
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Аграрна політика в умовах глобалізації економіки 

 

Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування  

Освітній ступінь  Доктор філософії 

 

Форма навчання 

 

Денна, вечірня, заочна 

Спеціальність 

 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітньо-наукова програма 

 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Дисципліна вибіркової компоненти циклу 

спеціальної (фахової) підготовки 

Загальна кількість годин  150 

Кількість кредитів ECTS  5 

Форма контролю екзамен 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 Денна, вечірня 

форма навчання 

заочна форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 1 2 

Семестр 2 3 

Лекційні заняття 20 год. 20 год. 

Практичні, семінарські заняття 30 год. 30 год. 

Самостійна робота 100 год. 100 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

«Аграрна політика в умовах глобалізації економіки» як навчальна дисципліна 

дає можливість майбутнім докторам філософії 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, 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. 

Метою вивчення дисципліни - оволодіння здобувачами вищої освіти 

ступеня доктор філософії теоретико-методологічними основами формування та 

реалізації аграрної політики держави, вміння оцінювати її ефективність та науково 

обґрунтовувати вибір інструментів державного регулювання визначаючи 

економічні наслідки їх застосування для збалансованого розвитку аграрного 

сектору України в умовах глобалізації економіки. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 оволодіти базовими знаннями щодо економічної сутності, характеру і 

головних компонентів аграрної політики в умовах глобалізації економіки; 

 аналізувати ефективність діяльності органів та інститутів аграрної 

політики в умовах глобалізації економіки, використовуючи різні інструменти; 

 оцінювати окремі заходи фінансово-кредитної, податкової, цінової 

політики в аграрному секторі, а також аграрно-соціальній та аграрно-екологічній 

політиці держави в умовах глобалізації економіки; 

 розуміти особливості формування аграрної політики у країнах із різним 

рівнем соціально-економічного розвитку, характеризувати аграрну політику 

окремих країн та блоків в умовах глобалізації економіки. 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти ступеня доктор 

філософії повинен: 

знати: економічну сутність, характер і головні компоненти аграрної 

політики та умови її реалізації в умовах глобалізації економіки; механізми 

формування національних та світових агропродовольчих ринків, вплив аграрної 

політики на міжнародну торгівлю та продовольчу безпеку країни в умовах 

глобалізації економіки; інструменти регулювання ринків агропродовольчої 

продукції та економічні наслідки їх застосування в умовах глобалізації економіки; 

основні підходи до оцінювання рівня державної підтримки аграрного сектору в 

умовах глобалізації економіки; засади аграрно-екологічної, аграрно-соціальної 

політики, їх сучасні аспекти і проблеми реалізації в умовах глобалізації економіки; 



 

  

основні етапи розвитку аграрної політики в Україні та основні напрями сучасної 

аграрної політики держави в умовах глобалізації економіки; особливості 

формування окремих агропродовольчих ринків в Україні з позиції попиту і 

пропозиції, інструменти державного регулювання внутрішнього ринку та 

зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією; особливості формування 

аграрної політики у країнах з різним рівнем економічного розвитку, основні 

складові аграрної політики окремих зарубіжних країн в умовах глобалізації 

економіки. 

вміти: формувати мету та систему цілей аграрної політики держави в умовах 

глобалізації економіки; аналізувати наслідки використання окремих інструментів 

регулювання внутрішнього агропродовольчого ринку та зовнішньої торгівлі з точки 

зору їх впливу на виробників, споживачів та державний бюджет в умовах 

глобалізації економіки; визначати рівень захисту аграрного сектору із 

використанням загальноприйнятої світовою спільнотою методології в умовах 

глобалізації економіки; оцінювати міжнародну конкурентоспроможність 

вітчизняного сільськогосподарського виробництва в умовах глобалізації 

економіки; обґрунтовувати пріоритети державної структурної, соціальної та 

екологічної політики в умовах глобалізації економіки; аналізувати ефективність 

окремих заходів бюджетної, податкової, фінансово-кредитної та ринкової політики 

держави. 

