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Øàíîâíі þíàêè і äіâ÷àòà!

Ðàäі íàãîäі çíîâó ïðèâіòàòè âàñ íà ãåîãðàôі÷íèõ ñòîðіíêàõ. Ìè äóæå ñïî-
äіâàєìîñÿ, ùî ñâіò ïðèðîäè ðіäíîї êðàїíè, ç ÿêèì âè îçíàéîìèëèñÿ â êóðñі
«Óêðàїíà ó ñâіòі: ïðèðîäà, íàñåëåííÿ», ïî-ñïðàâæíüîìó çàõîïèâ âàñ. І òåïåð
âè çíàєòå, ùî íå ëèøå äàëåêі ìàòåðèêè é îêåàíè, à é âëàñíà êðàїíà áàãàòà íà
äèâîâèæíі ïðèðîäíі îá’єêòè. Âàì òàêîæ óæå âіäîìî, ùî ïðèðîäà ðіäíîї êðà-
їíè і çàãàëîì Çåìëі – öå íå òіëüêè îá’єêò íàøîãî ìèëóâàííÿ і çàõîïëåííÿ. Öå
ùå é ñåðåäîâèùå æèòòєäіÿëüíîñòі òèõ, õòî íàñåëÿє íàøó Çåìëþ. Ñàìå ëþäè
áóëè і çàâæäè çàëèøàòèìóòüñÿ ãîëîâíîþ äіéîâîþ îñîáîþ íà íàøіé ïëàíåòі.

Ïðîòå ó ïðèðîäі ìåøêàíöі Çåìëі ÷åðïàþòü íå ëèøå íàñíàãó äëÿ ïðàöі,
à é ïîòðіáíі äëÿ ïîâíîöіííîãî æèòòÿ ðåñóðñè. ßêèìè æ ðåñóðñàìè, ùî
âêðàé íåîáõіäíі äëÿ äîáðîáóòó íàñåëåííÿ ñâіòó, ëþäñòâî âîëîäіє â äîñòàòíіé
êіëüêîñòі é íàñêіëüêè ðàöіîíàëüíî їõ âèêîðèñòîâóє? Ùî ðîáèìî äëÿ òîãî,
ùîá çàáåçïå÷èòè êðàїíó òèìè áàãàòñòâàìè, ÿêі ïðèðîäà íàäàëà íàì íå
ïîâíîþ ìіðîþ? ßêі íàïðÿìêè ãîñïîäàðþâàííÿ íàáóëè â íàøіé êðàїíі é ó
ñâіòі äîñòàòíüîãî ðîçâèòêó і ÿêі âèêëèêàþòü çàíåïîêîєííÿ?

Âіäïîâіäі íà öі òà áàãàòî іíøèõ çàïèòàíü âè çíàéäåòå íà ñòîðіíêàõ íà-
øîãî ïіäðó÷íèêà, äå êðîê çà êðîêîì ïåðåä âàìè ðîçãîðòàòèìåòüñÿ íàäçâè-
÷àéíî ñêëàäíà, àëå âîäíî÷àñ і öіêàâà êàðòèíà ãîñïîäàðñüêèõ âçàєìîçâ’ÿçêіâ.
Âè ïåðåêîíàєòåñÿ, ùî ïðîìèñëîâіñòü і ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, òðàíñïîðò і
ñîöіàëüíà ñôåðà, çîâíіøíі åêîíîìі÷íі âіäíîñèíè íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíі ìіæ
ñîáîþ. Âîíè, âëàñíå, óòâîðþþòü єäèíèé «ìåõàíіçì», åôåêòèâíіñòü ðîáîòè
ÿêîãî âіä÷óâàє íà ñîáі êîæíèé ç íàñ. Ìèíå íå òàê áàãàòî ÷àñó, і âàì äîâå-
äåòüñÿ ñàìîñòіéíî âèðіøóâàòè ïðîáëåìè, òàê ÷è іíàêøå ïîâ’ÿçàíі ñàìå іç
öèì «ìåõàíіçìîì», ùî âіäîìèé ó íàóöі ÿê ãîñïîäàðñüêèé êîìïëåêñ. Ùîá
áóòè äî öüîãî ãîòîâèìè, ìè é ïðîïîíóєìî âàì îçíàéîìèòèñÿ ç íîâèì êóð-
ñîì ãåîãðàôії «Óêðàїíà і ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî».

Ç îãëÿäó íà êðàùі òðàäèöії íàøèõ ïîïåðåäíіõ ïіäðó÷íèêіâ ç ãåîãðàôії і
äëÿ ïîëåãøåííÿ âàøîãî íàâ÷àííÿ ó öіé êíèçі çáåðåæåíî ðіçíîìàíіòòÿ ðóá-
ðèê. Ñåðåä íèõ äîáðå âіäîìі âàì «Іñòîðіÿ ãåîãðàôії», «Íàóêîâі äèñêóñії»,
«Íàöіîíàëüíå íàäáàííÿ». Їõíє ïðèçíà÷åííÿ çàëèøàєòüñÿ íåçìіííèì –
ðîçøèðèòè âàø ñâіòîãëÿä, àêöåíòóâàòè óâàãó íà ãîëîâíîìó, ñïîíóêàòè âàñ
äî ðîçäóìіâ і íàâ÷èòè ðîáèòè âèñíîâêè.

Ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ, çàïðîïîíîâàíі â ðóáðèöі «Ãåîãðàôі÷íèé іíòåð-
àêòèâ», äîïîìîæóòü âàì íàáóòè íåîáõіäíèõ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê, «Ïðàê-
òè÷íі ðîáîòè» – çàêðіïèòè їõ. À ïåðåâіðèòè, íàñêіëüêè öå âàì óäàëîñÿ,
äîïîìîæóòü ðóáðèêè «Ãîëîâíå» і «Ïåðåâіðèìî ñâîї çíàííÿ і âìіííÿ».
Îòîæ ïåðåâіðòå ñåáå, îòðèìàéòå íàñîëîäó âіä âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé!

