
 





1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень, назва освітньої 

програми 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань: 

05 Соціальні та  

поведінкові науки 
Обов’язкова 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

051 Економіка 

Рік підготовки: 

1-й 
Змістових модулів – 2 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – курсова робота Семестр: 

2-й Загальна кількість годин - 135 

Тижневих годин 

для денної форми навчання: 

- аудиторних – 4,8 год.; 

- самостійної роботи студента – 3,2 

год.  

  

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

 

 

 

Освітня програма:  

ОПП «Бізнес-економіка» 

Лекції: 

 32 год. 

Семінарські:  
30 год. 

Самостійна робота:  
73 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Аграрна економіка є складовою частиною системи економічних наук, що вивчають сус-

пільні відносини у сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, 

створених у аграрному секторі економіки. Теоретичним і методологічним фундаментом цієї 

науки є економічна теорія, що вивчає закони суспільного виробництва на різних етапах роз-

витку людського суспільства. 

Аграрний сектор економіки займає одне із найважливіших місць в системі матеріального 

виробництва, у зміцненні економіки країни, підвищенні життєвого рівня і добробуту насе-

лення. Людство існує насамперед тому, що розвиває виробництво та переробку сільськогос-

подарської сировини – основу його продовольчого забезпечення. Від рівня задоволення пот-

реб населення у продуктах харчування залежить його здоров’я, продуктивність праці, якість 

життя. Тому розвиток аграрного сектора економіки і продовольчого забезпечення населення 

входять до переліку найактуальніших проблем науки і практики. 

Мета курсу (інтегральна компетентність) - сформувати у студентів цілісний світогляд 

про теоретико-методичні основи функціонування й розвитку аграрної економіки, вміння про-

водити оцінку її ефективності, розуміти мету та обґрунтовувати способи реалізації державної 

аграрної політики. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні мате-

ріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі 

обґрунтовані висновки; 

- здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку; 

- здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обира-

ючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси; 

- здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформа-

ційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення;  

- здатність визначати та розв’язувати економічні задачі та проблеми, приймати відпові-

дні аналітичні та управлінські рішення у сфері агробізнесу в контексті сталого розвитку сус-

пільства. 

Програмні результати навчання: 

- розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціа-

льно-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності; 

- обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропо-

новані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень; 



- визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, 

формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів; 

- формулювати, аналізувати та приймати ефективні рішення у сфері агробізнесу в кон-

тексті сталого розвитку суспільства. 

 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУ-

ВАННЯ Й РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Тема 1. Сільське господарство як галузь національної економіки 

Аграрна економіка як галузь суспільного виробництва, наука та навчальна дисципліна. 

Методи досліджень. 

Історичні передумови розвитку землеробства на теренах сучасної України. Вчені-аграр-

ники. Теорія фізичної економіки Подолинського С.А.  

Природно-кліматичні зони. Спеціалізація. Районовані сорти рослин та породи тварин.  

Екстенсивне та інтенсивне сільське господарство. Ручна праці. Механізація та автомати-

зація. Сівозміна. Органічні та мінеральні добрива. Меліорація. Зоотехніка. Ветеринарія. Ре-

сурсоощадні технології обробітку ґрунту. No-till. Органічне землеробство. 

Структура сільськогосподарського виробництва. Галузева. За категоріями господарств. 

Сільськогосподарські підприємства. Фермерські господарства. Господарства населення. 

Сільське господарство як галузь національної економіки. Валове виробництво продукції. 

Частка сільського господарства у ВВП. Частка агропродовольчої продукції у експорті. Додана 

вартість. Зайнятість. Безробіття. Продовольча безпека. Енергетична безпека. 

 

Тема 2. Агропромисловий комплекс – суть та ключові проблеми розвитку 

Рівні економіки. Мікрорівень. Суспільний поділ праці. Спеціалізація. Мезорівень. Між-

галузевий комплекс. 

Агропромисловий комплекс. Сфери виробництва. 

Галузі промисловості, що виробляють засоби виробництва для усіх сфер АПК. Сільсько-

господарське машинобудування. Виробництво обладнання для підприємств харчової промис-

ловості та кормовиробництва. Хімічна промисловість: паливно-мастильні матеріали, мінера-

льні добрива, засоби захисту рослин, дезінфікуючі та очисні засоби в тваринництві. Фармако-

логічна промисловість: ветпрепарати. Комбікормові заводи: комбікорми, премікси. 

Сільське господарство. Рослинництво. Тваринництво. 

Галузі промисловості, що переробляють сільськогосподарську сировину, заготовлюють, 

зберігають, транспортують, реалізують сільськогосподарську продукцію, надають виробничі 

послуги. Зернопродуктовий підкомплекс АПК. Бурякоцукровий підкомплекс АПК. Картопле-

продуктовий підкомплекс АПК. Плодоовочевоконсервний підкомплекс АПК. Олійножировий 



підкомплекс АПК. Виноградновиноробний підкомплекс АПК. Молокопродуктовий підкомп-

лекс АПК. М’ясопродуктовий підкомплекс АПК. Зернотрейдерські фірми. Транспортні орга-

нізації.  

Міжгалузеві зв’язки. Сировинні зони. Розрив міжгалузевих зв’язків у період трансфор-

маційної кризи 1991-1999рр. Сучасний стан міжгалузевих зв’язків. Канали розподілу сільсь-

когосподарської продукції. Канали постачання сільськогосподарської сировини на підприєм-

ства харчової промисловості.  

 

Тема 3. Ресурсний потенціал аграрної економіки 

Земля, як головний фактор виробництва в сільському господарстві. Специфічні власти-

вості. Родючість землі. Природна. Штучна. Економічна. Баланс поживних речовин. Розора-

ність ґрунтів. Ерозія ґрунту. Вітрова. Водна. Ґрунтозахисне землеробство. Ліси. Лісосмуги. 

Земельний фонд України. Землі сільськогосподарського призначення. Рілля. Багаторічні наса-

дження. Сіножаті. Пасовища. Землі запасу. Земля у приватній власності. Державний земель-

ний кадастр. Бонітування земель. Економічна оцінка землі. Грошова оцінка землі.  

Трудові ресурси сільського господарства. Персонал підприємства. Керівники. Спеціалі-

сти. Службовці. Робітники. Рівень кваліфікації. Висококваліфіковані робітники. Кваліфіковані 

робітники. Малокваліфіковані робітники. Некваліфіковані робітники. Власник. Найманий 

працівник. Сумісник. Середньооблікова чисельність. Сільське населення. Рівень зайнятості. 

Галузева структура зайнятості. Демографічний потенціал сільської місцевості. Статевовікова 

структура сільського населення. Природний рух сільського населення. Міграція сільського на-

селення.  

Підприємницька здатність у сфері агробізнесу. Організаційно-правові форми господарю-

вання. Сільськогосподарські підприємства. Господарські товариства. Приватні підприємства. 

Кооперативи. Фермерські господарства. Державні підприємства. Підприємства холдингового 

типу. Господарства населення. Самозайняті. Фізичні особи підприємці.  

Капітальні ресурси сільського господарства. Вартість та рух основних засобів. Сільсько-

господарська техніка. Трактори. Комбайни. Бурякозбиральні машини. Начіпна сільськогоспо-

дарська техніка. Дощувальні машини. Машини і пристрої для поливу. Водяні насоси і насосні 

станції. Машини для захисту сільськогосподарських культур. Установки для доїння молочної 

худоби. Очищувачі-охолоджувачі молока. Молочні сепаратори. Інкубатори. Машини і меха-

нізми для приготування й роздачі кормів. Транспортери для видалення гною. Сертифіковані 

забійні цехи. Енергетичні потужності в сільськогосподарських підприємствах. Механізація ви-

робничих процесів у господарствах населення. Капітальні інвестиції в сільське господарство.  