 

 Набуття компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК 01. Здатність виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові наукові ідеї на межі 

предметних галузей і здійснювати власні дослідження. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 
CК 02. Здатність до формулювання наукових задач та розробки стратегій їх 

розв’язання з можливістю інтеграції знань з різних наукових сфер та застосуванням 

системного підходу. 

CК 04. Здатність до виконання наукових досліджень у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування на відповідному фаховому рівні, досягнення наукових 

результатів, що створюють нові знання, для розв’язання актуальних проблем. 

Програмні результати навчання (ПРН): 
ПРН 01. Самостійно мислити, генерувати нові ідеї та гіпотези на межі предметних 

галузей і здійснювати власні дослідження. 

ПРН 08. Самостійно формулювати наукові задачі та розробляти стратегії їхнього 

розв’язання шляхом інтеграції знань різних наукових сфер із застосуванням системного 

підходу. 

ПРН 10. Виконувати оригінальні наукові дослідження у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування на відповідному фаховому рівні, досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, для розв’язання актуальних проблем. 

 



 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Історичний досвід і сучасна практика аграрної політики 

України 
Еволюція аграрних трансформацій в Україні. Основні етапи аграрних 

трансформацій: до радянського періоду, радянського періоду, після набуття 

Незалежності України. Реформування аграрної сфери національної економіки. 

Реформування економічних відносин у аграрному секторі на початкових етапах 

ринкової трансформації економіки України. Основні засади державної аграрної 

політики у пореформений період. 

Тема 2. Аграрна політика: теоретичні засади, сутність та особливості 

формування і здійснення в умовах глобалізації 
 Поняття, сутність та завдання аграрної політики в умовах глобалізації 

економіки. Атрибути розроблення і реалізації аграрної політики. Групи інтересів в 

аграрній політиці. Система цілей аграрної політики держави, що включає основні 

політико-економічні цілі для розвинених країн та цілі аграрної політики для 

більшості країн 

Тема 3. Методологічні засади формування та оцінки аграрної політики 

в умовах глобалізації економіки  
Критерії ефективності державного регулювання аграрного сектору 

економіки. Методологічні підходи щодо оцінки ефективності державної підтримки 

сільського господарства. Теоретичні основи аналізу рівня добробуту суспільства. 

Концепція витрат та концепція корисності в прикладній економічній науці про 

добробут суспільства. Основні концепції прикладної економічної науки про 

добробут (welfare economics): концепція надлишку виробника (producer surplus), 

концепція надлишку споживача (consumer surplus) та концепція ринкової 

рівноваги. Застосування аналізу добробуту суспільства при дослідженні 

ефективності використання інструментів аграрної політики держави.  

Тема 4. Інструменти реалізації аграрної політики в умовах глобалізації 

економіки 

Класифікація інструментів регулювання аграрного виробництва. 

Інструменти регулювання попиту. Інструменти регулювання пропозиції. 

Інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інструменти 

організаційного, інфраструктурного та інформаційного характеру. 

Тема 5. Методологічні підходи щодо оцінки державної підтримки 

сільського господарства в умовах глобалізації економіки 
Основні підходи до оцінки рівня державної підтримки аграрного сектору: 

номінальний та реальний рівень захисту внутрішнього продовольчого ринку, 

показники державної підтримки виробників та споживачів сільськогосподарської 

продукції за методологією Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР), визначення рівня підтримки аграрного сектору відповідно до методології 

СОТ (сукупний вимір підтримки). Загальні підходи до регулювання 

агропродовольчої торгівлі в рамках Світової організації торгівлі (СОТ). Вимоги 

щодо доступу до внутрішнього агропродовольчого ринку. Правила застосування 

експортних субсидій у рамках СОТ. Регулювання внутрішньої підтримки 

сільськогосподарського виробництва.  



