
ПРОТОКОЛ №8

засідання Ради роботодавців Навчально-наукового інституту 
неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 
в рамках проведення круглого столу 

«ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ В УПРАВЛІННІ ТА ВРЯДУВАННІ» 
від 18 листопада 2021 р. (оп-ііпе).

ПРИСУТНІ: Бакун Юрій Олександрович, Бондар Юрій Миколайович, Ващенко Юлія 
Олександрівна, Вержиховський Олександр Мар'янович, Грицяк Наталія Василівна, Довбіус 
Інна Олександрівна, Дідух Марія Миколаївна, Жемойда Олександр Віталійович, Клебанова 
Людмила Генадіївна, Корінець Роман Ярославович, Краснолуцький Олександр Васильович, 
Кудінова Наталія Петрівна, Латанюк Наталія Вікторівна, Лещенко Оксана Володимирівна, 
Лещенко Роман Миколайович, Лутак Віталій Анатолійович, Мєтєлєва Інна Дмитрівна, 
Рибчинський Родіон Станіславович, Самосуд Світлана Василівна, Старинець Олександр 
Георгійович, Цикаленко Тамара Вікторівна, Фурсенко Іван Миколайович, Юхновський Олег 
Іванови, Шевченко Ольга Петрівна.

ЗАПРОШЕНІ: Бітієв Ярослав, Брусенко Микола Анатолійович, Володін Сергій
Анатолійович, Войтович Олег Михайлович, Дзьоба Тарас Ігорович, Довгаль Костянтин 
Костянтинович, Дячок Олег Васильович, Ємченко Максим Юрійович, Морозов Олександр 
Федорович, Корогод Олена Михайлівна, Отченашко Володимир Віталійович, Пивоваров 
Андрій Андрійович, Сизон Володимир Григорович, Бшнкарук Василь Дмитрович, Шкураков 
Сергій Олександрович.

Членів ради-34 
Присутні-24 
Запрошені - 15

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних 
викликів сьогодення.

2. Управління інноваціями в контексті глобалізаційних процесів.
3. Пріоритетні напрями розвитку дорадництва в аграрній сфері.
4. Різне.

1. Актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних 
викликів сьогодення перша панельна дискусія Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до 
практики в управлінні та врядуванні».

ВИСТУПИЛИ: Модератором першої панельної дискусії виступила директор ННІ 
неперервної освіти і туризму НУБіП України, д.е.н. Олена Ковальова. Маючи багаторічний 
досвід роботи екс-заступника Міністра аграрної політики та продовольства України, на 
початку зустрічі вона зоорієнтувала учасників висвітлювати, насамперед, сучасні тренди у 
проведенні реформ, донести власне бачення проблем, запропонувати шляхи їх розв'язання та 
звернути увагу на формування необхідних компетентностей випускників 
університету. Водночас, докторам наук з державного управління, гарантам освітніх програм 
підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 281 "Публічне 
управління та адміністрування" Володимиру Олійнику, Сергію Приліпку та Ірині Грищенко



ПРОТОКОЛ №8

засідання Ради роботодавців Навчально-наукового інституту 
неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 
в рамках проведення круглого столу 

«ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ В УПРАВЛІННІ ТА ВРЯДУВАННІ» 
від 18 листопада 2021 р. (оп-ііпе).

ПРИСУТНІ: Бакун Юрій Олександрович, Бондар Юрій Миколайович, Ващенко Юлія 
Олександрівна, Вержиховський Олександр Мар'янович, Грицяк Наталія Василівна, Довбіус 
Інна Олександрівна, Дідух Марія Миколаївна, Жемойда Олександр Віталійович, Клебанова 
Людмила Генадіївна, Корінець Роман Ярославович, Краснолуцький Олександр Васильович, 
Кудінова Наталія Петрівна, Латанюк Наталія Вікторівна, Лещенко Оксана Володимирівна, 
Лещенко Роман Миколайович, Лутак Віталій Анатолійович, Мєтєлєва Інна Дмитрівна, 
Рибчинський Родіон Станіславович, Самосуд Світлана Василівна, Старкнець Олександр 
Георгійович, Цикаленко Тамара Вікторівна, Фурсенко Іван Миколайович, Юхновський Олег 
Іванови, Шевченко Ольга Петрівна.

