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 КОНТЕКСТ 

Вдосконалення навичок у секторі агробізнесу в Україні є головним пріоритетом 
політики з метою підвищити продуктивність праці та залучати більше вітчизняних та 
іноземних інвестицій. У сфері людських ресурсів розрив між потребами приватного 
сектору та результатами діяльності систем освіти кінець кінцем перешкоджає 
вітчизняному та іноземному інвестуванню в сектор.  
 
На сучасному етапі, держава домінує в системі освіти України, і приватний сектор ще 
не повною мірою відіграє свою роль в освіті. У приватних компаній не часто є нагода 
поділитися своїми знаннями галузі із розробниками політики. Незважаючи на 
важливість сільського господарства, система аграрної освіти, схеми стажування й 
навчання на робочому місці не розвинуті відповідним чином.  ОЕСР рекомендує 
вдосконалити практичне навчання в аграрних університетах і зробити Схему 
стажування інструментом політики, що працюватиме на подолання розриву в 
навичках і розширюватиме залучення приватного сектора до вдосконалення 
системи освіти.  
 
За результатами аналізу ОЕСР, згідно ухвалення РГ з розвитку навичок в агробізнесі, 
Львівську область було відібрано для реалізації пілотного проекту щодо 
започаткування Схеми стажування у Львівському національному аграрному 
університеті (ЛНАУ). У вересні 2014 р. ОЕСР організовано візит-дослідження до 
Львова в рамках реалізації цього напряму Проекту.  
 
ОЕСР також рекомендовано започатковувати Ради з навичок як форум для сприяння 
діалогу між системою освіти та приватним сектором. Такий орган міг би зібрати 
представників роботодавців, студентів, експертів галузі, профспілок і відповідних 
міністерств. Рада з навичок могла б надавати зворотний зв'язок щодо існуючих 
прогалин у навичках і рекомендувати шляхи вдосконалення навичок. 
 

ЗМІСТ 

Під час засідання РГ обговорюватимуться наступні питання: 

 
- Оновлена інформація ОЕСР про візит-дослідження у Львові: цілі пілотного проекту, 
формат і результати; 
-  Краща практика схем стажування на прикладі країн-членів ОЕСР; 
-  Оновлена інформація ОЕСР щодо реалізації секторальної Ради з навичок.  
 
УЧАСНИКИ  
РГ з розвитку навичок в агробізнесі  об’єднує розробників політики, представників 
ділових кіл, університетів, громадянського суспільства та міжнародних організації 
для розроблення політики, що сприятиме якості навичок  в секторі агробізнесу в 
Україні.  
 
КОНТАКТИ 
За більш детальною інформацією прохання звертатися до: 
 
Пан Антоніо Сомма, Керівник програми ОЕСР Antonio.Somma@oecd.org  
Пані Габріела Міранда, Керівник проекту ОЕСР,  Gabriela.Miranda@oecd.org 
Пані Катерина Обвінцева,  Аналітик політики, ОЕСР Kateryna.Obvintseva@oecd.org  
 

mailto:Gabriela.Miranda@oecd.org
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СЕКРЕТАРІАТ ГЛОБАЛЬНИХ ВІЛНОСИН 
 
ПРОГРАМА ОЕСР «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЄВРАЗІЇ»  
СТРАТЕГІЯ СЕКТОРНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ – ФАЗА  III 
 
РГ з розвитку навичок в агробізнесі – 4-е засідання  
 
четвер, 16 жовтня 2014 р. 
Міністерство аграрної політики і продовольства України, 
Хрещатик 24, Київ, Україна 
Кімната 408 
 

Головуючий: пан Сергій Кадигроб, Директор,  Департамент науково-освітнього 
забезпечення АПВ та розвитку сільських територій,  Міністерство аграрної політики та 
продовольства України  

10.00-10.10 

 

 

 

Відкриття засідання та вітальне слово   

 пан Сергій Кадигроб, Директор,  Департамент науково-освітнього 
забезпечення АПВ та розвитку сільських територій,  Міністерство 
аграрної політики та продовольства України  

 пані  Габріела Міранда,  Керівник проекту,  Програма ОЕСР 
«Конкурентоспроможність Євразії»  

10.10-10.20 

 

 

“Стратегія секторної конкурентоспроможності для України”  

Огляд обсягу Проекту та План роботи   

пані  Габріела Міранда,  Керівник проекту,  Програма ОЕСР 
«Конкурентоспроможність Євразії»  

10.20-10.50 

 

 

 

“Поступ в реалізації інструментарію політики на вдосконалення навичок 
в агробізнесі” 

Презентація результатів візиту-дослідження до Львова та оновлена 
інформація щодо реалізації секторальної Ради з навичок  

 пані Катерина Обвінцева,  Аналітик політики,  Програма ОЕСР 
«Конкурентоспроможність Євразії»  

10.50-11.20 Питання і відповіді  

11.20-12.00 

 

“Схеми стажування в аграрній освіті Франції” 

 пан Ніколя Перан, Радник з питань сільського господарства, 
Посольство Франції в Україні  

12.00-12.20 Питання і відповіді  

12.20-12.30 

 

 

 

Головні рішення, висновки і заключні коментарі    

 пан Сергій Кадигроб, Директор,  Департамент науково-освітнього 
забезпечення АПВ та розвитку сільських територій,  Міністерство 
аграрної політики та продовольства України 

 пані  Габріела Міранда, Керівник проекту,  Програма ОЕСР 
«Конкурентоспроможність Євразії»  

 