 

  

 Тема 6. Аграрна політика окремих іноземних країн та їх блоків (США-

ЄС) в умовах глобалізації економіки  
Історія виникнення та основні етапи реформування Спільної аграрної політики 
(САП) Європейського Союзу. Основні інструменти ринкової політики та 
підтримки цін сільськогосподарської продукції у ЄС. Політика щодо розвитку 
сільських територій. Аграрна політика в умовах розширення ЄС. Сучасна аграрна 
політика США та її вплив на світовий аграрний ринок. Основні інструменти 
підтримки цін сільськогосподарської продукції та доходів виробників у США. 
Еволюція аграрної політики країн ЦСЄ. Загальні тенденції розвитку аграрної 
політики країн – експортерів агропродовольчої продукції. Відмінності між 
заходами підтримки сільськогосподарських виробників в США та ЄС. 

Тема 7. Макроекономічні чинники розвитку аграрної політики України 

в умовах глобалізації економіки 
Інституційні засади здійснення аграрної політики в Україні. Цілі, завдання і 

структура аграрного сектору економіки України. Законодавче забезпечення 

аграрного сектору економіки України. Етапи здійснення земельної реформи. 

Структура сільськогосподарського виробництва в Україні. Організаційно-

правові форми господарювання в Україні. Бюджетні-податкові та кредитно-

фінансові чинники. Оподаткування аграрного сектору: проблеми і нові підходи в 

системі державного регулювання. Механізми регулювання аграрних ринків в 

Україні. Тенденції розвитку сільських територій та соціальна політика держави у 

сільській місцевості.  

Тема 8. Сучасні виклики суспільства та аграрна політика в умовах 

глобалізації економіки  
Сучасні виклики суспільства та Аграрна політика. Урбанізація міграція і 

обмеженність земельних ресурсів. Суть та особливості урбаністичних процесів. 

Фактори впливу на розвиток аграрної політики. Трансформація землекористування 

в умовах урбанізації. Особливості урбанізації в Україні 

Концепції підтримки сільських територій у аграрній політиці. Суть та 

особливості кліматичних змін. Кліматичні зміни та економічна ефективність 

сільськогосподарського виробництва. Адаптаційні заходи в Україні  

Механізми адаптації до змін клімату в аграрній політиці: досвід ЄС. 

Виробництво енергії з біомаси. Суть та особливості розвитку виробництва енергії 

з біомаси. Забезпечення оптимізації використання ресурсів 

Сучасні тенденції та перспективи використання біомаси для виробництва 

енергії. Довкілля – земля, повітря, вода, шум. Суть та особливості потенційних 

викликів розвитку сільського господарства. Суть та нормативні норми добробуту 

тварин. Якість та безпека продуктів харчування 

Тема 9. Моделі загальної та часткової рівноваги для прогнозування та 

моделювання аграрної політики 

Об’єктивна необхідність застосування моделей загальної та часткової 

рівноваги для прогнозування та моделювання аграрної політики. Загальна 

характеристика основних моделей міжнародної торгівлі агропродовольчою 

продукцією для прогнозування і моделювання аграрної політики: 

Моделі загальної рівноваги: GTAP (Global Trade Analysis Project) – 

Університет Пурдью, США; MIRAGE (Modelling International Relationships in 
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CEPII, Французький дослідницький центр із міжнародної економіки; UNCTAD (The 

United Nations Conference on Trade and Development) – ЮНКТАД; LINKAGE – 

Світовий банк. 

Моделі часткової рівноваги: FAPRI (Food and Agricultural Policy Research 

Institute) – Університет штату Айова, США; ATPSM (The Agricultural Trade Policy 

Simulation Model) – ЮНКТАД та ФАО; SWOPSIM (Static Word Policy Simulation 

Modeling Framework); AGLINK – ОЕСР; CAPRI (Common Agricultural Policy 

Regionalised Impact); ESIM (European Simulation Model); AGMEMOD (AGricultural 

MEmber states MODelling)  

Тема 10. Модель часткової рівноваги AGMEMOD для аналізу та 

прогнозування і моделювання аграрної політики 

Сутність, розробники та основні базові характеристики моделі AGMEMOD 

(AGricultural MEmber states MODelling). Цільова спрямованість моделі 

AGMEMOD. Країни та галузі де використовується модель AGMEMOD. 

