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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Анотація до курсу 

Дисципліна «Економіка світового сільського господарства» передбачає логіко-
конструктивне пояснення закономірностей розвитку економіки сучасного сільського 
господарства різних країн і регіонів світу в умовах глобалізації світової економіки. 
Розкриваються питання ресурсного забезпечення галузі, державної підтримки сільського 
господарства у розвинутих державах, оцінки ефективності аграрного виробництва і 
кон’юнктури світових ринків продукції рослинництва і тваринництва. Також особливу 
увагу приділено впливу глобального потепління на розвиток економіки світового 
сільського господарства, органічного землеробства і продовольчої безпеки на планеті. 

 
2. Мета та цілі курсу 

Метою навчальної дисципліни є підготовка фахівців «нової генерації», які були б 
здатні орієнтуватись в актуальних проблемах глобальної продовольчої системи, на основі 
чого приймати обґрунтовані рішення для підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних агропромислових підприємств як на внутрішньому так і зовнішньому ринках. 
Це дозволить не лише забезпечити високу дохідність вітчизняного агарного бізнесу, але й 
вирішити проблему забезпечення населення якісними і безпечними продуктами 
харчування за помірними цінами.  

3. Набуття компетентностей 

Компетентності  
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК№3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 



ЗК№4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК№9 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 
ЗК№13 Здатність працювати в міжнародному контексті 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
ФК№2 Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення 

предметної області сучасного маркетингу 
ФК№3 Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для 

інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому 
середовищі 

ФК№10 Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в 
ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо 
підвищення їх ефективності. 

(вибрати із ОП на сайті університету) 
 

4. Програмні результати навчання 
ПРН Зміст 

ПРН№12 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН№14 Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 
обґрунтовані маркетингові рішення. 

ПРН№19 Оцінювати та аналізувати стан та закономірності розвитку 
міжнародного середовища 

ПРН№23 Виконувати дослідження середовища міжнародного бізнесу, 
аналізувати ситуацію на світовому ринку товарів та послуг, 
визначати особливості та маркетингову програму виходу 
підприємства на зовнішні ринки 

(вибрати із ОПП на сайті університету) 
 

5.  Розподіл годин 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна 
робота 

К-сть годин 15 30 45 

 

6. СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні 
роботи/ 

самостійні 
роботи) 

Результати навчання Завдання Оцінювання, 
бали 

2 семестр 
Модуль 1. РОЛЬ ТА ОСНОВНІ СКЛАДОВІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СУЧАСНОГО СВІТОВОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 50 

Тема 1 
Сільське господарство – 

ключовий фактор розвитку 
світової економіки 

2/2/4 
Після вивчення 1 модуля 
студент повинен знати: 
роль сільського 
господарства у світовій 
економці; забезпеченість 
сільського господарства 
різних країн та регіонів 
земельними, трудовими і 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  

 
Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 

Тема 2 
Земельні ресурси у 

світовому сільському 
господарстві 

2/2/4 



Тема 3 
Трудові ресурси у світовому 

сільському господарстві 
2/2/4 

матеріальними ресурсами; 
вміти: визначати тип 
країни згідно частки 
аграрного сектору; 
розраховувати рівень 
забезпеченості та 
економічної ефективності 
використання земельних, 
трудових і матеріальних 
ресурсів у с.г. різних 
країн; 

Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. Тема 4 

Матеріально-технічна база 
сільського господарства 

світу 
-/2/4 

Модуль 2. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ, ОЦІНКА 
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА 

СВІТОВІ ПРОДОВОЛЬЧІ РИНКИ 
50 

Тема 5.  
Державна підтримка 

сільського господарства у 
країнах світу 

 

3/4/4 

Після вивчення 2 модуля 
студент повинен знати: 
відмінності у державній 
підтримці сільського 
господарства розвинених 
країн і країн, що 
розвиваються; економічну 
ефективність виробництва 
різних видів аграрної 
продукції в країнах світу; 
організаційні форми с.-г. 
виробництва в різних 
державах; кон’юнктуру 
світових ринків продукції 
рослинництва і 
тваринництва; рівень 
продовольчої безпеки у 
світі; гарантування якості і 
безпеки продовольства у 
світі; вплив глобальних 
змін клімату на розвиток 
економіки світового 
сільського господарства; 

вміти: визначати 
розмір державної 
підтримки с.г. виробника в 
різних країнах; 
обчислювати беззбитковий 
обсяг виробництва 
продукції с.-г. 
підприємством; 
аналізувати тенденції на 
світових ринках основної 
продукції рослинництва і 
тваринництва. 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 6.  
Економічна оцінка 

беззбитковості виробництва 
аграрної продукції 

 

2/2/2 

Тема 7.  
Організаційні форми 

сільськогосподарського 
виробництва в країнах світу  

2/2/3 

Тема 8.  
Світовий ринок продукції 

рослинництва 
-/4/4 

Тема 9.  
Світовий ринок продукції 

тваринництва 
-/4/4 

Тема 10.  
Глобальна продовольча 

безпека 
2/2/4 

Тема 11.  
Якість і безпека продуктів 

харчування у світі 
-/2/4 

Тема 12.  
Глобальне потепління та 
його вплив на сільське 

господарство 
-/2/4 

Можливість 
отримання 
додаткових балів: 

Додаткові бали можна отримати за підготовку 
доповіді та участь в студентській конференції, 
публікацію статті, участь у 1 турі Всеукраїнської 
олімпіади  

до 10 балів 

Всього за 2 семестр 15/30/45 - - 
70 

100*0,7 
(максимум 70 балів) 

 
Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 
та перескладання: 

Студент повинен здавати усі роботи у заплановані терміни. За 
роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних 



причин,  знижується бал. Перескладання модульної контрольної 
роботи відбувається за наявності поважних причин (лікарняний, 
міжнародне стажування, індивідуальний графік) і дозволяється у 
терміни до закінчення наступного модульного контролю.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

При виконанні всіх видів навчальних робіт студент повинен 
дотримуватись політики академічної доброчесності. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування лекційних та практичних (семінарських) занять є 
обов’язковим для всіх студентів. За об’єктивних причин, 
визначених Положенням про навчальний процес НУБіП, 
навчання може відбуватись відповідно до індивідуального 
навчального плану, затвердженого у визначеному порядку.  

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 
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