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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета курсу  сформувати у студентів цілісний світогляд про теоретико-методичні основи функціонування й 

розвитку аграрної економіки, вміння проводити оцінку її ефективності, розуміти мету та обґрунто-

вувати способи реалізації державної аграрної політики. 

Завдання курсу  розкрити роль сільського господарства, як галузі національної економіки;  

 відобразити суть, ключові проблеми та процес трансформації агропромислового комплексу в 

агробізнес; 

 дати повну характеристику ресорному потенціалу аграрної економіки; 

 обґрунтувати показники ефективності функціонування аграрної економіки; 

 ознайомити здобувачів з теорією аграрного ринку; 

 з’ясувати суть, пояснити необхідність проведення та охарактеризувати головні етапи аграрної 

реформи; 

 пояснити об’єктивну необхідність, форми та методи державного регулювання аграрної економіки; 

 обґрунтувати можливості та обмеження державного регулювання аграрної економіки в умовах 

міжнародної інтеграції України; 

 пояснити діалектику сучасного агробізнесу та сталого розвитку суспільства. 

Компетентності  здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які 

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

висновки; 

 здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні 

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

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

чне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення; 

 здатність визначати та розв’язувати економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні 

та управлінські рішення у сфері агробізнесу в контексті сталого розвитку суспільства. 

Програмні 

результати 

навчання 

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

економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності; 

 дотримуватися принципів академічної доброчесності; 

 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 контексті сталого 

розвитку суспільства. 
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СТРУКТУРА КУРСУ 
 

 

Тема 

Години 

(лекції / 

практичні (се-

мінарські, лабо-

раторні) 

Зміст тем курсу Завдання 
Оціню-

вання 

(балів) 

Залучені 

стейкхол- 

дери 

(спільне 

проведен- 

ня аудит. 

занять) 

Модуль 1  

Тема1. Сіль-

ське госпо-

дарство як 

галузь націо-

нальної еко-

номіки 

2/2 

Аграрна економіка як галузь суспі-

льного виробництва, наука та на-

вчальна дисципліна. Методи дос-

ліджень. Історичні передумови 

розвитку землеробства на теренах 

сучасної України. Вчені-

аграрники. Теорія фізичної еконо-

міки Подолинського С.А. Природ-

но-кліматичні зони. Спеціалізація. 

Районовані сорти рослин та породи 

тварин. Екстенсивне та інтенсивне 

сільське господарство. Ручна пра-

ці. Механізація та автоматизація. 

Сівозміна. Органічні та мінеральні 

добрива. Меліорація. Зоотехніка. 

Ветеринарія. Ресурсоощадні тех-

нології обробітку ґрунту. No-till. 

Органічне землеробство. Структу-

ра сільськогосподарського вироб-

ництва. Галузева. За категоріями 

господарств. Сільськогосподарські 

підприємства. Фермерські госпо-

дарства. Господарства населення. 

Сільське господарство як галузь 

національної економіки. Валове 

виробництво продукції. Частка 

сільського господарства у ВВП. 

Частка агропродовольчої продукції 

у експорті. Додана вартість. Зайня-

тість. Безробіття. Продовольча 

безпека. Енергетична безпека. 

Опрацювання лекцій-

ного матеріалу. Розк-

риття змісту пунктів 

плану семінарського 

заняття. Відповіді на 

тематичні запитання та 

завдання. Виконання 

тестових завдань. 

Презентація реферату. 

3 - 

Тема 2. Агро-

промисловий 

комплекс: 

суть, ключові 

проблеми та 

його трансфо-

рмація в агро-

бізнес 

4/2 

Рівні економіки. Мікрорівень. 

Суспільний поділ праці. Спеціалі-

зація. Мезорівень. Міжгалузевий 

комплекс. Агропромисловий ком-

плекс. Сфери виробництва. Галузі 

промисловості, що виробляють 

засоби виробництва для усіх сфер 

АПК. Сільськогосподарське ма-

шинобудування. Виробництво 

обладнання для підприємств хар-

чової промисловості та кормови-

робництва. Хімічна промисловість. 