Прогнозування та моделювання розвитку ринків сільськогосподарської продукції 

та пов’язані з ними параметри (ринкові ціни, виробництво, споживання, імпорт, 

експорт, урожайність і посівні площі). Моделювання ефектів агрополітичних 

реформ. Розподіл за регіонами і групами виробників. Основні обмеження 

застосування моделі AGMEMOD. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна, вечірня форма Заочна форма 

усього у тому числі усього  у тому числі 

л п с.р л п с.р 

Тема 1. Історичний досвід і сучасна 

практика аграрної політики України 
14 2 2 10 14 2 2 10 

Тема 2. Аграрна політика: теоретичні 

засади, сутність та особливості 

формування і здійснення в умовах 

глобалізації 

14 2 2 10 16 2 2 10 

Тема 3. Методологічні засади 

формування та оцінки аграрної політики 

в умовах глобалізації економіки 
16 2 4 10 14 2 4 10 

Тема 4. Інструменти реалізації аграрної 

політики в умовах глобалізації 

економіки 
14 2 2 10 14 2 2 10 

Тема 5. Методологічні підходи щодо 

оцінки державної підтримки сільського 

господарства в умовах глобалізації 

економіки 

14 2 2 10 14 2 2 10 

Тема 6. Аграрна політика окремих 

іноземних країн та їх блоків (США-ЄС) в 

умовах глобалізації економіки 
14 2 2 10 14 2 2 10 

Тема 7. Макроекономічні чинники 

розвитку аграрної політики України в 

умовах глобалізації економіки 
14 2 2 10 14 2 2 10 



 

  

Тема 8. Сучасні виклики суспільства та 

аграрна політика в умовах глобалізації 

економіки 
14 2 2 10 14 2 2 10 

Тема 9. Моделі загальної та часткової 

рівноваги для прогнозування та 

моделювання аграрної політики 
16 2 4 10 14 2 4 10 

Тема 10. Модель часткової рівноваги 

AGMEMOD для аналізу та 

прогнозування і моделювання аграрної 

політики 

20 2 8 10 22 2 8 10 

Усього годин 150 20 30 100 150 20 30 100 

 

 

 

4. Теми семінарських занять 

(не передбачено навчальним планом) 

 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Макроекономічні індикатори розвитку аграрного сектору 

економіки України 

2 

2 Показники та індикатори забезпечення продовольчої безпеки 

країни 

4 

3 Оцінка ефективності та результативності державної 

підтримки сільського господарства 

4 

4 Економічні наслідки застосування окремих інструментів 

регулювання вітчизняного аграрного сектору 

4 

5 Соціально-економічні аспекти реалізації аграрної та 

земельної реформи в Україні  

4 

6 Моделі часткової рівноваги для аграрної політики. Модель 

AGMEMOD - економетрична, динамічна, мультинаціональна, 

мультипродуктна модель часткової рівноваги для аналізу 

аграрної політики 

4 

7 Регулювання основних аграрних ринків в Україні в умовах 

глобалізації економіки. Розробка сценаріїв розвитку аграрних 

ринків на основі моделі AGMEMOD 

4 

8 Індикатори сталого розвитку аграрного сектору економіки 

України 

4 

 Разом 30 

 

 

6.Теми лабораторних занять 

(не передбачено навчальним планом) 



 

  

7. Контрольні запитання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань здобувачів 

Контрольні запитання 

1. Аграрна політика США та Канади  

2. Агрополітичні рішення у системі міжнародних відносин 

3. Взаємозв’язок між аграрною, загальною політикою та політикою суміжних 

галузей  

4. Виробництво енергії з біомаси  

5. Вступ до СОТ та можливості і вимоги в рамках інтеграції з ЄС (ГВ ЗВТ)  

6. Державна підтримка сільськогосподарських виробників 

7. Еволюція аграрних трансформацій в Україні 

8. Економічна сутність, мета та принципи фінансового забезпечення аграрного 

сектору економіки України  

9. Європейський Зелений Курс (European Green Deal) 