Òàê, ùîá óâіéòè â äîðîñëå æèòòÿ, âàì íå îáîâ’ÿçêîâî áóòè ãåîãðàôàìè.
Ïðîòå âêðàé âàæëèâî ñàìå òåïåð çà äîïîìîãîþ ãåîãðàôії çðîçóìіòè ãîëîâíі
ïðèíöèïè îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà і ñóñïіëüñòâà. Âèðîáíèöòâà, ïðîäóêöієþ
ÿêîãî êîæíèé ç âàñ êîðèñòóєòüñÿ і áóäå êîðèñòóâàòèñÿ ùîäåííî. Ñóñïіëü-
ñòâà, ó ÿêîìó âè æèâåòå і ÿêå ìàєòå ðîçáóäîâóâàòè.

Ñêîðèñòàéòåñÿ íàäàíèì âàì øàíñîì, íå âіäêëàäàéòå íà ìàéáóòíє òå,
ùî ìîæíà çðîáèòè òåïåð! Óñïіõіâ âàì і íàñíàãè!

Àâòîðè
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ВСТУПВСТУП

 дізнатися, що вивчатимете в курсі «Україна і світове господарство»;
 знати, яке місце посідає економічна географія в системі географічних наук;
 уміти пояснювати актуальність і необхідність знань з економічної географії.

ÎÁ’ЄÊÒ ÂÈÂ×ÅÍÍß ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÎЇ ÃÅÎÃÐÀÔІЇ

Що вивчає «Географія України»?
Які існують джерела географічної інформації?

 Об’єкт вивчення економічної географії. Ñó÷àñíà ãåîãðàôіÿ – öå
âåëèêà «ðîäèíà», àáî, ÿê êàæóòü ó÷åíі, ñèñòåìà ñïîðіäíåíèõ íàóê. Îñíîâ íі
ç íèõ – äâі íàóêè – öå ôіçè÷íà (ïðèðîäíà) ãåîãðàôіÿ і ÿ ñîöіàëüíà òà åêîíî-
ìі÷íà ãåîãðàôіÿ. Ñïіëüíèì äëÿ íèõ є òå, ùî îáèäâі öі íàóêè çàñòîñîâóþòü
ó ñâîїõ äîñëіäæåí íÿõ òåðèòîðіàëüíèé ïіäõіä і òîìó ìàþòü ïîäіáíèé îá’єêò
äîñëіäæåííÿ – òåðèòîðіþ, ïåâíó äіëÿíêó çåìíîї ïîâåðõíі.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

Âіäìіííîñòі ìіæ öèìè äâîìà íàóêàìè ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî ôіçè÷íà
ãåîãðàôіÿ ðîçãëÿäàє òàêó òåðèòîðіþ, ÿê ñóêóïíіñòü ðіçíîìàíіòíèõ ïðè-
ðîäíèõ êîìïîíåíòіâ (ïîâіòðÿ, ãіðñüêі ïîðîäè, âîäè, îðãàíі÷íèé ñâіò), ÿêі
óòâîðþþòü ÷èñëåííі ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè ðіçíîãî ðіâíÿ
ñêëàäíîñòі. Íàòîìіñòü åêîíîìі÷íà і ñîöіàëüíà ãåîãðàôіÿ äîñëіäæóє òàêó
òåðèòîðіþ, ÿê ñóêóïíіñòü ïіäïðèєìñòâ âèðîáíèöòâà і íàñåëåííÿ; ðàçîì âîíè
ôîðìóþòü ðіçíі ñóñïіëüíî-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè (âèðîáíè÷і, îáñëóãîâó-
âàííÿ íàñåëåííÿ, ðåêðåàöіéíі òà іí.). Óçàãàëüíþþ÷è, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè,
ùî îá’єêòîì äîñëіäæåííÿ ñó÷àñíîї ãåîãðàôії є ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíі і
ñóñïіëüíî-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè (ìàë. 1).

Âіäïîâіäíî äî ñêàçàíîãî ðіçíÿòüñÿ é ïðåäìåòè äîñëіäæåííÿ ôіçè÷íîї òà
åêîíîìі÷íîї і ñîöіàëüíîї ãåîãðàôії. Ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ ôіçè÷íîї ãåîãðà-
ôії є òåðè òîðіàëüíà îðãàíіçàöіÿ ïðèðîäè çåìíîї ïîâåðõíі, òîáòî ðîçìіùåí-ї
íÿ îêðåìèõ ïðèðîäíèõ êîìïîíåíòіâ і ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ çà ïåâíèìè
çàêîíàìè íà ïåâíіé òåðèòîðії. Ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ åêîíîìі÷íîї і ñîöіàëüíîї 

§ 1. 

Існує думка, що територія нині стає ціннішою за власне речовинні ре-
сурси – корисні копалини, кліматичні, водні ресурси тощо. Адже майже 
будь-які ресурси так чи інакше можна замінити або принаймні компен-
сувати їхню втрату (створюють штучні водойми і ліси, гори і водоспади, 
печери, збирають різних тварин у зоопарках). Між тим територія – ре-
сурс вичерпний і невідновлюваний, його нічим не можна замінити.
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ãåîãðàôії є òåðè òîðіàëüíà îðãàíіçàöіÿ ñóñïіëüñòâà, òîáòî ðîçìіùåííÿ íàñå-ї
ëåííÿ і ãîñïîäàðñòâà, à òàêîæ їõ ñóêóïíîñòåé – ñóñïіëüíèõ êîìïëåêñіâ –
çà ïåâíèìè çàêîíàìè íà ïåâíіé òåðèòîðії. Òàêîþ òåðèòîðієþ ìîæå áóòè ÿê
óñÿ ïëàíåòà çàãàëîì, òàê і îêðåìі äåðæàâè àáî їõíі ÷àñòèíè. Îòæå, ïðåä-
ìåòîì âèâ÷åííÿ ãåîãðàôії є òåðè òîðіàëüíà îðãàíіçàöіÿ ïðèðîäè çåìíîї 
ïîâåðõíі і ñóñïіëüñòâà (ìàë. 2).