ЗАПРОШЕНІ: Бітієв Ярослав, Брусенко Микола Анатолійович, Володін Сергій
Анатолійович, Войтович Олег Михайлович, Дзьоба Тарас Ігорович, Довгаль Костянтин 
Костянтинович, Дячок Олег Васильович, Смченко Максим Юрійович, Морозов Олександр 
Федорович, Корогод Олена Михайлівна, Отченашко Володимир Віталійович, Пивоваров 
Андрій Андрійович, Сизон Володимир Григорович, Ікинкарук Василь Дмитрович, Шкураков 
Сергій Олександрович.

Членів ради-3 4 
Присутні-24 
Запрошені - 15

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних 
викликів сьогодення.

2. Управління інноваціями в контексті глобалізаційних процесів.
3. Пріоритетні напрями розвитку дорадництва в аграрній сфері.
4. Різне.

1. Актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних 
викликів сьогодення перша панельна дискусія Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до 
практики в управлінні та врядуванні».

ВИСТУПИЛИ: Модератором першої панельної дискусії виступила директор ННІ 
неперервної освіти і туризму НУБіП України, д.е.н. Олена Ковальова. Маючи багаторічний 
досвід роботи екс-заступника Міністра аграрної політики та продовольства України, на 
початку зустрічі вона зоорієнтувала учасників висвітлювати, насамперед, сучасні тренди у 
проведенні реформ, донести власне бачення проблем, запропонувати шляхи їх розв'язання та 
звернути увагу на формування необхідних компетентностей випускників 
університету. Водночас, докторам наук з державного управління, гарантам освітніх програм 
підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 281 "Публічне 
управління та адміністрування" Володимиру Олійнику, Сергію Приліпку та Ірині Грищенко



поставлено завдання - за результатами обговорення систематизувати та врахувати пропозиції 
роботодавців, посилити зміст освітніх компонентів, удосконалити програми практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти під керівництвом професіоналів-практиків.

Шинкарук Василь Дмитрович, проректор з науково-педагогічної роботи НУБіП 
України, д. філол. н., професор, Заслужений працівник освіти, виступив з вітальним словом до 
учасників Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та 
врядуванні» звернувся, зокрема він озвучив основні напрями діяльності університету, 
зосередив увагу на основних завданнях, які стоять перед випусковою кафедрою публічного 
управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва. Основними перспективами 
розвитку освітніх програм з публічного управління та адміністрування є: забезпечення 
підготовки висококваліфікованих фахівців з урахуванням сучасних викликів і професійних 
компетентностей в умовах модернізації публічної сл\ жби, підвищення ролі громадськості у 
прийнятті управлінських рішень у галузі сільського господарства та природоохоронної сфери, 
залучення НПП до розроблення та проведення експертної оцінки законодавчих та інших 
нормативно-правових актів, регіональних стратегій, програм соціально-економічного 
розвитку та надання інформаційно-консультативної допомоги територіальним громадам. Він 
побажав учасникам успіхів у роботі та практичної реалізації спільно розроблених 
рекомендацій круглого столу.

Брусенко Микола Анатолійович, заступник керівника Головного управління з питань 
сталого розвитку Директорату з питань економічної політики Офісу Президента України. 
Впровадження реформ Офісом Президента України. Його виступ був присвячений питанням 
впровадження реформ в умовах сталого розвитку. Він зазначив, що Указ Президента України 
«Про Цілі сталого розвитку країни на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 №722/2019 
спрямований на забезпечення національних інтересів щодо сталого розвитку економіки, 
громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя 
населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина. 17 цілей сталого 
розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розроблення проектів прогнозних 
і програмних документів, а також проектів нормативно-правових актів. Під час підготовки 
здобувачів вищої освіти він зосередив увагу гарантів освітніх програм на формуванні трьох 
основних компетентностей, які необхідні випускникам для роботи в органах публічної влади. 
Це -  саморозвиток, альтруїзм та виконавча дисципліна.

