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Новини  
Німецько-українського агрополітичного діалогу (АПД) 

Новини діяльності проекту 
 

Німецький досвід для розвитку біоенергетики в Україні  
04.04.2017 у приміщенні Всеукраїнської аграрної ради в Києві від-
бувся другий міжнародний практичний семінар «Розвиток потенці-
алу біоенергетики в аграрному секторі», організований кафедрою 
економічної теорії та біоекономіки Національного університету біо-
ресурсів та природокористування (НУБіП).  

Сіман Юрк, експерт АПД з питань аграрної політики, виступив пе-
ред 30 учасниками, викладачами та студентами з доповіддю про сучасний стан альтернативної 
енергетики та розвиток альтернативних джерел енергії, акцентувавши увагу на розвитку біое-
нергетики в Німеччині (наприклад, Закон про відновлювальну енергію – EEG).  

Центральними темами заходу були виробництво солом’яних пелет, біопалива та біогазу. Вра-
ховуючи німецький досвід, особливе значення для розвитку біоенергетики мають загальні по-
літичні та економічні рамкові умови. В Україні надання державної підтримки часто є недостат-
ньо захищеним з правової точки зору. Через це виникають значні ризики для приватних інвес-
тицій. Це відштовхує підприємців. Заохочувальні засоби повинні проходити прозоро, без прий-
няття до уваги особистих інтересів. 
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АПД вчить молодих науковців моделюванню аграрного сектору 

5 квітня 2017 року, Марія Богонос, к.с.-г.н., експерт АПД, розпочала 
тижневі лекції спеціального курсу на тему «Моделювання впливу 
політичних рішень на аграрний сектор за допомогою моделі част-
кової рівноваги AGMEMOD». Захід проходить в рамках програми 
підготовки аспірантів на економічному факультеті Національного 
університету біоресурсів і природокористування (НУБіП).  

Під час першої лекції учасників привітали декан економічного факультету, Анатолій Діброва та 
експерт АПД, Марія Ярошко. Вони наголосили на необхідності застосування сучасних еконо-
метричних методів моделювання та прогнозування економічних процесів.  

При Інституті економічних досліджень та політичних консультацій  
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На першій лекції йшла мова про теоретичне підґрунтя моделей часткової рівноваги для агро-
сектора. У другій частині курсу учасників ознайомили з  етапами створення, структурою та прин-
ципами функціонування моделі AGMEMOD. Підходи до моделювання політичних сценаріїв та 
інтерпретації відповідних результатів будуть вивчатися у наступній лекції, що відбудеться 19 
квітня. 

У курсі, що триватиме до середини червня, приймуть участь в середньому 25 аспірантів,нау-
ково-педагогічних працівників та представників Міністерства економічного розвитку та торгівлі 
України. Після успішної здачі тестових завдань, учасники отримають відповідний сертифікат 
від АПД. 
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