Фармакологічна промисловість. 

Комбікормові заводи. Сільське 

господарство. Рослинництво. Тва-

ринництво. Галузі промисловості, 

що переробляють сільськогоспо-

дарську сировину. Зернопродукто-

вий підкомплекс АПК. Бурякоцук-

ровий підкомплекс АПК. Картоп-

лепродуктовий підкомплекс АПК. 

Плодоовочевоконсервний підком-

плекс АПК. Олійножировий під-

комплекс АПК. Виноградновино-

робний підкомплекс АПК. Моло-

копродуктовий підкомплекс АПК. 

Опрацювання лекцій-

ного матеріалу. Розк-

риття змісту пунктів 

плану семінарського 

заняття. Відповіді на 

тематичні запитання та 

завдання. Виконання 

тестових завдань. Пре-

зентація реферату. 

3 + 



М’ясопродуктовий підкомплекс 

АПК. Агробізнес. Ланцюг вартості. 

Канали збуту. Канали постачання. 

Сировинна зона. Замкнутий цикл. 

Закордонний сектор. Додана вар-

тість. Агробізнес у сфері сільсько-

господарського виробництва. 

КВЕД-2010: Секція А Сільське 

господарство, лісове господарство 

та рибне господарство Розділ 01 

Сільське господарство, мисливство 

та надання пов'язаних із ними пос-

луг. Сільськогосподарське підпри-

ємство. Фермерське господарство. 

Господарства населення. Агробіз-

нес у сфері промислового вироб-

ництва. КВЕД-2010: Секція С Пе-

реробна промисловість. Виробниц-

тво харчових продуктів. Виробни-

цтво напоїв. Виробництво тютю-

нових виробів. Текстильне вироб-

ництво. Виробництво хімічних 

речовин і хімічної продукції. Сис-

тема послуг у сфері агробізнесу. 

КВЕД-2010: Клас 01.61 Допоміжна 

діяльність у рослинництві. КВЕД-

2010: Клас 01.62 Допоміжна діяль-

ність у тваринництві. КВЕД-2010: 

Клас 01.63 Післяурожайна діяль-

ність. КВЕД-2010: Клас 01.64 Об-

роблення насіння для відтворення. 

Транспортна та складська інфра-

структура. Сектор підтримки агро-

бізнесу. Міністерство аграрної 

політики та продовольства Украї-

ни. Державна служба України з 

питань геодезії, картографії та 

кадастру. Державна екологічна 

інспекція України. Державна слу-

жба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту 

споживачів. 

Topic 3. 

Resource  

potential of 

agrarian econ-

omy* 

4**/2 

Land as the main production factor in 

agriculture. Specific properties. I am 

a part of the earth. Natural. Artificial 

Economical. Nutrient balance. Plow-

ability of soils. Abrading. Vitrova 

Water Soil conservation agriculture. 

Forests Forest strips Land Fund of 

Ukraine. Agricultural lands. Arable. 

Perennial plantations. haymakers 

Pastures Reserve lands. The land is 

privately owned. State Land Cadas-

tre. Land valuation. Economic evalu-

ation of land. Monetary valuation of 

land. Labor resources of agriculture. 

Company personnel. Managers. Spe-

cialists. Servants Workers. Qualifica-

tion level. Highly qualified workers. 

Skilled workers. Low-skilled work-

ers. Unskilled workers. Owner. Sala-

ried employee. Pluralist. Average 

registered population. Rural popula-

tion. The level of zainya-tosti. Branch 

structure of Zainya-tosti. Demograph-

ic potential of rural areas. Age struc-

ture of the rural population. Natural 

movement of the rural population. 

Processing of lecture 

material. Disclosure of 

the content of the points 

of the seminar lesson 

plan. Answers to themat-

ic questions and tasks. 

Performance of test 

tasks. Presentation of the 

essay. 

3 - 



Migration of the rural population. 

