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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Кількість кредитів –
6

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
07 «Управління та
адміністрування»

індивідуальні завдання,
тести, презентації
(назва)

денна форма навчання

Вибіркова

Рік підготовки:
4-й

Атестацій – 4
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання:

Характеристика
навчальної дисципліни

Спеціальності: 076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»

Семестр

7-8-й

Загальна кількість
годин – 180

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 6

Лекції

Освітній рівень
перший бакалаврський

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 53% / 47%

48 год.
Практичні, семінарські
48 год.
Лабораторні
Самостійна робота
84 год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
залік, екзамен
занять до

самостійної і

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем за
вище перерахованими спеціальностями має на меті дати слухачам теоретичні
знання й сформувати у них практичні уміння опрацьовувати та обґрунтовувати
конкретні пропозиції, що стосуються актуальних проблем розвитку
агропромислового комплексу України. Наголосити на необхідності
удосконалення державної аграрної політики в сучасних умовах, обґрунтувати
системну залежність результативності функціонування аграрного сектору
економіки та розвитку сільських територій від взаємопов’язаного застосування
всіх її основних складових, зокрема державного регулювання розвитку
ринкових земельних відносин.
З огляду на сучасні умови функціонування аграрного сектора актуальним
є дослідження регулювальної ролі держави щодо розвитку аграрного сектора
економіки. Великими недоліками сучасної вітчизняної аграрної політики є:
розбалансованість та відсутність послідовності й комплексності; часта зміна
тактики і стратегії; відсутність передумов для створення сприятливих, рівних
умов для успішного розвитку всіх учасників аграрного ринку; незадовільна
урегульованість аграрного ринку для утвердження вільної конкуренції;
відсутність узгодженості цілеспрямованих стимулів, обмежень і заборон у
питаннях формування аграрного устрою та системоутворюючої моделі
взаємопов’язаного розвитку аграрного сектору економіки і сільських територій.
Глибоке розуміння причин та цілей державного втручання в діяльність
аграрного сектору, сучасні знання щодо практичних аспектів її здійснення та
економічних наслідків застосування окремих інструментів є важливим
напрямом підготовки фахівців аграрного профілю.
Мета дисципліни: сформувати у студентів систему знань про сучасні
аспекти формування та здійснення аграрної політики України, розкрити
значення загальних аспектів формування земельних відносин в Україні, а також
закласти навички практичного застосування отриманих знань.
Завдання дисципліни: полягають у ознайомленні з сучасною економічною
системою України, її аграрною політикою; вивченні ресурсного забезпечення
та науково-технічних аспектів аграрної політики України; вивченні основних
напрямів та пріоритетів здійснюваної зовнішньоекономічної діяльності.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен знати:
– особливості формування сучасної аграрної політики України;
– стратегію аграрної політики України;
– економічні показники розвитку агропромислового виробництва;

– сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин у світі та в
Україні;
– фактори виробництва і ступінь їхнього впливу на економічний
розвиток України та окремих її регіонів;
– особливості оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності
аграрного сектору;
– особливості розвитку сільських територій в умовах децентралізації;
– місце і роль зовнішньоекономічного сектора в національній економіці;
– товарну та географічну структуру зовнішньої торгівлі України;
– основні індикатори продовольчої безпеки країни та їх оцінку;
– особливості формування аграрної політики провідних країн світу;
– стратегічні напрями інтеграції країни у світове співтовариство;
– механізм зовнішньоекономічної політики нашої держави;
– стан екологічної безпеки, як складової національної безпеки країни;
– основні сфери та напрями реформування аграрної політики.
Уміти:
– аналізувати чинники формування національної економіки країни та її
аграрної політики;
– проводити аналітичний огляд галузевої структури національного
господарства;
– проводити регіональний аналіз соціально-економічного розвитку
України;
– давати оцінку зовнішньоекономічним зв’язкам країни;
– визначати вірні та пріоритетні напрями розвитку аграрної сфери.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І СЕМЕСТР
Атестація 1
Тема 1. Еволюція аграрних трансформацій в Україні
Тема 2. Аграрна політика: основні компоненти, сутність та особливості
формування і здійснення
Тема 3. Інституційні засади здійснення
аграрної політики в Україні
Тема 4. Етапи здійснення земельної реформи
Тема 5. Державний земельний кадастр і сучасний стан земельної реформи
Тема 6.Ринок землі в Україні. Проекти та закони про ринок землі.
Атестація 2
Тема 7. Інструменти реалізації аграрної політики
Тема 8. Оподаткування сільгоспвиробників
Тема 9. Ресурсне забезпечення та науково-технічні аспекти
Тема 10. Інноваційна діяльність та аграрна освіта.
Тема 11. Розвиток майнових відносин власності, форм господарювання та
інтеграційних відносин.
Тема 12. Сучасні тенденції розвитку інтеграційних процесів в АПК.
ІІ СЕМЕСТР
Атестація 1
Тема 13. Соціальна політика у сільській місцевості – один з важливих
аспектів аграрної політики України.
Тема 14. Аграрна політика в країнах ЄС та світі.
Тема 15. Асоціація України та ЄС.
Тема 16. Продовольча безпека як критерій ефективності аграрної політики.
Атестація 2
Тема 17. Інструменти регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчою
продукцією.
Тема 18. Особисті селянські та фермерські господарства як рушійна сила
аграрної політики.
Тема 19. Екологічна безпека як один із головних пріоритетів аграної
політики.
Тема 20. Реформування аграрної політики та земельних відносин в Україні
2019-2020 рр. та його наслідки для АПК.

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ «АГРАРНА
ПОЛІТИКА ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ»
Компетентності
Результати навчання
РН 1
Використовувати базові знання з підприємництва,
торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного
мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
РН 2
Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки
та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
РН 8
Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання
та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього
природного середовища і здійснення безпечної діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
РН 9
Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її
зміцнення як демократичної, соціальної і правової
держави.
РН 11
Демонструвати базові й структуровані знання у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для
подальшого використання на практиці.
РН 12
Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень щодо створення й функціонування
підприємницьких, торговельних і біржових структур.
РН 13
Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів
ринкових відносин для забезпечення діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
РН 14
Вміти
застосовувати
інноваційні
підходи
в
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
РН 16
Знати нормативно-правове забезпечення діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і
застосовувати його на практиці.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І СЕМЕСТР
Теми

денна форма
у тому числі
п
лаб
інд

усьо
го

л

8
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2

4

8

2

2

4
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8
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4

8

2

2

4

8

2

2

4

8
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2

4

8
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2

4

Тема 9. Ресурсне забезпечення та науковотехнічні аспекти

8

2

2

4

Тема 10. Інноваційна діяльність та агарна
освіта.

8

2

2

4

Тема 11. Розвиток майнових відносин
власності, форм господарювання та
інтеграційних відносин.

8

2

2

4

Тема 12. Сучасні тенденції розвитку
інтеграційних процесів в АПК.
Разом за 1 семестр

8

2

2

4

96

24

24

усьо
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л

денна форма
у тому числі
п
лаб
інд

8

2

2

4

8

2

2

4

Тема 1. Еволюція аграрних трансформацій в
Україні
Тема 2. Аграрна політика: основні
компоненти, сутність та особливості
формування і здійснення
Тема 3. Інституційні засади здійснення
аграрної політики в Україні
Тема 4. Етапи здійснення земельної
реформи
Тема 5. Державний земельний кадастр і
сучасний стан земельної реформи
Тема 6. Ринок землі в Україні. Проекти та
закони про ринок землі.
Тема 7. Інструменти реалізації аграрної
політики
Тема 8. Оподаткування сільгоспвиробників

Теми
Тема 13. Соціальна політика у сільській
місцевості – один з важливих аспектів
аграрної політики України.
Тема 14. Аграрна політика в країнах ЄС та
світі.

-

-

с.р.

48

с.р.

