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Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування у аспірантів знань 

про суть продовольчої безпеки, її соціально-економічне та політичне значення, 

умови та фактори її досягнення в умовах зростання відкритості української 

економіки, роль міжнародних організацій у формуванні методології продоволь-

чої безпеки та досягненні глобальної продовольчої безпеки. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- розуміння суті поняття «продовольча безпека», його складових та їх ха-

рактеристик; 

- здатність формулювати критерії та індикатори продовольчої безпеки в 

рамках національної методології і методології FAO; 

- здатність розрізняти чинники фізичної доступності продовольства та 

умови їх формування; 

- здатність розрізняти чинники економічної доступності продовольства та 

умови їх формування; 

- здатність розрізняти поняття «безпечність» та «якість» продовольства; 

- здатність обґрунтовувати переваги та недоліки впливу економічної гло-

балізації на національну продовольчу безпеку; 

- здатність адаптувати досвід розвинутих країн із підтримки національного 

агропродовольчого виробництва до умов національної економіки; 

- здатність адаптувати досвід розвинутих країн із надання своїм громадя-

нам продовольчої допомоги до умов національної економіки. 

Програмні результати навчання: 

- доводити доцільність та безальтернативність державного втручання у 

функціонування національного продовольчого ринку задля забезпечення про-

довольчої безпеки країни; 

- проводити критичний аналіз методичних підходів міжнародних організа-

цій до визначення та оцінки стану продовольчої безпеки; 

- здійснювати оцінку продовольчої безпеки України за національною ме-

тодикою та методикою FAO; 

- обґрунтовувати доцільність та способи продовольчого самозабезпечення 

України; 

- застосовувати пакет формальних інструментів СОТ для захисту націона-

льного продовольчого ринку від надмірного продовольчого імпорту або експо-

рту; 

- застосовувати пакет формальних інструментів СОТ для забезпечення до-

статньої бюджетної підтримки сільськогосподарських товаровиробників продо-

вольчої сировини; 



- визначати домогосподарства, які потребують продовольчої допомоги, ро-

зраховувати бюджет програми продовольчої допомоги, прогнозувати вплив 

бюджетних витрат на продовольчу допомогу на динаміку головних макроеко-

номічних показників (ВВП); 

- формулювати науково-обґрунтовану точку зору щодо перспектив глоба-

льного продовольчого ринку та місця України на ньому. 

Короткий зміст курсу: 

Продовольча проблема та її місце в системі сучасних політичних коорди-

нат. Еволюція поняття «продовольча безпека». Глобальні інтеграційні чинники 

впливу на національну продовольчу безпеку. Методологія аналізу та оцінки 

продовольчої безпеки в практиці міжнародних організацій. 

Методологічні підходи до оцінки продовольчої безпеки у практиці розви-

нутих країн. Вітчизняна методологічна база оцінки продовольчої безпеки. Оці-

нка сучасного стан базових рослинницьких галузей продовольчого підкомплек-

су АПК України. Оцінка сучасного стану базових тваринницьких галузей про-

довольчого підкомплексу АПК України. Конкурентні позиції вітчизняних това-

ровиробників на внутрішньому та зовнішньому продовольчому ринках. 

Дохід - головний фактор функції платоспроможного продовольчого попи-

ту. Немонетарні фактори продовольчих цін. Глобальна конкурентоспромож-

ність доходів українських домогосподарств. Державна підтримка розвитку аг-

рарного виробництва. Досягнення цільових обсягів виробництва і споживання 

базових видів продовольства. Заходи державної політики в сфері забезпечення 

безпечності і якості продовольства. Концептуальні засади забезпечення продо-

вольчої безпеки України в умовах глобалізації. 


