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Загальний опис дисципліни 

 

«Аграрна політика в умовах глобалізації економіки» як навчальна дисципліна дає 

можливість аспірантам сформувати та розширити їх знання щодо практичного застосування 

теоретико-методологічних засад формування та реалізації аграрної політики держави, а також 

оцінювати ефективність застосування інструментів державного регулювання сільського 

господарства в умовах глобалізації економіки. 

Вивчення навчальної дисципліни «Аграрна політика в умовах глобалізації економіки» 

сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки фахівців, формуванню у них 

навичок науково-аналітичного опрацювання проблем аграрного сектору з позиції 

загальнодержавних інтересів та інтересів сільськогосподарських виробників в умовах 

глобалізації економіки, дає можливість опанувати теоретичні підходи до розробки та 

реалізації комплексу заходів щодо регулювання і підтримки аграрного сектору, з іншого – дає 

підстави осмислити і оцінити практичні дії державних структур на конкретному історичному 

етапі життя України в умовах глобалізації економіки. 

Мета дисципліни: оволодіння теоретико-методологічними основами формування та 

реалізації аграрної політики держави, вміннями оцінювати її ефективність та обґрунтовувати 

вибір тих чи інших заходів для розвитку та функціонування аграрного сектору в умовах 

глобалізації економіки. 

Теми лекцій: 

Тема 1. Теоретичні основи аграрної політики 

Тема 2. Методологічні засади формування та оцінки аграрної політики в умовах 

глобалізації економіки 

Тема 3. Інструменти регулювання агропродовольчого ринку  

Тема 4. Основні підходи до оцінки рівня державної підтримки аграрного сектору 

економіки  

Тема 5. Аграрна політика окремих іноземних країн та їх блоків (США-ЄС) в умовах 

глобалізації економіки 

Тема 6. Аналіз розвитку аграрної політики України в умовах глобалізації економіки  

Тема 7. Макроекономічні чинники розвитку аграрної політики України в умовах 

глобалізації економіки 

Тема 8. Сучасні виклики суспільства та аграрна політика в умовах глобалізації 

економіки 

Тема 9. Моделі загальної та часткової рівноваги для прогнозування та моделювання 

аграрної політики 

Тема 10. Модель часткової рівноваги AGMEMOD для аналізу та прогнозування і 

моделювання аграрної політики  

 

Теми практичних занять: 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади формування та оцінки аграрної політики.  

Тема 2. Економічні наслідки застосування окремих інструментів регулювання 



вітчизняного аграрного сектору 

Тема 3. Регулювання основних аграрних ринків в Україні в умовах глобалізації 

економіки 

Тема 4. Огляд програмного забезпечення для роботи з моделлю АGMEMOD 

Тема 5. Сутність та структура економетричної моделі AGMEMOD для 

прогнозування та моделювання аграрної політики 

Тема 6. Розробка сценаріїв розвитку аграрних ринків на основі моделі AGMEMOD 
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