Старинець Олександр Георгійович, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради 
України з питань аграрної та земельної політики, ознайомив учасників круглого столу із 
законопроектами, над якими зараз працює Комітет. Він зазначив, що в умовах постійного 
проведення реформ до випускників закладів вищої освіти, які працюватимуть в органах 
державної влади, висувається ряд сучасних вимог. Насамперед, це -  компетентність в певних 
галузях знань, фахові знання у цифровізації публічних послуг, використання міжнародного 
досвіду, вміння із загального масиву інформації у стислі терміни визначати головні аспекти, 
здійснювати їх аналіз та запропонувати шляхи вирішення проблем. Формування 
комунікативних здібностей та їх удосконалення є важливим елементом професійного 
розвитку. Під час комунікації варто дослухатися до думки кожного та використовувати різні 
інструменти зворотного зв’язку. Здобувачам вищої освіти доцільно звернути особливу увагу 
на формування таких компетентностей як управління змінами, гнучкість та адаптивність.

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України 
Олег Войтович переконаний, що подавати документи до Комісії з питань вищого корпусу 
державної служби та проходити конкурс претендентів на керівні посади категорії “А” в 
органах державної влади повинні лише ті кандидати, які мають усвідомлену мотивацію 
служити державі, зосереджені на креативному мисленні, розуміють специфіку своєї 
діяльності та є професіоналами у галузі чи сфері управління, володіють комунікативними 
здібностями та користуються авторитетом. Він зазначив, що для підготовки фахівців з 
публічного управління та адміністрування значне місце посідає практична підготовка. Після 
зняття карантинних обмежень, викликаних поширенням пандемії СОУШ -19, студенти 
спеціальності «Публічне управління та адміністрування» зможуть знову відвідати Будинок 
Уряду України та поспілкуватися з посадовими особами Кабінету Міністрів України.



Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тарас Дзьоба озвучив учасникам основні 
тренди, які спостерігаються у процесі цифровізації держави. Окремо він звернув увагу на 
цифрових компетентностях державних службовців. Наразі, у органах державної влади 
використовуються системи електронного документообігу, тому вже під час навчання 
студенти повинні вчитися працювати з ними в університеті. Для державі ого службовця 
важливо знати декілька іноземних мов, використовувати ширші можливості стажування, 
поглиблювати знання з управління масивами цифрової інформації, економити час завдяки 
використанню сучасних ІТ-продуктів та рішень. У навчальний план доцільно внести 
дисципліни, що формують ІТ-навички у здобувачів вищої освіти.

Директор Директорату державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних 
заходів Міністерства економіки України Андрій Пивоваров наголосив на необхідності 
знання державними службовцями законодавства з питань державної служби, специфіки 
діяльності окремої галузі або сфери діяльності, нормативно-правової бази. На його думку, до 
важливої компетентності у підготовці фахівців доцільно віднести вміння розглядати одну і ту 
ж саму річ під різники кутами зору та мати декілька варіантів вирішення проблем. Він також 
розповів про основні напрями діяльності державних службовців та їх завдання у сфері 
проведення санітарних та фітосанітарних заходів.

Інна Мєтєлєва, керівник проектного офісу Агрополітичний діалог «Аграрна рада», 
екс-заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважає, що 
для успішної професійної кар’єри державному службовцю необхідно вільно володіти 
іноземною мовою, бути в курсі усіх подій та вчасно реагувати на виклики сьогодення, вміти 
комунікувати з цільовою аудиторією, постійно удосконалювати вміння відповідно до 
специфіки своєї діяльності та знати систему управління.

Заступник голови Чабанівської селищної ради Київської області Юрій 
Бондар зупинився на окремих проблемних питаннях, які виникали в органах місцевого 
самоврядування під час реалізації адміністративно-територіальної реформи. Забезпечення 
фінансової спроможності територіальних громад він продемонстрував на прикладі 
Чабанівської селищної ради. На думку випускника магістерської програми “Публічне 
управління та адміністрування” НУБіП України, університет дійсно готує фахівців, 
спроможних розробляти, аналізувати і реалізовув іти публічну політику, ефективно й 
результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у 
публічному управлінні на основі світових та європейських стандартів. Надані ним 
рекомендації щодо підвищення якості освітнього процесу обов’язково будуть враховані 
гарантами програм.