10. Європейські вимоги до благополуччя тварин 

11. Законодавче забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України  

12. Зарубіжний досвід функціонування ринку землі та його розвиток в Україні  

13. Застосування аналізу рівня добробуту суспільства  

14. Зона конфлікту економічних інтересів та суспільних потреб в політичному 

контексті  

15. Інвестиційний клімат в сільськогосподарському виробництві 

16. Індикатори та показники продовольчої безпеки 

17. Інститути та інструменти аграрної політики  

18. Інституційні засади здійснення аграрної політики в Україні 

19. Інструменти регулювання попиту та пропозиції  

20. Історичні аспекти виникнення макроекономічного регулювання  

21. Історія Виникнення та Основні Етапи Реформування Спільної Аграрної 

Політики (САП) Європейського Союзу 

22. Історія державної політики в аграрному секторі Україні 

23. Кліматичні зміни та економічна ефективність сільськогосподарського 

виробництва в умовах  

24. Кон’юнктура ринку матеріально-технічних ресурсів для 

сільськогосподарського виробництва  

25. Концепції підтримки сільських територій у аграрній політиці 

26. Методологічні основи формування та аналізу аграрної політики  

27. Механізми адаптації до змін клімату в аграрній політиці: досвід ЄС 

28. Міжнародна торгівля аграрною продукцією 

29. Напрями реформування інституційно-правового забезпечення аграрної 

політики 

30. Організаційно-економічні засади та напрями забезпечення ефективного 

землекористування  

31. Основні етапи аграрної реформи в Україні 

32. Особливості урбанізації в Україні 

33. Особливості формування та розвитку фермерських господарств 

https://www.apd-ukraine.de/ua/novini-agropolitiki/1310-v-ukrajini-diyatimut-evropejski-vimogi-do-blagopoluchchya-tvarin


 

  

34. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі Україна-ЄС: 

сільськогосподарські аспекти 

35. Податкове регулювання аграрного сектору економіки 

36. Політика щодо розвитку органічного землеробства 

37. Розвиток сільських територій та соціальна політика у сільській місцевості 

38. Роль інститутів у розвитку та регулюванні аграрного сектору  

39. Соціально-економічні очікування від земельної реформи в Україні 

40. Спільна аграрна політика ЄС 

41. Сутність податків та їх вплив на суспільний добробут 

42. Суть та нормативні норми добробуту тварин 

43. Сутність та вплив кліматичних змін на розвиток сільського господарства 

44. Суть та особливості потенційних викликів розвитку сільського господарства.  

45. Суть та особливості розвитку виробництва енергії з біомаси  

46. Суть та особливості урбаністичних процесів  

47. Сучасний стан аграрного бізнесу України  

48. Сучасні виклики суспільства та Аграрна політика 

49. Сучасні тенденції розвитку інтеграційних процесів в АПК 

50. Сучасні тенденції світового продовольчого ринку в контексті очікуваних 

змін 

51. Сучасні тенденції та перспективи використання біомаси для виробництва 

енергії.  

52. Трансформація землекористування в умовах урбанізації 

53. Урбанізація міграція і обмеженість земельних ресурсів 

54. Фактори впливу на розвиток аграрної політики  

55. Форми та джерела фінансового забезпечення суб’єктів господарювання 

аграрного сектору економіки України  

56. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні 

57. Цілі сталого розвитку 

58. Цілі та пріоритети аграрної політики  

59. Якість та безпека агропродовольства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  

 

І. Теоретичні питання (кількість балів за кожне розкрите теоретичне питання – 5 

балів)  

1.1. Інструменти регулювання пропозиції  

1.2. Податкове регулювання аграрного сектору економіки 
 

ІІ. Тестові завдання (кількість балів за кожний тест – 2 бали) 

 
1. Розставити назви площ у відповідності до графіка: 

1 Економічі втрати виробника від падіння ціни. 

2 Економічні втрати виробника як недозароблений прибуток. 

3 Втрати споживача від фізичного недоспоживання продукції. 