Entrepreneurial ability in the field of 

agribusiness. Organizational and 

legal forms of management. Agricul-

tural enterprises. Business associa-

tions. Private enterprises. Coopera-

tives. Farms. State enterprises. Hold-

ing-type enterprise. Households of 

the population. Self-employed Natu-

ral persons are entrepreneurs. Capital 

resources of the rural economy. Cost 

and movement of fixed assets. Agri-

cultural machinery. Tractors. Har-

vesters. Beet harvesting machines. 

Mounted agricultural machinery. 

Rain machines. Machines and devic-

es for watering. Water pumps and 

pumping stations. Machines for the 

protection of agricultural crops. In-

stallations for milking dairy cattle. 

Milk cleaners and coolers. Milk sepa-

rators. Incubators. Machines and 

mechanisms for preparing and dis-

tributing fodder. Conveyors for ma-

nure removal. Certified slaughter-

houses. Energy capacities in agricul-

tural enterprises. Mechanization of 

production processes in households. 

Capital investments in agriculture. 

Тема 4. Пока-

зники ефек-

тивності фун-

кціонування 

аграрної еко-

номіки 

2/4 

Роль аграрної економіки. Задово-

лення продовольчих потреб насе-

лення країни. Агропродвольчий 

експорт. Концепція Державної 

цільової програми розвитку аграр-

ного сектору економіки на період 

до 2022 року (Розпорядження Ка-

бінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 р. № 1437-р). Указ 

Президента України Про Цілі ста-

лого розвитку України на період 

до 2030 року (від 30 вересня 2019 

року № 722/2019). Національна 

доповідь 2017р. «Цілі сталого роз-

витку: Україна». Ціль 2. Подолан-

ня голоду, розвиток сільського 

господарства. Доступність збалан-

сованого харчування на рівні нау-

ково обґрунтованих норм для всіх 

верств населення: споживання 

м’яса, споживання молока, спожи-

вання фруктів. Подвійне підви-

щення продуктивності праці в 

сільському господарстві за раху-

нок використання інноваційних 

технологій: продуктивність праці, 

індекс сільськогосподарської про-

дукції. Створення стійких систем 

виробництва продуктів харчуван-

ня, що сприяють збереженню еко-

систем і поступово покращують 

якість земель та ґрунтів, в першу 

чергу за рахунок використання 

інноваційних технологій: індекс 

виробництва харчових продуктів, 

частка продукції харчової промис-

ловості та переробки сільськогос-

подарської сировини в експорті 

груп 1-24 УКТЗЕД, частка сільсь-

Опрацювання лекцій-

ного матеріалу. Розк-

риття змісту пунктів 

плану семінарського 

заняття. Відповіді на 

тематичні запитання та 

завдання. Виконання 

тестових завдань. Пре-

зентація реферату. 

5 - 



когосподарських угідь під органіч-

ним виробництвом у загальній 

площі сільськогосподарських угідь 

України. Стабілізація цін на про-

дукти харчування: індекс спожив-

чих цін на продукти харчування 

(середньорічний). Цільові значення 

індикаторів. Показники економіч-

ної ефективності: урожайність 

сільськогосподарських культур 

(ц/га); продуктивність сільськогос-

подарських тварин  (приріст 

(г/добу), надій молока (кг/гол.), 

яйценосність (шт./гол.), настриг 

вовни (кг/гол.); інвестиції, млрд. 

грн. у постійних цінах;  прибуток, 

млрд. грн.; виробництво сільсько-

господарської продукції в постій-

них цінах: на душу населення (т, 

шт.); індекс фізичного обсягу (% 

до попереднього року); продукти-

вність праці (грн. у постійних ці-

нах на 1 зайнятого); частка напів-

фабрикатів та готової продоволь-

чої продукції в структурі агропро-

довольчого експорту (%); продо-

вольча незалежність за окремих 

продуктом (% імпорту у внутріш-

ньому споживанні даного продук-

ту). Показники соціальної ефекти-

вності. Забезпечення продовольчої 

безпеки: частка витрат на харчу-

вання в структурі сукупних витрат 

домогосподарств (%); споживання 

м’яса та м’ясопродуктів на одну 

особу (кг/рік), споживання молока 

та молочної продукції на одну 

особу (кг/рік), споживання фрук-

тів, ягід, винограду на одну особу 

(кг/рік);  індекс споживчих цін на 

продовольчі товари (% до попере-

днього року). Соціальний розвиток 

сільських територій: частка насе-

лення сільських територій (%), 

рівень безробіття на сільських 

територіях (%), середньомісячна 

заробітна плата в сільському гос-

подарстві (грн. на 1 зайнятого); 