Тема 15. Асоціація України та ЄС.

18

6

6

6

12

4

4

4

8

2

2

4

Тема 18. Особисті селянські та фермерські
господарства як рушійна сила аграрної
політики.

8

2

2

4

Тема 19. Екологічна безпека як один із
головних пріоритетів аграрної політики.

14

4

4

6

Тема 20. Реформування аграрної
політикики та земельних відносин в Україні
2019-2020 рр. та його наслідки для АПК

8

2

2

4

84

24

24

-

-

36

180

48

48

-

-

84

Тема 16. Продовольча безпека як критерій
ефективності аграрної політики.
Тема 17. Інструменти регулювання
зовнішньої торгівлі агропродовольчою
продукцією.

Разом за 2 семестр
Усього годин

6. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
(денна форма)
І СЕМЕСТР
Кількість
годин
Назва теми
Тема 1. Еволюція аграрних трансформацій в Україні
2
Тема 2. Аграрна політика: основні компоненти, сутність та
2
особливості формування і здійснення
Тема 3. Інституційні засади здійснення
2
аграрної політики в Україні
Тема 4. Етапи здійснення земельної реформи
2
Тема 5. Державний земельний кадастр і сучасний стан земельної
2
реформи
Тема 6.Ринок землі в Україні. Проекти та закони про ринок землі.
2
Тема 7. Інструменти реалізації аграрної політики
2
Тема 8. Оподаткування сільгоспвиробників
2
Тема 9. Ресурсне забезпечення та науково-технічні аспекти
2
Тема 10. Інноваційна діяльність та агарна освіта.
2
Тема 11. Розвиток майнових відносин власності, форм
2
господарювання та інтеграційних відносин.
Тема 12. Сучасні тенденції розвитку інтеграційних процесів в
2
АПК.
Разом
24
ІІ СЕМЕСТР
Тема 13. Соціальна політика у сільській місцевості – один з
2

важливих аспектів аграрної політики України.
Тема 14. Аграрна політика в країнах ЄС та світі.
Тема 15. Асоціація України та ЄС.
Тема 16. Продовольча безпека як критерій ефективності аграрної
політики.
Тема 17. Інструменти регулювання зовнішньої торгівлі
агропродовольчою продукцією.
Тема 18. Особисті селянські та фермерські господарства як
рушійна сила аграрної політики.
Тема 19. Екологічна безпека як один із головних пріоритетів
аграної політики.
Тема 20. Реформування аграрної політики та земельних відносин
в Україні 2019-2020 рр. та його наслідки для АПК.
Разом

2
6
4
2
2
4
2
24

7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
(денна форма навчання)
І СЕМЕСТР
Кількість
годин
Назва теми
Тема 1. Еволюція аграрних трансформацій в Україні
2
Тема 2. Аграрна політика: основні компоненти, сутність та
2
особливості формування і здійснення
Тема 3. Інституційні засади здійснення
2
аграрної політики в Україні
Тема 4. Етапи здійснення земельної реформи
2
Тема 5. Державний земельний кадастр і сучасний стан земельної
2
реформи
Тема 6.Ринок землі в Україні. Проекти та закони про ринок землі.
2
Тема 7. Інструменти реалізації аграрної політики
2
Тема 8. Оподаткування сільгоспвиробників
2
Тема 9. Ресурсне забезпечення та науково-технічні аспекти
2
Тема 10. Інноваційна діяльність та агарна освіта.
2
Тема 11. Розвиток майнових відносин власності, форм
2
господарювання та інтеграційних відносин.
Тема 12. Сучасні тенденції розвитку ігтеграційних процесів у
2
АПК.
Разом
24
ІІ СЕМЕСТР
Тема 13. Соціальна політика у сільській місцевості – один з
2
важливих аспектів аграрної політики України.
Тема 14. Аграрна політика в країнах ЄС та світі.
2
Тема 15. Асоціація України та ЄС.
6
Тема 16. Продовольча безпека як критерій ефективності аграрної
4
політики.
Тема 17. Інструменти регулювання зовнішньої торгівлі
2

