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Назва навчальної 

дисципліни 
АГРАРНА ПОЛІТИКА 

Назва структурного 

підрозділу 
Кафедра маркетингу 

Контактні дані 

розробників, які 

залучені до викладання 

Викладач:  

Терещенко Іван, к.е.н., доцент 

Контакти:  

ауд. 472, навчальний корпус №4  

: ivan.tereshchenko@pdaa.edu.ua  

: 066-93-255-09  

сторінка викладача: 

https://www.pdaa.edu.ua/people/tereshchenko-ivan-

oleksiyovych  

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність 075 Маркетинг 

Попередні умови для 

вивчення навчальної 

дисципліни 

За відповідним рівнем, дисципліни, що передують 

вивченню Аграрної політики – «Інноваційний 

розвиток підприємства», «Управління маркетингом в 

аграрних підприємствах», «Стратегічний маркетинг» 

«Міжнародний агробізнес» 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування системи 

компетентностей з аграрної політики, оволодіння теоретичними й методологічними 

основами її формування та реалізації, оцінки ефективності та обґрунтовування 

заходів державного регулювання аграрної політики. 

Основні завдання навчальної дисципліни: розуміння основних теоретико-

методологічних засад економічної сутності, характеру і головних компонентів 

аграрної політики; оволодіння підходами аналізу ефективність діяльності органів та 

інститутів аграрної політики, використовуючи різні ринково-політичні інструменти; 

оцінювання заходи фінансово-кредитної, податкової, цінової політики в аграрному 

секторі, а також аграрно-соціальній та аграрно-екологічній політиці держави; 

розуміти особливості формування аграрної політики у країнах із різним рівнем 

економічного розвитку, вміння характеризувати аграрну політику країн та блоків. 
Компетентності: 

загальні: фахові: 

• Здатність генерувати нові ідеї (творчість). 

• Здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

• Здатність розробляти проекти, управляти 

ними та оцінювати їх ефективність. 

 

• Здатність обирати і застосовувати ефективні 

засоби управління аграрною політикою. 

• Здатність здійснювати на належному рівні 

теоретичні та прикладні дослідження у сфері 

управління аграрною політикою. 

• Здатність застосовувати компетентності з 

аграрної політики,  формування 

інноваційних напрямів розвитку 

підприємств АПК. 

 

mailto:ivan.tereshchenko@pdaa.edu.ua
https://www.pdaa.edu.ua/people/tereshchenko-ivan-oleksiyovych
https://www.pdaa.edu.ua/people/tereshchenko-ivan-oleksiyovych


Програмні результати навчання: 

1. Розуміти сутність і особливості аграрної політики країни та методів оцінки 

її ефективності. 

2. Вміти обґрунтовувати ефективність заходів державного регулювання 

аграрної політики.  

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні засади формування та реалізації аграрної політики. 

Тема 2. Сутність, структура та роль агропромислового комплексу. 

Тема 3. Інструменти регулювання аграрного сектора. 

Тема 4. Земельні ресурси – основний фактор виробництва в АПК.  

Тема 5. Трансформація аграрної політики України в умовах СОТ: історичний 

досвід і сучасна практика. 

Тема 6. Сучасний стан розвитку АПК в різних груп країн.  

Тема 7. Проблеми продовольчої безпеки в Україні та світі. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 120 год.  

Кількість кредитів – 4. 

Форма семестрового контролю – залік. 
Години 

(лек/сем/ 

сам) 

Тема 

Програмні 

результати 

навчання 

Види завдань Оцінювання 

4/2/10 
Тема 1. Теоретичні засади формування 

та реалізації аграрної політики. 
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Семінарське заняття: 

доповідь/тестування 

Самостійна робота: 

письмове завдання 

4/5/1 

2/2/10 
Тема 2. Сутність, структура та роль 

агропромислового комплексу. 

Семінарське заняття: 

доповідь/тестування 

Самостійна робота: 

письмове завдання 

2/8/5 

2/4/10 
Тема 3. Інструменти регулювання 

аграрного сектора. 

Семінарське заняття: 

доповідь/тестування 

Самостійна робота: 

письмове завдання 

2/8/5 

2/4/10 
Тема 4. Земельні ресурси – основний 

фактор виробництва в АПК.  