інфраструктурне забезпечення 

жителів сільських територій (доро-

ги з твердим покриттям (%); сані-

тарно-гігієнічні зручності сільсь-

ких осель – централізований водо-

провід, централізоване водовідве-

дення (%); заклади соціально-

побутового призначення (%); за-

клади соціально-культурного при-

значення (%); громадський транс-

порт (%); медичне обслуговування 

(%). Показники екологічної ефек-

тивності: поголів’я великої рогатої 

худоби (гол. на 100 га с.-г. угідь), 

частка посівів кормових трав у 

структурі посівних площ (%), час-

тка сінокосів та пасовищ у загаль-

ній площі території (%), частка 

багаторічних насаджень у загаль-

ній площі території (%), 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 сіль-

ськогосподарських угідь під орга-

нічним землеробством (%). 

Тема 5. Теорія 

аграрного 

ринку 

6/4 

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 методу сільськогос-

подарського виробництва: раціо-

нальна поведінка; обмежена раціо-

нальна поведінка; імпульсивна або 

емоційна поведінка; звична пове-

дінка; соціально-залежна поведін-

ка. Примат економічної теорії по-

питу. Фактори попиту при раціо-

нальній поведінці. Концепція кри-

вої попиту. Агрегування індивіду-

альних кривих попиту. Цінова 

еластичність попиту. Крива Енге-

ля. Співвідношення еластичності 

кількісного попиту по доходу і 

вартісного попиту. Співвідношен-

ня між різними видами еластично-

сті. Споживчий попит на продово-

льчі товари традиційного сільсько-

господарського виробництва у 

випадку експериментальних това-

рів і товарів за довірою. Спожив-

чий попит на продовольчі товари, 

вироблені екологічно чистим спо-

собом. Попит на засоби виробниц-

тва сільськогосподарського похо-

дження: гранична продуктивність; 

співвідношення між кривими по-

питу на фактори виробництва ок-

ремого підприємства і агрегованою 

кривою попиту на фактори вироб-

ництва. Фактори попиту на засоби 

виробництва: зміна цін на продук-

цію; інтенсивність використання 

факторів виробни-цтва та поло-

ження індивідуальних кривих по-

питу на ці фактори; технічний 

прогрес. Проблеми політики: інфо-

рмаційні проблеми; розбіжність 

між приватною і суспільною гра-

ничною готовністю до купівлі; 

проблема попиту на екологічні 

блага; розбіжність між ринковою 

ціною і загальноекономічними 

тіньовими цінами; трансакційні 

витрати. Пропозиція аграрної про-

дукції. Фактори пропозиції аграр-

ної продукції. Концепція кривої 

пропозиції при максимізації при-

бутку: крива пропозиції, гранич-

ний прибуток, гранична виручка, 

граничні витрати, поріг виробниц-

тва, поріг рентабельності; пропо-
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зиція окремого підприємства і 

ринкова пропозиція; зворотна по-

ведінка пропозиції виробників; 

зворотна реакція пропозиції на 

зниження цін на окремі види про-

дукції збоку підприємств, які ви-

робляють кілька видів товарів; 

зворотна реакція пропозиції на 

зниження рівня цін на аграрну 

продукцію; реакція сільськогоспо-

дарських підприємств на окремі 

коливання цін, у залежності від 

термінів і напрямку зміни цін. 

Аналіз еластичності: фактори елас-

тичності пропозиції аграрної про-

дукції; емпіричне визначення елас-

тичності пропозиції. Фактори змі-

ни пропозиції в часі. Проблеми 

політики: альтернативні цілі; ці-

льові обмеження; вплив обмежень 

на використання факторів вироб-

ництва; інформаційні витрати; 

обмеженість знань; трансакційні 

витрати; відхилення у виробництві. 

