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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Курс спрямований на отримання студентами знань про суб’єктів та основні напрями 

аграрної політики (зокрема, міжнародні аспекти такої політики) найрозвинутіших в 

аграрному відношенні країн, що входять в Організацію економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР). Завданнями є формування у студентів системного уявлення щодо 

особливостей аграрної політика розвинутих країн світу та навчитися аналізувати її 

сучасний стан і оцінювати перспективи її подальшого розвитку з метою використання 

досвіду розвинутих країн світу у вирішенні питань міжнародного співробітництва України 

в аграрній сфері. 
 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 
(лекції/се

мінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

2 семестр 

Модуль 1 

Тема1. 

Загальна 

характеристика 

аграрної політики 

розвинутих країн 

світу 

 

 

3/3 

Мати структуроване уявлення 

про аграрний сектор 

розвинутих країн світу. 

Розуміти суть і функції 

аграрної політики та аграрні 

аспекти діяльності Організації 

економічного співробітництва 

та розвитку. Аналізувати 

загальні тенденції аграрної 

політики розвинутих країн 

світу на сучасному етапі. 

Знати програми підтримки 

сільського господарства. 

Аналізувати вплив Світової 

організації торгівлі на аграрну 

політику розвинутих країн 

світу та міжнародні екологічні 

угоди та їх вплив на аграрну 

Опрацюва

ння 

літератур

и для 

семінарсь

кого 

заняття. 

Самостій

на робота 

з 

електронн

ими 

ресурсам

и 

(зокрема 

elearn ) 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 



політику розвинутих країн 

світу.  

Тема 2. 

Становлення та 

розвиток 

Спільної аграрної 

політики 

Європейського 

Союзу 

1/2 Характеризувати структура 

аграрного сектору 

Європейського Союзу та 

провідних держав ЄС. Знати 

інституції Європейського 

Союзу, що здійснюють 

Спільну аграрну політику, та 

органи урядової влади 

окремих держав – членів 

Європейського Союзу, що 

здійснюють аграрну політику. 

Знати етапи еволюції Спільної 

аграрної політики ЄС.  

Опрацюва

ння 

літератур

и для 

семінарсь

кого 

заняття. 

Самостій

на робота 

з 

електронн

ими 

ресурсам

и 

(зокрема 

elearn ) 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Семінарське 

заняттяа в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 3.  

Сучасний стан та 

перспективи 

Спільної аграрної 

політики 

Європейського 

Союзу 

 

1/2 Аналізувати структурна 

модернізацію САП ЄС як 

відповідь на виклики 

глобалізації, розвиток 

сільських територій як 

важливий напрям аграрної 

політики Європейського 

Союзу. Розуміти відносини 

Європейського Союзу з 

міжнародними організаціями в 

аграрній сфері. 

Характеризувати вплив 

Світової організації торгівлі 

на Спільну аграрну політику 

Європейського Союзу. Знати 

перспективи адаптації 

Спільної аграрної політики ЄС 

до нових умов. 

 

Опрацюва

ння 

літератур

и для 

семінарсь

кого 

заняття. 

Самостій

на робота 

з 

електронн

ими 

ресурсам

и 

(зокрема 

elearn ) 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Модульний 

контроль 1 

  тести Модульний 

контроль в 

elearn: від 0 

до 30 балів 

Модуль 1 

Тема 4. 

 Аграрна політика 

США та Канади 

1/2 Характеризувати аграрного 

сектору США та Канади. 

Знати систему управління 

аграрним сектором США та 

Канади на федеральних та 

місцевих рівнях. Розуміти 

особливості регулювання 

аграрної сфери США та 

Канади на сучасному етапі. 

 

Опрацюва

ння 

літератур

и для 

семінарсь

кого 

заняття. 

Самостій

на робота 

з 

електронн

ими 

ресурсам

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Семінарське 

заняттяа в 

elearn: від 0 

до 10 балів 



и 

(зокрема 

elearn ) 

Тема 5. 

 Аграрна політика 

Австралії та 

Нової Зеландії 

1/2 Характеризувати аграрний 

сектор Австралії та Нової 

Зеландії. Знати органи 

управління аграрним сектором 

Австралії та Нової Зеландії. 

Розуміти механізми 

регулювання аграрного 

сектору Австралії та Нової 

Зеландії. 

 

Опрацюва

ння 

літератур

и для 

семінарсь

кого 

заняття. 

Самостій

на робота 

з 

електронн

ими 

ресурсам

и 

(зокрема 

elearn ) 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Семінарське 

заняттяа в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 6. 
Аграрна політика 

Японії та 

Південної Кореї 

1/2 Характеризувати аграрний 

сектор Японії та Південної 

Кореї. Знати органи 

управління аграрним сектором 

Японії та Південної Кореї. 

Розуміти особливості 

державного регулювання 

аграрної сфери Японії та 

Південної Кореї на сучасному 

етапі. 

 

Опрацюва

ння 

літератур

и для 

семінарсь

кого 

заняття. 

Самостій

на робота 

з 

електронн

ими 

ресурсам

и 

(зокрема 

elearn ) 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 7. 

Аграрна політика 

Великобританії, 

Швейцарії та 

Ізраїлю 

 Характеризувати аграрний 

сектор Великобританії, 

Швейцарії та Ізраїлю. Знати 

систему управління аграрним 

сектором Великобританії, 

Швейцарії та Ізраїлю. 

Розуміти особливості 

регулювання аграрної сфери 

Великобританії, Швейцарії та 

Ізраїлю на сучасному етапі. 

 

Опрацюва

ння 

літератур

и для 

семінарсь

кого 

заняття. 

Самостій

на робота 

з 

електронн

ими 

ресурсам

и 

(зокрема 

elearn ) 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Модульний 

контроль 1 

  тести Модульний 

контрольв 

elearn: від 0 

до 30 балів 



Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). З початком сесії виконання і 

розміщення завдань припиняється. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Всі додаткові 

роботи (самостійна робота) повинні виконуватися відповідно до 

визначених вимог та мати коректні текстові посилання на 

використану літературу, а також мають бути результатом 

індивідуальної науково-дослідної роботи з високим (не менше 

70 %) відсотком унікальності. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

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 незараховано 

 

 