Ó êóðñі ãåîãðàôії 8 êëàñó âè ïðîäîâæèëè îïàíîâóâàòè çíàííÿ ç ôіçè÷íîї
ãåîãðàôії, âèâ÷àþ÷è ïðèðîäó Óêðàїíè. Òîäі æ âè äîëó÷èëèñÿ äî ñîöіàëü-
íîї ãåîãðàôії, îñêіëüêè âèâ÷àëè íàñåëåííÿ íàøîї êðàїíè òà ñâіòó çàãàëîì.
Óòіì òàêі ãåîãðàôі÷íі ïîøóêè є íåïîâíèìè, àäæå ïîçà óâàãîþ çàëèøèëîñÿ
ãîñïîäàðñòâî. Ìіæ òèì ãåîãðàôіâ çàâæäè öіêàâèëî, ÿê ãîñïîäàðþþòü
ëþäè, ùî íàñåëÿþòü ðіçíі ÷àñòèíè íàøîї ïëàíåòè. ßêèì ÷èíîì âîíè âè-
êîðèñòîâóþòü ïðèðîäíі ðåñóðñè â ðіçíèõ äåðæàâàõ? Ùî ñïîíóêàє ëþäåé ç
ðіçíîþ êóëüòóðîþ ïіäòðèìóâàòè òіñíі òîðãîâåëüíі çâ’ÿçêè і ÿê ïðîÿâëÿ-
þòüñÿ öі çâ’ÿçêè â ðіçíèõ êóòî÷êàõ ïëàíåòè?

Âіäïîâіäі íà öі òà áàãàòî іíøèõ çàïèòàíü øóêàëè â÷åíі ïіä ÷àñ ñïåöі-
àëüíèõ ãåîãðàôі÷íèõ äîñëіäæåíü. Іç ÷àñîì òàêі äîñëіäæåííÿ é çàêëàëè
îñíîâó íîâîї íàóêè – åêîíîìі÷íîї ãåîãðàôії. Åêîíîìі÷íà ãåîãðàôіÿ, îá’єê-
òîì ÿêîї є ãîñïîäàðñòâî, – ãàëóçü ãåîãðàôії, ùî äîñëіäæóє îñîáëèâîñòі

Мал. 1. Об’єкт дослідження географії

ГЕОГРАФІЯ
Фізична географія Соціальна та економічна географія

Об’єкт дослідження

Природно-територіальні  комплекси Суспільно-територіальні комплекси

Природно-територіальні 
і суспільно-територіальні комплекси

Мал. 2. Предмет дослідження географії

ГЕОГРАФІЯ
Фізична географія Соціальна та економічна географія

Предмет дослідження

Тери торіальна організація природи 
земної поверхні

Тери торіальна організація суспільства
(населення і виробництва)

Тери торіальна організація природи 
земної поверхні і суспільства
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ïðîñòîðîâîãî ðîçìіùåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îá’єêòіâ і ðіçíі ôîðìè їõ òåðèòî-
ðіàëüíîãî îá’єäíàííÿ (âèðîáíè÷î-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè).

Åêîíîìі÷íà ãåîãðàôіÿ ïîäіëÿєòüñÿ çàëåæíî âіä îñîáëèâîñòåé ïðåäìåòà
âèâ÷åííÿ. Òàê, íàïðèêëàä, ïðåäìåòîì ìîæå áóòè, òåðèòîðіàëüíà  ñòðóêòóðà 
ãîñïîäàðñòâà â öіëîìó àáî îêðåìîї ãàëóçі âèðîáíèöòâà. Çàëåæíî âіä öüîãî,
âèîêðåìëþþòü çàãàëüíó åêîíîìі÷íó ãåîãðàôіþ і ãàëóçåâó (ãåîãðàôіÿ
ïðîìèñ ëîâîñòі, ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òîðãіâëі, òðàíñïîðòó òîùî). Ùîäî
òåðèòîðії îõîïëåííÿ âèðіçíÿþòü ðåãіîíàëüíó åêîíîìі÷íó ãåîãðàôіþ і ãåî-
ãðàôіþ ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà.

 Взаємодія господарства і природи в географічному середо-
вищі . Âèðîáíè÷î-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè îáîâ’ÿçêîâî ðîçãëÿäàþòüñÿ â
åêîíî ìі÷ íіé ãåîãðàôії ç óðàõóâàííÿì âçàєìîäії ãîñïîäàðñòâà ç ïðèðîäîþ.
Àäæå áàãàòî òèñÿ÷îëіòü ïðèðîäà є ãîëîâíèì äæåðåëîì ðåñóðñіâ, ÿêі âè-
êîðèñòîâóє äëÿ ñâîїõ ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá ëþäñòâî. Íà ïî÷àòêó ëþäèíà
îáìå æó âàëàñÿ ïðèëåãëîþ òåðèòîðієþ і âïëèâàëà ëèøå íà íàâêîëèøíє
ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå – ÷àñòèíó ïðèðîäè, ç ÿêîþ çíàõîäèëàñÿ â áåçïîñå-
ðåäíüîìó êîíòàêòі. Ïîñòóïîâèé ðîçâèòîê öèâіëіçàöії, òåõíіêè і òåõíîëîãіé
äàâ íîâèé ïîøòîâõ ïðîöåñó іíòåíñèâíîãî ïåðåòâîðåííÿ ïðèðîäè ç ìåòîþ
ìàêñèìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ її ðåñóðñіâ.