Депутат Боярської міської ради Фастівського району Київської області Володимир 
Сизон поділився .багаторічним досвідом роботи в органах місцевого самоврядування, 
зупинився на питаннях взаємодії громадськості з місцевою владою, навів позитивні практики 
використання бюджету участі. Під час виступу він зазначив, що в умовах проведення 
адміністративно-територіальної реформи значно зросла навантаженість виборців на одного 
депутата. Проте під час карантинних обмежень використання засобів дистанційного зв'язку 
значно полегшує роботу місцевого депутата. Він звернувся до здобувачів вищої освіти з 
порадою глибше вивчати історію українського державотворення та теорію державного 
управління.

Відзначаючи високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти зг спеціальністю 
281 “Публічне управління та адміністрування” у НУБіП України для органів публічної влади 
та громадських об’єднань, враховуючи ключову роль висококваліфікованих фахівців у 
забезпеченні реалізації реформ, зокрема реформи державного управління, за результатами 
роботи учасниками одноголосно були ухвалені рекомендації Всеукраїнського круглого столу 
“Від теорії до практики в управлінні та врядуванні”.



2. Управління інноваціями в контексті глобалзаційних процесів -  друга панельна 
дискусія Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні».

ВИСТУПИЛИ: модератором другої панельної дискусії «Управління інноваціями в 
контексті глобалізаційних процесів» була Ольга Витвицька, професор кафедри 
публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП 
України, д.е.н., професор, яка зазначила, що управління інноваційною діяльністю, як 
система, охоплює процеси формування та функціонування інноваційного середовиша з 
метою зміцнення ринкових позицій країни. Тому сьогодні у панельній дискусії приймають 
участь представники державних структур, освітнього середовища, наукових і бізнес структур 
та майбутні фахівці в сфері управління інноваційною діяльністю.

Сергій Шкураков, перший заступник голови правління ДІФКУ, презентував 
розгляд важливих викликів сьогодення та перспективних напрямів функціонування 
інноваційних структур в Україні, здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності 
суб’єктів господарювання різних форм власності, а також залучення вітчизняних та іноземних 
інвестицій для розвитку реального сектору економіки, підвищення вітчизняного потенціалу з 
експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей національної економіки, 
захисту та підтримки національного товаровиробника.

Володимир Отченашко, д.с.-г.н., професор, начальник науково-дослідної частини 
НУБіП України висвітлив питання щодо ролі університетів в інноваційній діяльності України. 
Зокрема, він розглянув питання взаємодії ключових факторів у процесі становлення 
університету світового класу, наукової інфраструктури університету, інноваційної системи 
дослідницького університету.

Питання щодо того, яка Національна інноваційна система (НІС) потрібна Україні, а також 
її сучасний стан і шляхи розвитку для майбутнього держави були ключовими в 
доповіді Олександра Морозова, д.т.н., професора. П> ц час виступу він зазначив що нинішня 
українська НІС на практиці замість системної цілісності та стратегічної цілеорієнтованості 
фактично представлена структурованою сукупністю своїх елементів (університетів, 
інститутів, об’єктів інноваційної інфраструктури, тощо) з обмеженою суб’єктністю й 
домінуючою мотивацією, спрямованою на виживання з розбалансованою функціональністю, 
а не на розвиток.

Сергій Володін, д.е.н., член-кореспондент НААН, директор ТОВ «Інститут 
інноваційної біоекономіки» поєднуючи науковий і бізнес досвід обґрунтував актуальні 
питання розвитку інноваційної біоекономіки в умовах глобалізаційних викликів.

НиЬ 4.0 —  місце концентрації новаторів, агентів прийдешньої індустріальної 
революції. Ми створюємо умови для просування розробок українських стартапів і сприяємо 
розвитку прогресивних людей. Тому заснований проект -  Галерея інновацій, де вже було 
представлено понад 100 українських винаходів, найвідоміші з яких є: РеІсиЬе, ЬаМеІгіс, 
іВІагг, А]ах, Нісіеег, Сагсііото, в і д м і т и в  Ярослав Гітієв, директор ШІВ 4.0. Презентував 
також відео матеріали стартап проектів.

Перспективи розвитку фінансування інноваційної діяльності в умовах євроінтеграції 
розкрив в своїй доповіді Максим Смченко, магістр ОП «Управління інноваційною 
діяльністю». На думку Максима необхідне державне стимулювання інвестицій в 
інноваційні проекти, шляхом запровадження податкових пільг. Для України Свросоюз має 
стати школою ефективної інноваційної економіки, високих соціальних стандартів та 
ефективного управління суспільним розвитком.