Ціноутворення на аграрних рин-

ках. Класифікація ринків. Кількіс-

на ознака. Якісні характеристики 

ринків: досконалі і недосконалі; 

організовані і неорганізовані; рин-

ки з обмеженим або необмеженим 

доступом; вільні і регульовані 

ринки. Ціноутворення на продук-

цію і фактори виробництва в умо-

вах досконалої конкуренції. Ціноу-

творення на продукцію і фактори 

виробництва в умовах монополії. 

Фактори відносних цін в умовах 

конкуренції: фактори співвідно-

шення цін на продукцію; фактори 

взаємозв’язку між цінами вироб-

ника і споживача; фактори збіль-

шення кількісної компоненти рин-

кової маржі та співвідношення цін 

споживача і виробника; фактори 

збільшення цінової компоненти 

ринкової маржі; фактори диферен-

ціації регіональних цін; фактори 

міжчасового зв’язку цін. Коливан-

ня цін на аграрну продукцію: цик-

лічні коливання (принцип ехо, 

коливання пропозиції, 

кон’юнктурні коливання в аграр-

ному секторі); випадкові коливан-

ня цін в аграрному секторі. Тран-

сакційні витрати в ціноутворенні з 

точки зору продавця і покупця: 

затрати на пошук; затрати на пере-

говори; затрати на контроль і за-

безпечення примусового виконан-

ня угоди. Оцінка цінового механі-

зму як координуючого інструмен-

ту, альтернативні координуючі 

механізми: ціновий механізм і 

загальноекономічний оптимум при 

досконалій конкуренції; альтерна-

тивні механізми прийняття рішень 

(ринковий і ціновий механізм, 

демократія (голосування), коорди-



нування індивідуальних рішень 

через переговори, ієрархія або 

бюрократія). Вплив дефіциту ін-

формації на динаміку цін аграрної 

продукції: сезонна динаміка цін; 

річна динаміка цін. 

Модульний контроль Проходження тесту-

вання в системі елект-

ронного забезпечення 

навчання в Moodle 

15 х 

Модуль 2  

Тема 6. Суть, 

необхідність 

проведення  

та головні 

етапи аграр-

ної реформи 

4/4 

Командно-адміністративна еконо-

міка. Дореформене сільське госпо-

дарство УРСР. Продовольча криза. 

Незадовільна мотивація праці. 

Безвідповідальність. Низька про-

дуктивність праці. Надмірна ре-

сурсоємність. Ринкова економіка. 

Аграрна реформа. Докорінне пере-

творення. Заходи: правові, еконо-

мічні, технічні, організаційні. Но-

вий земельний лад.  

Перший етап 1990-1999рр. Земель-

ний кодекс України  від 

18.02.1990р. Право володіння або 

оренди земель сільськогосподар-

ського призначення. Постанова 

Верховної Ради України «Про 

земельну реформу» від 

18.12.1990р. Формування юридич-

ної бази перерозподілу земель та 

передачі їх у приватну й колектив-

ну власність. Закон України «Про 

селянське (фермерське) господарс-

тво» від 20.12.1991р. Формування 

юридичної бази для створення 

нових (приватних) організаційно-

правових форм господарювання. 

Закон України «Про форми влас-

ності 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. 

Трансформація колгоспів у КСП. 

Паювання майна. Земельний ко-

декс України від 13.02.1992р. Пра-

во власності на землю. Указ Пре-

зидента України «Про прискорен-

ня 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 сільськогосподарських 

підприємств і організацій» від 

08.08.1995р. Паювання землі. Імі-

тація інституту справжнього влас-

ника. Формальний і реальний ста-

тус власників майнових та земель-

них паїв. Занепад виробництва.  

Закон України «Про пріоритет-

ність соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу в 

народному господарстві» від 

17.04.1997р. Указ Президента Ук-
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раїни «Про захист прав власників 

земельних часток» від 21.04.1998р. 