Êîíôëіêò ìіæ ëþäèíîþ і ïðèðîäîþ îñîáëèâî çàãîñòðèâñÿ ó äðóãіé ïî-
ëîâèíі XX ñò. Ñàìå òîäі ðóéíіâíó äіÿëüíіñòü ëþäèíè ïî÷àëè ïîðіâíþâàòè
ç äієþ ãåîëîãі÷íèõ ñèë Çåìëі, îñêіëüêè âîíà íàáóëà ïëàíåòàðíèõ ìàñøòàáіâ.

Íàñëіäêîì òðèâàëîї ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ùî ñóïðîâîäæó-
âàëàñÿ åêñïëóàòàöієþ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, ñòàëî âèíèêíåííÿ ãåîãðàôі÷íî ãî
ñåðåäîâèùà – ÷àñòèíè, îñâîєíîї ëþäèíîþ і çàäіÿíîї íåþ ó âèðîáíèöòâî
ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè. Íèíі ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè ñïîñòå ðіãà єòüñÿ
ïðàêòè÷íî â óñіõ ãåîãðàôі÷íèõ ïîÿñàõ Çåìëі. Ç ïîäàëüøèì ðîçøè ðåííÿì
ñôåðè äіÿëüíîñòі ëþäèíè ãåîãðàôі÷íå ñåðåäîâèùå ïî÷èíàє îõîïëþâàòè
äåäàëі áіëüøó ÷àñòèíó ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè, і íå âèêëþ÷åíî, ùî â ìàé-
áóòíüîìó ìîæå ïîãëèíóòè її ïîâíіñòþ.

Òîìó óêðàé âàæëèâî, ïîêè ùå íå ïіçíî, çìіíèòè ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî
ïðèðîäè. Ñàìå öå ìàâ íà óâàçі íàø âèäàòíèé ó÷åíèé, àêàäåìіê Â.І. Âåð-
íàäñüêèé, ðîçâèâàþ÷è óÿâëåííÿ ïðî íîîñôåðó – «ñôåðó ðîçóìó». Âîíà, 
ðîçóìíà äіÿëüíіñòü, ìàє çðåøòîþ ñòàòè âèðіøàëüíèì ÷èííèêîì ó ñèñòåìі
«ëþäèíà–ñóñïіëüñòâî–ïðèðîäà». Àäæå ãåîãðàôі÷íå ñåðåäî âèùå є íåîáõіä-
íîþ óìîâîþ іñíóâàííÿ ñóñïіëüñòâà. Òóò  áåçïîñåðåäíüî âіäáóâàєòüñÿ æèòòє-
äіÿëüíіñòü ëþäèíè, ùî çíà÷íîþ ìіðîþ âèçíà÷àєòüñÿ íàÿâíіñòþ ïðèðîäíèõ
ðåñóðñіâ.

Åêîíîìі÷íà ãåîãðàôіÿ ïðàãíå âèíàéòè òàêі ñïîñîáè òåðèòîðіàëüíîї îð-
ãàíіçàöії âèðîáíèöòâà, êîëè і ñóñïіëüñòâî áóäå ïî÷óâàòè ñåáå êîìôîðòíî,
і ïðèðîäі íå áóäå çàïîäіÿíî øêîäè.

 Економічна географія в системі географічних наук. Åêîíîìі÷íà
ãåî ãðàôіÿ ïîñіäàє äóæå âàæëèâå ìіñöå â ñèñòåìі ãåîãðàôі÷íèõ íàóê і òіñíî
ç íèìè ïîâ’ÿçàíà. Âîäíî÷àñ âîíà çáàãà÷óєòüñÿ çíàííÿìè áàãàòüîõ і íå-
ãåîãðàôі÷íèõ íàóê. Ñåðåä òàêèõ, ïåðåäóñіì, åêîíîìіêà і ñîöіîëîãіÿ, ìàòå-
ìàòèêà і ñòàòèñòèêà, õіìіÿ òà ôіçèêà, іñòîðіÿ òà åêîëîãіÿ, ìіñòîáóäóâàííÿ
і ìåäèöèíà òîùî (ìàë. 3).
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Мал. 3. Зв’язок економічної і соціальної географії з іншими науками

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Г О ЛОВН Е
 Об’єктом вивчення економічної географії є господарство, а предметом – виробничо-

територіальні комплекси.
 Географічне середовище – частина освоєної людиною і задіяної нею у виробництво

географічної оболонки.
 Економічна географія прагне до ефективної територіальної організації виробни-

цтва, за якої природі не буде заподіяно шкоди.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 

1. Назвіть основні споріднені науки сучасної географії.
2. Що є об’єктом вивчення економічної географії?
3. Поясніть, що вивчає економічна географія.
4. Порівняйте об’єкт вивчення фізичної та економічної географії України, знайдіть

спільне та відмінне. 
5. Обґрунтуйте необхідність досліджень в економічній географії з урахуванням взаємо-

дії господарства з природою.

ЕКОНОМІЧНА
І СОЦІАЛЬНА
ГЕОГРАФІЯ

За даними Інтернету визначте, що досліджують науки, пов’язані з еко-
номікою. 



Розділ 1 Розділ  1 

ÍÀÖІÎÍÀËÜÍÀ ÅÊÎÍÎÌІÊÀ 

ÑÂІÒÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ
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 уміти характеризувати національну економіку, її основні показники, структуру та 
особливості розвитку;

 розуміти, як впливають природні і суспільні чинники на господарську діяльність 
людини;

 усвідомити особливості розміщення та діяльності народного господарства зага-
лом і його окремих секторів;і й і

 уміти оцінювати рівень економічного розвитку країни;
 більш свідомо обирати свою майбутню професію, а згодом і реалізовувати свої

здібності в будь-якій галузі господарства.

ÍÀÖІÎÍÀËÜÍÀ ÅÊÎÍÎÌІÊÀ. 
ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ І ÉÎÃÎ ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

Чинники, що впливають на якість життя сучасної людини.
Найбільш розвинуті країни у світі.

