ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Географія АПК» складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки
магістра
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності 106 Географія
спеціалізації

Економічна та соціальна географія
1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – вивчення особливостей і закономірностей формування та функціонування агропромислових комплексів як територіальних структур
сучасного господарства.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
- розкрити теоретико-методичні основи функціонування АПК;
- охарактеризувати основні чинники територіальної організації АПК;
- визначити особливості територіальної організації основних сфер АПК;
- розкрити сутність та механізм функціонування агропродовольчого ринку;
- розкрити сутність продовольчої безпеки;
- охарактеризувати агропромислові зони та райони України;
- охарактеризувати розвиток малого підприємництва в агробізнесі України;
- охарактеризувати товарні ринки основних видів продовольчої продукції в Україні та
світі.
1.3. Кількість кредитів – 5
1.4. Загальна кількість годин – 150
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
1-й
Семестр
1-й
1-й
Лекції
11 год.
6 год.
Практичні, семінарські заняття
22 год.
6 год.
Лабораторні заняття
Самостійна робота
117 год.
138 год.
Індивідуальні завдання
-

1.6. Заплановані результати навчання:
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Знання:
- сутність АПК, їх типізацію за різними ознаками;
- зміст, види, форми агропромислової інтеграції;
- елементи функціонально-компонентної, функціонально-територіальної та організаційноуправлінської структури АПК;
- види функціональних зв’язків АПК;
- зміст основних методів агропромислових досліджень;
- зміст чинників територіальної організації АПК;
- особливості територіальної організації основних сфер АПК;
- механізм функціонування та структуру агропродовольчого ринку;
- елементи ринкової інфраструктури агропродовольчого ринку;
- зміст і основні загрози продовольчій безпеці;
- зональні, локальні та азональні елементи територіальної структури АПК України;
- географію малого підприємництва в агробізнесовій діяльності України;
- сучасні риси світового ринку сільськогосподарської сировини та продовольства, географію основних продовольчих товарних ринків світу.
Уміння і навички:
- використовувати методики та різноманітні методи дослідження АПК різних ієрархічних
рівнів;
- виділяти й аналізувати різноманітні групи чинників формування і розвитку АПК;
- визначати елементи територіальної структури АПК;
- проводити економіко-географічні дослідження продовольчих товарних ринків;
- оцінювати рівень продовольчої безпеки регіонів і країн.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Теоретико-методичні основи дослідження АПК
ТЕМА 1. Структура та функціональні зв’язки АПК
Сутність функціональної структури АПК. Компонентна структура АПК. Компоненти
АПК: сільськогосподарське виробництво; виробництво засобів виробництва; переробна промисловість; виробнича інфраструктура; ринкова інфраструктура; соціальна інфраструктура; наука
і підготовка кадрів. Спеціалізовані агропромислові підкомплекси.
Територіальна структура АПК. Зональні елементи територіальної структури АПК: інтегральні та спеціалізовані зони та райони. Азональні приміські АПК. Регіональні елементи територіальної структури АПК. Локальні елементи територіальної структури АПК: агропромислові
вузол, центр і пункт. Продовольчі кластери.
Організаційно-управлінська структура АПК. Організаційні форми підприємств в АПК. Рівні управлінської структури АПК, їх основні функції.
Значення функціональних зв'язків АПК. Зовнішні зв'язки АПК, їх структура. Внутрішні
зв'язки АПК, їх структура: виробничі (технолого-економічні, з комбінування і кооперування,
транспортно-економічні, матеріально-технічні, оперативно-управлінські), соціально-економічні
(трудові, культурно-побутові, реалізаційні), природно-економічні (ресурсні, екологічні). Поділ
агропромислових зв’язків за масштабом та часовою ознакою.
ТЕМА 2. Агропромислова інтеграція. Типізація АПТК
Сутність агропромислової інтеграції. Горизонтальна агропромислова інтеграція. Вертикальна агропромислова інтеграція. Агропромисловий цикл виробництв. Стадії агропромислового
циклу виробництв. Аспекти агропромислової інтеграції: виробничо-технологічний, соціальний,
організаційно-управлінський та екологічний. Господарські форми агропромислової інтеграції:
агропромислове підприємство, агропромислова фірма, агропромислове об'єднання, агропромисловий комбінат.
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Територіальна організація АПК. Сутність агропромислового територіального комплексу
(АПТК). Сутність і структура продовольчих і непродовольчих АПТК. Ознаки типізації АПТК:
за масштабом території, її економічним та політико-адміністративним рангом (регіональні і
локальні); за характером поєднання умов і факторів функціонування і розвитку (зональні і приміські); за спеціалізацією агропромислової діяльності (виробничі, виробничо-торгові, виробничо-наукові); за споживчими якостями кінцевої продукції (продовольчі і непродовольчі); за формою власності; за територіальною композицією.
ТЕМА 3. Умови і фактори територіальної організації агропромислового виробництва
Природно-географічні фактори розвитку АПК. Природні умови і ресурси. Агрокліматичні
ресурси. Форми рельєфу. Сільськогосподарські типи земель. Природна родючість землі. Земельний кадастр. Економічна родючість землі. Механізм врахування природних умов і ресурсів