Порядок обігу ріллі. Указ Прези-

дента України «Про невідкладні 

заходи щодо прискорення рефор-

мування аграрного сектора еконо-

міки» від 3 грудня 1999р. Перетво-

рення КСП у нові організаційні 

форми господарювання ринкового 

типу. Право вільного виходу з 

КСП із земельними частками (пая-

ми) і майновими паями. Мінімаль-

на орендна плата за земельну част-

ку (пай). Право викупу земельних 

ділянок. Фермерські господарства. 

Приватно-орендні підприємства. 

Господарські товариства. Вироб-

ничі кооперативи. Формування 

інституту справжнього власника. 

Другий етап 2000-2020рр. Указ 

Президента України «Про заходи 

щодо забезпечення формування та 

функціонування аграрного ринку» 

від 06.06.2000р. Формування ін-

фраструктури аграрного ринку. 

Пункти заготівлі сільськогоспо-

дарської продукції. Оптово-

продовольчі ринки. Кредитні спіл-

ки. Обслуговуючі кооперативи. 

Торгові доми. Аграрні біржі. Наказ 

Міністерства аграрної політики 

України «Про затвердження По-

рядку відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 20 

липня 2000 р. №1148 «Про заходи 

щодо вдосконалення регулювання 

ринку зерна» від 11.08.2000р. Бір-

жова фіксація агропродовольчого 

експорту. Закон України «Про 

стимулювання розвитку сільського 

господарства на період 2001-2004 

років» від 18.01.2001р. Закон Укра-

їни «Про відчуження частки землі» 

від 18.01.2001р. Реальне розпаю-

вання земельних ділянок. Перший 

мораторій на продаж землі (2001-

2004рр.). Формування агрохолдин-

гів. Земельний кодекс України від 

25.10.2001р. Заборона ринку землі. 

Оренда, як безальтернативна фор-

ма розпорядження земельною вла-

сністю. Вихід українського агробі-

знесу на міжнародні фінансові 

ринки (кредит Міжнародної фінан-

сової корпорації (IFC) для ПрАТ 

МХП (Миронівський хлібопро-

дукт) 01.12.2003р.). Другий мора-

торій на продаж землі (2004-

2007рр.). Вихід українського агро-

бізнесу на фондові біржі (публічне 

розміщення ІРО: агрокорпорації 

«Укропродукт» на Лондонській 

фондовій біржі 01.01.2005р.; агро-

компанії «Астарта-Київ» та «Кер-

нел» на Варшавській фондовій 

біржі 01.01.2006р.). Третій безс-

троковий мораторій на продаж 

землі (з 2007р.). Обмеження діють 



до завершення розробки законо-

давства про земельний кадастр і 

ринок ріллі. Закон України «Про 

державну підтримку сільського 

господарства України» від 

24.06.2004р. Закон України «Про 

кооперацію» від 10.07.2003р. Пос-

танова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Державної 

цільової програми розвитку укра-

їнського села на період до 2015 

року» від 19.09.2007р. Закон Укра-

їни «Про державний земельний 

кадастр» від 07.07.2011р. Ство-

рення та функціонування Держге-

окадастру. Оформлення актів при-

ватної власності на земельні паї. 

Створення Державної продоволь-

чо-зернової компанії. Запуск елек-

тронного Державного земельного 

кадастру 01.01.2013р. Розпоря-

дження Кабінету Міністрів Украї-

ни «Про схвалення Стратегії роз-

витку 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 сільсь-

когосподарської продукції (2016-

2021рр.). «Земельний довідник 

України 2020». Закон України 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

умов обігу земель сільськогоспо-

дарського призначення» №552-IX 

від 31.03.2020р. Третій етап 2021-

2024рр. Початок вільного продажу 

земель сільськогосподарського 

призначення з 1 липня 2021р. Об-

меження на продаж до 2024р. 

Тема 7. 

Об’єктивна 

необхідність, 

форми та ме-

тоди держав-

ного регулю-

вання аграр-

ної економіки 

2/4 

Провали ринку. Екологічні збитки. 