 



Тема 4. Показники ефективності функціонування аграрної економіки 

Функції аграрної економіки. Задоволення продовольчих потреб населення країни. Агро-

продвольчий експорт. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору 

економіки на період до 2022 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1437-р). Указ Президента України Про Цілі сталого розвитку України на період до 

2030 року (від 30 вересня 2019 року № 722/2019). 

Національна доповідь 2017р. «Цілі сталого розвитку: Україна». Ціль 2. Подолання го-

лоду, розвиток сільського господарства. Доступність збалансованого харчування на рівні нау-

ково обґрунтованих норм для всіх верств населення: споживання м’яса, споживання молока, 

споживання фруктів. Подвійне підвищення продуктивності праці в сільському господарстві за 

рахунок використання інноваційних технологій: продуктивність праці, індекс сільськогоспо-

дарської продукції. Створення стійких систем виробництва продуктів харчування, що сприя-

ють збереженню екосистем і поступово покращують якість земель та ґрунтів, в першу чергу 

за рахунок використання інноваційних технологій: індекс виробництва харчових продуктів, 

частка продукції харчової промисловості та переробки сільськогосподарської сировини в екс-

порті груп 1-24 УКТЗЕД, частка сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом у 

загальній площі сільськогосподарських угідь України. Стабілізація цін на продукти харчу-

вання: індекс споживчих цін на продукти харчування (середньорічний). Цільові значення ін-

дикаторів. 

Показники економічної ефективності: урожайність сільськогосподарських культур 

(ц/га); продуктивність сільськогосподарських тварин  (приріст (г/добу), надій молока (кг/гол.), 

яйценосність (шт./гол.), настриг вовни (кг/гол.); інвестиції, млрд. грн. у постійних цінах;  при-

буток, млрд. грн.; виробництво сільськогосподарської продукції в постійних цінах: на душу 

населення (т, шт.); індекс фізичного обсягу (% до попереднього року); продуктивність праці 

(грн. у постійних цінах на 1 зайнятого); частка напівфабрикатів та готової продовольчої про-

дукції в структурі агропродовольчого експорту (%); продовольча незалежність за окремих 

продуктом (% імпорту у внутрішньому споживанні даного продукту). 

Показники соціальної ефективності. Забезпечення продовольчої безпеки: частка витрат 

на харчування в структурі сукупних витрат домогосподарств (%); споживання м’яса та м’ясо-

продуктів на одну особу (кг/рік), споживання молока та молочної продукції на одну особу 

(кг/рік), споживання фруктів, ягід, винограду на одну особу (кг/рік);  індекс споживчих цін на 

продовольчі товари (% до попереднього року). Соціальний розвиток сільських територій: ча-

стка населення сільських територій (%), рівень безробіття на сільських територіях (%), серед-

ньомісячна заробітна плата в сільському господарстві (грн. на 1 зайнятого); інфраструктурне 



забезпечення жителів сільських територій (дороги з твердим покриттям (%); санітарно-гігієні-

чні зручності сільських осель – централізований водопровід, централізоване водовідведення 

(%); заклади соціально-побутового призначення (%); заклади соціально-культурного призна-

чення (%); громадський транспорт (%); медичне обслуговування (%). 

Показники екологічної ефективності: поголів’я великої рогатої худоби (гол. на 100 га с.-

г. угідь), частка посівів кормових трав у структурі посівних площ (%), частка сінокосів та па-

совищ у загальній площі території (%), частка багаторічних насаджень у загальній площі те-

риторії (%), частка кислих та/або солоних ґрунтів (% до загальної кількості с.-г. угідь), частка 

сільськогосподарських угідь, охоплених меліоративними заходами (%), частка площі орних 

земель (ріллі) у загальній території (громади, країни) (%), частка сільськогосподарських угідь 

під органічним землеробством (%). 

 

Тема 5. Теорія аграрного ринку 

Попит на аграрну продукцію та засоби аграрного виробництва.  

Класифікація аграрної продукції: по кінцевому використанню; по способу виробництва. 

Споживчий попит на продовольчі пошукові товари, отримані за допомогою традиційного ме-

тоду сільськогосподарського виробництва: раціональна поведінка; обмежена раціональна по-

ведінка; імпульсивна або емоційна поведінка; звична поведінка; соціально-залежна поведінка. 

Примат економічної теорії попиту. Фактори попиту при раціональній поведінці. Концепція 

кривої попиту. Агрегування індивідуальних кривих попиту. Цінова еластичність попиту. 

Крива Енгеля. Співвідношення еластичності кількісного попиту по доходу і вартісного по-

питу. Співвідношення між різними видами еластичності. Споживчий попит на продовольчі 

товари традиційного сільськогосподарського виробництва у випадку експериментальних то-

варів і товарів за довірою. Споживчий попит на продовольчі товари, вироблені екологічно чи-

стим способом. Попит на засоби виробництва сільськогосподарського походження: гранична 

продуктивність; співвідношення між кривими попиту на фактори виробництва окремого під-

приємства і агрегованою кривою попиту на фактори виробництва. Фактори попиту на засоби 

виробництва: зміна цін на продукцію; інтенсивність використання факторів виробництва та 

положення індивідуальних кривих попиту на ці фактори; технічний прогрес. Проблеми полі-

тики: інформаційні проблеми; розбіжність між приватною і суспільною граничною готовністю 

до купівлі; проблема попиту на екологічні блага; розбіжність між ринковою ціною і загально-

економічними тіньовими цінами; трансакційні витрати.  

Пропозиція аграрної продукції.  

Фактори пропозиції аграрної продукції. Концепція кривої пропозиції при максимізації 

прибутку: крива пропозиції, граничний прибуток, гранична виручка, граничні витрати, поріг 



виробництва, поріг рентабельності; пропозиція окремого підприємства і ринкова пропозиція; 

зворотна поведінка пропозиції виробників; зворотна реакція пропозиції на зниження цін на 

окремі види продукції збоку підприємств, які виробляють кілька видів товарів; зворотна реак-

ція пропозиції на зниження рівня цін на аграрну продукцію; реакція сільськогосподарських 

підприємств на окремі коливання цін, у залежності від термінів і напрямку зміни цін. Аналіз 

еластичності: фактори еластичності пропозиції аграрної продукції; емпіричне визначення ела-

стичності пропозиції. Фактори зміни пропозиції в часі. Проблеми політики: альтернативні 

цілі; цільові обмеження; вплив обмежень на використання факторів виробництва; інформа-

ційні витрати; обмеженість знань; трансакційні витрати; відхилення у виробництві. 

Ціноутворення на аграрних ринках. 

Класифікація ринків. Кількісна ознака. Якісні характеристики ринків: досконалі і недос-

коналі; організовані і неорганізовані; ринки з обмеженим або необмеженим доступом; вільні і 

регульовані ринки. Ціноутворення на продукцію і фактори виробництва в умовах досконалої 

конкуренції. Ціноутворення на продукцію і фактори виробництва в умовах монополії. Фак-

тори відносних цін в умовах конкуренції: фактори співвідношення цін на продукцію; фактори 

взаємозв’язку між цінами виробника і споживача; фактори збільшення кількісної компоненти 

ринкової маржі та співвідношення цін споживача і виробника; фактори збільшення цінової 

компоненти ринкової маржі; фактори диференціації регіональних цін; фактори міжчасового 

зв’язку цін. Коливання цін на аграрну продукцію: циклічні коливання (принцип ехо, коли-

вання пропозиції, кон’юнктурні коливання в аграрному секторі); випадкові коливання цін в 

аграрному секторі. Трансакційні витрати в ціноутворенні з точки зору продавця і покупця: 

затрати на пошук; затрати на переговори; затрати на контроль і забезпечення примусового ви-

конання угоди. Оцінка цінового механізму як координуючого інструменту, альтернативні ко-

ординуючі механізми: ціновий механізм і загальноекономічний оптимум при досконалій кон-

куренції; альтернативні механізми прийняття рішень (ринковий і ціновий механізм, демокра-

тія (голосування), координування індивідуальних рішень через переговори, ієрархія або бю-

рократія). Вплив дефіциту інформації на динаміку цін аграрної продукції: сезонна динаміка 

цін; річна динаміка цін.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. АГРАРНА РЕФОРМА ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Тема 6. Суть, необхідність проведення  та головні етапи аграрної реформи 

Командно-адміністративна економіка. Дореформене сільське господарство УРСР. Про-

довольча криза. Незадовільна мотивація праці. Безвідповідальність. Низька продуктивність 



праці. Надмірна ресурсоємність. Ринкова економіка. Аграрна реформа. Докорінне перетво-

рення. Заходи: правові, економічні, технічні, організаційні. Новий земельний лад.  