 Що таке національна економіка. Ó íàéäàâíіøі іñòîðè÷íі ÷àñè (ïî-
íàä 10 òèñ. ðîêіâ òîìó) ëþäè ìàéæå íі÷îãî íå âèðîáëÿëè. À âñå íåîáõіäíå
äëÿ æèòòÿ áðàëè ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Îñíîâíèìè âèäàìè äіÿëü-
íîñòі áóëî çáèðàëüíèöòâî, ìèñëèâñòâî òà ðèáàëüñòâî. Ïðîòå ç ðîçâèòêîì
ëþäñüêîї öèâіëіçàöії çìіíþâàëèñÿ і âèäè äіÿëüíîñòі. Ëþäñòâî ïî÷àëî íå
òіëüêè áðàòè áëàãà âіä ïðèðîäè, à é âèðîáëÿòè їõ. Âèðîùóâàííÿ ðîñëèí òà
îäîìàøíåííÿ é ðîçâåäåííÿ òâàðèí ñïðèÿëè ðîçâèòêîâі ñіëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà. Âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ äëÿ âèðîáíèöòâà ðіçíîìàíіò-
íèõ òîâàðіâ ñïðèÿëî ôîðìóâàííþ ðåìіñíèöòâà, à іç ÷àñîì і ïðîìèñëîâîñòі.
Îêðåìèì âèäîì äіÿëüíîñòі ëþäèíè ñòàâàëî íàäàííÿ ïîñëóã.

Ôîðìóâàííÿ òîâàðíîãî âèðîáíèöòâà òà ðèíêîâîї åêîíîìіêè íà ïåâíіé
òåðèòîðії çóìîâèëî óòâîðåííÿ íàöіîíàëüíèõ åêîíîìіê (íàöіîíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà). Ó ìåæàõ êîæíîї äåðæàâè ôîðìóєòüñÿ íàöіîíàëüíèé ãîñïîäàð-
ñüêèé êîìïëåêñ. Öå ñóêóïíіñòü óñіõ îðãàíіçàöіé, óñòàíîâ, çàêëàäіâ, ïіä-
ïðèєìñòâ êðàїíè, ÿêі îá’єäíóþòüñÿ â îäíå öіëå íå ëèøå ñïіëüíîþ òåðèòî-
ðієþ, à é òіñíèìè òà ïîñòіéíèìè ãîñïîäàðñüêèìè çâ’ÿçêàìè.

Äëÿ âèíèêíåííÿ і ðîçâèòêó íàöіîíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà îáîâ’ÿçêîâèìè
є òàêі óìîâè, ÿê ôîðìóâàííÿ äåðæàâíèõ ñòðóêòóð óïðàâëіííÿ, íàÿâíіñòü
òðóäîâèõ і ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, ðіçíîìàíіòíèõ ãàëóçåé і ñôåð äіÿëüíîñòі,
ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ і çàêëàäіâ, ó ÿêèõ ïðàöþє íàñåëåííÿ êðàїíè, òðàíñ-
ïîðòíèõ øëÿõіâ òà іíøèõ ãîñïîäàðñüêèõ êîìïîíåíòіâ. Îòæå, íàöіîíàëüíà
åêîíîìіêà – öå іñòîðè÷íî ñôîðìîâàíà â ïåâíèõ òåðèòîðіàëüíèõ (íàöіî-
íàëüíèõ) ìåæàõ ñèñòåìà ñóñïіëüíîãî âèðîáíèöòâà. Âïëèâ íà îñîáëèâîñòі

§ 2. 

ÍÀÖІÎÍÀËÜÍÀ 
ÅÊÎÍÎÌІÊÀ
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íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè ìàþòü іñòîðè÷íі, êóëüòóðíі òðàäèöії, ãåîãðàôі÷íå
ïîëîæåííÿ äåðæàâè, éîãî ðîëü ó ìіæíàðîäíîìó ïîäіëі ïðàöі òîùî.

Îñíîâîþ íàöіîíàëüíîãî ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó є єäèíèé ãîñïîäàð-
ñüêèé ïðîñòіð – òåðèòîðіÿ, äå ðîçìіùåíі ãîñïîäàðñüêі îá’єêòè (ïіäïðèєì-
ñòâà, óñòàíîâè òîùî) і çäіéñíþєòüñÿ ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü. Éîãî іñíó-
âàííÿ і ðîçâèòîê çàáåçïå÷óþòüñÿ çàãàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì, єäíіñòþ
ãðîøîâî-êðåäèòíîї ñèñòåìè, єäíіñòþ ìèòíîї òåðèòîðії òà íàÿâíіñòþ єäè-
íèõ åíåðãåòè÷íîї, òðàíñïîðòíîї é іíøèõ ñèñòåì.

Ãîëîâíèìè ñóá’єêòàìè íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè є äîìîãîñïîäàðñòâà, 
ãîñïîäàðþþ÷і îäèíèöі (ôіðìè, ïіäïðèєìñòâà) і äåðæàâà (ìàë. 4). Êîæåí іç
öèõ ñóá’єêòіâ ìàє ñâîї іíòåðåñè òà ïðàãíå äî íàéïîâíіøîãî їõ çàäîâîëåííÿ.
Àëå íàöіîíàëüíà åêîíîìіêà є íàñàìïåðåä ñóêóïíіñòþ ïіäïðèєìñòâ (ôіðì) 
òà іíøèõ îðãàíіçàöіé ÷è çàêëàäіâ, ùî çäіéñíþþòü âèðîáíèöòâî áëàã і îá-
ìіí íèìè.

