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Передмова

Передмова

Основною складової економічної політики будь-якої країни
світу є аграрна політика, яка характеризується своєю специфікою,
особливостями та умовами реалізації. Але метою сучасної аграрної
політики незмінно залишається гарантія продовольчої безпеки в
умовах зростаючої конкуренції на світовому ринку за кращі умови
збуту, розширення потреб і вимог населення щодо якісної
продукції, змін глобального масштабу, пов’язаних з кліматичними ті
іншими чинниками. Аграрною політикою визначаються стратегічні
завдання в економічній сфері – створення ефективного
агропродовольчого виробництва; в соціальній – підвищення
добробуту та якості життя сільського населення і створення
сприятливих умов для розвитку а сільських територій; в екологічній
– збереження природних ресурсів, екологізація сільського
господарства і сільського розвитку на засадах впровадження
інноваційних ресурсозберігаючих технологій та інших досягнень
НТП.
Спільна аграрна політика Європейського Союзу, враховуючи
традиційність завдань, на початку третього тисячоліття формується
під егідою Цілей сталого розвитку на найближчі 15 років (2016-2030
рр.). Сільське господарства Європейського Союзу відіграє ключову
роль у досягненні усього комплексу цілей в сфері сталого розвитку
та важливим інструментом для боротьби зі змінами клімату.
В центрі уваги аграрної політики ЄС знаходяться такі питання,
як підтримка рівня доходів фермерів і їх добробут, раціональне
використання природного потенціалу (земельного, водного,
лісового), збереження і відтворення природних ресурсів,
біоенергетичні
технології,
інвестиційна
привабливість,
диверсифікація бізнесу у сільській місцевості, безперервність
інноваційного розвитку, ефективність управління в умовах
глобальних викликів. Наявність виробничих, соціальних та
екологічних аспектів в аграрній політиці нового зразка зумовили
мету монографії: «Аграрна політика Європейського Союзу: виклики
та перспективи» – аналіз основних тенденцій становлення Спільної
аграрної політики ЄС в історичному ракурсі з врахуванням вимог
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глобалізації й оцінка існуючих можливостей адаптації національної
політики до основних засад європейської аграрної політики.
Проблеми та здобутки Спільної аграрної політики ЄС знайшли
своє відображення у змісті монографії. Зокрема, структура
монографії складається з п’яти розділів, в яких науково-методично
викладені питання щодо економічної сутності процесів
європейської інтеграції, пріоритетів розвитку ЄС на сучасному етапі
(Розділ 1. ЄС: від витоків до стратегії «Європа 2020»),; підходів до
реформування Спільної аграрної політики на період 2025-2030 років
з врахуванням досягнень попередніх етапів реформ та досвіду
окремих країн-членів ЄС (Розділ 2. САП ЄС: досвід і сучасна модель);
нових стратегічних векторів в європейській політиці сільського
розвитку (Розділ 3. Політика сільського розвитку ЄС); сучасних
форм господарювання в сільському господарстві та видів діяльності
в аграрному бізнесі (Розділ 4. Агробізнес Європейського Союзу);
екологізації сільського господарства як прерогативи аграрної
політики Європейського Союзу (Розділ 5. Екологічне сільське
господарство ЄС та стандарти якості і безпеки харчових
продуктів). Наукова новизна монографії визначається ще
недостатнім вивченням сучасного стану, переваг та недоліків
Спільної аграрної політики ЄС, які слід вважати предметом для
обговорення і засвоєння при визначенні орієнтирів формування
майбутньої аграрної політики України в умовах євроінтеграційної
перспективи.
Монографія є науковою працею колективу вітчизняних
вчених. Проблематика досліджень сформульована з різних точок
зору, під кутом багатогранності авторських поглядів. У монографії
використані різні методи досліджень, як загальнонаукові
(діалектичний, історичний, аналізу і синтезу), так і спеціальні
(економічні) методи, серед яких монографічний, аналітичностатистичний, розрахунковий, математичного моделювання тощо).
Безсумнівним здобутком монографічного дослідження є поєднання
авторських підходів до висвітлення комплексу завдань Спільної
аграрної політики, яка слугує прикладом високоефективної
соціальноорієнтованої моделі європейського господарювання на
високому рівні світових стандартів сільськогосподарського
виробництва і життєзабезпечення сільських територій.
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