
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Навчально-науковий інститут денної освіти 
СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни  

«Міжнародний агробізнес»  
на 2022-2023 навчальний рік 

Курс  та семестр вивчення   4 курс, 2 семестр  

Освітня програма / спеціальність   

Спеціальність    

Галузь знань    

Ступінь вищої освіти Бакалавр   

 

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну, науковий 

ступінь, вчене звання, 

 посада  

Ткаченко А.С. 

Директор інституту денної освіти   

 

Контактний телефон +380501477401  

Електронна адреса alina_biaf@ukr.net  
Розклад навчальних занять   http://schedule.puet.edu.ua/   

Консультації  он-лайн, електронною поштою з 10.00 до 17.00 (пн-

пт) 

Сторінка дистанційного курсу    https://el.puet.edu.ua/ 

 

Опис навчальної дисципліни  

Мета вивчення навчальної 

дисципліни  

Набути майбутнім фахівцям теоретичних знань  і практичних навичок , 

необхідних ведення аграрного бізнесу на міжнародному ринку  

Тривалість  5 кредитів ЄКТС/150 годин (аудиторні заняття 60  год., лекційні – 20 

годин, практичні – 40 годи,  самостійна робота 90 год).  

Форми та методи навчання  Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза 

розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю  

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з 
індивідуальними проєктами та їх обговорення; тестування; поточна 

контрольна  робота  

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання Наявність знань з основ підприємництва, основ митної справи, аналізу 

зовнішніх ринків, експорту товарів, митного регулювання   

Мова викладання Українська  

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання  

Програмні результати навчання  Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач  

Використовувати базові знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного 

мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях. 

Застосовувати набуті знання для виявлення, 

постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних джерел для формування 

банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 
Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин для забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових 

Критичне осмислення теоретичних засад 

підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності. 

 Здатність обирати та використовувати відповідні 

методи, інструментарій для обґрунтування рішень 

щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур.  

Здатність здійснювати діяльність у взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин 

Здатність до організації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємницьких, торговельних і 
біржових структур 

mailto:alina_biaf@ukr.net


структур.  

 

Тематичний план навчальної дисципліни  

Назва теми Види робіт  Завдання самостійної роботи у 

розрізі теми  

Модуль 1.   . Вивчення європейського законодавства у галузі безпечності харчових продуктів 

Тема1. Світова продовольча 

безпека 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

  

Вивчення  звітів FAO ВООЗ зі 

світової продовольчої безпеки та 

виконати презентацію  

Тема 2 . Тенденції світового 

продовольчого ринку  

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

Вивчення   звітів FAO ВООЗ  із 

розвитку продовольчого ринку та 

виконати SWOT-аналіз розвитку 

продовольчого ринку за 

визначеним регіоном  

Тема 3. Продовольчий маркетинг  

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

Опрацювання теми «Особливості 
попиту на продовольчі товари», 

розроблення аналізу попиту 

споживачів за визначеною групою 

товарів.   

Тема 4. Організаційна структура 

агробізнесу  

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

Вивчення форм і методів 

державного регулювання 

агробізнесу та програм державної 

підтримки агробізнесу    

Тема 5. Бізнес-планування 

аграрного бізнесу 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 
обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

Представлення бізнес-ідеї 

створення аграрного підприємства  

Тема 6. Агробізнес у розвинених 

країнах  

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

Презентація проектів по 

найбільшим агропідприємствах у 

розвинених країнах  

 

Інформаційні джерела  

1. Food safety: overview / An official website of the European Union. – Available at 

https://ec.europa.eu/food/overview_en 

2. Legislation / An official website of the European Union. – Available at 

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/legislation_en  

3. Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on 
official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on 

animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, 

(EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 

2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 

and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 

2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and 

of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 

97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation) // Official Journal of the European 

Union. – Available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625  

https://ec.europa.eu/food/overview_en
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/legislation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625


4. Commission Delegated Regulation (EU) 2019/624 of 8 February 2019 concerning specific rules 

for the performance of official controls on the production of meat and for production and relaying areas of live 

bivalve molluscs in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council // 

Official Journal of the European Union. – Available at https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0624  

5. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ukrstat.gov.ua/  

6. 2. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/  

7.  Офіційний сайт Світової організації торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://wto.in.ua 

8. Керівні принципи ОЕСР-ФАО для відповідальних ланцюгів постачання 

сільськогосподарської продукції   [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ncp.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/06/Kerivni-principi-OECP-FAO.pdf  

 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни  

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості 

балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних 

робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі 

заняття.  

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

(Moodle) за погодженням із провідним викладачем.  

 Політика зарахування результатів неформальної освіти:  наявність сертифікату з онлайн курсу  
Open Agro University дає право отримати оцінку з навчальної дисципліни 

https://oau.kernel.ua/?utm_source=News&utm_medium=Site&utm_campaign=Newspost  

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт Максимальна 

кількість балів  

Тема  1.  Відвідування занять (5 балів); тестування  (5 балів);   завдання самостійної 

роботи (5 балів);      

15 

Тема 2.  Відвідування занять (5 балів); тестування  (5 балів);   завдання самостійної 

роботи (5 балів);      

15 

Тема 3 Відвідування занять (5 балів); тестування  (5 балів);   завдання самостійної 

роботи (5 балів);      

15 

Тема 4 Відвідування занять (5 балів); тестування  (5 балів);   завдання самостійної 

роботи (5 балів);      

15 

Тема 5.  Відвідування занять (5 балів); тестування  (5 балів);   завдання самостійної 

роботи (5 балів);  поточна модульна робота  (10 балів)   

15 

Тема 6. Відвідування занять (5 балів); тестування  (5 балів);   завдання самостійної 

роботи (5 балів);      

15 

 Pазом  100 
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Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 


