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1. Опис навчальної дисципліни та інформація про розробника 

 

Назва навчальної 

дисципліни 

Міжнародний агробізнес 

Назва структурного 

підрозділу 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 

Контактні дані 

розробника 

Викладач: Самойлик Юлія, доктор економічних наук, доцент 

Контакти: ауд. 473, навчальний корпус № 4, e-mail: 

iuliia.samoilyk@gmail.com, тел. 0665266704, 

https://www.pdaa.edu.ua/people/samoylyk-yuliya-vasylivna 

Рівень вищої освіти Другий магістерський рівень 

Спеціальність для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійних програм 

Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та 

інформаційних технологій 

Передумови для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни «Міжнародний 

агробізнес» є навчальні дисципліни, які мають бути вивчені 

здобувачами вищої освіти раніше:  

Для здобувачів вищої освіти ОПП «Маркетинг»: 

«Стратегічний маркетинг», «Логістичний менеджмент», 

«Управління маркетингом в аграрних підприємствах», «Інноваційний 

розвиток підприємства» 

Для здобувачів вищої освіти ОПП «Економіка підприємства»: 

«Економічна діагностика», «Конкурентоспроможність 

підприємства», «Економічне управління підприємством» 

Для здобувачів вищої освіти ОПП «Бізнес-адміністрування»: 

«Маркетинговий менеджмент», «Управління підприємством у 

бізнес-середовищі», «Стратегічний менеджмент» 

Для здобувачів вищої освіти ОПП «Менеджмент організацій»: 

«Менеджмент організацій», «Управління потенціалом 

підприємства», «Економічна діагностика» 

Для здобувачів вищої освіти ОПП «Підприємництво»: 

«Конкурентоспроможність підприємства», «Біржовий аграрний 

ринок», «Управління бізнес-процесами» 

Для здобувачів вищої освіти ОПП «Зв’язки з громадськістю»: 

«Дорадництво», «Стратегічне планування в діяльності органів 

влади» 

Вивчення курсу базується на законах України, указах Президента 

України, постановах Кабінету Міністрів України та інших 

нормативних актах та документах, які регулюють та впливають на 

міжнародний агробізнес. 

 

 

 

Заплановані результати навчання 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування професійних компетентностей та 

системи знань бізнес-процесів, що відбуваються на аграрному міжнародному ринку та 

пріоритетів його розвитку; формування навиків щодо оцінювання бізнес-середовища на 

міжнародних ринках; виявлення особливостей ведення аграрного бізнесу в різних країнах; 

оцінювання конкурентоспроможності та потенціалу розвитку національних виробників на 

міжнародних ринках в умовах економічної глобалізації. 

mailto:iuliia.samoilyk@gmail.com
https://www.pdaa.edu.ua/people/samoylyk-yuliya-vasylivna
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Основні завдання навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

системи знань що сучасного стану, перспектив розвитку міжнародного агробізнесу та галузевий 

пріоритетів в аграрній сфері з точки зору розвитку міжнародного бізнесу; основних принципів 

ефективного ведення міжнародного агробізнесу; методів оцінювання зовнішнього середовища 

та ризиків виходу на зовнішній ринок; методів обґрунтування міжнародних проектів в аграрній 

сфері; методів маркетингового аналізу та дослідження міжнародних аграрних ринків; підходів 

щодо оцінювання глобалізаційних впливів на міжнародний агробізнес. 

 

Компетентності: 

 

ЗК 1. Здатність проводити дослідження економічних та суспільних явищ і процесів у 

сфері міжнародного агробізнесу з урахуванням причинно-наслідкових зв’язків, що виникають у 

процесі здійснення господарської діяльності на різних рівнях. 

ФК 1. Здатність обґрунтовувати доцільність виходу на міжнародний ринок з певним 

видом аграрної продукції з урахуванням особливостей аграрної політики країн партнерів та 

потенціалу національного ринку, а також формувати конкурентні переваги відносно внутрішніх 

та міжнародних конкурентів в умовах економічної глобалізації 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Вміти приймати управлінські рішення щодо вибору вектора розвитку суб’єкта 

господарювання аграрного ринку в міжнародному середовищі в умовах глобалізації економіки. 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Міжнародний агробізнес в системі економічних відносин 

Тема 2. Глобалізаційні впливи на міжнародний агробізнес 

Тема 3. Особливості міжнародного аграрного ринку та його інфраструктури 

Тема 4. Розвиток агропродовольчого сектору економіки 

Тема 5. Планування та організація міжнародного агробізнесу 

Тема 6. Міжнародна аграрна політика 

Тема 7. Агропромислова інтеграція та кооперація 

Тема 8. Міжнародний маркетинг та логістика в агробізнесі 

 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 120 год 

Кількість кредитів 4,0 

Форма семестрового контролю залік 
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Оцінювання результатів навчання 

ПРН Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1. 