4 Безповоротні втрати в суспільстві. 

 Ціна        S 

 

 

 

Ціна                               B 

рівноваги P0 

 

 A           C 

 

          P max         

 

   D 

                                  Q1                     Q0          Q2     Кількість 

 

2. Прямі цінові субсидії виробникам – це: 

1 доплата до ринкової ціни із державного бюджету, яку отримують виробники; 

2 
доплата виробникам продукції, що виплачується державою у випадку, якщо ринкова ціна 

менша за мінімально гарантовану; 

3 
фіксована сума, що виплачується виробникам продукції у випадку, якщо ринкова ціна 

менша за мінімально гарантовану; 

4 
різниця між мінімально гарантованою ціною продукції та її ринковою ціною, що 

виплачується сільськогосподарським виробникам із державного бюджету; 

5 мінімальна ціна на продукцію, яку держава гарантує усім виробникам. 

3. Які з наведених заходів аграрної політики не мають впливу на рентабельність 

сільськогосподарського виробництва? 

1 державні закупівлі сільськогосподарської продукції; 

2 субсидії на придбання мінеральних добрив; 

3 прямі платежі в доход фермерів; 

4 квотування виробництва; 

5 податки на вироблену продукцію. 

4. До сприятливих зовнішньоекономічних чинників агарної реформи в Україні належать: 

1 структура експорту продукції сільського господарства і харчової промисловості; 

2 законодавче регулювання імпорту та експорту агропродовольчої продукції; 

3 якість вітчизняної продукції; 

4 іноземні інвестиції у харчову промисловість; 

 

 



 

  

5. Основними групами інтересів при формуванні аграрної політики країни є: 

1 політики, які формують аграрну політику країни та бюрократія,  

2 
політики, які формують аграрну політику країни; державні службовці, що управляють 

галуззю; групи суспільства, які формують аграрне лоббі; 

3 
політики, які формують аграрну політику країни та групи суспільства, які формують 

аграрне лоббі, 

4 
політики; державні службовці, що працюють у податковій інспекції; групи інтересів з І та 

ІІІ сфери АПК; 

5 тільки політики. 

6. Який з наведених інструментів підтримки сільськогосподарських виробників не має 

впливу на ціну продукції на внутрішньому ринку: 

1 обмеження на використання сільськогосподарських земель; 

2 виробнича квота; 

3 державні закупівлі сільськогосподарської продукції; 

4 прямі цінові субсидії виробникам; 

5 податки на вироблену продукцію.  

7. Надлишок виробника визначається як: 

1 площа вище кривої пропозиції; 

2 площа нижче кривої пропозиції; 

3 площа нижче кривої пропозиції і вище лінії ринкової ціни; 

4 площа вище кривої пропозиції і нижче лінії ринкової ціни; 

5 площа між кривими попиту та пропозиції. 

8. Ставка ПДВ на сільськогосподарську продукцію в Україні: 

1 5% 

2 10% 

3 14% 

4 15% 

5 20% 

 9. Розставити назви площ у відповідності до графіка: 
1 Економічі втрати споживача від підняття ціни 

2 Втрати споживача від неможливості в споживанні викликане зростанням цін 

3 Втрати виробників як недозароблений прибуток 

4 Безповоротні втрати в суспільстві 

5 Витрати на виробництво продукції, що не компенсувалися в разі її не реалізації. 

  

     
   Ціна 

         S      

  Pmin 

                A   B  

      P0    C  

             

                                                       G 

                

          

 

                         Q3       Q0               Q2                 Кількість 

 

 

 

 

 

D 



 

  

10. Для більшості країн основними цілями аграрної політики є : 

1 
підтримка високого рівня цін на сільськогосподарську продукцію з метою захисту 

вітчизняних товаровиробників та підвищення їх доходів; 

2 забезпечення продовольчої безпеки 

3 стимулювання аграрного виробництва через державні експортні субсидії; 

4 зростання обсягів валового виробництва сільськогосподарської продукції; 

5 організація культурно-масової роботи на селі. 

