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При Інституті економічних досліджень та політичних консультацій 

 

Запрошення на круглий стіл на тему 

Ефективна аграрна статистика - 

німецький досвід та пропозиції для України 

07.12.2016, з 10:00 до 13:00  

НУБіП, корпус №10 аудиторія №221а, 

вул. Героїв оборони, 11, Київ 

 

 

Аграрний сектор України знаходиться наразі в процесі активного реформування, особливо, 

що стосується розвитку сільських територій, підвищення конкурентоспроможності аграрної 

продукції, підвищення якості та безпечності сільськогосподарських продуктів, а також збе-

реження природних ресурсів.  

У ході даного процесу для Міністерства аграрної політики та продовольства України та інших 

статистичних організацій існують значні дефіцити в отриманні інформації для оцінки аграр-

но-політичних опцій. Дані частково збираються в різних організаціях (наприклад, землекори-

стування та її обробіток), готуються для специфічних цілей кожної організації і, в результаті 

цього, часто не являються уніфікованими. Методи, які використовуються, часто не відпові-

дають сучасним міжнародним стандартам, особливо тому, що співробітники даних організа-

цій не пройшли необхідне навчання (наприклад, в сучасних процедурах оцінки вибірки), а 

також тому, що відсутнє ефективне обладнання для збору даних (наприклад, технічне та 

програмне забезпечення). Для того, щоб більш ефективно використовувати наявні засоби 

необхідно розглянути позитивний досвід інших країн Європи, в тому числі і Німеччини.  

На заході буде забезпечено синхронний переклад. Просимо підтвердити Вашу участь до 

02.12.2016, надіславши повідомлення на info@apd-ukraine.de чи зателефонувавши за номе-

ром +380 66 598 14 40. 

 

 

 

 

 

Др. Фолькер Зассе, Керівник проекту  

mailto:info@apd-ukraine.de


Цільова аудиторія: 

Представники органів державного управління в аграрній сфері (МАПП, МінЕкон, ДержГеоКа-

дастр), наукові заклади та аналітичні центри, відповідальні за обробку статистичних даних 

(УкрСтат, НААН Інститут аграрної економіки, Інститут «Украгропромпродуктивність»), пред-

ставники аграрного бізнесу (УКАБ, ВАР, Аграрний Союз України, АФПЗ) та освіти (НУБіП).  

Обґрунтування: 

Захід має сприяти досягненню таких цілей:  

 Представлення теперішньої ситуації у галузі аграрної статистики в Україні, 

 Представлення позитивного європейського/німецького досвіду у цій сфері, 

 Пропозиції для формування ефективної системи агарної статистики в Україні, 

 Обговорення пропозицій діяльності проекту.  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Попередня програма круглого столу  

Ефективна аграрна статистика - 

німецький досвід та пропозиції для України 

07.12.2016, з 10:00 до 13:00  

НУБіП, корпус №10 аудиторія №212, 

вул. Героїв оборони,11, Київ 

Вітальне слово: 

Фолькер Зассе, керівник проекту «Німецько-український агрополітичний діалог» (АПД) 

Микола Мороз (попередньо), Директор департаменту продовольства (Міністерство аграр-

ної політики та продовольства) 

Український досвід в організації аграрної статистики – актуальні виклики (кожен 

максимум 10 хв) 

 Микола Мороз, Директор департаменту продовольства (Міністерство аграрної полі-

тики та продовольства) 

 Наталія Горшкова, Директор департаменту економічної стратегії та макроекономіч-

ного прогнозування (Міністерство економічного розвитку і торгівлі) 

 Олег Прокопенко, Директор департаменту статистики сільського господарства та 

навколишнього середовища (Державна Служба Статистики України)  

 Ольга Боднар, Голова відділу ціноутворення, кон’юнктури та інфраструктури ринку 

(Інститут аграрної економіки НААН) 

 Ігор Славін, Директор департаменту державного земельного кадастру (Держгеока-

дастр) 

 Олександр Митченок, Офіс реформ (Міністерство аграрної політики та продовольс-

тва) 
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Німецький досвід в організації аграрної статистики – опції для України 

Др. Фолькер Аппель, Федеральне Міністерство продовольства та сільського господарства 

Німеччини 

Німецький досвід в організації, зборі та обробці аграрної статистики 

 

Др. Вернер Кляйнхарс (раніше співробітник Інституту фон Тюнена, Брауншвейг) 

FADN: інформаційна система сільськогосподарської звітності – огляд, досвід та принципи 

формування системи FAND в Україні  

Обговорення подальших кроків 

Модератор:  

Фолькер Зассе (АПД)  

 


