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Запрошення на онлайн захід 

«Система збору аграрної статистики в Україні –  

потенційна роль громад та німецький досвід»  

16.06.2022, 10:00 – 12:00 (за київським часом)  

Онлайн платформа Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81663981216?pwd=RHB4SVNYdWxYSXpNTldBWmUwZmJmdz09 

  Проєкт «Німецько-український агрополітичний діалог» (АПД) працює в Україні з 2006 року 

та здійснює консультаційну діяльність в питаннях розвитку сталого сільського господарства та 

сільської місцевості, а також аграрної політики в цілому, ґрунтуючись на міжнародному досвіді. 

 З часу підписанням Угоди про асоціацію між Україною і ЕС було розпочато реформу 

децентралізації в Україні, яка охоплює адміністративно-територіальну реформу, фінансову 

реформу та ряд інших вагомих політичних та адміністративних змін. В частині імплементації Угоди 

також закладені питання реформування і гармонізації української системи аграрної статистики. 

Таким чином, процеси децентралізації і імплементації Угоди про асоціацію можуть стати новим 

поштовхом для розвитку аграрної статистики та активного залучення до цієї системи 

територіальних громад. 

 На цьому тлі проєкт Німецько-український агрополітичний діалог проводить захід в онлайн 

форматі з метою обговорення перспектив та підходів для подальшого розвитку аграрної 

статистики України та визначення потенційної ролі громад в цьому процесі. 

 Просимо підтвердити Вашу участь у заході через E-Mail info@apd-ukraine.de до 15.06.2022 

року. Захід синхронно перекладатиметься українською / німецькою мовами. 

 

Марія Ярошко, 

виконуюча обов’язки керівника проєкту 

«Німецько-український агрополітичний діалог» 
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Виконавець Фахового діалогу з земельних питань 

 

Програма онлайн заходу 

«Система збору аграрної статистики в Україні –  

потенційна роль громад та німецький досвід»  

16.06.2022, 10:00 – 12:00 (за київським часом)  

 

10:00 Привітання та представлення учасників 

Марія Ярошко, виконуюча обов’язки керівника проєкту АПД 

Дітер Кюнстлінг, Директор ТОВ IAK Agrar Consulting (tbc.) 

 

10:20 Ключові доповіді експертів (до 20 хв.) 

Олена Зірнзак, НДІ «Украгропромпродуктивність» 
«Оцінка спроможності громад щодо збору статистичної інформації (аграрна 

статистика) та пропозиції щодо вдосконалення збору аграрної статистики на 

локальному рівні» 

  
Олександр Перехожук, Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в країнах з 
перехідною економікою (ІАМО) 
«Розвиток аграрної статистики: пропозиції та можливості для врахування 

територіальних громад в системі статистичної звітності України з урахуванням 

німецького та європейського досвіду» 

 

11:00 Обговорення та запитання учасників 

 

Модерація: Марія Ярошко, в.о. керівника проєкту АПД 

 

 

Увага! Переходячи за посиланням та беручи участь у заході, Ви таким чином надаєте згоду на обробку 
Ваших персональних даних, та надаєте згоду на фото- та відео-зйомку під час заходу. 
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