
ПРОТОКОЛ № 6
засідання Ради роботодавців 

Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму 
Національного університету біоресурсів і і.риродокористування України 

від 23 вересня 2020 р. (оп-ііпе).

ПРИСУТНІ: Бакун Юрій Олександрович, Бондар Юрій Миколайович, Бондаренко Олег 
Володимирович, Васильєв Володимир Павлович, Ващенко Юлія 
Олександрівна, Гаврилова Яніна Юріївна, Іванов Валерій Юхимович. Кудінова Наталія 
Петрівна, Лутак Віталій Анатолійович, Опанащук Юрій Якович, Світлична Олена 
Олександрівна, Старинець Олександр Георгійович, Якубенко Олександр 
Степанович, Тимошенко Тетяна Олександрівна.

ЗАПРОШЕНІ: Корінець Роман Ярославович, Дідух Марія Миколаївна, Рибчинський 
Родіон Станіславович, Юхновський Олег Іванович, Фурсенко Іван Миколайович.

Членів ради -  19 
Присутні -  14 
Запрошені - 5

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про оновлення складу Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму НУБІП 
України.

2. Про обрання Голови і заступника Голови Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і 
туризму.

3. Про оновлення баз практик для здобувачів вищої освіти (заключення договорів, 
меморандумів про співпрацю):

- освітніх ступенів бакалавр, магістр, доктор філософії за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування»;

- освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 24 2 «Туризм»;
- освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа»;
- освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійних 

програм «Управління інноваційною діяльністю», «Дорадництво».
4. Про стан підготовки до акредитації освітніх програм зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування»; 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми 
«Дорадництво».

5. Про впровадження освітньо-професійної програми «Управління. туристичним та 
готельно- ресторанним бізнесом» ОС Магістр за спеціальністю 073 Менеджмент.

6. Про удосконалення профорієнтаційної роботи набору на спеціальності, підготовка яких 
здійснюється на кафедрах ННІ неперервної освіти і туризму (281 «Публічне управління та 
адміністрування»; 242 «Туризм»; 241 «Готельно-ресторанна справа»; 073 «Менеджмент», 
«Управління інноваційною діяльністю», «Дорадництво»).

1. Про оновлення складу Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму НУБІП 
України.

ВИСТУПИЛИ: Бакун Ю. О., представник Національаїа асоціації сільськогосподарських 
дорадчих служб України. Доповідач зазначив необхідність оновлення складу Ради 
роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму з метою удосконалення організації 
освітнього процесу в інституті в частині практичної підготовки та оптимізації комплексу 
навчальних дисциплін.

УХВАЛИЛИ:



- ввести до складу Ради роботодавців ННІ НОІТ:
- Юхновський Олег Іванович, Голова комітету підприємців агропромислового комплексу 
при Торгово-Промисловій Палаті України.
- Фурсенко Іван Миколайович, перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації 

громад.
- Корінець Роман Ярославович, Всеукраїнська громадська організація «Національна 

асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України».
- Рибчинський Родіон Станіславович, Громадська спілка «Борошномели» України, 

Голова спілки.
- Дідух Марія Миколаївна, директор Громадської спілки «Всеукраїнський аграрний 

форум».
Оновлений список Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму (додаток 1).

ГОЛОСУВАЛИ:
З А - 14 
ПРОТИ-0  
УТРИМАЛИСЬ -0

За підсумками голосування:

Членів ради -  24 
Присутні -  19 
Запрошені - 0

2. Про обрання Голови і заступника Голови Ради роботодавців ННІ нецерервної освіти і 
туризму.

СЛУХАЛИ: Бондаря Ю. М., заступника голови Чабанівської селищної ради Києво- 
Святошинського району Київської області.

Доповідач запропонував на посаду Голови Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і 
туризму кандидатуру Корінця Р.Я., Всеукраїнська громадська організація «Національна 
асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України», заступником -  Дідух М.М., 
директор Громадської спілки «Всеукраїнський аграрний форум».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Голову Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму Корінця Р.Я. 
та його заступником -  Дідух М.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА - 1 9  
ПРОТИ-О 
УТРИМАЛИСЬ -0

3. Про оновлення баз практик для здобувачів вищої освіти (заключення договорів, 
меморандумів про співпрацю):

освітніх ступенів бакалавр, магістр, доктор філософії за спеціальністю 
281 «Публічне управління та адміністрування»;

- освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 242 «Туризм»;
- освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа»;
- освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійних 

програм «Управління інноваційною діяльністю», «Дорадництво».



