
 

 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ  

Міжнародне співробітництво в аграрній сфері 

 

Ступінь вищої освіти  Магістр 

Спеціальність 291  «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

Освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії»  

Рік навчання 1, семестр 1 

Форма навчання денна/заочна   

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Мова викладання українська 

_______________________  

Лектор курсу Кравченко Наталія Борисівна 

Контактна інформація 

лектора (e-mail) 

_______________________________________________________ 

nataly_kyiv@i.ua_______________ 

Сторінка курсу в eLearn  https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2157 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

_____________________________________________________________________________ 

Міжнародне співробітництво в  аграрній сфері є одним із різновидів 

міжнародного співробітництва, спільна діяльність держав, спрямована на 

узгодження їх інтересів та досягнення спільних цілей у вирішенні аграрних 

питань на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. 

  Курс виходить з необхідності розв’язання таких завдань: використання 

новітніх здобутків суспільних наук у викладанні дисципліни; забезпечення 

реалізації в навчальному процесі принципів історизму і об’єктивності в 

оцінці міжнародного співробітництва в аграрній сфері. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

   знати: основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем 

програми; основні поняття, категорії та принципи, на яких будуються 

сучасні міжнародні аграрні відносини; нормативно-правову базу реалізації 

міжнародного співробітництва в аграрній сфері; загальні проблеми, 

особливості розвитку, позитивний досвід сучасних міжнародних відносин в 

аграрній сфері; добре орієнтуватись в наукових  джерелах і новітній науковій 

літературі. 

   вміти: орієнтуватися у сучасних тенденціях міжнародних відносин в 

аграрній сфері; синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття та 

високу міжнародну аграрну культуру; аналізувати проблемні положення 

міжнародних аграрних відносин на сучасному етапі; приймати практичні 

рішення з питань, базуючись на знанні сучасних міжнародних аграрних 

відносин; формувати власну наукову позицію в оцінках сучасних тенденцій 

міжнародних відносин в аграрній сфері. 

  Тріада «знання-уміння-навички», інтегруючись у єдиний комплекс, 

формує професійну компетентність майбутнього фахівця.  
СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабо

раторні, 

практичні, 

Результати навчання Завдання 
Оцінюва

ння 



семінарські) 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема1 

Вступ до вивчення 

дисципліни 

«Міжнародне 

співробітництво в 

аграрній сфері» 

 

1/1 

Знати сутність поняття 

«міжнародне 

співробітництво», 

«міжнародне 

співробітництво в 

аграрній сфері» та  

Вміти розрізняти види 

міжнародного 

співробітництва. 

Застосовувати знання 

про співробітництво в 

аграрній сфері  при 

аналізі сучасних 

міжнародних відносин.  

 

Реферативне 

повідомленн

я; 

опрацюванн

я наукової 

статті; 

робота з 

першоджере

лом; 

поточна 

інформація 

про 

міжнародні 

події та 

явища в 

аграрній 

сфері 

25 

Тема 2 

Зовнішньополітичні 

відносини у 

міжнародному 

співробітництві. 

 

2/2 

Знати роль і місце 

зовнішньої політики 

держави у міжнародних 

відносинах. 

Вміти розрізняти типи і 

стани зовнішньої 

політики, типи і стани у 

світовій політиці. 

Аналізувати 

зовнішньополітичні 

відносини у 

міжнародному 

співробітництві в 

аграрній сфері.   

Реферативне 

повідомленн

я; 

опрацюванн

я наукової 

статті; 

робота з 

першоджере

лом; поточна 

інформація 

про 

міжнародні 

події та 

явища в 

аграрній 

сфері. 

25 

Тема 3 

Основи міжнародно-

правового 

регулювання аграрних 

відносин.  

 

2/2 

Знати основи 

міжнародно-правового 

регулювання аграрних 

відносин. 

Вміти аналізувати 

базові засади 

взаємовідносин 

України з іншими 

державами в аграрній 

сфері. 

Розуміти реформаційні 

зміни в аграрній сфері   

України в контексті 

євроінтеграції.  

Реферативне 

повідомленн

я; 

опрацюванн

я наукової 

статті; 

робота з 

першоджере

лом; 

поточна 

інформація 

про 

міжнародні 

події та 

явища в 

аграрній 

сфері. 

25 

Тема 4 

Спільна політика ЄС в 

2/2 Знати поняття, цілі, 

мету, ключові 

Реферативне 

повідомленн
25 



аграрній сфері. принципи, основні 

результати спільної 

політики ЄС в аграрній 

сфері. 

Вміти розрізняти 

основні етапи САП, їх 

логіку та суть. 

Аналізувати  прояви 

спільної аграрної 

політики ЄС в сучасних 

міжнародних 

відносинах.  

я; 

опрацюванн

я наукової 

статті; 

робота з 

першоджере

лом; 

поточна 

інформація 

про 

міжнародні 

події та 

явища в 

аграрній 

сфері. 

  Модуль 2   

Тема 5 

Міжнародне 

співробітництво в 

системі агробізнесу 

2/2 Знати сутність поняття 

«агробізнес», 

«агропромисловий 

комплекс», їх місце в 

світовій системі 

аграрного виробництва. 

Вміти розрізняти нові 

тенденції аграрної 

політики країн світу. 

Аналізувати світові 

моделі підтримки 

аграрного виробництва, 

визначати важливість їх 

для України., місце 

України в міжнародній 

аграрній експортно-

імпортній системі. 

Визначати особливості 

функціонування 

аграрного сектора в 

Україні та світі на 

поточний момент, 

зокрема в період 

повномасштабного 

вторгнення Росії в 

Україну. 

Реферативне 

повідомленн

я; 

опрацюванн

я наукової 

статті; 

робота з 

першоджере

лом 

25 

Тема 6 

Вектори 

міжнародного 

співробітництва 

2/2 Знати основні вектори 

міжнародного 

співробітництва в 

аграрній сфері. 

Розуміти роль і місце 

аграрної взаємодії в 

реалізації Цілей сталого 

розвитку. 

Аналізувати діяльність 

ТНК в аграрній сфері. 

 

Реферативне 

повідомленн

я; 

опрацюванн

я наукової 

статті; 

робота з 

першоджере

лом 

25 

Тема 7 

Cхідне партнерство в 

2/2 Знати сутність політики 

Східного партнерства. 

Реферативне 

повідомленн
25 



аграрній сфері Розуміти роль і місце 

програми 

європейського 

сусідства для с/г та 

розвитку сільської 

місцевості, її значення 

для України. 

Аналізувати програми 

багатостороннього 

співробітництва в 

аграрній сфері.  

я; 

опрацюванн

я наукової 

статті; 

робота з 

першоджере

лом 

Тема 8 

Міжнародні 

організації в системі 

міжнародних 

аграрних відносин. 

2/2 Знати міжнародні 

організації аграрного 

спрямування.  

Вміти  визначати роль і 

місце України в 

міжнародних 

сільськогосподарських 

та торгівельних 

організаціях, їх 

значення в 

інтеграційних процесах 

України до 

міжнародного 

аграрного простору. 

Аналізувати основні 

прояви інтеграції та 

кооперації праці у 

виробництві с/г 

продукції.  

Реферативне 

повідомленн

я; 

опрацюванн

я наукової 

статті; 

робота з 

першоджере

лом 

25 

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).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Виконані 

індивідуальні творчі завдання повинні мати коректні текстові 

посилання на використану літературу та джерела. 

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 не зараховано 

 

 


