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Celem przedmiotu jest:
- przedstawienie zagadnień ewolucji formy organizacyjnej gospodarki żywnościowej;
- zapoznanie z podstawowymi pojęciami, specyfiką i organizacją produkcji oraz obrotu w gospodarce żywnościowej;

Założenia i cele
12)
przedmiotu :

- wskazanie powiązań organizacyjnych i zależności ekonomicznych w obrębie poszczególnych branż gospodarki żywnościowej;
- objaśnienie kategorii ekonomicznych, metod pomiaru wyników produkcyjnych i ekonomicznych oraz identyfikacja czynników
kształtujących ich poziom w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym.
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b) liczba godzin (stacjonarne i
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A.

T

wykłady

Historyczny proces kształtowania współczesnej gospodarki żywnościowej. Ewolucyjne przemiany w zakresie udziału rolnictwa w
wartości finalnych produktów żywnościowych. Zakres ekonomiki gospodarki żywnościowej. Podstawowe pojęcia, specyfika i
organizacja produkcji oraz obrotu w gospodarce żywnościowej. Branże i łańcuchy żywnościowe w gospodarce żywnościowej.
Ogniwa gospodarki żywnościowej tworzące jej strukturę. Pojęcie produkcji oraz metody pomiaru wyników produkcyjnych w
rolnictwie i przetwórstwie spożywczym. Czynniki kształtujące warunki ekonomiczne dla działalności produkcyjnej w rolnictwie i
przetwórstwie spożywczym. Zasoby produkcyjne w gospodarce żywnościowej oraz ich wkład w procesy wytwarzania. Dochody i
konkurencyjność w gospodarce żywnościowej. Regulacje i ich rola w gospodarce żywnościowej. Pojęcie bezpieczeństwa
żywnościowego.
Pełny opis przedmiotu15):
B.

ćwiczenia

Omówienie organizacji i specyfiki głównych branż w gospodarce żywnościowej (branża mięsna, mleczarska, zbożowa,
cukrownicza, owocowo-warzywna, ziemniaczana, olejarska) oraz warunków ekonomicznych dla działalności gospodarczej w
obrębie poszczególnych branż. Ocena korzyści wynikających z integracji faz produkcyjnych w obrębie branż gospodarki
żywnościowej. Analiza wyników produkcyjnych i wskazanie czynników kształtujących ich poziom w rolnictwie i przetwórstwie
spożywczym. Bilanse produktów i ich przydatność. Charakterystyka zasobów produkcyjnych w gospodarce żywnościowej.
Dochody i czynniki kształtujące ich poziom w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Analiza tendencji w konsumpcji żywności,
rozpoznawanie ich przyczyn oraz wpływu na kierunki rozwoju gospodarki żywnościowej.
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