при розміщенні агропромислового виробництва. Механізм впливу природних умов і ресурсів на
витрати і прибуток в агропромисловому виробництві.
Суспільно-географічні фактори розвитку АПК. Рівень соціально-економічного розвитку.
Науково-технічний прогрес. Розміщення населення, характер його розселення, рівень використання трудових ресурсів. Розвиток транспорту, транспортно-географічне положення. Економічна політика держави. Нормативно-правова база розвитку агропромислового виробництва.
Шляхи оптимізації функціональної структури АПК на основі раціонального використання
природно- та суспільно-географічного потенціалу розвитку агропромислового виробництва.
ТЕМА 4. Агропродовольчий ринок
Поняття агробізнесу. Сутність агропродовольчого ринку. Особливості агропродовольчого
ринку. Функції агропродовольчого ринку. Недоліки і переваги функціонування агропродовольчого ринку. Регіональний агропродовольчий ринок. Локальний агропродовольчий ринок.
Попит на агропродовольчому ринку. Пропозиція на агропродовольчому ринку. Товаровиробники на агропродовольчому ринку. Конкуренція на агропродовольчому ринку. Кон’юнктура
агропродовольчого ринку. Фактори кон’юнктури агропродовольчого ринку.
Функціональна структура агропродовольчого ринку. Компонентна структура агропродовольчого ринку. Товарні продовольчі ринки. Об’єкти ринкової інфраструктури. Територіальна
структура агропродовольчого ринку. Елементи територіальної структури агропродовольчого
ринку.
Агропродовольчий маркетинг. Основні елементи агропродовольчого маркетингу. Функції
агропродовольчого маркетингу.
Сутність продовольчої безпеки. Стратегія продовольчої безпеки. Зовнішні загрози продовольчій безпеці. Внутрішні загрози продовольчій безпеці. Продовольча доступність. Індикатори
стану продовольчої доступності. Споживання продовольства. Купівельна спроможність населення щодо продуктів харчування. Критерії продовольчої безпеки. Рівні продовольчої безпеки.
Розділ 2. Територіальна організація галузей АПК України і світу
ТЕМА 1. Агропромислове районування України
Сутність агропромислового районування. Концепція агропромислового районування
України. Принципи агропромислового районування. Критерії агропромислового районування.
Показники агропромислового районування. Агропромислова зона. Агропромисловий район.
Соціально-економічна характеристика агропромислових зон України: Поліської, Лісостепової, Степової, Гірської Кримсько-Карпатської, Субтропічної за такою схемою: соціальноекономічне значення; спеціалізація; агропромислова оцінка природних умов і ресурсів; суспільно-географічні передумови формування та розвитку; характеристика сировинної сфери (розміщення і спеціалізація сільськогосподарського виробництва, зональні виробничо-територіальні
типи господарств); галузі та центри переробної промисловості; інфраструктурне забезпечення;
агропромислові райони, агропромислові вузли та центри; проблеми та перспективи розвитку.
Азональні агропромислові утворення. Приміські АПК України. Фактори формування
приміських АПК. Модель приміського АПК.
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ТЕМА 2. Мале підприємництво в агробізнесі України
Особисті підсобні господарства в Україні. Функції особистих підсобних господарств. Фактори та особливості розвиту особистих підсобних господарств. Класифікація особистих підсобних господарств за рівнями спеціалізації, товарності виробництва, масштаби території. Позитивні та негативні риси функціонування особистих підсобних господарств. Землезабезпеченість
особистих підсобних господарств. Рівень виробництва товарної продукції в особистих підсобних господарствах. Сучасні риси та проблеми розвитку особистих підсобних господарств.
Селянські (фермерські) господарства в Україні. Правові ознаки фермерства в Україні та
світі. Чинники розміщення фермерських господарств. Землекористування та землезабезпечення
фермерських господарств. Працезабезпеченість фермерських господарств. Матеріальнотехнічне забезпечення фермерських господарств. Спеціалізація фермерських господарств. Регіональні відміни. Рівень виробництва товарної продукції у фермерських господарствах. Проблеми та перспективи розвитку фермерських господарств в Україні. Асоціація фермерів та приватних землевласників України.
Малі підприємства в сільському господарстві та харчовій промисловості. Фондозабезпеченість малих підприємств у сільському господарстві та харчовій промисловості. Промислововиробничий персонал малих підприємств в сільському господарстві та харчовій промисловості.
Рівень виробництва товарної продукції. Регіональні відміни. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення малих підприємств у регіонах України.
ТЕМА 3. Світовий ринок сільськогосподарської сировини та продовольства
Поняття світового ринку сільськогосподарської сировини та продовольства. Структура
світового ринку сільськогосподарської сировини та продовольства. Функції світового ринку
сільськогосподарської сировини та продовольства. Значення світового ринку сільськогосподарської сировини та продовольства. Сучасні тенденції на світовому ринку сільськогосподарської
сировини та продовольства.
Світовий ринок зерна. Світовий ринок цукру. Світовий ринок м’ясопродукції. Світовий
ринок молокопродукції. Світовий ринок насіння соняшника та олії. Місце України на світових
продовольчих товарних ринках.
Міжнародне співробітництво у сфері виробництва сільськогосподарської сировини та
продовольства. Продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО).
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем
усього
1

