Хто ми
Пілотний проект фінансується Федеральним міністерством
освіти і наукових досліджень Федеративної Республіки Німеччини
і реалізується Лейбніц Інститутом аграрного розвитку в країнах з
перехідною економікою (IAMO) у співпраці з Київською школою
економіки (KSE). Команда проекту складається з наукових
співробітників цих установ. Тривалість проекту становить 3 роки
- з 15 листопада 2017 року по 30 листопада 2020 року.
IAMO є всесвітньо відомою науково-дослідною установою, яка
займається фундаментальними і прикладними дослідженнями
в агропродовольчому секторі, а також сільської місцевості в
країнах з колишньою плановою економікою Європи та Азії в
контексті міжнародного розвитку.
KSE є одним з провідних українських економічних університетів
та науково-дослідних установ, що працює на міжнародному рівні.
KSE тісно співпрацює з економічними університетами, науководослідними інститутами, державними та приватними компаніями
не тільки на національному, але і на міжнародному рівні.
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Пілотний проект із сталої
інтернаціоналізації науково-дослідних
структур України в умовах глобалізації
агропродовольчого сектору України

Компоненти проекту
Дослідницька група є основою проекту, її
діяльність присвячена питанням інтеграції української
агропродовольчої галузі до регіональних та міжнародних
ринків, а також аналізу стабільності та сталого розвитку
торговельних відносин.
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Пілотний проект UaFoodTrade - це зміцнення
міжнародних зв‘язків українських науково-дослідницьких
установ та підвищення якості досліджень та освіти в галузі
агропродовольчої економіки України.
Сільське господарство та харчова промисловість
залишаються важливими секторами української економіки.
Зокрема, зовнішня торгівля сільськогосподарською
продукцією має величезне значення для економіки
України. Тому модернізована система аграрно-економічних
досліджень і освіти має не лише академічну цінність.
Виконання високоякісних досліджень та впровадження
їх результатів на практиці робить значний внесок в
економічний розвиток держави.

Mета проекту
Загальна мета пілотного проекту полягає у подальшому
розвитку та зміцненні міжнародної інтеграції українських
науково-дослідних структур в галузі аграрної та
продовольчої економіки. Крім цього, проект передбачає
постійну розбудову наукового потенціалу та створення
дослідницького центру з міжнародної агропродовольчої
економіки у Київській школі економіки (KSE).

Заходи з нарощування потенціалу включають літні
школи, семінари та курси з підвищення кваліфікації. Вони
будуть проводитися на базі KSE, а також відкриті для
студентів та аспірантів інших українських наукових установ
та університетів.
Проектний офіс проводить та координує дослідницьку
діяльність та організує заходи, які сприятимуть зміцненню
науково-дослідницького потенціалу й обміну знаннями
в Україні, підтримує зв‘язки з науковими, політичними та
діловими установами.
Проектним офісом координується розробка концепції
сталого розвитку проекту та створення центру з
міжнародної агропродовольчої економіки в KSE.

Важливі напрямки досліджень
• Інтеграція України до регіональних та міжнародних
агропродовольчих ринків
• Розвиток ланцюгів доданої вартості та маркетингових
стратегій
• Конкурентоспроможність українського АПК на
міжнародних ринках
• Торгівля сільськогосподарськими та продовольчими
товарами, ії розвиток та вплив на економічне зростання