СЛУХАЛИ: Ковальову О.В., директора ННІ неперервної освіти і туризму, доктора 
економічних наук, старшого наукового співробітни ка, яка звернула увагу на формування 
якісних змін у свідомості роботодавців, освітян та студентів, спрямованих на розуміння 
нерозривності понять освіта—»знання—>практика—»досвід—>конкурентність на ринку 
праці—̂сталий розвиток держави. Ковальова О.В. акцентувала на тому, що завдяки тісній 
співпраці з членами ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму, їх рекомендаціям 
та практичним порадам вдалося оновити освітньо-професійні програми першого, другого та 
третього рівнів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування», освітньо-професійні програми «Дорадництво», 242 «Туризм», 241 
«Готельно-ресторанна справа», які чітко відповідають вимогам ринку праці та враховують 
найновітніші тенденцій розвитку цих сфер життєдіяльності суспільства.

Підкреслюючи важливість проведеної роботи, вона наголосила на необхідності 
посилення уваги на розширенні баз практик та стажування студентів, на посиленні 
профорієнтаційної роботи.

ВИСТУПИЛИ:
Якубенко О.С., начальник міжрегіонального управління Національного агентства 

України з питань державної служби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській 
областях, член ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України, вказав 
на найбільшу проблему ринку праці в Україні -  відсутність достатньої кількості якісно 
підготовлених фахівців для всіх галузей і сфер життєдіяльності суспільства. Він зауважив, 
що кадровий голод зачепив і органи державної виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування, тому наразі діяльність Національного агентства України з питань державної 
служби та його територіальних підрозділів спрямована на допомогу закладам вищої освіти, 
що здійснюють підготовку фахівців для органів публічної влади.

Старинець О.Г., керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань 
аграрної та земельної політики, член Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму 
НУБіП України, доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної 
діяльності, який у своєму виступі акцентував увагу на чіткому врахуванні в освітніх 
програмах на 2020-2021 навчальний рік усіх рекомендацій, висловлених під час попередніх 
засідань ради роботодавців та наголосив на необхідності посилення практичної підготовки 
студентів ННІ неперервної освіти і туризму й запросив відвідати Комітети Верховної Ради 
України після зняття заборони на відвідування, пов’язані з карантинними обмеженнями.

Юхновський О. І., Голова комітету підприємців агропромислового комплексу при 
Торгово-Промисловій Палаті України, який підтримав пропозиції виступаючих щодо 
необхідності посилення практичної підготовки студентів та зауважив, що реалії життя 
вимагають напрацювання навичок ведення малого та середнього бізнесу. Очолюваний ним 
комітет сприяє розвитку діяльності у сфері агропромислового комплексу, залучення кращого 
зарубіжного досвіду, передових технологій, виступає посередником у діалозі між бізнесом і 
владою, сприяє усуненню перешкод для ведення бізнесу, опрацьовує пропозиції бізнесу та 
вносить їх на розгляд органів державної влади і весь цей спектр завдань потребує 
висококваліфікованих фахівців, яких здатен підготувати НУБіП України за умови тісної 
співпраці з роботодавцями.

Іванов В. Ю., Віце-президент Національної Федерації спортивного туризму України, 
майстер спорту по туризму, суддя національної категорії зі спортивного туризму, старший 
інструктор по туризму, який вніс пропозиції щодо формування та розвитку професійних 
компетентностей у студентів, спрямованих на вивчення спектру видів туризму, організацію 
походів, проведення туристичних заходів, участі у змаганнях. Він запропонував проводити 
такі заходи як на базі турклубу НУБіП України, так і під час організації спільних експедицій 
з вивчення туристичних можливостей в сільському зеленому туризмі.

Дідух М. М., директор Громадської спілки «Всеукраїнський аграрний форум», яка 
акцентувала увагу присутніх на тому, що управління аграрним бізнесом, від малих 
виробників до великих компаній, потребує висококваліфікованих кадрів, оскільки глобальні 
виклики, такі як посухи і зміна клімату, зміщення ьриродних кліматичних зон, зменшення



запасів прісної води потребують фахівців у аграрній сфері, здатних адекватно реагувати на ці 
виклики і займатися прибутковим землеробством. Для підготовки таких фахівців наша 
спілка буде сприяти ННІ неперервної освіти і туризму удосконалювати підготовку студентів 
шляхом стажування та надання баз практик для формування необхідних на ринку праці 
компетентностей.

Бондар Ю.М., член ради роботодавців, заступник голови Чабанівської селищної ради 
Києво-Святошинського району Київської області, акцентував увагу на роооті в органах 
місцевого самоврядування, компетентностях, які вкрай необхідні для сучасного публічного 
службовця і запросив для проходження практики студентів у Чабанівську територіальну 
громаду.