Мал. 4. Суб’єкти національної економіки

Домогосподарства Господарюючі одиниці Держава

Суб’єкти

Òàê ÿê і іíøі íàðîäè, óêðàїíöі îá’єäíàíі ïåâíîþ òåðèòîðієþ, ìîâîþ,
ïîáóòîì, êóëüòóðîþ, âèðіçíÿþòüñÿ і ñàìîáóòíіì ãîñïîäàðþâàííÿì, àäæå
ðîçâèâàþòü ñâîї íàöіîíàëüíі òðàäèöії. Îñíîâîþ íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè
Óêðàїíè є ãàëóçåâі é ìіæãàëóçåâі êîìïëåêñè, ïіäïðèєìñòâà, îðãàíіçàöії,
äîìàøíі ãîñïîäàðñòâà, ÿêі îá’єäíàíі â єäèíó ñèñòåìó åêîíîìі÷íèìè âіä-
íîñèíàìè é âèêîíóþòü ïåâíі ôóíêöії â ñóñïіëüíîìó ðîçïîäіëі ïðàöі ùîäî
âèðîáëåííÿ òîâàðіâ і ïîñëóã.

Íàöіîíàëüíà åêîíîìіêà Óêðàїíè – öå ñóêóïíіñòü ãàëóçåé, ÿêі âèêîíó-
þòü ïåâíі ãîñïîäàðñüêі ôóíêöії і ðîçìіùóþòüñÿ íà òåðèòîðії, îáìåæåíіé
äåðæàâíèì êîðäîíîì, çà ïåâíèìè çàêîíîìіðíîñòÿìè.

Çà òàêèõ óìîâ ãîñïîäàðñòâî Óêðàїíè іç ÷àñîì ïåðåòâîðèëîñÿ íà âçàєìî-
ïîâ’ÿçàíå òà âçàєìîçóìîâëåíå ïîєäíàííÿ ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà íà ïåâíіé
òåðèòîðії, ùî ïðàöþє, ìîâ єäèíèé îðãàíіçì, çàáåçïå÷óþ÷è ìàòåðіàëüíі é 
äóõîâíі ïîòðåáè ëþäåé.

Íà ñó÷àñíîìó åòàïі Óêðàїíà çі ñâîїì íàöіîíàëüíèì êîìïëåêñîì є ñêëà-
äîâîþ ÷àñòèíîþ ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Òîáòî âîíà ìàє åêîíîìі÷íі çâ’ÿçêè
ç íàöіîíàëüíèìè êîìïëåêñàìè áàãàòüîõ êðàїí, îáìіíþþ÷èñü ç íèìè òîâà-
ðàìè, íàóêîâîþ іíôîðìàöієþ, ðîáî÷îþ ñèëîþ òîùî. Ïåðâèííèìè ëàíêàìè
ãîñïîäàðñòâà є ïіäïðèєìñòâà é óñòàíîâè. Ïіäïðèєìñòâà (çàâîäè, ôàá ðèêè,
øàõòè) â îñíîâíîìó âèðîáëÿþòü ïåâíó ïðîäóêöіþ, à óñòàíîâè (ëіêàðíі,
øêîëè, òåàòðè) ïåðåâàæíî íàäàþòü ðіçíі ïîñëóãè.

Îòæå, íàöіîíàëüíèé ãîñïîäàðñüêèé êîìïëåêñ є ïîєäíàííÿì ïіäïðè-
єìñòâ і óñòàíîâ ó ìåæàõ òåðèòîðії êðàїíè, ùî çàäîâîëüíÿþòü ìàòåðіàëüíі
é äóõîâíі ïîòðåáè íàñåëåííÿ. Çà ôîðìîþ âëàñíîñòі ïіäïðèєìñòâà â Óêðàїíі
ìîæóòü áóòè: ïðèâàòíèìè, äåðæàâíèìè, êîëåêòèâíèìè, ó âëàñíîñòі іíøèõ
äåðæàâ ÷è ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé.
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 Економічний розвиток і його показники. Åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê
êðàїíè íàëåæèòü äî íàéâàæëèâіøèõ ïîíÿòü, ùî õàðàêòåðèçóþòü íàöіî-
íàëüíó åêîíîìіêó. À çâàæàþ÷è íà òіñíèé çâ’ÿçîê ìіæ ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî
ðîç âèòêó і âèðіøåííÿì ñîöіàëüíèõ ïðîáëåì, âèêîðèñòîâóþòü òàêîæ òåð-
ìіí «ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê».

Åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê – öå áåçïåðåðâíà çìіíà ïðîöåñіâ âèðîáíèöòâà,
ùî ïîçíà÷àє ïåðåõіä âіä îäíîãî åòàïó ðîçâèòêó åêîíîìіêè äî іíøîãî, ïðè
öüîìó íå ëèøå çáіëüøóєòüñÿ âèðîáíèöòâî òèõ ñàìèõ òîâàðіâ і ïîñëóã, ùî
âæå âèðîáëÿëèñÿ ðàíіøå, à é ïî÷èíàєòüñÿ âèðîáíèöòâî íîâèõ òîâàðіâ і
ïîñëóã ç âèêîðèñòàííÿì íîâèõ òåõíîëîãіé.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ 

Çàãàëîì ó ñâіòі âіäáóâàєòüñÿ áåçóïèííèé ïîçèòèâíèé ðîçâèòîê åêîíîìіêè,
ùî ìàє íàçâó åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ. Âîíî ґðóíòóєòüñÿ íà äîñÿãíåííÿõ
íàóêè òà òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó. Ïîñòіéíî çáіëüøóєòüñÿ àñîðòèìåíò ïðîäóê-
öії і ïîñëóã, îäíі ðåñóðñè çàìіùóþòüñÿ іíøèìè, çíèæóєòüñÿ çàãàëüíà ðå-
ñóðñîєìíіñòü âèðîáíèöòâà, äîòðèìóþòüñÿ åêîëîãі÷íі âèìîãè é îáìåæåííÿ,
ÿêі äèêòóє ñóñïіëüñòâî. Åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ є íåîáõіäíîþ óìîâîþ ïіäâè-
ùåííÿ äîáðîáóòó áóäü-ÿêîãî íàðîäó. Ùî âèùèé âèðîáíè÷èé ïîòåíöіàë
êðàїíè, òî âèùі òåìïè åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ і âèùі ðіâåíü òà ÿêіñòü æèòòÿ.

Åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ є îäíієþ ç íàéâàæëèâіøèõ õàðàêòåðèñòèê åêî-
íîìі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїíè. Âëàñíå åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê êîíêðåòèçóþòü
òàêі ïîêàçíèêè:

–  îáñÿãè âèðîáíèöòâà âàëîâîãî âíóòðіøíüîãî ïðîäóêòó (ÂÂÏ) òà éîãî
ïåðåðàõóíîê íà äóøó íàñåëåííÿ;

–  ñòðóêòóðà ñóñïіëüíîãî âèðîáíèöòâà – ÷àñòêà ïðîìèñëîâîñòі òà ñіëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â íàðîäíîìó ãîñïîäàðñòâі;

– êіëüêіñíі òà ÿêіñíі ïîêàçíèêè ðіâíÿ çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ;
– іíäåêñ ëþäñüêîãî ðîçâèòêó (ІËÐ);
– îáñÿãè çàëó÷åííÿ äî ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ;
–  åôåêòèâíіñòü âèðîáíèöòâà, ùî âèÿâëÿєòüñÿ ó ïðîäóêòèâíîñòі ïðàöі,

ñïåöіàëіçàöії òà êîíöåíòðàöії âèðîáíèöòâà òà ÿêîñòі ïðîäóêöії.

 ВВП і його структура. Ïîíÿòòÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó òіñíî ïîâ’ÿçàíå
ç êіëüêіñíîþ çìіíîþ îáñÿãіâ âèðîáíèöòâà і ñïîæèâàííÿ ÂÂÏ. Âëàñíå âàëî-
âèé âíóòðіøíіé ïðîäóêò – öå ïîêàçíèê, ùî âèìіðþє ðèíêîâó âàðòіñòü
óñіõ êіíöåâèõ òîâàðіâ і ïîñëóã, âèðîáëåíèõ ó êðàїíі âïðîäîâæ ðîêó.

Ïîêàçíèê ÂÂÏ ðîçðàõîâóþòü ðіçíèìè ñïîñîáàìè, òîìó âіí ìàє ðіçíó
ñòðóêòóðó, çîêðåìà, çà âèòðàòàìè, çà äîõîäàìè òà çà ãàëóçÿìè ãîñïîäàð-
ñòâà, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ñòâîðåííі. Ïåðøі äâà ñïîñîáè çàçâè÷àé ðîç-
ãëÿäàþòü åêîíîìіñòè. Åêîíîì-ãåîãðàôè àíàëіçóþòü ñòðóêòóðó ÂÂÏ ïåðå-
âàæíî çà ãàëóçÿìè éîãî ñòâîðåííÿ. Âàëîâèé âíóòðіøíіé ïðîäóêò ñòâîðþ-
єòüñÿ â óñіõ ãàëóçÿõ ãîñïîäàðñòâà.

Економічний розвиток – це складний і водночас суперечливий процес, у 
якому взаємодіють позитивні і негативні чинники, а періоди зростання 
змінюються періодами спаду. Політичні і військові потрясіння, соціальні 
конфлікти, екологічні катастрофи можуть призупинити розвиток еконо-
міки будь-якої країни, відкинути її на кілька десятиліть назад, а іноді 
призвести і до повного занепаду, як це було з давніми цивілізаціями.
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Ïîêàçíèê ÂÂÏ є äèíàìі÷íîþ âåëè÷èíîþ і ïîñòіéíî çìіíþєòüñÿ – çáіëü-
øóєòüñÿ ÷è çìåíøóєòüñÿ. Çðîñòàííÿ ÂÂÏ ñâіä÷èòü ïðî ïîçèòèâíèé ðîçâè-
òîê ãîñïîäàðñòâà êðàїíè, à éîãî çíèæåííÿ âêàçóє íà ïåâíі êðèçîâі ïðîöåñè
і ïðîáëåìè â åêîíîìіöі.

Åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê çíàõîäèòü ñâîє âèðàæåííÿ íàñàìïåðåä ó äâîõ 
ïîêàçíèêàõ: çàãàëüíіé âåëè÷èíі ÂÂÏ (àáñîëþòíèé ïîêàçíèê) òà ó âåëè÷è-
íі ÂÂÏ íà îäíó îñîáó (âіäíîñíèé ïîêàçíèê). Áіëüø òî÷íèì ïîêàçíèêîì
ðіâíÿ äîáðîáóòó є âåëè÷èíà ÂÂÏ íà îäíó îñîáó, òîáòî âіäíîñíèé ïîêàçíèê,
ÿêèé іëþñòðóє âàðòіñòü òієї êіëüêîñòі òîâàðіâ òà ïîñëóã, ÿêà íå çàãàëîì
âèðîáëÿєòüñÿ â åêîíîìіöі, à ïðèïàäàє â ñåðåäíüîìó íà îäíó îñîáó. Ïîêàç-
íèê ÂÂÏ íà îäíó îñîáó áіëüø ïðèäàòíèé äëÿ âèìіðó ðіâíÿ æèòòÿ, íіæ
àáñîëþòíèé ïîêàçíèê (âåëè÷èíà ÂÂÏ).

