АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
АГРАРНА ПОЛІТИКА
Цикл: загальної підготовки ОП факультету
Статус: вибіркова навчальна дисципліна.
Навчальний рік: 2022-2023 н.р., ІI семестр.
Мета вивчення дисципліни: формування теоретичних знань і формування
практичних умінь оволодіння методологічними аспектами практичного
застосування основ формування та реалізації аграрної політики держави,
оцінювання та обґрунтування її ефективності і набуття навичок щодо інструментів
державного регулювання аграрного сектору.
Завдання дисципліни: оволодіння і розкриття економічної сутності,
принципів та головних компонентів розробки і реалізації аграрної політики,
формування вмінь аналізу соціально-економічних процесів АПК, оцінювання
окремих заходів кредитно-фінансової, бюджетно-податкової, цінової, соціальної та
екологічної політики в аграрному секторі, а також сталого розвитку сільських
територій, розуміння особливостей формування аграрної політики у країнах із
різним рівнем соціально-економічного розвитку.
У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати:
теоретико-методологічні основи аграрної політики держави та окремих країн і
блоків та соціально-економічний стан аграрного виробництва на сучасному етапі,
законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють розвиток АПК, ринки
продовольства, робіт, послуг, ресурсів, праці і землі та їх вплив на соціальноекономічний розвиток та продовольчу безпеку країни, проблеми сталого розвитку
сільських територій, інструменти регулювання аграрного сектору та економічні
наслідки їх застосування, основні підходи до оцінювання рівня державної
підтримки аграрного сектору економіки, інструменти державного регулювання
зовнішньої торгівлі продукцією АПК.
уміти: реалізовувати зміст аграрної політики, формувати мету та систему
цілей аграрної політики держави, аналізувати наслідки використання окремих
інструментів регулювання внутрішнього ринку продукції аграрного сектора та
зовнішньої торгівлі, визначати рівень захисту аграрного сектору із використанням
загальноприйнятої методології, оцінювати міжнародну конкурентоспроможність
вітчизняного сільськогосподарського виробництва, визначати основні показники
продовольчої безпеки держави та фактори, що на неї впливають, аналізувати
ефективність окремих заходів бюджетно-податкової, кредитно-фінансової політики
держави, обґрунтовувати пріоритети державної соціальної та екологічної політики.
Зміст дисципліни:
Тема 1. Теоретичні засади формування аграрної політики.
Тема 2. Трансформація аграрної політики України: історичний досвід і
сучасна практика.
Тема 3. Основні напрями аграрної політики України.
Тема 4. Проблеми продовольчої безпеки в Україні.
Тема 5. Організаційно-економічні складові аграрної політики.
Тема 6. Інструменти регулювання аграрного сектору.
Тема 7. Розвиток аграрного сектора України в умовах глобалізації світових
ринків.

Тема 8. Інструменти регулювання зовнішньої торгівлі продукцією аграрного
сектора.
Викладацький склад:
Лектор: д.е.н., професор Славкова О.П.
Викладач практичних занять: д.е.н., професор Славкова О.П.
Тривалість: 4 кредити ECTS, 15 тижнів, 4 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульні контролі, підсумковий
контроль – залік.