Продовольча небезпека. Соціальна 

вразливість. Нормативно-правові 

методи. Закони. Закон України 

«Про внесення змін до деяких 

законів України щодо функціону-

вання Державного аграрного ре-

єстру та удосконалення державної 

підтримки виробників сільського-

сподарської продукції» №985-IX 

від 05.11.2020р. Підзаконні акти: 

укази, постанови, декрети. Цільові 

комплексні програми. Цінові мето-

ди регулювання. Регулювання цін: 

закупівельні, заставні, інтервен-

ційні, закупівельні квоти. Держав-

ний матеріальний резерв. Компен-

сація відсоткової ставки. Дотації: 

на одиницю продукції, на 1 га 

угідь, на 1 гол. худоби. Компенса-

ція витрат на закупівлю сільсько-

господарської техніки, будівницт-

во споруд, закладку багаторічних 

насаджень. Агролізинг. Податкові 

пільги. Прискорена амортизація. 

Компенсація витрат на сертифіка-

цію. Експортні субсидії. Імпортні 
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квоти. Імпортні мита: адвалерні, 

компенсаційні, антидемпінгові. 

Принцип ескалації імпортних та-

рифів. Нецінові методи регулю-

вання. Допомога: організаційна, 

консультативна, правова, освітньо-

методична, технологічна. Ліцензу-

вання. Фіто-санітарні бар’єри. 

Ускладнення митних процедур. 

Заборона експорту. Заборона імпо-

рту. 

Тема 8. Мож-

ливості та 

обмеження 

державного 

регулювання 

аграрної еко-

номіки в умо-

вах міжнарод-

ної інтеграції 

України 

4/4 

Угода про сільське господарство в 

системі угод СОТ. Сфера застосу-

вання Угоди про сільське госпо-

дарство. Доступ до ринку: струк-

тура зобов’язань; тарифікація не-

тарифних заходів; зв’язування 

тарифів; рівень скорочення тари-

фів; тарифна квота та зобов’язання 

щодо поточного й мінімального 

доступу до ринку; спеціальні захи-

сні положення Угоди про сільське 

господарство; розклади зо-

бов’язань щодо доступу до ринку. 

Внутрішня підтримка: «жовта» 

скриня, «синя» скриня, «зелена» 

скриня; сукупний вимір підтримки; 

скорочення внутрішньої підтрим-

ки; винятки із зобов’язань по ско-

роченню внутрішньої підтримки; 

інші положення щодо скорочення 

внутрішньої підтримки (de 

minimis, інвестиційні субсидії, 

субсидії на сільськогосподарську 

сировину, субсидії для сприяння 

диверсифікації); розклади скоро-

чення внутрішньої підтримки. 

Експортні субсидії: зобов’язання 

щодо скорочення експортних суб-

сидій; сфера застосування зо-

бов’язань по скороченню експорт-

них субсидій; гнучкість у виконан-

ні зобов’язань по скороченню екс-

портних субсидій; розклад зо-

бов’язань по скороченню експорт-

них субсидій. Інші положення 

Угоди: заборона або обмеження 

експорту продовольчих товарів; 

застосування компенсаційних мит; 

консультації і врегулювання супе-

речок; застосування положень 

Угоди щодо країн, які є чистими 

імпортерами продуктів харчуван-

ня; комітет сільського господарст-

ва. Дохійський раунд переговорів 

СОТ: питання сільського госпо-

дарства. Дохійська декларація 

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 

переговорів в 2013 році: домовле-

ності від 15 лютого, Дев’ята Мініс-

терська конференція в Балі (Індо-

Опрацювання лекцій-

ного матеріалу. Розк-

риття змісту пунктів 
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незія) в грудні 2013 року. Основні 

питання переговорів. Групи впли-

ву: Група G-10, Група G-20, Група 

G-33, Група країн з малими та 

вразливими економіками (SVE), 

Група країн, що нещодавно приєд-

нались до СОТ (RАM), Група АСР, 

Кернська група, Група Cotton-4, 

Африканська група, Група Азіат-

ських країн-членів СОТ, що розви-

ваються, Група ЄС, Меркосур, 

Група найменш розвинутих країн, 

Група країн з перехідною економі-

кою та низьким доходом, Група G-

90, Група «тропічні продукти». 