агропродовольчою продукцією.
Тема 18. Особисті селянські та фермерські господарства як
рушійна сила аграрної політики.
Тема 19. Екологічна безпека як один із головних пріоритетів
аграної політики.
Тема 20. Реформування аграрної політики та земельних відносин
в Україні 2019-2020 рр. та його наслідки для АПК.
Разом

2
4
2
24

8. САМОСТІЙНА РОБОТА
Самостійна робота аспіранта є важливою складовою у підготовці
кваліфікованого фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці, здатного до
компетентної професійної діяльності на рівні світових стандартів.
Основні види самостійної роботи, які запропоновані аспірантам:
1. Закріплення лекційного матеріалу.
2. Робота з рекомендованою літературою.
3. Підготовка до практичних занять, дискусій, роботи в малих групах.
4. Контрольна перевірка особистих знань на запитання, які винесені для
самостійного вивчення.
5. Робота над виконанням індивідуальних завдань та підготовка
доповідей.
Перелік тем для самостійного опрацювання за навчальною
дисципліною «Аграрна політика та земельні відносини»
Назва теми

Кількість
годин
денна заочна

Тема 1. Еволюція аграрних трансформацій в Україні
Тема 2. Аграрна політика: основні компоненти, сутність та
особливості формування і здійснення
Тема 3. Інституційні засади здійснення
аграрної політики в Україні
Тема 4. Етапи здійснення земельної реформи
Тема 5. Державний земельний кадастр і сучасний стан
земельної реформи
Тема 6.Ринок землі в Україні. Проекти та закони про ринок
землі.
Тема 7. Інструменти реалізації аграрної політики
Тема 8. Оподаткування сільгоспвиробників

4

2

4

8

4

8

4

8

4

6

4

8

4
4

8
8

Тема 9. Ресурсне забезпечення та науково-технічні аспекти
Тема 10. Інноваційна діяльність та агарна освіта.
Тема 11. Розвиток майнових відносин власності, форм
господарювання та інтеграційних відносин.
Тема 12. Сучасні тенденції розвитку ігтеграційних процесів
у АПК.
Тема 13. Соціальна політика у сільській місцевості – один з
важливих аспектів аграрної політики України.
Тема 14. Аграрна політика в країнах ЄС та світі.
Тема 15. Асоціація України та ЄС.
Тема 16. Продовольча безпека як критерій ефективності
аграрної політики.
Тема 17. Інструменти регулювання зовнішньої торгівлі
агропродовольчою продукцією.
Тема 18. Особисті селянські та фермерські господарства як
рушійна сила аграрної політики.
Тема 19. Екологічна безпека як один із головних пріоритетів
аграної політики.
Тема 20. Реформування аграрної політики та земельних
відносин в Україні 2019-2020 рр. та його наслідки для АПК.
Всього

4
4

8
8

4

8

4

8

4

10

4
6

10
12

4

10

4

10

4

10

6

12

4

12

84

172

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
(Теми рефератів та презентацій для самостійної роботи студентів)
1. Парадигма аграрної політики у світовій думці
2. Вплив держави на формування аграрної політики
3. Сфери реалізації аграрної політики
4. Проблема паритетності цін на сільськогосподарську продукцію та засоби
виробництва.
5. Іммобільність ресурсів у сільському господарстві.
6. Стратегічні та тактичні цілі та рушійні сили аграрної політики
7. Оцінка ефективності аграрної політики
8. Пріоритетні напрями розвитку аграрної політики
9. Рівень продовольчої безпеки в Україні
10.Якість та безпека продовольства
11.Екологічна сертифікація
12.Безвідходне виробництва
13.Міжнародні аспекти продовольчої безпеки та роль ФАО у розв’язанні продовольчої проблеми.
14.Проблеми якості сільськогосподарської продукції в аграрній політиці
держави.
15.Проблеми розвитку сільських територій в аграрній політиці держави.
16.Освітнє та наукове забезпечення сільськогосподарського виробництва
України.
17. Виробничі квоти як захід аграрної політики держави.