2

Кількість годин
денна форма
у тому числі
л
п лаб інд ср усього

заочна форма
у тому числі
л п лаб інд

ср

3

9

13

4

5

6

7

8

10

Розділ 1. Теоретико-методичні основи дослідження АПК
Тема 1. Структура та фу18
1
17
20
1
нкціональні зв’язки АПК
Тема 2. Агропромислова
інтеграція. Типізація
22
1
4
17
23
1
2
АПТК
Тема 3. Умови і фактори
територіальної організа19
1
2
16
19
ції агропромислового
виробництва
Тема 4. Агропродоволь22
2
4
16
21
1
чий ринок
Разом за розділом 1
81
5 10
66
83
3
2

11

12

19
20

19

20
78
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Розділ 2. Територіальна організація галузей АПК України і світу
Тема 1. Агропромислове
районування України
Тема 2. Мале підприємництво в агробізнесі
України
Тема 3. Світовий ринок
сільськогосподарської
сировини та продовольства
Разом за розділом 2
Усього годин

23

2

4

17

23

1

2

20

23

2

4

17

21

1

23

2

4

17

23

1

2

20

69
150

6
11

12
22

51
117

67
150

3
6

4
6

60
138

20

4. Теми практичних занять
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва теми
Визначення спеціалізації агропромислового виробництва
Дослідження агропродовольчих ринків
Регіональна продовольча безпека
Агропромислові територіальні комплекси України
Фермерські господарства та особисті селянські господарства у структурі агробізнесу України
Світовий ринок окремих видів сільськогосподарської продукції
Разом

Кількість
годин
4
2
4
4
4
4
22

5. Завдання для самостійної роботи
№
Види, зміст самостійної роботи
Кількість
з/п
годин
1.
Опрацювання літературних джерел за темою «Структура та функціональні
17
зв’язки АПК»
2.
Опрацювання матеріалу за темою «Агропромислова інтеграція», підготовка до
17
практичної роботи
3.
Вивчення особливостей ринку землі та майнових відносин у галузях АПК
16
4.
Опрацювання матеріалу за темою «Продовольча безпека», підготовка до прак16
тичної роботи
5.
Визначення ролі сільського господарства у відродженні українського села,
17
підготовка до практичної роботи
6.
Вивчення впливу глобалізації на розвиток галузей АПК
17
7.
Вивчення особливостей світового ринку сільськогосподарської продукції, під17
готовка до практичної роботи
Разом
117
6. Індивідуальні завдання
Програмою не передбачені.
7. Методи контролю
Усне експрес-опитування, виконання практичних робіт, контрольна робота, екзамен.
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8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1

Т1

Т2
8

Т3 Т4
8
8

Розділ 2

Т5
8

Т6
5

Т7
8

Контрольна
робота, передбачена
навчальним
планом

Індивідуальне
завдання

Разом

15

-

60

Екзамен

Сума

40

100

Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, Т7 – практичні роботи
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
протягом семестру
90-100
70-89
50-69
1-49

Оцінка
для екзамену
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

для заліку
зараховано
не зараховано
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