Семінарське заняття: 

доповідь/тестування 

Самостійна робота: 

письмове завдання 

2/8/5 

2/4/10 

Тема 5. Трансформація аграрної 

політики України в умовах СОТ: 

історичний досвід і сучасна практика. 

Семінарське заняття: 

доповідь/тестування 

Самостійна робота: 

письмове завдання 

2/8/5 

2/4/15 
Тема 6. Сучасний стан розвитку АПК в 

різних груп країн.  

Семінарське заняття: 

доповідь/тестування 

Самостійна робота: 

письмове завдання 

2/8/5 

2/4/15 
Тема 7. Проблеми продовольчої 

безпеки в Україні та світі. 

Семінарське заняття: 

доповідь/тестування 

Самостійна робота: 

письмове завдання 

2/8/5 

 



Політика оцінювання  

1. Академічна доброчесність:  

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної 

доброчесності та Кодексу про етику викладача та здобувача вищої освіти 

Полтавської державної аграрної академії. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське 

право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації.  

2. Дедлайни та перскладання:  

Практичні завдання, завдання зі самостійної роботи, які здаються з 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку  

(-30%). Перескладання поточного та підсумкового контролю відбуваються за 

наявності поважних причин з дозволу директорату.  

3. Система оцінювання: 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЄКТС Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А  

 

зараховано 
82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Література та джерела інформації 

Основні: 

1. Зінчук Т. Аграрна політика Європейського Союзу. Виклики та 

перспективи: колективна монографія. К.: «Центр навчальної літератури», 2019. 

494 с. 

2. Нестерчук Ю.О. Агропромисловий комплекс України: теорія, 

методологія, практика : колект. монографія. Умань : Сочінський М. М. 2018. 243 с. 



3. Державна аграрна політика України: проблеми правового забезпечення: 

колект. монографія За ред.: В. Ю. Уркевича, М. В. Шульги. К.: Видавництво  

О. М. Ешке, 2014. 268 с. 

4. Розвиток аграрної політики України в умовах Євроінтеграції: 

монографія. За ред.: А. Д. Діброви, В. Є. Андрієвського. К. : ТОВ «Інтердрук», 2014. 

568 с. 

5. Тарасенко В. Аграрна реформа в Україні (соціологічна діагностика): 

монографія. К. : ІС НАН України, 2007. 576 с. 

6. Тульчинська С. О. Оцінювання ефективності організаційно-

економічного механізму розвитку агропромислового комплексу регіонів України. 

Київ; Херсон : Вишемирський В. С., 2019. 194 с.  

Допоміжні: 

1. Юрчишин В. В. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох: 

історико-соціально-економічні нариси. К. : Наукова думка, 2009. 366 с. 

2.  Хорунжий М.Й. Аграрна політика: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 

2010. 321 с. 

3. Сільське господарство України – від минулого до сьогодення: у 

чотирьох томах. К. : ННЦ ІАЕ, 2006. 355 с. 

4. Основи аграрної економіки: підручник / В.П. Галушко, Гвідо Ван 

Хулєнбрук, О.А. Ковтун та ін. К.: Вища освіта, 2003. 309 с. 

5. Герасимчук Н. А. Підприємницький механізм ресурсозберігаючого 

розвитку АПК: монографія. К. : Компринт, 2015. 463 с. 

6. Терещенко І.О. Аналіз світового молочного ринку. Вісник ХНТУСГ ім. 

Петра Василенка. 2011.  Вип. 112. С. 450–457.  

7. Терещенко И.А. Оценка и анализ уровня конкурентоспособности 

молочного скотоводства стран-лидеров отрасли. Молодой ученый. Казань. 2014. №3 

(62). Ч. 5.  С. 551–554. 

8. Терещенко І.О. Менеджмент і маркетинг як основа підвищення 

конкурентоспроможності агропромислового виробництва. Наукові праці 

Полтавської державної аграрної академії. 2016. Вип. 1 (12). 316 с.  

Інформаційні ресурси: 

1. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: 

https://agro.me.gov.ua/ua 

2. Економіка АПК. Міжнародний науково-виробничий журнал. URL: 

http://eapk.org.ua/ 

3.Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. URL: 

http://www.fao.org/home/en/ 