УХВАЛИЛИ:

1. Кафедрам ННІ НОіТ здійснити заходи та посилити роботу щодо заключення договорів, 
меморандумів про співпрацю за спеціальностями 281 «Публічне управління та 
адміністрування», 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього ступеня 
бакалавр; 073 «Менеджмент», освітньо-професійних програм «Управління інноваційною 
діяльністю», «Дорадництво» освітнього ступеня магістр з організаціями, установами, 
підприємствами із залученням і сприянням роботодавців (стейкхолдєрів) з метою 
удосконалення освітнього процесу, а також практичної підготовки здобувачів вищої освіти в 
інституті.

ГОЛОСУВАЛИ:
З А -19  
П РОТИ-0  
УТРИМАЛИСЬ -0

4. Про стан підготовки до акредитації освітніх програм зі спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування»; 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми 
«Дорадництво».

СЛУХАЛИ:

Грищенко І. М., доктора наук з державного управління, гаранта ОНП «Публічне 
управління та адміністрування», яка доповіла про стан підготовки до акредитації та роботу з 
аспірантами та роботодавцями в цьому напрямі та роботу з НПП університету, які долучені 
до підготовки аспірантів за освітньо-науковою програмою «Публічне управління та
адміністрування» .

Приліпка С. М., доктора наук з державного управління, гаранта. ОПП «Публічне 
управління та адміністрування» з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти, який доповів про стан підготовки до акредитації.

Басюк Д.І., доктора економічних наук, завідувача кафедри туристичного та готельно- 
ресторанного бізнесу і консалтингу і гаранта цієї програми Кальна-Дубінюк Т.П. Доповідачі 
відзначили готовність кафедри до акредитації зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо- 
професійної програми «Дорадництво».

ВИСТУПИЛИ:
Бакун Ю.О., член ради роботодавців, представник Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України, який поділився з учасниками  ̂круглого 
столу своїм баченням підготовки фахівців з урахуванням вимог ринку праці та вніс 
пропозицію щодо перегляду освітніх програм ННІ неперервної освіти і туризму на предмет 
наявності в них хо/і М И  дисциплін, які передбачають формування у здобувачів вищої освіти 
комунікативних, лідерських компетентностей, уміння приймати відповідні управлінські 
рішення тощо.



Корінець Р. Я., Голова ради роботодавців ННІ НОІТ, Почесний президент 
Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України, який звернув увагу 
присутніх на незадоволений попит на сільськогосподарські дорадчі послуги в частині 
розвитку малого та середнього підприємництва на селі, на недооцінку значення та ролі 
сільськогосподарського дорадництва в Україні, на відсутність культури купівлі й 
використання інформації з дорадництва. Ці та інші питання він рекомендував розглянути та 
запропонувати механізми їх вирішення через поєднання теоретичних знань та практичних 
навичок у студентів, а також введення в навчальний план тем, які сприятимуть популяризації 
дорадництва в Україні через вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду діяльності
дорадників.

УХВАЛИЛИ:

1. Посилити підготовку до акредитації освітньо-наукової програми «Публічне 
управління та адміністрування» та освітньо-професійних програм зі спеціальностей 281̂  
«Публічне управління та адміністрування» і 073 «Менеджмент» освітньо-професійної 
програми «Дорадництво» в частині співпраці з роботодавцями.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -19
ПРОТИ -0
УТРИМАЛИСЬ -0

5. Про впровадження освітньо-професійної програми «Управління туристичним та 
штельно-ресторанним бізнесом» ОС Магістр за спеціальністю 073 Менеджмент.

СЛУХАЛИ: Басюк Д.І. 3 2020-2021 навчального року впроваджується нова освітня 
програма для магістрів «Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом». Вона 
розрахована в першу чергу на випускників спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна 
справа» та 242 «Туризм», також всіх, хто бажає успішно працювати на керівних посадах в 
туристично-готельній сфері. ОПП відповідає державному стандарту спеціальності 07'З 
«Менеджмент» та складена відповідно до вимог до даного виду документів.

ВИСТУПИЛИ:

Іванов В.Ю.: пропоную передбачити написання випускних кваліфікаційних робіт 
магістрів на замовлення реальних підприємств туристичного та готельно-ресторанного 
бізнесу.

Романова А.А.: У викладанні змісту окремих дисциплін варто закцентувати увагу на 
особливостях упровадження туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в умовах ризиків, 
зокрема пандемії, та розкрити питання ризикозахищеності підприємтв галузі.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити пропозиції членів Ради роботодавців ПНІ неперервної освіти і туризму.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -19
ПРОТИ -0
УТРИМАЛИСЬ -0



6. Про удосконалення профорієнтаційної роботи набору на спеціальності, підготовка яких 
здійснюється на кафедрах ННІ неперервної освіти і туризму (281 «Публічне управління та 
адміністрування»; 242 «Туризм»; 241 «Готельно-ресторанна справа»; 073 «Менеджмент», 
«Управління інноваційною діяльністю», «Дорадництво»).

