
 

Рада роботодавців економічного факультету  

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (2017-2018 н.р.) 

 

Голова Ради роботодавців 

 

1. Кручиненко Вікторія Анатоліївна - директор ТОВ «Фінансова компанія 

ЕЛІТ-ФАКТОР» 

 

Заступники Голови Ради роботодавців 

 

2. Дудченко Володимир Вікторович – д.е.н,  директор Інституту рису 

НААН України   
с. Антонівка, Скадовський р-н, Херсонська обл., 75705, Україна 
3. Синенко Олександр Олександрович - П.П. «Александр А. Синенко» 

Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Чулаківка, вул.Дорожна, 3 

 

Члени Ради роботодавців 

 

4. Шепель Володимир Данилович – директор СГ СП «Степове» 
Херсонська обл., Нововоронцовський р-н., с. Біляєвка, вул. Леніна, буд.1. 

5. Кручиненко Олександр Сергійович – голова ФГ «Еліта -5» 
08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, 

 вул. Маяковского, будинок 49-А, офіс 4 

6. Рибалко Сергій Вікторович – голова ФГ «Аделаїда»  
с. Чулаківка Голопристанського району Херсонської області,  

вулиця Дорожня, 1-а,   індекс 75635 

7. Брагінець Ігор Васильович – директор ПСП «Альфа-Агро»,  
Херсонська обл., Чаплинський р-н. с.Першокостянтинівка 

8. Халупенко Микола Володимирович – голова ФГ «Курінь» 
 м. Херсон,  с. Антонівка 

9. Рубан Руслан Іванович – к.е.н., директор Обласного відділення ПАТ 

«Промінвестбанк»,м. Херсон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РОБОТИ 

Ради роботодавців економічного факультету на 2017-2018 н.р. 

 

І семестр 

 

1. Про обрання голови Ради роботодавців економічного факультету. 

2. Про затвердження плану роботи Ради роботодавців економічного 

факультету на 2017-2018 н. р. 

3. Про підготовку фахівців економічного факультету з урахуванням 

замовлення і вимог виробництва. 

4. Про покращення якості освітніх послуг, подальше впровадження в 

навчально – виробничий процес інноваційних форм та методів навчання, 

сучасних виробничих технологій. 

 

ІІ семестр 

 

1. Про виконання програми науково-дослідної практики аспірантами. 

2. Про підвищення іміджу економічних спеціальностей на ринку праці, 

прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності. 

3. Про удосконалення професійних вимог до фахівців спеціальності; 

сприяння формуванню ділових і професійних якостей випускників з 

урахуванням вимог роботодавців. 

4. Звіт голови Ради роботодавців про виконану роботу протягом 2017-

2018 н.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Економічний факультет 

 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання Ради роботодавців економічного факультету 

 

28.11.2017 р.         м. Херсон 

 

ПРИСУТНІ꞉ Кирилов Юрій Євгенович – ректор ДВНЗ «ХДАУ», 

Аверчев Олександр Володимирович – проректор з наукової роботи та 

міжнародної діяльності, Кручиненко Вікторія Анатоліївна - директор ТОВ 

«Фінансова компанія ЕЛІТ-ФАКТОР», Дудченко Володимир Вікторович –

д.е.н., директор Інституту рису НААН України, Рубан Руслан Іванович – 

к.е.н., директор Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», Синенко 

Олександр Олександрович - П.П. «Александр А. Синенко», Кручиненко 

Олександр Сергійович – голова ФГ «Еліта -5», Рибалко Сергій Вікторович – 

голова ФГ «Аделаїда», Брагінець Ігор Васильович – директор ПСП «Альфа-

Агро», Халупенко Микола Володимирович- голова ФГ «Курінь», Шепель 

Володимир Данилович – директор СГ СП «Степове». 

Запрошені꞉ Директор Департаменту Агропромислового розвитку 

Херсонської ОДА Паливода Олександр Миколайович. 

Секретар засідання꞉ доцент кафедри економіки та фінансів Бойко Л.О.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обрання голови Ради роботодавців економічного факультету. 

2. Про затвердження плану роботи Ради роботодавців економічного 

факультету на 2017-2018 н. р. 

3. Про підготовку фахівців економічного факультету з урахуванням 

замовлення і вимог виробництва. 

4. Про покращення якості освітніх послуг, подальше впровадження в 

навчально – виробничий процес інноваційних форм та методів 

навчання, сучасних виробничих технологій. 

 



Слухали꞉ Розпочав засідання ректор університету Кирилов Ю.Є., який 

у своєму виступі наголосив про необхідність співпраці освіти і виробництва 

для підвищення якості навчання та її відповідності стандартам та запитам 

ринку праці. Кирилов Ю.Є. запросив до вітального слова Паливоду О.М., 

директора департаменту АПР Херсонської ОДА, який у своєму виступі 

особливу увагу приділив потребі сьогодення - зв’язку освіта – наука – 

виробництво, в яку входить дуальна освіта, підвищення кваліфікації 

науковців та виробничників для підвищення якості навчання. 