3. Пріоритетні напрями розвитку дорадництва в аграрній сфері -  третя панельна дискусія 
Всеукраїнського круглого столу.

ВИСТУПИЛИ: модератором третьої панельної дискусії «Пріоритетні напрями розвитку 
дорадництва в аграрній сфері» була Тетяна Кальна-Дубінюк, професор кафедри публічного



управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП України, д.е.н., 
професор. Вона відмітила,що визначна роль в успішному розвитку сільського господарства 
та сільської місцевості належить сільськогосподарському дорадництву. Дорадництво у різних 
формах існує в усіх розвинутих країнах світу. Сьогодні у Державному бюджеті України 
передбачаються видатки на надання дорадчих послуг, місцеві органи влади теж долучаються 
до підтримки дорадництва. Отже, зростає потреба у кваліфікованих дорадниках для 
поширення інновацій, кращих агропрактик тощо. Тому сьогодні у панельній дискусії 
приймають участь представники державних структур, Національної асоціації 
сільськогосподарських дорадчих служб України, освітнього середовища, фахівці з 
дорадництва, зазначила Тетяна Прокопівна.

Про особливості сучасного дорадництва в Україні виступив Роман Корінець, директор 
Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України. Він відмітив, що 
дорадництво в Україні набуває нового забарвлення.

Актуальним стає розповсюдження досвіду передових ферм. Роман Ярославович 
наголосив увагу учасників круглого столу, що створюється Українська мережа 
демонстраційних ферм, поширюється навчання фермера у фермера.

Відбувається цифровізація в дорадництві, навчаються дорадники і фермери, створюються 
банки даних для швидкого реагування на інноваційні зміни. За підтримки проекту ІІ8АГО 
створюється платформа кращих агропрактик, цифрова карта ферм тощо. А це -  шлях до 
успішного розвитку сільського господарства України, поліпшення добробуту сільського 
населення та розвитку сільської місцевості.

Тетяна Кальна-Дубінюк підкреслила роль освітніх програм в дорадництві. Підготовка 
кваліфікованих дорадників та експертів-дорадників відбувається в НУБіП України як на 
основі базової освіти на магістерській освітній програмі «Дорадництво», так і шляхом 
підвищення їх кваліфікації з подальшою сертифікацією. Магістерська освітня програма 
«Дорадництво» була вперше відкрита в НУБіП України у 2004 році і є до цього часу єдиною в 
Україні. Вона успішно пройшла акредитацію у 2020 році ще на 5 років. За цією програмою 
було підготовлено понад 100 магістрів-дорадників, які стали провідними спеціалістами в 
Мінагрополітики України, міжнародних проектах, викладачами в ВУЗах, керівниками 
державних та приватних дорадчих структур. Кожен рік, починаючи з 2007 року, на базі 
НУБіП України відбувається підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників з 
подальшою їх сертифікацією. Підготовлена чисельна плеяда таких фахівців, в середньому 
до 70 осіб на рік для різних галузей сільськогосподарського виробництва, серед яких більше 
200 осіб із ННП Університету. Сьогодні важливо для системної підготовці магістрів - 
менеджерів з дорадництва мати не тільки заочну форму навчання, а і стаціонарну, як було з 
початку її відкриття в Університеті, коли на всіх факультетах на бакалавраті викладався курс 
«Основи аграрного консалтингу», а магістри слухали курс «Управлінський консалтинг». 
Отже, зазначила Тетяна Прокопівна, вважаємо за доцільне відновити викладання курсу з 
дорадництва «Основи сільськогосподарського дорадництва» бакалаврам на всіх 
факультетах Університету та курсу «Управлінський консалтинг» - магістрам всіх 
факультетів, що сприятиме розумінню дорадництва майбутніми фахівцями різних професій.

З доповіддю про особливості розвитку кооперації в органічному виробництві України 
виступила Олена Корогод, аспірант кафедри публічного управління, менеджменту 
інноваційної діяльності та дорадництва, президент асоціації "Органік Україна".

