та місцевими представниками; 

 

 забезпечити поширення інноваційних технологій в агробізнесі шляхом 

широкого застосування сучасних консультаційних сітей та систем,  електронної 

системи дорадництва (е-Дорадництво) НУБіП України;  

 

 посилити програму сертифікації дорадників та  експертів-дорадників  на 

наступні 5 років, спрямувавши її на сталий розвиток сільських територій, розвиток 

сімей,  дітей та правового громадянського суспільства; 

 

 стимулювати діяльність дорадників та експертів-дорадників державними 

відзнаками та нагородами. 
 

 

 



 

 

 

 

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ!!! 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

КАФЕДРА АГРАРНОГО 

КОНСАЛТИНГУ ТА СЕРВІСУ 

 

запрошує випускників шкіл здобути 

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за спеціальністю 

 

6.140103 «ТУРИЗМ» 

 
Програма навчання базується на досвідчених викладачах університету та 

передбачає залучення викладачів із передових університетів Європи та Америки 

для вивчення організації сільського туризму на основі  актуальних напрямів його 

розвитку за кордоном, застосування сучасних сервісних програм та методів  

обслуговування клієнтів, інформаційно-консультаційних технологій для 

організації агроосель, ландшафтного дизайну, розробки найкращих маршрутів 

відпочинку та пізнавальних програм, проведення тематичних фестивалів та 

ярмарок для населення з різними потребами та вадами. 

 

Практика відбуватиметься на базі сучасних агроасель в мальовничих куточках 

України та зарубіжжя – Польщі, Угорщини, Нідерландів, Португалії, Америки 

тощо. 

 

По закінченню бакалаври отримають можливість працювати в сфері сільського 

туризму, в консалтингових фірмах, надавати консультаційні послуги щодо 

створення агроасель, їх  розвитку, географії і видам відпочинку на природі.  
 

Форми навчання: денна та заочна. 

 

Наші контакти 

Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони 11, корпус 10, кім. 414   

Кафедра аграрного консалтингу та сервісу  

Тел.: (044) 527-80-61 



 

Приймальна комісія: Тел.:  (044) 258-42-63, 527-83-08 



 

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ БУДЬ-ЯКОЇ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ !!! 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

КАФЕДРА АГРАРНОГО 

КОНСАЛТИНГУ ТА СЕРВІСУ 

 

запрошує студентів, які отримали диплом бакалавра, спеціаліста, магістра з будь-

якої галузі знань, здобути освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за 

спеціальністю 

 

8.18010004 «ДОРАДНИЦТВО»  

з напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» 
 

Програма навчання передбачає залучення викладачів із передових університетів 

Європи та Америки для вивчення організації інформаційно-консультаційної 

діяльності на основі її актуальних програм з організації бізнесу, екології 

навколишнього середовища, розвитку соціальної сфери, програм для дітей та 

молоді, агротуризму, домашньої економіки, ПР консалтингу тощо. 

Практика відбуватиметься на базі розвинутих дорадчих організацій України та 

зарубіжжя – Польщі, Угорщини, Нідерландів, Португалії, Америки тощо. 

По закінченню магістри отримають можливість працювати менеджерами в сфері 

дорадництва, організовувати надання консультаційних послуг за своїм фахом, а 

також відкривати свої консалтингові фірми.  

Умови зарахування: наявність освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, 

“спеціаліст”, магістр” 

Форма навчання: денна. 

Навчання триває 1,5 року, після закінчення присвоюється кваліфікація 

“Консультант з дорадництва” та видається диплом магістра державного зразка.  

Вступні іспити:  

 основи економічної теорії; 

 іноземна мова. 

Зарахування  відбувається на основі результатів тестування. 
  

Наші контакти 

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

корпус 10, кім. 414 

Кафедра аграрного консалтингу та сервісу 



Тел.: (044) 527-80-61 

Приймальна комісія: Тел.: (044) 258-42-63, 527-83-08 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  

КАФЕДРА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АПК 

 

  

На кафедрі відкрито нову спеціальність 

8.18010012  «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ». 

 

Ринок праці в Україні потребує фахівців в апараті управління центральних 

державних і регіональних органів управління, підприємств, установ та організацій, 

консультаційних центрах, консалтингових організаціях, технопарках та інноваційних 

структурах, інноваційних фондах та інноваційних фінансово-кредитних установах, 

науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах, наукових 

та навчальних закладах освіти.  
Тому, сьогодні сільському господарству потрібні фахівці високого рівня, які 

володіють не тільки спеціальними знаннями, але й спроможні приймати стратегічні і 

тактичні інноваційні рішення, виявляти перспективні наукові розробки та 

впроваджувати у виробництво нові види продукції. 

 

Умови зарахування: наявність освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” або 

“спеціаліст”. 

Форми навчання: денна. 

Вступні іспити:  

 основи економіки та управління; 

 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 

комп'ютеризовані лабораторії з безкоштовним доступом до Інтернет. 

Після закінчення навчання присвоюється кваліфікація магістра з управління 

інноваційною діяльністю. 
 

Наші контакти 

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

корпус 10, кім. 611, 617 

Тел.: (044) 527-86-53 



E-mail: inpoagro@mail.ru 

 

Приймальна комісія: Тел.: (044) 258-42-63, 527-83-08 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

КАФЕДРА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

Запрошуємо на навчання за спеціальністю  

 

8.15010002 «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» 

напрям підготовки 1501 «Державне управління» 

Зважаючи на необхідність підготовки висококваліфікованих державних 

службовців для органів державного управління агропромислового комплексу 

(далі–АПК) та органів місцевого самоврядування, у Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України здійснюється підготовка магістрів за 

спеціальністю «Державна служба». 

У ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і 

природокористування України функціонує кафедра регіонального управління та 

місцевого самоврядування. 

Кафедрою розроблено магістерські програми підготовки за спеціальністю 

«Державна служба», які забезпечують набуття сучасних знань, умінь і навичок. 

Випускники кафедри орієнтовані на високопрофесійну діяльність у 

районних, обласних державних адміністраціях, центральних органах виконавчої 

влади та органах місцевого самоврядування. 

Прийом до магістратури здійснюється на базі повної вищої освіти з будь-

якої спеціальності. 
Підготовка фахівців здійснюється на контрактній основі на підставі 

договору з юридичними чи фізичними особами. 

Форма навчання: денна, заочна. 

Термін навчання: 

 денна 12 місяців; 
 заочна 22 місяця. 

Після закінчення навчання присвоюється кваліфікація магістр державної 

служби 

Наші контакти 

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, 

кімн.кімн. 303, 304, 625. 

Тел.: (044) 527-86-35 

Електронна пошта: dekanatds@ukr.net 

 

mailto:dekanatds@ukr.net


Приймальна комісія: Тел.: (044) 258-42-63, 527-83-08 

 



 

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 

                                                  
 
 
 
 