Вміти приймати 

управлінські 

рішення щодо 

вибору вектора 

розвитку суб’єкта 

господарювання 

аграрного ринку в 

міжнародному 

середовищі в 

умовах 

глобалізації 

економіки. 

 

словесні методи: лекція, бесіда, опитування 

наочні методи: демонстрування, ілюстрування 

практичні методи: вправи, практичні роботи, 

робота з навчально-методичною літературою:  

а) конспектування, д) підготовка реферату,  

методи самостійної роботи вдома: завдання 

самостійної роботи 

робота під керівництвом викладача: виконання 

практичних завдань 

методи формування пізнавальних інтересів: 

створення ситуації інтересу; ситуації новизни 

навчального матеріалу; метод використання 

життєвого досвіду; навчальні дискусії для 

вирішення проблемної ситуації 

методи усного контролю: обговорення 

теоретичних питань, доповіді, дискусії 

методи письмового контролю: письмове 

виконання практичних  завдань 

тестовий контроль: розв’язування тестів 

інтерактивні методи: дискусії, диспути, 

проектування професійних ситуацій; мозковий 

штурм, «мікрофон» 

комп’ютерні і мультимедійні методи: 

використання мультимедійних презентацій; 

дистанційне навчання. 

- розв’язування 

тестів;  

- доповідь/реферат; 

- презентація; 

- виконання завдань 

самостійної роботи 

(письмове виконання 

практичного 

завдання, глосарій); 

 

 

Критерієм успішного навчання є досягнення здобувачем вищої освіти мінімальних 

порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання. 

 

Критерії успішного опанування програмних результатів навчання 

Програмні результати навчання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

навчальної 

дисципліни, % 

Максимальна 

кількість балів  

 

Мінімальний 

пороговий рівень 

оцінок балів 

ПРН 1. Вміти приймати 

управлінські рішення щодо вибору 

вектора розвитку суб’єкта 

господарювання аграрного ринку в 

міжнародному середовищі в умовах 

глобалізації економіки. 

 

100 100 60 

Разом 100 100 60 
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Одним із обов’язкових елементів освітнього процесу є систематичний поточний контроль 

оволодіння компетентностями та підсумкова оцінка рівня досягнення програмних результатів 

навчання. 

Форми оцінювання результатів навчання 

Програмні 

результати 

навчання 

Форма оцінювання 

Опитування, 

участь у 

дискусії 

Розв’язуванн

я тестів 

Доповідь/ 

реферат 
Презентація 

Виконання 

завдань сам. 

роб. 
Мін 

к-сть 

балів 

Макс 

к-сть 

балів 

Мін 

к-сть 

балів 

Макс 

к-сть 

балів 

Мін 

к-сть 

балів 

Макс 

к-сть 

балів 

Мін 

к-сть 

балів 

Макс 

к-сть 

балів 

Мін 

к-сть 

балів 

Макс 

к-сть 

балів 

ПРН 1. 

Вміти приймати 

управлінські 

рішення щодо 

вибору вектора 

розвитку суб’єкта 

господарювання 

аграрного ринку в 

міжнародному 

середовищі в 

умовах 

глобалізації 

економіки. 

10 16 10 16 8 14 8 14 24 40 

Всього 10 16 10 16 8 14 8 14 24 40 

 

 
Форми, шкала та критерії оцінювання результатів навчання при проведенні поточного 

контролю успішності здобувачів вищої освіти: 

 

 розв’язування тестів (по кожній темі 10 тестових завдань). Бали: від 0-2 (по 0,2 балів 

за кожну правильну відповідь); 

 опитування, участь у дискусії – протягом вивчення дисципліни здобувач вищої 

освіти для засвоєння програмного результату навчання беруть участь в опитуванні та дискусії 

по кожній темі. Бали: 0-2. 