Перший етап 1990-1999рр. Земельний кодекс України  від 18.02.1990р. Право володіння 

або оренди земель сільськогосподарського призначення. Постанова Верховної Ради України 

«Про земельну реформу» від 18.12.1990р. Формування юридичної бази перерозподілу земель 

та передачі їх у приватну й колективну власність. Закон України «Про селянське (фермерське) 

господарство» від 20.12.1991р. Формування юридичної бази для створення нових (приватних) 

організаційно-правових форм господарювання. Закон України «Про форми власності на зе-

млю» від 30.01.1992р.  Формування юридичної бази для колективної і приватної власності на 

землю. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14.02.1992р. 

Трансформація колгоспів у КСП. Паювання майна. Земельний кодекс України від 13.02.1992р. 

Право власності на землю. Указ Президента України «Про прискорення земельної реформи» 

від 10.11.1994р. Організаційні етапи приватизації земель. Сертифікати на земельний пай. Указ 

Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сіль-

ськогосподарських підприємств і організацій» від 08.08.1995р. Паювання землі. Імітація ін-

ституту справжнього власника. Формальний і реальний статус власників майнових та земель-

них паїв. Занепад виробництва.  Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села 

та агропромислового комплексу в народному господарстві» від 17.04.1997р. Указ Президента 

України «Про захист прав власників земельних часток» від 21.04.1998р. Порядок обігу ріллі. 

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграр-

ного сектора економіки» від 3 грудня 1999р. Перетворення КСП у нові організаційні форми 

господарювання ринкового типу. Право вільного виходу з КСП із земельними частками (па-

ями) і майновими паями. Мінімальна орендна плата за земельну частку (пай). Право викупу 

земельних ділянок. Фермерські господарства. Приватно-орендні підприємства. Господарські 

товариства. Виробничі кооперативи. Формування інституту справжнього власника. 

Другий етап 2000-2020рр. Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення фо-

рмування та функціонування аграрного ринку» від 06.06.2000р. Формування інфраструктури 

аграрного ринку. Пункти заготівлі сільськогосподарської продукції. Оптово-продовольчі ри-

нки. Кредитні спілки. Обслуговуючі кооперативи. Торгові доми. Аграрні біржі. Наказ Мініс-

терства аграрної політики України «Про затвердження Порядку відповідно до постанови Ка-

бінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. №1148 «Про заходи щодо вдосконалення регу-

лювання ринку зерна» від 11.08.2000р. Біржова фіксація агропродовольчого експорту. Закон 

України «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років» від 

18.01.2001р. Закон України «Про відчуження частки землі» від 18.01.2001р. Реальне розпаю-



вання земельних ділянок. Перший мораторій на продаж землі (2001-2004рр.). Формування аг-

рохолдингів. Земельний кодекс України від 25.10.2001р. Заборона ринку землі. Оренда, як без-

альтернативна форма розпорядження земельною власністю. Вихід українського агробізнесу 

на міжнародні фінансові ринки (кредит Міжнародної фінансової корпорації (IFC) для ПрАТ 

МХП (Миронівський хлібопродукт) 01.12.2003р.). Другий мораторій на продаж землі (2004-

2007рр.). Вихід українського агробізнесу на фондові біржі (публічне розміщення ІРО: агроко-

рпорації «Укропродукт» на Лондонській фондовій біржі 01.01.2005р.; агрокомпанії «Астарта-

Київ» та «Кернел» на Варшавській фондовій біржі 01.01.2006р.). Третій безстроковий морато-

рій на продаж землі (з 2007р.). Обмеження діють до завершення розробки законодавства про 

земельний кадастр і ринок ріллі. Закон України «Про державну підтримку сільського госпо-

дарства України» від 24.06.2004р. Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003р. Поста-

нова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку 

українського села на період до 2015 року» від 19.09.2007р. Закон України «Про державний 

земельний кадастр» від 07.07.2011р. Створення та функціонування Держгеокадастру. Оформ-

лення актів приватної власності на земельні паї. Створення Державної продовольчо-зернової 

компанії. Запуск електронного Державного земельного кадастру 01.01.2013р. Розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки 

на період до 2020 року» від 17.10.2013р. Ухвалення Верховною Радою України норми закону 

про виділення на державну підтримку аграріїв не менше 1% ВВП сільськогосподарської про-

дукції (2016-2021рр.). «Земельний довідник України 2020». Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського приз-

начення» №552-IX від 31.03.2020р. 

Третій етап 2021-2024рр. Початок вільного продажу земель сільськогосподарського при-

значення з 1 липня 2021р. Обмеження на продаж до 2024р. 

 

Тема 7. Об’єктивна необхідність, форми та методи державного регулювання аграр-

ної економіки 

Провали ринку. Екологічні збитки. Продовольча небезпека. Соціальна вразливість. 

Нормативно-правові методи. Закони. Закон України «Про внесення змін до деяких зако-

нів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної 

підтримки виробників сільськогосподарської продукції» №985-IX від 05.11.2020р. Підзаконні 

акти: укази, постанови, декрети. Цільові комплексні програми.  

Цінові методи регулювання. Регулювання цін: закупівельні, заставні, інтервенційні, за-

купівельні квоти. Державний матеріальний резерв. Компенсація відсоткової ставки. Дотації: 



на одиницю продукції, на 1 га угідь, на 1 гол. худоби. Компенсація витрат на закупівлю сіль-

ськогосподарської техніки, будівництво споруд, закладку багаторічних насаджень. Агролі-

зинг. Податкові пільги. Прискорена амортизація. Компенсація витрат на сертифікацію. Експо-

ртні субсидії. Імпортні квоти. Імпортні мита: адвалерні, компенсаційні, антидемпінгові. Прин-

цип ескалації імпортних тарифів.  

Нецінові методи регулювання. Допомога: організаційна, консультативна, правова, осві-

тньо-методична, технологічна. Ліцензування. Фіто-санітарні бар’єри. Ускладнення митних 

процедур. Заборона експорту. Заборона імпорту. 

 

Тема 8. Можливості та обмеження державного регулювання аграрної економіки в 

умовах міжнародної інтеграції України 

Угода про сільське господарство в системі угод СОТ. Сфера застосування Угоди про 

сільське господарство. Доступ до ринку: структура зобов’язань; тарифікація нетарифних захо-

дів; зв’язування тарифів; рівень скорочення тарифів; тарифна квота та зобов’язання щодо по-

точного й мінімального доступу до ринку; спеціальні захисні положення Угоди про сільське 

господарство; розклади зобов’язань щодо доступу до ринку. Внутрішня підтримка: «жовта» 

скриня, «синя» скриня, «зелена» скриня; сукупний вимір підтримки; скорочення внутрішньої 

підтримки; винятки із зобов’язань по скороченню внутрішньої підтримки; інші положення 

щодо скорочення внутрішньої підтримки (de minimis, інвестиційні субсидії, субсидії на сіль-

ськогосподарську сировину, субсидії для сприяння диверсифікації); розклади скорочення вну-

трішньої підтримки. Експортні субсидії: зобов’язання щодо скорочення експортних субсидій; 

сфера застосування зобов’язань по скороченню експортних субсидій; гнучкість у виконанні 

зобов’язань по скороченню експортних субсидій; розклад зобов’язань по скороченню експор-

тних субсидій. Інші положення Угоди: заборона або обмеження експорту продовольчих това-

рів; застосування компенсаційних мит; консультації і врегулювання суперечок; застосування 

положень Угоди щодо країн, які є чистими імпортерами продуктів харчування; комітет сіль-

ського господарства. 