Олена Михайлівна підкреслила роль дорадництва і його освітніх програм у створенні 
органічних кооперативів. Створена на базі Асоціації "Органік Україна" сільськогосподарська 
дорадча служба ТС «Органічна Україна», яка надає юрадчі послуги, пов’язані з наданням 
незалежних і об’єктивних порад та технічної допомоги клієнтам у вирішенні ї:: управлінських 
та ділових проблем, оптимізації їх бізнесу, підвищенні ефективності їх діяльності. Так 
поширюється передовий досвід фахівцями-дорадниками.



управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП України, д.е.н., 
професор. Вона відмітила,що визначна роль в успішному розвитку сільського господарства 
та сільської місцевості належить сільськогосподарському дорадництву. Дорадництво у різних 
формах існує в усіх розвинутих країнах світу. Сьогодні у Державному бюджеті України 
передбачаються видатки на надання дорадчих послуг, місцеві органи влади теж долучаються 
до підтримки дорадництва. Отже, зростає потреба у кваліфікованих дорадниках для 
поширення інновацій, кращих агропрактик тощо. Тому сьогодні у панельній дискусії 
приймають участь представники державних структур, Національної асоціації 
сільськогосподарських дорадчих служб України, освітнього середовища, фахівці з 
дорадництва, зазначила Тетяна Прокопівна.

Про особливості сучасного дорадництва в Україні виступив Роман Корінець, директор 
Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України. Він відмітив, що 
дорадництво в Україні набуває нового забарвлення.

Актуальним стає розповсюдження досвіду передових ферм. Роман Ярославович 
наголосив увагу учасників круглого столу, що створюється Українська мережа 
демонстраційних ферм, поширюється навчання фермера у фермера.

Відбувається цифровізація в дорадництві, навчаються дорадники і фермери, створюються 
банки даних для швидкого реагування на інноваційні зміни. За підтримки проекту ІІ8АГО 
створюється платформа кращих агропрактик, цифрова карта ферм тощо. А це -  шлях до 
успішного розвитку сільського господарства України, поліпшення добробуту сільського 
населення та розвитку сільської місцевості.

Тетяна Кальна-Дубінюк підкреслила роль освітніх програм в дорадництві. Підготовка 
кваліфікованих дорадників та експертів-дорадників відбувається в НУБіП України як на 
основі базової освіти на магістерській освітній програмі «Дорадництво», так і шляхом 
підвищення їх кваліфікації з подальшою сертифікацією. Магістерська освітня програма 
«Дорадництво» була вперше відкрита в НУБіП України у 2004 році і є до цього часу єдиною в 
Україні. Вона успішно пройшла акредитацію у 2020 році ще на 5 років. За цією програмою 
було підготовлено понад 100 магістрів-дорадників, які стали провідними спеціалістами в 
Мінагрополітики України, міжнародних проектах, викладачами в ВУЗах, керівниками 
державних та приватних дорадчих структур. Кожен рік, починаючи з 2007 року, на базі 
НУБіП України відбувається підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників з 
подальшою їх сертифікацією. Підготовлена чисельна плеяда таких фахівців, в середньому 
до 70 осіб на рік для різних галузей сільськогосподарського виробництва, серед яких більше 
200 осіб із ННП Університету. Сьогодні важливо для системної підготовці магістрів - 
менеджерів з дорадництва мати не тільки заочну форму навчання, а і стаціонарну, як було з 
початку її відкриття в Університеті, коли на всіх факультетах на бакалавраті викладався курс 
«Основи аграрного консалтингу», а магістри слухали курс «Управлінський консалтинг». 
Отже, зазначила 'Ґетяна Прокопівна, вважаємо за доцільне відновити викладання курсу з 
дорадництва «Основи сільськогосподарського дорадництва» бакалаврам на всіх 
факультетах Університету та курсу «Управлінський консалтинг» - магістрам всіх 
факультетів, що сприятиме розумінню дорадництва майбутніми фахівцями різних професій.

З доповіддю про особливості розвитку кооперації в органічному виробництві України 
виступила Олена Корогод, аспірант кафедри публічного управління, менеджменту 
інноваційної діяльності та дорадництва, президент асоціації "Органік Україна".