Ректор ДВНЗ «ХДАУ» Кирилов Ю.Є. запропонував зібранню вибрати 

голову Ради роботодавців економічного факультету. Халупенко Микола 

Володимирович- голова ФГ «Курінь» вніс для розгляду на обіймання цієї 

посади  кандидатуру Кручиненко Вікторії Анатоліївни - директора ТОВ 

«Фінансова компанія ЕЛІТ-ФАКТОР». 

Ухвалили: Головою Ради роботодавців обрати випускницю 

економічного факультету Кручиненко Вікторію Анатоліївну - директора ТОВ 

«Фінансова компанія ЕЛІТ-ФАКТОР». 

Рішення прийнято одноголосно 

Слухали꞉ Кручиненко Вікторію Анатоліївну про проект плану роботи 

Ради роботодавців економічного факультету на 2017-2018 н. р. Доповідачем 

було запропоновано затвердити план роботи Ради на 2017-2018 н.р., та 

внесено пропозицію щодо скликання Ради один раз на семестр. В разі 

необхідності  можливе проведення  позачергових засіданнь, які будуть  

оформлюватися відповідними протоколами. Процедурою обговорення 

питань Голова Ради  запропонувала «консенсус», тобто досягнення загальної 

згоди у спірних питаннях, до якої приходять під час обговорення, а також 

прийняття рішень відкритим голосуванням більшості голосів.  

Ухвалили꞉ підтримати пропозиції голови Ради роботодавців 

Кручиненко В.А. та затвердити регламент роботи Ради у запропонованому 

режимі , а також  план роботи Ради на 2017 -2018 н.р. 

Рішення прийнято одноголосно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет» 

Економічний факультет 

  



ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Економічний факультет 

 

ПРОТОКОЛ №2 

засідання Ради роботодавців економічного факультету 

 

24.04.2018 р.         м. Херсон 

 

ПРИСУТНІ꞉ Кручиненко Вікторія Анатоліївна - директор ТОВ 

«Фінансова компанія ЕЛІТ-ФАКТОР», Дудченко Володимир Вікторович –

д.е.н., директор Інституту рису НААН України, Рубан Руслан Іванович – 

к.е.н., директор Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», Синенко 

Олександр Олександрович - П.П. «Александр А. Синенко», Кручиненко 

Олександр Сергійович – голова ФГ «Еліта -5», Рибалко Сергій Вікторович – 

голова ФГ «Аделаїда», Брагінець Ігор Васильович – директор ПСП «Альфа-

Агро», Халупенко Микола Володимирович- голова ФГ «Курінь». 

Секретар засідання꞉ доцент кафедри економіки та фінансів Бойко Л.О.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про виконання програми науково-дослідної практики аспірантами. 

2. Про підвищення іміджу економічних спеціальностей на ринку праці, 

прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності. 

3. Про удосконалення професійних вимог до фахівців спеціальності; 

сприяння формуванню ділових і професійних якостей випускників з 

урахуванням вимог роботодавців. 

4. Звіт голови Ради роботодавців про виконану роботу протягом 2017-

2018 н.р.  

Слухали꞉ Виступ Рубана Руслана Івановича – к.е.н., директора 

Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» про виконання програми 

науково-дослідної практики докторами філософії. Доповідачем було 

наголошено, що робота аспірантів у період практики організовується 

відповідно до логічної послідовності роботи над дисертацією: вибір теми, 

визначення проблеми, об’єкта й предмета дослідження; формулювання мети 



й завдань дослідження; теоретичний аналіз літератури й досліджень по 

проблемі, підбір необхідних джерел за темою (патентні матеріали, наукові 

звіти, технічна документація тощо); складання бібліографії; формулювання 

робочої гіпотези; вибір бази проведення дослідження; визначення комплексу 

методів дослідження; проведення експерименту; аналіз експериментальних 

даних; оформлення результатів дослідження.  

Ухвалили꞉ Інтенсифікувати роботу з організації на базі наукових 

установ та передових підприємств наукових досліджень молодих вчених, 

докторантів та аспірантів. 

 

Слухали꞉ Доповідь голови Ради роботодавців Кручиненко Вікторію 

Анатоліївну - директора ТОВ «Фінансова компанія ЕЛІТ-ФАКТОР» про 

підвищення іміджу економічних спеціальностей на ринку праці, 

прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності. 

Наголошено про розвиток зв’язків із підприємствами та організаціями, що є 

споживачами випускників Університету, використання їхніх ресурсів для 

інтелектуального, кадрового та матеріального забезпечення навчального 

процесу. 

Ухвалили꞉ інформацію прийняти до відома. 

 

Слухали꞉ Інформацію Брагінця Ігора Васильовича – директора ПСП 

«Альфа-Агро» про удосконалення професійних вимог до фахівців 

спеціальності; сприяння формуванню ділових і професійних якостей 

випускників з урахуванням вимог роботодавців. Було запропоновано 

залучати керівників – виробничників до навчального процесу, керівництва 

практикою, та в участі у роботі ДЕК на факультеті. 

Ухвалили꞉ інформацію прийняти до відома. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


