
Анотація навчальної дисципліни 

«Географія АПК» 

 

1. Назва дисципліни – «Географія АПК». 

2. Лектор – доцент Кандиба Юрій Іванович  

3. Статус – за вибором. 

4. Курс – 1 (рівень вищої освіти магістр), семестр – 1. 

5. Кількість: кредитів – 4; академічних  годин – 120  (в т.ч. лекції – 6, практичні 

заняття – 27‚ самостійна робота – 87). 

6. Попередні умови для вивчення – курс тісно пов’язаний із суспільно-

географічними дисциплінами «Географія світового господарства», «Економічна і 

соціальна географія України», «Регіональна економічна і соціальна географія». 

7. Опис курсу: Мета курсу – вивчити особливості і закономірності формування та 

функціонування агропромислових комплексів як територіальних структур сучас-

ного господарства. 

Задачі курсу: 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 продово-

льчої безпеки; охарактеризувати агропромислові зони та райони України; охарак-

теризувати розвиток малого підприємництва в агробізнесі України; охарактеризу-

вати товарні ринки основних видів продовольчої продукції в Україні та світі. 

 Зміст курсу:  

Розділ 1. Теоретико-методичні основи дослідження АПК 

Тема 1. Структура та функціональні зв’язки АПК 

Тема 2. Агропромислова інтеграція. Типізація АПТК 

Тема 3. Умови і фактори територіальної організації агропромислового виро-

бництва 

Тема 4. Агропродовольчий ринок 

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 

8. Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття та самостійна робота 

студентів згідно програми курсу. 

9. Форми організації контролю знань, система оцінювання – контроль знань здій-

снюється шляхом виконання практичних робіт, поточних контрольних робіт, ек-

замену. 

10. Навчально-методичне забезпечення: Кандиба Ю.І., Добровольська Н.В., Ліх-

ван В.Ф. Географія АПК: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 

спеціальності «Економічна та соціальна географія». – Харків, ХНУ імені В.Н. Ка-

разіна, 2012. – 20 с.  

11. Мова викладання – українська. 