Олена Михайлівна підкреслила роль дорадництва і його освітніх програм у створенні 
органічних кооперативів. Створена на базі Асоціації "Органік Україна" сільськогосподарська 
дорадча служба ГС «Органічна Україна», яка надає юрадчі послуги, пов’язані з наданням 
незалежних і об’єктивних порад та технічної допомоги клієнтам у вирішенні ї:; управлінських 
та ділових проблем, оптимізації їх бізнесу, підвищенні ефективності їх діяльності. Так 
поширюється передовий досвід фахівцями-дорадниками.



УХВАЛИЛИ: - рекомендації Всеукраїнського круглого столу 
управлінні та врядуванні» (додаток 1).
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«Від теорії до практики в

Р.Я. Корінець

В.В. Олійник
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Рекомендації Круглого столу 
«ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ В УПРАВЛІННІ ТА ВРЯДУВАННІ»

18 листопада 2021 року м. Київ

Організатори Круглого столу: Національний університет біоресурсів і
природокористування України, Офіс Президента України, Комітет Верховної Ради України з 
питань аграрної та земельної політики, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Міністерство 
економіки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
Всеукраїнський аграрний форум, Інститут інноваційної біоекономіки, Націогальна асоціація 
сільськогосподарських дорадчих служб України.

Захід проводиться на виконання Указу Президента України «Про Цілі сталого 
розвитку країни на період до 2030 року», затвердженого 30.09.2019 р. № 722/2019.

Мета Круглого столу -  науково-практичне опрацювання актуальних питань теорії та 
практики в управлінні та врядуванні з метою підвищення обізнаності студентів, слухачів, 
аспірантів, науково-педагогічних працівників щодо механізмів забезпечення національних 
інтересів України, сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для 
досягнення зростання рівня та якості життя, активізації залучення громадян до процесів 
децентралізації та реалізації реформ державного управління, що відбуваються в українському 
суспільстві, враховуючи, що Національний університет біоресурсів і природокористування 
України здійснює підготовку фахівців для органів гєржавної виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування.

Учасники Круглого столу заслухали доповіді та виступи і провели обговорення за 
напрямами: «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних 
викликів»; «Управління інноваціями в контексті глобалізаційних процесів»; «Пріоритетні 
напрями розвитку дорадництва в аграрній сфері».

Відзначаючи високу зацікавленість та практичну значимість підготовки фахівців для 
органів публічної влади, в період реалізації реформ в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства, зокрема і реформи державного управління та децентралізації, а також 
враховуючи ключову роль висококваліфікованих фахівців органів публічної влади у 
забезпеченні реалізації цих реформ, за результатами роботи учасники Круглого столу 
рекомендують:

1. Органам державної виконавчої влади:
-  удосконалювати механізми забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної 

освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
-  забезпечити сприяння держави у підготовці фахівців для органів публічної влади, 

спроможних забезпечити всеохоплюючий та сталий розвиток територій;
-  сприяти подальшому розвитку та забезпеченню відкритості діяльності органів 

влади для формування в студентів, слухачів, аспірантів та всіх громадян країни відчуття 
залученості до побудови миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, 
безпеки та життєстійкості й екологічної стійкості населених пунктів України;

-  посилити просвітницьку роботу в частині ознайомлення населення, представників 
органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій з кращим вітчизняним та зарубіжним досвідом управління та врядування;

-  забезпечити сприяння держави у реалізації ефективної Національної інноваційної 
системи України в рамках Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 
року;

-  привести законодавство, що регулює сферу інноваційної діяльності, у 
відповідність до сучасних потреб суспільства та унормувати положення законів України «Про 
інноваційну діяльність», «Про науково-технічну інформацію», «Про авторське право і



суміжні права» та ін.
2. Закладам вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», Центрам підвищення 
кваліфікації, що забезпечують надання освітніх послуг для службовців органів публічної 
влади:

-  забезпечити навчання та підвищення кваліфікації державних службовців за 
програмами, які відповідають реальним потребам державної служби, служби в органах 
місцевого самоврядування та спрямовані на ознайомлення публічних службовців з Цілями 
сталого розвитку України до 2030 року;

-  узгодити зміст обов'язкових компонент освітніх програм та, відповідно, 
навчальних планів підготовки магістрів із програмою єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту згідно спільного наказу НАДС та МОН від 18 жовтня 2021 р. № 165-21 “Про 
затвердження програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 
“Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти”;