Дохійський раунд переговорів СОТ: питання сільського господарства. Дохійська декла-

рація міністрів 2001 року. Переговори у Канкуні 2003 року. Переговори у Женеві 2004 року. 

Переговори у Гонконзі 2005 року. Переговори у Женеві 2006, 2008, 2011 роках. Дохійський 

раунд переговорів в 2012 році: 22 березня, 28 вересня, 16 листопада. Дохійський раунд пере-

говорів в 2013 році: домовленості від 15 лютого, Дев’ята Міністерська конференція в Балі (Ін-

донезія) в грудні 2013 року. Основні питання переговорів. Групи впливу: Група G-10, Група 

G-20, Група G-33, Група країн з малими та вразливими економіками (SVE), Група країн, що 



нещодавно приєднались до СОТ (RАM), Група АСР, Кернська група, Група Cotton-4, Африка-

нська група, Група Азіатських країн-членів СОТ, що розвиваються, Група ЄС, Меркосур, 

Група найменш розвинутих країн, Група країн з перехідною економікою та низьким доходом, 

Група G-90, Група «тропічні продукти». 

Протокол про приєднання України до Марракеської угоди про створення Світової орга-

нізації торгівлі (м. Женева, 05.02.2008р.). Закон України «Про ратифікацію Протоколу про 

вступ України до Світової організації торгівлі» від 10.04.2008р. Внутрішня підтримка та екс-

портні субсидії у сільськогосподарському секторі.  Додаткові пояснення України стосовно 

класифікації товарів. Розклади. 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 27.06.2014. Додаток I-

A Тарифний графік України. Продовження Додатка I-A Тарифний графік ЄС. Доповнення до 

Додатка I-A. Додаток I-C Графік скасування вивізного (експортного) мита. Додаток I-D Спе-

ціальні заходи для вивізного (експортного) мита. Додаток IV Сфера дії. Додаток V Всеохоп-

лююча стратегія імплементації глави IV (санітарні та фітосанітарні заходи). Додаток VI Спи-

сок хвороб тварин і аквакультур та регламентованих шкідників, від яких території можуть 

бути визнані вільними. Додаток VII Регіоналізація/зонування, території, вільні від шкідників, 

та захищені зони. Додаток VIII Попереднє схвалення потужностей. Додаток XI Перевірки ім-

порту та оплата перевірок. Додаток XII Сертифікація.  

Двосторонні угоди про вільну торгівлю. 

 

Тема 9. Діалектика сучасного агробізнесу та сталого розвитку суспільства 

Екологічні аспекти агробізнесу. Рівень розораності. Родючість. Відтворення ґрунтів. Мі-

неральні добрива. Органічні добрива. Скотарство. Кормова сівозміна. Сінокоси та пасовища. 

Багаторічні насадження. Вода. Використання хімічних засобів. Відходи. ГМО та біологічне 

різноманіття. Державна екологічна інспекція.  

Соціальні аспекти агробізнесу. Зайнятість сільського населення. Соціальна інфраструк-

тура сільських територій. Безпечність та якість продовольства. Система аналізу небезпек і кри-

тичних точок контролю (Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Державна служба Ук-

раїни з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Економічні аспекти агробізнесу. Багатоукладність. Господарська координація. Коопера-

ція. Крафтове виробництво. Фермерські ринки. Додана вартість.  

Неаграрний бізнес на сільських територіях. «Зелений» туризм. Оздоровчий туризм. Мор-

ський туризм. Пам’ятки архітектури та історичні місця. Річкове та ставкове рибництво. Заго-

тівля лікарських рослин. Заготівля деревини. Ремісничі промисли. Транскордонне співробіт-

ництво.  



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л с с. р. 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи функціонування й розвитку аграр-

ної економіки 

Тема 1. Сільське господарство як галузь національної еко-

номіки 
10 4 2 4 

Тема 2. Агропромисловий комплекс – суть та ключові про-

блеми розвитку 
12 2 2 8 

Тема 3. Ресурсний потенціал аграрної економіки 14 4 2 8 

Тема 4. Показники ефективності функціонування аграрної 

економіки 
10 2 4 4 

Тема 5. Теорія аграрного ринку 24 6 4 14 

Разом за змістовим модулем 1 70 18 14 38 

Змістовий модуль 2. Аграрна реформа та державне регулювання аграрної економіки 

Тема 6. Суть, необхідність проведення  та головні етапи аг-

рарної реформи. 
23 4 4 15 

Тема 7. Об’єктивна необхідність, форми та методи держав-

ного регулювання аграрної економіки. 
10 2 4 4 

Тема 8. Можливості та обмеження державного регулювання 

аграрної економіки в умовах міжнародної інтеграції Укра-

їни. 

20 4 4 12 

Тема 9. Діалектика сучасного агробізнесу та сталого розви-

тку суспільства 
12 4 4 4 

Разом за змістовим модулем 2 65 14 16 35 

Усього годин  135 32 30 73 

  

5. Теми семінарських занять 

Назва теми 
Кількість 

годин 

Тема 1. Сільське господарство як галузь національної економіки 2 

Тема 2. Агропромисловий комплекс – суть та ключові проблеми розвитку 2 

Тема 3. Ресурсний потенціал аграрної економіки 2 

Тема 4. Показники ефективності функціонування аграрної економіки 4 

Тема 5. Аграрний ринок 4 

Тема 6. Суть, необхідність проведення  та головні етапи аграрної реформи 4 

Тема 8. Об’єктивна необхідність, форми та методи державного регулювання 

аграрної економіки 
4 

Тема 9. Можливості та обмеження державного регулювання аграрної еконо-

міки в умовах міжнародної інтеграції України 
4 

Тема 10. Діалектика сучасного агробізнесу та сталого розвитку суспільства 4 

Разом 30 

 

  



 

6. Самостійна робота 

Тема Завдання для самостійної роботи 
Кількість 

годин 

Тема 1. 

Сільське 

господарс-

тво як га-

лузь націо-

нальної 

економіки 

Історичні передумови розвитку землеробства на теренах сучас-

ної України. Вчені-аграрники. Теорія фізичної економіки Подо-

линського С.А.  

Ручна праці. Механізація та автоматизація. Сівозміна. Органі-

чні та мінеральні добрива. Меліорація. Зоотехніка. Ветерина-

рія. Ресурсоощадні технології обробітку ґрунту. No-till. Органі-

чне землеробство. 

4 

Тема 2. Аг-

ропромис-

ловий ком-

плекс – 

суть та 

ключові 

проблеми 

розвитку 

Сільськогосподарське машинобудування. Виробництво облад-

нання для підприємств харчової промисловості та кормовироб-

ництва. Хімічна промисловість: паливно-мастильні матеріали, 

мінеральні добрива, засоби захисту рослин, дезінфікуючі та 

очисні засоби в тваринництві. Фармако-логічна промисловість: 

ветпрепарати. Комбікормові заводи: комбікорми, премікси.  

Зернопродуктовий підкомплекс АПК. Бурякоцукровий підком-

плекс АПК. Картоплепродуктовий підкомплекс АПК. Плодоо-

вочевоконсервний підкомплекс АПК. Олійножировий підкомп-

лекс АПК. Виноградновиноробний підкомплекс АПК. Молоко-

продуктовий підкомплекс АПК. М’ясопродуктовий підкомп-

лекс АПК. Зернотрейдерські фірми. Транспортні організації. 

8 

Тема 3. Ре-

сурсний 

потенціал 

аграрної 

економіки 

Специфічні властивості. Родючість землі. Природна. Штучна. 

Економічна.  

Бонітування земель. Економічна оцінка землі. Грошова оцінка 

землі.  

Персонал підприємства. Керівники. Спеціалісти. Службовці. 

Робітники. Рівень кваліфікації.  

Власник. Найманий працівник. Сумісник. Середньооблікова 

чисельність. Сільське населення. Рівень зайнятості.  