СЛУХАЛИ: гарантів освітніх програм за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування», докторів наук з державного управління: Олійник В.В. (ОПП підготовки 
бакалаврів); Приліпка С.М. (ОПП підготовки магістрів)', Грищенко І.М. (ОНП підготовки 
РЬО доктор філософії галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»), які 
доповіли про профорієнтаційну роботу в 2020 році і поділилися планами на 2021 рік.

ВИСТУПИЛИ:

Приліпко С. М., доктор наук з державного управління, завідувач, професор кафедри 
публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності; Басюк Д. І., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного 
бізнесу і консалтингу. Ними було розглянуто низку питань із забезпечення 
профорієнтаційної діяльності під час карантинних обмежень.

УХВАЛИЛИ:
1. Кафедрам ННІ НОЇТ організувати системну профорієнтаційну роботу з різними 

категоріями випускників НУБіП України та випускниками загальноосвітніх, фахових 
передвищих та вищих закладів освіти, а також з організаціями, підприємствами, установами 
щодо залучення вступників на другу вищу освіту з урахуванням пропозицій роботодавців 
(стейкхолдерів).

ГОЛОСУВАЛИ: 
З А - 19 
ПРОТИ -0  
УТРИМАЛИСЬ 4)

Голова Ради роботодавців ННІ
неперервної освіти і туризму Р.Я. Корінець

В.В. Олійник

роботодавців ННІ 
освіти і туризму



Додаток 1

Рада роботодавців ННІ неперевної освіти і туризму

1. Бакун Юрій Олександрович, Національна асоціація 
сільськогосподарських дорадчих служб України.

2. Близнюк Анжеліка -  асоціація ОТГ.
3. Бондар Юрій Миколайович, заступник голови Чабанївської селищної 

ради Києво-Святошинськош району Київської області.
4. Бондаренко Олег Володимирович, народний депутат України, голова 

Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та
природокористування.

5. Васильєв Володимир Павлович, Голова «Спілки розвитку сільського
зеленого туризму в Україні».

бо Вавденко Юлія Олександрівна, головний спеціаліст відділу лікувально- 
профілактичної допомоги дорослого населення Департаменту охорони 
здоров'я м.Києва.

I . Гаврилова Яніна Юріївна, Голова правління спілки «Всеукраїнська 
асоціація гідів».

8. Григор’єва Євгенія Михайлівна, заступник директора з медичної 
частини «Київського міського центру нефрології та діалізу», головний експерт 
Департаменту охорони здоров'я м. Києва з нефрології.

9. Дідух Марія Миколаївна, директор Громадської спілки «Всеукраїнський 
аграрний форум», заступник Голови Ради роботодавців ННІ неперервної 
освіти і туризму.

10. Іванов Валерій Ю химович, Віце-президент Федерації спортивного 
туризму України, майстер спорту, суддя національної категорії зі спортивного
туризму.

II. Корінець Роман Ярославович, Всеукраїнська громадська організація 
«Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України», 
Голова Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму.

112. Кудінова Наталія Петрівна, головний спеціаліст відділу добору та 
розвитку персоналу управління кадрового
забезпечення Держпродспоживслужби України.

13. Лутак Віталій Анатолійович, головний спеціаліст відділу 
організаційного забезпечення та контролю головного управління вищої освіти, 
директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України;

14. Магалецька Ірина Анатоліївна, кандидат економічних наук, керівник
відділу навчання Кеікауїз Ноіеі Огоир.

15. Міщенко Валерія, начальник управління кадрового забезпечення 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів.

16. Опанащук Юрій Якович, Голова правління асоціації готельних 
об'єднань та готелів міст України, к.е.н., заслужений працівник сфери послуг 
України.



17. Романова Анна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент,
національний експерт туристичної галузі.

18. Світлична Олена Олександрівна, директор туристичної фірми ТОВ
«ТА» «7 футів».

19. Старинецг© Олександр Георгійович, Керівник секретаріату Комітету 
Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

20. Тимошенко Тетяна Олександрівна, Голова ради
«Всеукраїнська Федерація роботодавців у сфері туризму України».

21. Якубенко Олександр Степанович, начальник регіонального 
управління Національного агентства України з питань державної служби в 
м. Києві, Київській, Черкаській і Чернігівській областях.

22. Юхновський Олег Іванович, Голова комітету підприємців 
агропромислового комплексу при Торгово-Промисловій Палаті України.

23. Фурсенко Іван Миколайович, перший заступник керівника
Всеукраїнської асоціації громад.

24. Рибчинський Родіон Стаиіславович, Громадська спілка
«Борошномеди» України, Голова спілки.