Протокол про приєднання України 

до Марракеської угоди про ство-

рення Світової організації торгівлі 

(м. Женева, 05.02.2008р.). Закон 

України «Про ратифікацію Прото-

колу про вступ України до Світо-

вої організації торгівлі» від 

10.04.2008р. Внутрішня підтримка 

та експортні субсидії у сільського-

сподарському секторі.  Додаткові 

пояснення України стосовно кла-

сифікації 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. Дода-

ток I-C Графік скасування вивізно-

го (експортного) мита. Додаток I-D 

Спеціальні заходи для вивізного 

(експортного) мита. Додаток IV 

Сфера дії. Додаток V Всеохоплю-

юча стратегія імплементації глави 

IV (санітарні та фітосанітарні за-

ходи). Додаток VI Список хвороб 

тварин і аквакультур та регламен-

тованих шкідників, від яких тери-

торії можуть бути визнані вільни-

ми. Додаток VII Регіоналіза-

ція/зонування, території, вільні від 

шкідників, та захищені зони. Дода-

ток VIII Попереднє схвалення 

потужностей. Додаток XI Перевір-

ки імпорту та оплата перевірок. 

Додаток XII Сертифікація. Двосто-

ронні угоди про вільну торгівлю. 

Тема 9. Діале-

ктика сучас-

ного агробіз-

несу та стало-

го розвитку 

суспільства 

4/2 

Екологічні аспекти агробізнесу. 

Рівень розораності. Родючість. 

Відтворення ґрунтів. Мінеральні 

добрива. Органічні добрива. Ско-

тарство. Кормова сівозміна. Сіно-

коси та пасовища. Багаторічні 

насадження. Вода. Використання 

хімічних засобів. Відходи. ГМО та 

біологічне різноманіття. Державна 

екологічна інспекція. Соціальні 

аспекти агробізнесу. Зайнятість 

сільського населення. Соціальна 

інфраструктура сільських терито-

рій. Безпечність та якість продово-

льства. Система аналізу небезпек і 

критичних точок контролю (Hazard 

Опрацювання лекцій-

ного матеріалу. Розк-

риття змісту пунктів 

плану семінарського 

заняття. Відповіді на 

тематичні запитання та 

завдання. Виконання 

тестових завдань. Пре-

зентація реферату. 
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Analysis Critical Control Point 

(HACCP). Державна служба Укра-

їни з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів. 

Економічні аспекти агробізнесу. 

Багатоукладність. Господарська 

координація. Кооперація. Крафто-

ве виробництво. Фермерські рин-

ки. Додана вартість. Неаграрний 

бізнес на сільських територіях. 

«Зелений» туризм. Оздоровчий 

туризм. Морський туризм. 

Пам’ятки архітектури та історичні 

місця. Річкове та ставкове рибниц-

тво. Заготівля лікарських рослин. 

Заготівля деревини. Ремісничі 

промисли. Транскордонне співро-

бітництво. 

Модульний контроль Проходження тесту-

вання в системі елект-

ронного забезпечення 

навчання в Moodle 

15 х 

Всього за два модулі 70 х 

Екзамен 30 х 

Всього за курс 100 х 

* тема викладається англійською мовою 

**залучений стейкхолдер для спільного проведення аудиторного заняття 

 



ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 
Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач 

за всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної роботи, модульного кон-

тролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) здобувач може набрати максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо академі-

чної доброчесності 

Під час підготовки рефератів (есе) та індивідуальних науково-дослідних завдань, проведення контрольних заходів здобувачі повинні дотримувати-

ся правил академічної доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів будуть їх оригіна-

льними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недо-

брочесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

Політика щодо відвіду-

вання 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуа-

льно (за погодженням із деканом факультету) 
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Кількість балів за  

видами робіт: 
19 20 

семінарські заняття 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

самостійна робота 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

          



 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
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