Демографічний потенціал сільської місцевості. Статевовікова 

структура сільського населення.  

Трактори. Комбайни. Бурякозбиральні машини. Начіпна сільсь-

когосподарська техніка. Дощувальні машини. Машини і при-

строї для поливу. Водяні насоси і насосні станції. Машини для 

захисту сільськогосподарських культур. Установки для доїння 

молочної худоби. Очищувачі-охолоджувачі молока. Молочні 

сепаратори. Інкубатори. Машини і механізми для приготування 

й роздачі кормів. Транспортери для видалення гною. Сертифі-

ковані забійні цехи. 

8 

Тема 4. По-

казники 

ефективно-

сті функці-

онування 

аграрної 

економіки 

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного се-

ктору економіки на період до 2022 року (Розпорядження Кабі-

нету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1437-р). Указ 

Президента України Про Цілі сталого розвитку України на пе-

ріод до 2030 року (від 30 вересня 2019 року № 722/2019). 

4 

Тема 5. Аг-

рарний ри-

нок 

Примат економічної теорії попиту.  14 



Концепція кривої попиту. Агрегування індивідуальних кривих 

попиту. Цінова еластичність попиту. Крива Енгеля. Співвідно-

шення еластичності кількісного попиту по доходу і вартісного 

попиту. Співвідношення між різними видами еластичності.  

Проблеми політики: інформаційні проблеми; розбіжність між 

приватною і суспільною граничною готовністю до купівлі; про-

блема попиту на екологічні блага; розбіжність між ринковою 

ціною і загальноекономічними тіньовими цінами; трансакційні 

витрати. 

Проблеми політики: альтернативні цілі; цільові обмеження; 

вплив обмежень на використання факторів виробництва; інфор-

маційні витрати; обмеженість знань; трансакційні витрати; від-

хилення у виробництві. 

Трансакційні витрати в ціноутворенні з точки зору продавця і 

покупця: затрати на пошук; затрати на переговори; затрати на 

контроль і забезпечення примусового виконання угоди. Оцінка 

цінового механізму як координуючого інструменту, альтерна-

тивні координуючі механізми: ціновий механізм і загальноеко-

номічний оптимум при досконалій конкуренції; альтернативні 

механізми прийняття рішень (ринковий і ціновий механізм, де-

мократія (голосування), координування індивідуальних рішень 

через переговори, ієрархія або бюрократія). Вплив дефіциту ін-

формації на динаміку цін аграрної продукції: сезонна динаміка 

цін; річна динаміка цін. 

Тема 6. 

Суть, необ-

хідність 

проведення  

та головні 

етапи агра-

рної рефо-

рми 

Незадовільна мотивація праці. Безвідповідальність. Докорінне 

перетворення.  

Земельний кодекс України  від 18.02.1990р. Постанова Верхов-

ної Ради України «Про земельну реформу» від 18.12.1990р. За-

кон України «Про селянське (фермерське) господарство» від 

20.12.1991р. Закон України «Про форми власності на землю» 

від 30.01.1992р.  Формування юридичної бази для колективної і 

приватної власності на землю. Закон України «Про колективне 

сільськогосподарське підприємство» від 14.02.1992р. Земель-

ний кодекс України від 13.02.1992р. Указ Президента України 

«Про прискорення земельної реформи» від 10.11.1994р. Указ 

Президента України «Про порядок паювання земель, переданих 

у колективну власність сільськогосподарських підприємств і 

організацій» від 08.08.1995р. Закон України «Про пріоритет-

ність соціального розвитку села та агропромислового компле-

ксу в народному господарстві» від 17.04.1997р. Указ Президе-

нта України «Про захист прав власників земельних часток» від 

21.04.1998р. Указ Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо прискорення реформування аграрного сектора еконо-

міки» від 3 грудня 1999р. Указ Президента України «Про за-

ходи щодо забезпечення формування та функціонування аграр-

ного ринку» від 06.06.2000р. Наказ Міністерства аграрної полі-

тики України «Про затвердження Порядку відповідно до поста-

нови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. №1148 

«Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна» 

від 11.08.2000р. Закон України «Про стимулювання розвитку 

сільського господарства на період 2001-2004 років» від 

18.01.2001р. Закон України «Про відчуження частки землі» від 

15 



18.01.2001р. Земельний кодекс України від 25.10.2001р. Закон 

України «Про державну підтримку сільського господарства Ук-

раїни» від 24.06.2004р. Закон України «Про кооперацію» від 

10.07.2003р. Постанова Кабінету Міністрів України «Про за-

твердження Державної цільової програми розвитку українсь-

кого села на період до 2015 року» від 19.09.2007р. Закон Укра-

їни «Про державний земельний кадастр» від 07.07.2011р. Роз-

порядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стра-

тегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 

року» від 17.10.2013р. Закон України «Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сіль-

ськогосподарського призначення» №552-IX від 31.03.2020р. 

Тема 7. 

Об’єктивна 

необхід-

ність, фо-

рми та ме-

тоди дер-

жавного 

регулю-

вання агра-

рної еконо-

міки 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удо-

сконалення державної підтримки виробників сільськогосподар-

ської продукції» №985-IX від 05.11.2020р. 

4 

Тема 8. 

Можливо-

сті та обме-

ження дер-

жавного 

регулю-

вання агра-

рної еконо-

міки в умо-

вах міжна-

родної ін-

теграції 

України 

Дохійська декларація міністрів 2001 року. Переговори у Кан-

куні 2003 року. Переговори у Женеві 2004 року. Переговори у 

Гонконзі 2005 року. Переговори у Женеві 2006, 2008, 2011 ро-

ках. Дохійський раунд переговорів в 2012 році: 22 березня, 28 

вересня, 16 листопада. Дохійський раунд переговорів в 2013 

році: домовленості від 15 лютого, Дев’ята Міністерська конфе-

ренція в Балі (Індонезія) в грудні 2013 року. Групи впливу: 

Група G-10, Група G-20, Група G-33, Група країн з малими та 

вразливими економіками (SVE), Група країн, що нещодавно 

приєднались до СОТ (RАM), Група АСР, Кернська група, 

Група Cotton-4, Африканська група, Група Азіатських країн-

членів СОТ, що розвиваються, Група ЄС, Меркосур, Група най-

менш розвинутих країн, Група країн з перехідною економікою 

та низьким доходом, Група G-90, Група «тропічні продукти». 

Закон України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України 

до Світової організації торгівлі» від 10.04.2008р. Додаткові по-

яснення України стосовно класифікації товарів. Розклади.  

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

від 27.06.2014. Додаток IV Сфера дії. Додаток V Всеохоплююча 

стратегія імплементації глави IV (санітарні та фітосанітарні за-

ходи). До-даток VI Список хвороб тварин і аквакультур та рег-

ламентованих шкідників, від яких території можуть бути ви-

знані вільними. Додаток VII Регіоналізація/зонування, терито-

рії, вільні від шкідників, та захищені зони. Додаток VIII Попе-

реднє схвалення потужностей. Додаток XI Перевірки імпорту 

та оплата перевірок. Додаток XII Сертифікація. 
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Тема 9. Ді-

алектика 

сучасного 

агробізнесу 

та сталого 

розвитку 

суспільства 

ГМО та біологічне різноманіття. Система аналізу небезпек і 

критичних точок контролю (Hazard Analysis Critical Control 

Point (HACCP). 

4 

 

Крім активності на семінарських заняттях та опрацювання матеріалу, винесеного для са-

мостійного пошуку інформації, робочою програмою дисципліни передбачається самостійна 

навчально-дослідна робота студента у вигляді реферату (1 бал) і повідомлення (0,5 бала). 

Реферат має такий зміст: 

Вступ 

Простий план по темі 

Висновки 

Список використаної літератури (зразок оформлення за адресою 

http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury) 

Виконується у вигляді друкованого тексту на папері формату А-4 обсягом від 6 до 8 сто-

рінок. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту – 14, звичайний. Вирівнювання тексту – по-

ширині без пропусків і скорочень. Абзацний відступ – 10 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. 