 

8. Методи навчання 

При вивченні дисципліни використовуються методи інтерактивного 

навчання (розбір конкретних ситуацій методом case - study, рольові та ділові ігри, 

робота у малих групах, тренувальні завдання, практичні вправи, тести та т.п.). 

Для досягнення поставленої мети вивчення дисципліни також 

використовуються наступні методи: історичний – при узагальненні поглядів 

представників різних наукових шкіл; абстрактно-логічний – при постановці мети і 

завдань дослідження, розробці наукової гіпотези курсової роботи; монографічний 

– при вивченні літературних джерел, законодавчих чи інших нормативно-правових 

актів; структурно-функціональний – для аналізу змін, що відбуваються в 

управлінні сільським господарством країни при здійсненні аграрної реформи; 

логіко-семантичний – при уточненні й систематизації структурних елементів 

механізму стратегічного управління сільським господарством із врахуванням 

об’єктивних закономірностей та специфічних особливостей розвитку галузі; 

економіко-статистичний – для аналізу основних техніко-економічних показників 

сучасного стану сільськогосподарського виробництва в Україні; економічного 

моделювання – економетрична динамічна модель часткової ринкової рівноваги – 

AGMEMOD. 

 

9. Форми контролю 

Відповідно до «Положення про екзамени та заліки у здобувачів вищої освіти 

ступеня доктор філософії в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України» затвердженого вченою радою НУБіП України 24 

травня 2017 року, протокол № 11 із внесеними змінами Вченою радою НУБіП 

України 29 травня 2020 р., протокол №10, видами контролю знань здобувачів вищої 

освіти ступеня доктор філософії є поточний контроль, проміжна та підсумкова 

атестації. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 

здобувачів вищої освіти до виконання конкретної роботи. 

Проміжна атестація проводиться після вивчення програмного матеріалу і має 

визначити рівень знань здобувачів вищої освіти з програмного матеріалу, 

отриманих під час усіх видів занять і самостійної роботи. 

Форми та методи проведення проміжної атестації, засвоєння програмного 

матеріалу розробляються лектором дисципліни і затверджується відповідною 

кафедрою у вигляді тестування, письмової контрольної роботи, що можна оцінити 

чисельно. 



 

  

Засвоєння здобувачем вищої освіти програмного матеріалу вважається 

успішним, якщо рейтингова оцінка його становить не менше, ніж 60 балів за 100-

бальною шкалою. 

Семестрова атестація проводиться у формах семестрового екзамену або 

семестрового заліку з конкретної навчальної дисципліни. 

Семестровий екзамен - це форма підсумкової атестації засвоєння здобувачем 

вищої освіти теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за 

семестр. 

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці 

засвоєння аспірантом теоретичного та практичного матеріалу (виконаних ним 

певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях та під 

час самостійної роботи) з навчальної дисципліни за семестр. 

Диференційований залік - це форма контролю, що дозволяє оцінити виконання 

та засвоєння аспірантом програми навчальної дисципліни, педагогічної практики. 

Аспіранти зобов’язані складати екзамени і заліки відповідно до вимог 

навчального плану у терміни, передбачені графіком освітнього процесу. 

Зміст екзаменів і заліків визначається робочими програмами дисциплін. 

 

10. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти відбувається за 100-бальною 

шкалою і переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про 

екзамени та заліки у здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України», 

затвердженого Вченою радою НУБіП України від 24.05.2017 р., протокол №11 із 

внесеними змінами Вченою радою НУБіП України  від 29 травня 2020 р., протокол 

№10. 

 

Таблиця 1. Співвідношення між рейтингом здобувача вищої освіти і 

національними оцінками 

Рейтинг аспіранта, 

бали 

Оцінка національна за результати 

складання 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре зараховано 

60-73 задовільно зараховано 

0-59 незадовільно незараховано 

 

Для визначення рейтингу здобувача вищої освіти із засвоєння дисципліни 

RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до 

рейтингу з навчальної роботи RНР  (до 70 балів):  

R ДИС  = R НР  + R АТ    (2)  
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