2 – здобувач вищої освіти цілком повно відповідає на поставлені питання та повністю 

володіє матеріалом щодо результату навчання за темою дискусії 

1 – здобувач під час відповідей не повністю володіє матеріалом щодо результату 

навчання за темою дискусії; 

0 – здобувач вищої освіти не відповідає на жодне поставлене питання; 

 підготовка доповіді, реферату – протягом вивчення навчальної дисципліни студент 

обов’язково виконує по програмному результату навчання за будь якою темою на вибір 1 

доповідь, 1 реферат (всього за курс – 1 доповідь, 1 реферат). Бали: 0-5: 
4,5-5 бали – проблема, яка розглядається в рефераті, викладена повно, послідовно, 

логічно; список використаних джерел 5-6 позицій, відповідає діючому стандарту оформлення 
бібліографії: здобувач при захисті реферату повністю демонструє засвоєний результат навчання 
за темою реферату; 

3-4,5 – тема реферату викладена досить повно, але є певні недоліки щодо відповідності 
результату навчання, логіці викладу; бібліографічний список нараховує 4-5 джерел, відповідає 
сучасним правилам, але містить певні помилки, здобувач при захисті реферату не повністю 
володіє матеріалом щодо результату навчання за темою реферату; 

0-3 – тема реферату нерозкрита або ж повністю не розкриває заявлений результат 
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навчання, у бібліографічному списку менше 2 наукових джерел, і він подається не за сучасними 
правилами, здобувач відмовляється від захисту.  

 підготовка презентації – протягом вивчення навчальної дисципліни студент 

обов’язково виконує по програмному результату навчання за будь-якою темою на вибір 2 

презентації (всього за курс – 2 презентації). Бали: 0-7: 
6-7 балів – зміст презентації відповідає темі та результату навчання, за яким вона 

виконується; наявність творчого оформлення презентації; якісно підготовлена практична 
розробка, дотримані всі вимоги щодо технічного й естетичного оформлення роботи і 
орфографічного стандарту, наявності електронного (на носієві) матеріалу презентації. 

2-5 балів – наявність незначних недоліків у відповідності теми презентації заявленому 
результату навчання, виконанні презентації та її оформленні. 

0-2 бали – наявність суттєвих недоліків або ж повній невідповідності теми презентації 
результату навчання, вимогам щодо обсягу, оформлення та викладу змісту презентації. 

– виконання завдань зі самостійної роботи здобувач виконує за всіма темами з 

дисципліни. Бали: 0-5: 

– 0-3 – за виконання письмового практичного завдання, що повністю розкриває 

засвоєний результат навчання; 

– 0-2 – за виконання глосарію за термінами теми та результату навчання.  

 

Форма проведення семестрового контролю згідно з робочим та навчальним планом – 

залік.  

 

Політика оцінювання 

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.  

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. 
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Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 

Назва теми   

Форми оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти 

Разом Опитування, 

участь у 

дискусії 

Розв’я-

зування  

тестів 

Доповідь/ 

реферат 

Презен-

тація 

Викон. завдань 

самостійної 

роботи 

Тема 1. 

Міжнародний 

агробізнес в 

системі 

економічних 

відносин 

2 2  7* 5 16 

Тема 2. 

Глобалізаційні 

впливи на 

міжнародний 

агробізнес 

2 2 7*  5 16 

Тема 3. 

Особливості 

міжнародного 

аграрного ринку та 

його 

інфраструктури 

2 2   5 9 

Тема 4. Розвиток 

агропродовольчого 

сектору економіки 

2 2   5 9 

Тема 5. 

Планування та 

організація 

міжнародного 

агробізнесу 

2 2  7* 5 16 

Тема 6. 

Міжнародна 

аграрна політика 

2 2 7*  5 16 

Тема 7. 

Агропромислова 

інтеграція та 

кооперація 

2 2   5 9 

Тема 8. 

Міжнародний 

маркетинг та 

логістика в 

агробізнесі 

2 2   5 9 

Всього 16 16 14 14 40 100 

Разом           100  
 * - протягом вивчення навчальної дисципліни студент обов’язково виконує по програмному результату 

навчання за будь якою темою на вибір 1 доповідь, 1 реферат та 2 презентації (всього за курс – 1 доповідь, 1 

реферат, 2 презентації). Тестування і виконання завдань зі самостійної роботи обов’язкове по всім темам. 
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