Поля сторінки: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Реферат починається із 

титульної сторінки за встановленою формою (додаток А) 

Повідомлення ‒ це актуальна економічна інформація мікро-, мезо-, макро-, мегаеконо-

мічного рівня, яка має навчально-пізнавальний характер загальним обсягом 3-4 сторінки. По-

відомлення має наступний зміст: 

Вступ 

Повідомлення 

Список використаної літератури (зразок оформлення за адресою 

http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury) 

 Виконується у вигляді друкованого тексту на папері формату А-4 обсягом від 4 до 6 

сторінок. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту – 14, звичайний. Вирівнювання тексту – 

по-ширині без пропусків і скорочень. Абзацний відступ – 10 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. 

Поля сторінки: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Повідомлення почина-

ється із титульної сторінки за встановленою формою (додаток А). 

 

7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальним науково-дослідним завданням в рамках дисципліни «Аграрна еконо-

міка» є курсова робота. На її виконання відводиться два місяці від дня одержання завдання 

студентом. Впродовж відведеного часу студенти працюють над курсовою роботою само-

стійно, консультуючись з науковим керівником. 

Щоб ефективніше розподілити час, який відводиться на курсову роботу, її виконання 

доцільно розподілити на такі етапи: 

- вивчення літератури, збирання матеріалу і його аналітичний огляд – 12-15 днів ; 

- написання курсової роботи – 12-15 днів; 

- доробка після перевірки науковим керівником – 15 днів; 



- оформлення та подання на кафедру – 14 днів; 

- захист курсової роботи – 1 день. 

Не пізніше, ніж за 10 днів до захисту студент подає курсову роботу науковому керівнику, 

який перевіряє її та оцінює. Під час перевірки науковий керівник дає їй стислу характеристику, 

оцінює теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, доцільність і обґрунтованість за-

пропонованих рекомендацій, переваги та недоліки, якість і відповідність оформлення роботи. 

Досвід рецензування показує, що в курсових роботах зустрічаються такі недоліки: 

- відхід від теми (тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а фактично 

розкриваються інші); 

- безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень; 

- логічні помилки, невміння виокремити головне; 

- невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом; 

- порушення правил академічної доброчесності; 

- недотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи. 

У разі негативної оцінки курсова робота повертається на доопрацювання з урахуванням 

зауважень і лише після цього доопрацьований варіант подається науковому керівнику для по-

вторної перевірки. 

Якщо попередня оцінка – позитивна, студент допускається до захисту курсової роботи. 

Для керівництва курсовою роботою студента призначається науковий керівник із числа 

професорів, доцентів, викладачів кафедри. Науковий керівник допомагає студенту: 

- визначити тему курсової роботи та правильно її сформулювати; 

- визначити шляхи проведення дослідження; 

- скласти план наукової роботи і графік виконання дослідження; 

- оформити роботу відповідно до вимог щодо наукових досліджень. 

Після перевірки роботи керівником і усунення зауважень відбувається захист. 

Захист курсової роботи проходить на засіданні комісії, яка створюється і затверджується 

завідувачем кафедри економіки. 

До захисту курсової роботи студент готує виступ на 3-5 хвилин, в якому обґрунтовується 

актуальність обраної теми дослідження, коротко подається зміст курсової роботи і викорис-

тані в ній матеріали, наводяться результати проведеного дослідження і загальні висновки. На 

захисті текст виступу краще викладати усно своїми словами, що підвищує ступінь сприйняття 

матеріалу. 

Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі 2-3 викладачів кафедри, у 

тому числі керівника курсової роботи. Під час виступу слід чітко, коротко і зрозуміло викласти 

власні думки. Після виступу студент відповідає на запитання членів комісії. 

Робота оцінюється за національною 4-бальною системою та за системою ESTC. Оцінка 

залежить від ступеня розкриття теми курсової роботи, якості її оформлення і виступу, прави-

льності відповідей на запитання членів комісії. 

  



Оцінювання курсової роботи 

Критерій за яким оцінюється робота 
Рейтинговий 

бал 

 1. Перевірка курсової роботи: 50 

- відповідність змісту курсової роботи (проекту) завданню та вимогам на-

вчально-методичних рекомендацій щодо її виконання 

30 

- самостійність вирішення поставленої задачі, проектного рішення, вико-

нання розрахунків, креслень, графіків та таблиць 

5 

- наявність елементів науково-дослідного характеру 5 

- використання комп’ютерних технологій 5 

- відповідність стандартам оформлення 5 

 2. Захист курсової роботи (проекту), в тому числі: 50 

- доповідь 20 

- правильність відповідей на поставлені запитання 30 

 Всього 100 

 

Теми курсових робіт 

 

1. Стан вітчизняного аграрної економіки та перспективи її розвитку. 

2. Інтенсифікація виробництва продукції рослинницької галузі (на прикладі однієї або 

групи галузей). 

3. Інтенсифікація виробництва продукції тваринницької галузі (на прикладі однієї або 

групи галузей). 

4. Роль сільськогосподарських підприємств у національному аграрному виробництві. 

5. Роль фермерських господарств у національному аграрному виробництві. 

6. Роль господарств населення у національному аграрному виробництві. 

7. Місце сільського господарства у системі національного виробництва: стан та перспе-

ктиви. 

8. Експорт агропродовольчої продукції. 

9. Продукування доданої вартості у системі національного агропродовольчого виробни-

цтва. 

10. Зайнятість та безробіття жителів сільських територій: стан проблеми та напрями її 

вирішення. 

11. Стан та напрями розвитку соціальної інфраструктури сільських територій. 

12. Місце вітчизняного аграрного виробництва у системі забезпечення національної про-

довольчої безпеки. 

13. Місце вітчизняного аграрного виробництва у системі забезпечення національної ене-

ргетичної безпеки. 

14. Вітчизняний агропромисловий комплекс: стан, проблеми функціонування та перспе-

ктиви розвитку. 

15. Стан та перспективи розвитку галузей промисловості, що виробляють засоби вироб-

ництва для усіх сфер АПК. 

16. Стан та перспективи розвитку зернопродуктового підкомплексу АПК. 

17. Стан та перспективи розвитку бурякоцукрового підкомплексу АПК. 

18. Стан та перспективи розвитку картоплепродуктового підкомплексу АПК. 



19. Стан та перспективи розвитку плодоовочевоконсервного підкомплексу АПК. 

20. Стан та перспективи розвитку олійножирового підкомплексу АПК. 

21. Стан та перспективи розвитку виноградновиноробного підкомплексу АПК. 

22. Стан та перспективи розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК. 

23. Стан та перспективи розвитку мʼясопродуктового підкомплексу АПК. 

24. Економічна ефективність використання земельних ресурсів суб’єктами агробізнесу. 

25. Економічна ефективність використання трудових ресурсів суб’єктами агробізнесу. 

26. Економічна ефективність використання капіталу суб’єктами агробізнесу. 

27. Формування людського капіталу на сільських територій країни. 

28. Стан та перспективи розвитку підприємницької ініціативи на сільських територіях 

країни. 

29. Рівень забезпеченості потреб аграрної сфери виробництва у капіталі. 

30. Місце та роль агрохолдингів у системі національного аграрного виробництва. 

31. Сталий розвиток аграрної економіки. 

32. Сталий розвиток сільських територій. 

33. Економічна ефективність виробництва рослинницької продукції (на прикладі однієї 

або групи галузей). 

34. Економічна ефективність виробництва тваринницької продукції (на прикладі однієї 

або групи галузей). 

35. Соціальна ефективність вітчизняного аграрного виробництва: забезпечення продово-

льчих потреб населення країни. 

36. Соціальна ефективність вітчизняного аграрного виробництва: соціальний розвиток 

сільських територій. 

37. Екологічна ефективність вітчизняного аграрного виробництва. 

38. Стан та перспективи розвитку органічного землеробства. 

39. Розвиток «зеленої економіки» та місце аграрного виробництва у її забезпеченні. 