-  забезпечити системну взаємодію Національного університету біоресурсів і 
природокористування України через науково-педагогічних працівників кафедри публічного 
управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва з Комітетом Верховної 
Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування в частині науково-експертного супроводження законопроектів, 
спрямованих на державне управління, службу в органах місцевого самоврядування та 
державну службу, розвиток громадянського суспільства тощо;

-  щорічно переглядати освітні програми та вносити необхідні зміни з урахуванням 
сучасних викликів у сфері публічного управління та адміністрування;

-  посилити увагу науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти за 
дотриманням правил академічної доброчесності під час написання академічних текстів, 
розробити Кодекс академічної доброчесності і запровадити його підписання усіма 
учасниками освітнього процесу;

поширювати успішні практики реалізації інструментів дуальної та неформальної 
освіти у сфері публічного управління та адміністрування;

-  активізувати участь студентів у програмах академічної мобільності у вітчизняних 
та зарубіжних ЗВО, розвивати співробітництво із зарубіжними партнерами для отримання 
більших можливостей навчання здобувачів вищої освіти за програмами “подвійних 
дипломів”;

-  організовувати стажування та практичну підготовку здобувачів вищої освіти 
відповідно до їх потреб та формування індивідуальної освітньої траєкторії;

-  посилити профорієнтаційні заходи щодо вступу на освітні програми учасників 
бойових дій і ветеранів, мешканців тимчасово окупованих територій;

-  забезпечити можливості безоплатної участі науково-педагогічних працівників у 
міжнародних програмах стажування у сфері публічного управління та адміністрування;

-  знайти можливості використання ліцензійних програмних продуктів для 
практичної підготовки студентів з електронного документообігу та е-урядування, які 
застосовуються в органах публічної влади;

-  посилити публікаційну активність науково-педагогічних працівників та здобувачів 
вищої освіти у співавторстві з іноземними колегами;

-  підвищити якість наповнення електронних бібліотек фаховими виданнями, 
спеціальною та довідковою літературою, науковими працями відомих дослідників у сфері 
державного управління;

-  систематизувати інформацію про кар’єрну траєкторію випускників та постійно 
налагоджувати співпрацю з ними;

-  постійно покращувати якість наповнення електронних навчальних курсів, 
використовувати сучасні методи навчання в умовах дистанційної роботи;
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-  удосконалювати інструменти підвищення кваліфікації гарантів освітніх програм 
шляхом поширення передових вітчизняних та зарубіжних практик.

3. Закладам вищої освіти, науковим установам, що здійснюють підготовку магістрів 
за спеціальністю «Менеджмент» за освітньою програмою « Управління інноваційною 
діяльністю», інноваційним структурам України:

-  забезпечити якісну підготовку студентів і слухачів, які спроможні приймати 
стратегічні і тактичні інноваційні рішення, виявляти перспективні наукові розробки та 
впроваджувати у виробництво нові види продукції (послуг) в контексті глобалізаційних 
процесів, удосконалюючи при цьому систему управління інноваціями, запроваджуючи 
ефективні форми організації, враховуючи насамперед економічні, фінансові, 
організаційно-управлінські чинники, що впливають на поведінку всіх у часників
інноваційного процесу.

4. Закладам вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів за спеціальністю 
«Менеджмент» за освітньою програмою «Дорадництво», дорадчим службам України:

-  відновити викладання курсу з дорадництва «Основи сільськогосподарського 
дорадництва» бакалаврам на всіх факультетах Національного університету біоресурсів і 
природокористування України та курсу «Управлінський консалтинг» - магістрам усіх 
факультетів, що сприятиме розумінню дорадництва майбутніми фахівцями різних професій, а 
це -  шлях до успішного розвитку сільського господарства України, поліпшення добробуту 
сільського населення та розвитку сільської місцевості.

5. Засобам масової інформації:
-  систематично й об'єктивно висвітлювати проблемні питання теорії та практики в 

управлінні та врядуванні й знайомити громадськість з кращими практиками управління та 
врядування для забезпечення Цілей сталого розвитку до 2030 року;

-  створити відкриті майданчики для обговорення актуальних питань та шляхів 
вирішення нагальних проблем діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, направлених на створення належних умов життєдіяльності населення 
України, забезпечення ефективного та результативного надання послуг населенню.