18.Прямі цінові субсидії виробникам.
19.Основні
інструменти
ринкової
політики
та
підтримки
цін
сільськогосподарської продукції у ЄС.
20.Аграрна політика в умовах розширення ЄС: реформа Фішлера.
21.Загальні тенденції розвитку аграрної політики країн-експортерів
агропродовольчої продукції
22.Державна підтримка доходів фермерів у Канаді.
23.Особливості регулювання ринків сільськогосподарської продукції у Канаді.
10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Підсумкова оцінка за аудиторну роботу виставляється вкінці семестру,
після закінчення проведення аудиторних занять з курсу. Це – оцінка участі
студента у практичних заняттях та присутності на лекціях. Накопичені оцінки
під час проведення різних видів аудиторних робіт надають правомірність такої
форми атестації.
Бальна оцінка за кожну частину курсу виставляється при проведенні
поточного контролю знань і викладач обов’язково інформує студента про
результати оцінювання.
Підсумкова оцінка за самостійну роботу – це оцінка результату виконання
студентами індивідуальних завдань з курсу. Оцінка за самостійну роботу
входить в поточний контроль і виставляється в журнал викладача.
Максимально можлива кількість умовних балів за навчальні заняття
студента становить 70% (коефіцієнт 0,7).
Іспит, як форма підсумкового контролю, проводиться як контрольний
захід і є обов’язковим для всіхстудентів. Максимально можлива кількість
умовних балів за екзамен становить 30% (коефіцієнт 0,3).
Студент допускається до іспиту за результатами поточного контролю знань
з дисципліни, якщо він набрав мінімальну кількість балів – 35.
Форма проведення заліку та іспиту – тестова.
Поточне тестування та самостійна робота (VII семестр)
Контроль 1
Т1

Т2

5

6

Т3
6

Т4
6

Контроль 2
Т5
6

Т6

Т7 Т8 Т9

6

5

6

Т10

6

6

Т11
6

Т13
5

Т14
10

20

Т16
5

Т17
10

Т18
5

Т19
10

30

100

Підсумковий
тест
(іспит)

Сума

30

100

6

Контроль 2
Т15

Сума

Т12

Поточне тестування та самостійна робота (VIIІ семестр)
Контроль 1

Підсумковий
тест
(іспит)

Т20
5

11. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами
контрольних заходів:
• поточний
контроль
–
загальна
відповідність
заявленим
компетентностям за результатами практичних та семінарських занять
– 50 балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді,
повідомлення на задану тему та ін. та письмовий контроль:
контрольна робота в письмовій формі, реферат, виклад матеріалу на
задану тему в письмовому вигляді та ін.);
• рубіжний контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 20
балів;
• підсумковий контроль, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів.
Якщо студент протягом семестру набрав (отримав) менше 35 балів, він до
заліку (іспиту) не допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній
кількості балів за підсумками поточного та рубіжного контролів є
виконання студентом підсумкової контрольної роботи.
12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Яремчук Н.В., Березюк С.В. Аграрна політика та земельні відносини:
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації
самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету
економіки та підприємництва (бакалаврського) освітнього ступеня галузі
знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Аграрна політика та
земельні відносини» (Частина І) / Яремчук Н.В., Березюк С.В. – Вінниця
ВЦ ВНАУ, 2020. – 73 с.
2. Яремчук Н.В., Березюк С.В. Аграрна політика та земельні відносини:
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації
самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету
економіки та підприємництва (бакалаврського) освітнього ступеня галузі
знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Аграрна політика та
земельні відносини» (Частина ІІ) / Яремчук Н.В., Березюк С.В. – Вінниця
ВЦ ВНАУ, 2020. – 45 с.
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5. Закон України ”Про особисте селянське господарство” № 742-IVвід
15.05.2003
6. Закон України “Про державну підтримку сільського господарства
України” №1877-IV від 24 червня 2004 року.
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