40. Діджиталізація вітчизняного аграрного виробництва. 

41. Біоекономіка та перспективи імплементації її принципів у вітчизняне аграрне вироб-

ництво. 

42. Теорія і практика аграрного ринку: попит на аграрну продукцію та засоби аграрного 

виробництва. 

43. Теорія і практика аграрного ринку: пропозиція аграрної продукції. 

44. Теорія і практика аграрного ринку: ціноутворення на аграрних ринках. 

45. Вади колгоспної системи організації сільськогосподарського виробництва, як клю-

чові причини невідворотності аграрної реформи. 

46. Перший етап аграрної реформи: досягнення та недоліки. 

47. Другий етап аграрної реформи: досягнення та недоліки. 

48. Третій етап аграрної реформи: переваги та ризики вільного обігу земельних ресурсів. 

49. Аграрна реформа України: історичний аналіз та перспективи. 

50. Об’єктивна необхідність державного регулювання аграрної економіки: провали ри-

нку – екологічні збитки. 

51. Об’єктивна необхідність державного регулювання аграрної економіки: провали ри-

нку – продовольча небезпека. 

52. Об’єктивна необхідність державного регулювання аграрної економіки: провали ри-

нку – соціальна вразливість жителів сільських територій. 

53. Державне регулювання аграрної економіки: стан, недоліки та напрями розвитку. 



54. Державне регулювання аграрної економіки: регулювання цін (дотації, компенсація 

витрат на закупівлю техніки, агролізинг, податкові пільги, прискорена амортизація і т.д. за 

вибором студента з погодженням науковим керівником). 

55. Державне регулювання аграрної економіки: кращий міжнародний досвід та можли-

вості його використання в Україні. 

56. Україна в СОТ: можливості державного регулювання агропродовольчого виробниц-

тва, обмеження та способи їх подолання. 

57. Україна в СОТ: можливості державного регулювання внутрішнього продовольчого 

ринку, обмеження та способи їх подолання. 

58. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: можливості виходу на 

європейський агропродвольчий ринок, обмеження та способи їх подолання. 

59. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: можливості держав-

ного регулювання внутрішнього продовольчого ринку, обмеження та способи їх подолання. 

60. Двосторонні угоди про вільну торгівлю: агропродвольчий аспект. 

61. Державне регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією в умо-

вах глобалізації: стан та пріоритети. 

62. Державні матеріальні резерви та їх місце в системі державного регулювання аграрної 

економіки. 

63. Державна екологічна інспекція та її місце в системі державного регулювання аграрної 

економіки. 

64. Стан та перспективи впровадження Система аналізу небезпек і критичних точок ко-

нтролю (НАССР) у вітчизняне агропродвольче виробництво. 

65. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту спожи-

вачів та її місце в системі державного регулювання агропродовольчого виробництва. 

66. Розвиток сільськогосподарської кооперації. 

67. Крафтове агропродвольче виробництво. 

68. Розвиток інфраструктури аграрного ринку: фермерські ринки (гуртові, дрібнооптові, 

роздрібні за вибором студента з погодженням науковим керівником). 

69. Розвиток інфраструктури аграрного ринку: товарні біржі. 

70. Неаграрний бізнес на сільських територіях. 

  



8. Методи навчання 

У рамках вивчення дисципліни передбачаються такі види занять: 

- лекції; 

- семінарські заняття; 

- самостійна робота. 

Дистанційні технології навчання є однією з форм індивідуалізації освітнього процесу, 

що ґрунтується на принципах відкритого навчання з широким використанням комп’ютерних 

навчальних програм різного призначення та створює інформаційне освітнє середовище для 

передачі веб-ресурсів навчальних дисциплін і взаємодії між учасниками. Дистанційне нав-

чання в Уманському НУС здійснюється відповідно до положення «Про організацію поточ-

ного, семестрового контролю та проведення атестації здобувачів освіти із застосуванням дис-

танційних технологій в Уманському національному університеті садівництва». Для забезпе-

чення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в УНУС і ви-

користовується система управління навчанням Moodle. В разі запровадження карантинних об-

межень проводяться відеоконференції в форматі лекцій або семінарів. Зв'язок студентів з ви-

кладачем забезпечують різноманітні сучасні платформи, такі як: Zoom, Google Meet, Moodle. 

Консультування студентів, приймання рефератів, ліквідація невідпрацьованих занять бу-

дуть проводитися у відповідні дні відповідно до затвердженого деканатом графіку індивідуа-

льної роботи викладача із студентами. 

 

9. Методи контролю 

В основу рейтингового оцінювання знань студента закладена 100-бальна шкала оціню-

вання (максимально можлива сума балів, яку може набрати студент за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що при вивченні дисцип-

ліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) студент може набрати максимально 70 балів. 

На підсумковому контролі (іспит) студент може набрати максимально 30 балів, що в сумі і дає 

100 балів. 

 

ДО ІСПИТУ ДОПУСКАЄТЬСЯ СТУДЕНТ, ЯКИЙ НАБРАВ НЕ МЕНШЕ 35 БАЛІВ! 

Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни розподіляються 

наступним чином (див. таблицю «Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з нав-

чальної дисципліни «Макроекономіка»): 

- відповідь на питання семінарського заняття оцінюється за стандартною шкалою, але 

лише у межах позитивних оцінок – «відмінно» – 2 бали; «добре» – 1,5 бала; «задовільно» 

– 1 бал; 

- підготовка реферату  – 1 бал; 

- підготовка повідомлення  – 0,5 бала; 

- два модульних контролі (по 50 тестових завдань) по кожному з яких можна набрати 

бали відповідно до кількості (%) правильних відповідей: 

- 1 модульний контроль: ≥ 90% правильних відповідей – 15 балів; 75-89% – 13 бали; 

60-74% – 11 балів; 50-59% – 9 балів; ≤ 49% правильних відповідей – 0 балів; 

- 2 модульний контроль: ≥ 90% правильних відповідей – 16 балів; 75-89% – 14 балів; 

60-74% – 12 балів; 50-59% – 10 балів; ≤ 49% правильних відповідей – 0 балів. 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Кількість балів 
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Кількість балів 

за  

видами робіт: 

19 20 

семінарські за-

няття 
2 2 2 4 4 4 4 4 4 

самостійна ро-

бота 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

          

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види нав-

чальної діяль-

ності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового про-
екту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

 

35-59 
 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

мож ливістю по-

вторного 
складання 

 
0-34 

 
F 

незадовільно з обов’яз-

ковим повторним ви-

вченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивчен-

ням дисципліни 

 

  



11. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Аграрна еко-

номіка» для студентів другого рівня вищої освіти за спеціальності 051 «Економіка». Умань: 

УНУС, 2021. 52с. 

2. Методичні вказівки для самостійної роботи із дисципліни «Аграрна економіка» для 

студентів денної форми навчання другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Еконо-

міка». Умань: УНУС, 2021. 22с. 

3. Методичні вказівки для самостійної роботи із дисципліни «Аграрна економіка» для 

студентів заочної форми навчання другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Еконо-

міка». Умань: УНУС, 2021. 24с. 

4. Методичні вказівки для написання курсової роботи із дисципліни «Аграрна еконо-

міка» для студентів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». Умань: 

УНУС, 2021. 24с. 

5. Електронний курс в Moodle.  

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Економіка сільського господарства: Навчальний посібник / С. М. Рогач, Н. М. Суліма, 

Т. А. Гуцул, Л. В. Ярема. Київ: ЦП «Компринт», 2018. 517 с. 

2. Economics of world agriculture : навч. посіб.  [O. Faichuk, I. Mischenko]. Київ: ЦП «Ком-

принт», 2012. 324 с. ISBN 978-966-2719-05-5 

3. Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку 

: Монографія. / Прищепа А.М., Клименко О.М., Клименко Л.В. Рівне: Національний універси-

тет водного господарства та природокористування, 2016. 209с. 

4. Шпильова Ю.Б. Сталий розвиток сільських територій України в умовах децентраліза-

ції влади. К.: ПрофКнига, 2019. 308с. 

