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 КОНТЕКСТ  

 

Вдосконалення навичок у секторі агробізнесу в Україні є головним пріоритетом 
політики з метою підвищити продуктивність і залучити більше вітчизняних та 
іноземних інвестицій. У сфері людських ресурсів, невідповідність  результатів 
освітньої системи потребам приватного сектору кінець кінцем гальмує вітчизняне та 
іноземне інвестування в цей сектор.  
 
На разі роль державного сектору в системі освіти в Україні є домінуючою, і 
приватний сектор ще не повною мірою залучений до участі в системі освіти. 
Приватні компанії зрідка мають можливість поділитися своїми знаннями галузі з 
розробниками політики та тільки час від часу до них звертаються, щоб дізнатися про 
їх потреби у навичках. Не зважаючи на важливість сільського господарства для 
України, схеми стажування та навчання на робочому місці ще не розвинуті 
відповідним чином в системі освіти. Проект «Стратегія секторної 
конкурентоспроможності для України» рекомендує вдосконалити  схеми 
стажування та навчання на робочому місці і аграрних університетах, бо такий 
інструмент політики міг би здолати розрив у навичках та залучити приватний сектор 
до освітнього процесу.  
 
За базі аналізу ОЕСР та згідно ухваленого рішення Робочої групи з розвитку навичок 
для аграрних МСП, Львівську область було вибрано пілотним регіоном для 
започаткування Схеми стажування у Львівському національному аграрному 
університеті.  
 

ЗМІСТ 

 
Під час засідання «круглого столу» обговорюватимуться наступні питання: 

- Розрив у навичках як бар’єр в Україні; 
- Рекомендації ОЕСР щодо покращення якості людських ресурсів в агробізнесі; 
- Підгрунття започаткування  пілотної Схеми стажування у Львові; 
- Краща міжнародна практика створення правових, політичних та інституційних 

засад для Схеми стажування, згідно досвіду країн-членів ОЕСР; 
- Аналіз існуючих в Україні правових, політичних засад  та інституційної 

структури, що зумовлюють і формують схеми навчання на робочому місці; 
- Можливі проблеми на шляху започаткування Схеми стажування у Львівській 

області; 
- Постадійна методика розроблення Схеми стажування у Львові; 
- Інструментарій оцінки поступу реалізації  Схеми стажування у Львові. 

 
УЧАСНИКИ 
 
Круглий стіл збере представників університетів Львівської області, студентів, 
співробітників та представників бізнес-структур, розробників політики на обласному 
та центральному рівнях  для обговорення проблем започаткування пілотної Схеми 
стажування у Львові.  

 

КОНТАКТИ 

За більш детальною інформацією прохання звертатися до наступних осіб: 
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Пан Антоніо Сомма, Керівник Програми ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії»: 
Antonio.Somma@oecd.org  

Пані  Габріела Міранда, Керівник Проекту, Програма ОЕСР                 
«Конкурентоспроможність Євразії»: Gabriela.Miranda@oecd.org 

Пані Катерина Обвінцева, аналітик політики,  Програма ОЕСР                 
«Конкурентоспроможність Євразії»: Kateryna.Obvintseva@oecd.org 

 
 
 

СЕКРЕТАРІАТ З ГЛОБАЛЬНИХ ВІДНОСИН  
 

ПРОГРАМА ОЕСР «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЄВРАЗІЇ»  
ПРОЕКТ «СТРАТЕГІЯ СЕКТОРНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ» – ФАЗА III 

 
КРУГЛИЙ СТІЛ 

 
вівторок, 23 вересня 2014 р. 

 
конференц-зал Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини,    

вул. Промислова, 7, Львів, Україна  
 

Модератор: Габріела Міранда, Керівник Проекту, Програма ОЕСР                 
«Конкурентоспроможність Євразії»  

9.00-9.20 

 

 

Відкриття засідання і вступне слово  

 Львівська ОДА 

 Львівський національний аграрний університет  

 Львівська торгово-промислова палата / Аграрна асоціація  

9.20-9.50 

 

 

 

“Започаткування пілотної Схеми стажування для сектору агробізнесу в 
Україні” 

Презентація та аналіз Проекту   

 Катерина Обвінцева, аналітик політики,  Програма ОЕСР                 
«Конкурентоспроможність Євразії»  

9.50-10.10 Запитання і відповіді  

10.10-10.30 Перерва на каву  

10.30-11.10 

 

 

 

“Створення правових, політичних та інституційних засад для реалізації 
пілотної Схеми стажування у Львові” 

 Даніель Клєє, доктор наук, Керівник Департаменту педагогіки 
розбудови спроможності (професійного навчання), Проект 
Світового банку «Розвиток навичок»   

11.10-11.30 Запитання і відповіді  

11.30-12.10 

 

 

“Розроблення по стадійного плану реалізації  пілотної Схеми стажування 
у Львові” 

 Ханспетер Таннер, старший консультант, Швейцарський 
федеральний інститут з професійної освіти та навчання, Швейцарія 

12.10-12.30  Запитання і відповіді   

mailto:Antonio.Somma@oecd.org
mailto:Gabriela.Miranda@oecd.org
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12.30-13.00 

 

 

Головні рішення, висновки і заключні коментарі   

 Габріела Міранда, Керівник Проекту, Програма ОЕСР                 
«Конкурентоспроможність Євразії»  

 