5. Економіка аграрних підприємств : Підручник, 2-ге вид., доп. і перероблене / Андрійчук 

В.Г. К.: КНЕУ, 2002. 624с. 

6. Основи формування та функціонування аграрного ринку [Текст] : навч. посіб. / І. М. 

Брюховецький [та ін.] ; ред. І. М. Брюховецький. Суми : Козацький вал, 2001. 288 с. ISBN 966-

589-242-8 

7. Аграрна економіка : навч. посіб. / В. Я. Білоножко, І.І. Мостов’як, В. П. Карпенко, С. 

П. Полторецький, А. П. Березовський; за ред. В. Я. Білоножка. Умань : Видавець «Сочінський 

М. М.», 2016. 418 с. І8ВК 978-966-304-166-7 

8. Ульріх Кьостер. Основи аналізу аграрного ринку / Наук. ред. пер. О. Нівʼєвський. К.: 

Видавництво АДЕФ-Україна, 2012. 486с. ISBN 978-966-187-155-6 

9. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник / В. Г. Андрійчук.  

К. : КНЕУ, 2013. 779 с. 

10. Аграрна економіка : Фермер. Професійний рівень [під ред. Хорст Лохнер, Йоханнес 

Бреккер] / пер. Оксана Іваненко, Оксана Березняк, Інна Лазоренко. К.: Університетська книга, 

2014. 606с. ISBN 978-966-680-718-5 

11. Осика С.Г., Пятницький В.Т. Світова організація торгівлі, 2-ге видання, перероблене 

і доповнене. К.: «К.І.С.», 2004. 516с. ISBN 966-8039-32-7 

12. Закон України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організа-

ції торгівлі». Голос України, 2008, №76. 



13. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 27.06.2014. Офіцій-

ний вісник України, 2014, №75. С. 83. 

Допоміжна 

1. Мудрак Р. П. Продовольча безпека України в умовах глобалізації. Економічний ча-

сопис‒ХХІ, 2013, №1-2(1). С. 34-37. 

2. Мудрак Р. П. Поведінка споживача як чинник продовольчої безпеки домогосподарс-

тва. Економічний часопис–ХХІ, 2014, №3-4(1). С. 27-30. 

3. Мудрак Р. П., Музика Б. Б. Споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні: сучасний 

стан і перспективи. Економічний часопис–ХХІ,  2015, №3-4(2). С. 25- 28. 

4. Мудрак Р.П., Цимбалюк Ю.А., Корман І.І. Маркетинговий аналіз національного ри-

нку молока та молочної продукції. Актуальні проблеми економіки, 2016, №8(182). С. 69-84. 

5. Mudrak R., Tsymbalyuk Yu., Fytsyk L., Puah Ch.-H. Affordability of food as a key condition 

of food security of households. Economic Annals–ХХІ, 2017, №168(11-12). P. 53-56. 

6. Mudrak R., Nyzhnyk I., Lagodiienko V., Lagodiienko N. Impact of seasonal production on 

the dynamics of prices for meat and dairy products in Ukraine. TEM Journal, 2019, Vol.8, No.4. P. 

1159-1168. 

7. Mudrak R., Lagodiienko V., Lagodiienko N., Rybchak V. Food Affordability and Economic 

Growth. TEM Journal, 2020, Vol. 9, Issue 4. Р. 1571‐1579. 

8. Мудрак Р. П. Координація ринкових зусиль сільськогосподарськими товаровиробни-

ками, як чинник продовольчої безпеки країни. Збірник наукових праць Вінницького наці-она-

льного аграрного університету, 2014, Випуск 4, Том 1, Серія: Економічні науки. С. 138-146.   

9. Мудрак Р. П. Експорт українського продовольства: стан, тенденції,  причини. Еконо-

міка України, 2014, №5. С. 70-79. 

10. Мудрак Р. П. Фактори еластичності попиту на ринку хлібобулочних виробів. Вісник 

Харківського національного аграрного університету, 2014, Випуск 6, Серія «Економічні на-

уки». С. 37-45. 

11. Мудрак Р. П. Продовольчий ринок України: ризики та нові можливості в контексті 

європейської інтеграції. Збірник наукових праць Уманського національного університету са-

дівництва, 2014, Випуск 85, Частина 2. С. 219-228. 

12. Мудрак Р. П. Розвиток складської інфраструктури зернової галузі, як ключова умо-

ва повноцінного функціонування національного продовольчого ринку. Збірник наукових праць 

Уманського національного університету садівництва, 2014, Випуск 86, Частина 2. С. 14-19.      

14. Мудрак Р. П., Музика Б. Б. Сировинне забезпечення м’ясопереробної промисловості 

України ‒ стан та перспективи розвитку. Вісник Приазовського державного технічного уніве-

рситету, 2014, Випуск 28, Серія: Економічні науки. С. 44-49. 

15. Мудрак Р. П. Індикатор продовольчої безпеки України «економічна доступність про-

дуктів» − необхідність змін у методології. Бізнес-навігатор (науково-виробничий журнал), 

2015, №1(36). С. 147-152. 

16. Мудрак Р. П. «Провали» ринку та права, як фактори ризику продовольчого забезпе-

чення домогосподарств. Інноваційна економіка, 2015, №1. С. 151-154. 

17. Мудрак Р. П., Мазур Ю. П. Маркетингові канали розподілу продукції сільськогоспо-

дарських підприємств: стан, тенденції, перспективи. Інноваційна економіка, 2016, №3-4(62). 

С. 43-49. 

18. Мудрак Р. П., Соковніна Д. М. Еластичність споживчого попиту на продукцію садів-

ництва. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2016, 

Випуск 89, Частина 2. С. 111-120. 



19. Мудрак Р. П. Продовольча безпека в умовах економічної кризи. Збірник наукових 

праць Уманського національного університету садівництва, 2017, Випуск 90, Частина 2. С. 

115-127. 

20. Мудрак Р. П., Лагодієнко В. В. Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі 

товари: порівняльний аналіз «Україна – ЄС». Економіка України, 2018, №1. С. 28-39. 

21. Мудрак Р. П. Агропродовольча інтеграція у секторі виробництва тваринницької про-

дукції: стан, тенденції, наслідки. Збірник наукових праць Уманського національного універси-

тету садівництва, 2018, Випуск 92, Частина 2. С. 78-78. 

22. Мудрак Р. П., Нижник І. О. Розвиток сільських територій та продовольча безпека 

держави. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2019, 

Випуск 94, Частина 2. С. 131-140. 

23. Мудрак Р. П. Соціальна інфраструктура сільських територій. Вісник Черкаського на-

ціонального університету ім. Богдана Хмельницького, 2019, Випуск 1, Серія: Економічні на-

уки. С. 11-19. 

24. Мудрак Р. П. Регіональні особливості зовнішньої торгівлі агропродовольчою проду-

кцією. Український журнал прикладної економіки, 2019, Том 4, № 3. С. 309-316. 

25. Мудрак Р. П. Сталий розвиток регіонального агропродовольчого виробництва в умо-

вах зростання відкритості національної економіки. Український журнал прикладної економіки, 

2019, Том 4, № 4. С. 320-327. 

26. Мудрак Р. П. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаро-

виробників і розвиток кооперації. Збірник наукових праць Уманського національного універси-

тету садівництва, 2020, Випуск 97, Частина 2. С. 184-196. 

27. Нестерчук Ю.О., Мудрак Р.П., Бечко В.П., Непочатенко О.А. Вплив кооперації на 

розвиток ринку кредитних ресурсів для суб’єктів господарювання аграрної галузі. Збірник на-

укових праць Уманського національного університету садівництва, 2020, Випуск 97, Частина 
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28. Мудрак Р. П. Господарська діяльність підприємств молокопереробної галузі харчової 

промисловості України. Український журнал прикладної економіки, 2020, Том 5, № 1. С. 388-
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29. Мудрак Р. П., Довгаль О. В. Актуальні проблеми глобальної економіки: голод та не-
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