Ðіâåíü æèòòÿ çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæèòü âіä òåìïіâ ïðèðîñòó íàñåëåííÿ.
Ç îäíîãî áîêó, ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ êðàїíè âèçíà÷àє êіëüêіñòü ðîáî÷îї
ñèëè, òîáòî òðóäîâèõ ðåñóðñіâ. Òîìó êðàїíè ç áіëüøèì íàñåëåííÿì (íàïðè-
êëàä, ÑØÀ, ßïîíіÿ) ìàþòü íàáàãàòî áіëüøèé ÂÂÏ, íіæ êðàїíè ç íåâåëè-
êîþ êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ (íàïðèêëàä, Ëþêñåìáóðã, Íіäåðëàíäè).

Ç іíøîãî áîêó, çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ çìåíøóє ïîêàçíèê ÂÂÏ íà îäíó
îñîáó, òîáòî âåäå äî çíèæåííÿ ðіâíÿ æèòòÿ.

Çà ïîêàçíèêîì âàëîâîãî âíóòðіøíüîãî ïðîäóêòó íà äóøó íàñåëåííÿ âè-
çíà÷àþòü ðіâåíü ðîçâèòêó êðàїí ñâіòó òà ðîçðàõîâóþòü ïðîäóêòèâíіñòü
ïðàöі. Ç îáñÿãîì âèðîáëåíîãî ÂÂÏ òіñíî ïîâ’ÿçàíі ïîêàçíèêè ðіâíÿ æèòòÿ
íàñåëåííÿ, çîêðåìà, ðіâåíü çàðîáіòíîї ïëàòè і ñåðåäíіé äîõіä ñіì’ї, її ïëà-
òîñïðîìîæíіñòü, ðіâåíü öіí íà òîâàðè і ïîñëóãè, òàê çâàíèé ðіâåíü ñïî-
æèâ÷èõ öіí, âàðòіñòü ñïîæèâ÷îãî êîøèêà і íàâіòü ðіâåíü áåçðîáіòòÿ. ßêùî
öіíè çðîñòàþòü âèùèìè òåìïàìè, íіæ äîõîäè íàñåëåííÿ, òî ðіâåíü æèòòÿ
çíèæóєòüñÿ. ßêùî öіíè íå çìіíþþòüñÿ àáî çðîñòàþòü ìåíøèìè òåìïàìè,
íіæ äîõîäè, òî ðіâåíü æèòòÿ íàñåëåííÿ çðîñòàє.

Çà ðіâíåì ÂÂÏ íà îäíó îñîáó ìіæ êðàїíàìè іñíóþòü ñóòòєâі âіäìіííîñòі.
Òàê, íàïðèêëàä, ðіâåíü ÂÂÏ íà îäíó îñîáó â ÑØÀ ïðèáëèçíî â 15 ðàçіâ
âèùèé, íіæ ó Áàíãëàäåø, ó 9 ðàçіâ – íіæ â Іíäії, ó 4 ðàçè – íіæ ó Êèòàї,
і ïðèáëèçíî òàêèé ñàìèé, ÿê â Àâñòðàëії òà Íіìå÷÷èíі.

Çà äàíèìè Ñâіòîâîãî áàíêó, ó 2015 ð. ñåðåä 184 êðàїí ñâіòó íàéâèùі
ïîêàçíèêè ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ áóëè ó Êàòàðі, Ëþêñåìáóðçі, Ñіíãàïóðі,
Íîðâåãії, ÑØÀ, Øâåéöàðії, Íіìå÷÷èíі. Íàéãіðøі ïîêàçíèêè ó ñâіòі çàôіê-
ñîâàíî â Íіãåðі, Ëіáåðії, Áóðóíäі òà Öåíòðàëüíîàôðèêàíñüêіé ðåñïóáëіöі.

Óêðàїíà â öüîìó ðåéòèíãó çàéìàє 113 ìіñöå.
Çàâäÿêè âèñîêèì òåìïàì åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ çà îñòàííі 100 ðîêіâ,

íàïðèêëàä, ßïîíіÿ çìîãëà âèéòè âïåðåä, à Âåëèêà Áðèòàíіÿ òà Àðãåíòèíà
âòðàòèëè ñâîї ïîçèöії âíàñëіäîê íèçüêèõ òåìïіâ çðîñòàííÿ.

Ùîäî Óêðàїíè, òî â ïåðіîä ç 2000 ïî 2008 ð. ó êðàїíі âіäáóâàëîñÿ
çðîñòàííÿ ÂÂÏ ÿê åêñòåíñèâíèì, òàê і іíòåíñèâíèì øëÿõàìè. Ñâіòîâèé
äîñâіä ïîêàçóє, ùî çàäîâіëüíèì äëÿ áóäü-ÿêîї êðàїíè є ùîðі÷íå çðîñòàííÿ
ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ íà ðіâíі 4–6 %. Çà öåé ïåðіîä Óêðàїíà ìàëà ðå-
àëüíі òåìïè çðîñòàííÿ, âèùі ó 3 ðàçè (6,9 % ó ñåðåäíüîìó çà ïåðіîä), íіæ
ó òàêèõ ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ñâіòó, ÿê ÑØÀ – 2,3 %, ßïîíіÿ – 1,4 %,
à òàêîæ ó ЄÑ – 2,2 %.
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ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ â öåé ïåðіîä ìîæíà íà-
çâàòè çîâíіøíþ ïîëіòèêó äåðæàâè, ÿêà ñïðèÿëà ðåôîðìóâàííþ åêîíîìіêè:
ñòðóêòóðíі ïåðåòâîðåííÿ, äåðåãóëÿöіþ, áàëàíñ ñòàáіëüíîї ãðîøîâîї ïîëі-
òè êè і ïіäòðèìêó ðîçâèòêó åêñïîðòó.

Ïðîòå ðîçâèòîê óêðàїíñüêîї åêîíîìіêè íå ñóïðîâîäæóâàâñÿ ñòðóêòóð-
íèìè çìіíàìè â ðåãіîíàõ, à ìàâ åêñòåíñèâíèé õàðàêòåð, êîëè çðîñòàþòü
òðàäèöіéíі ïîòóæíі ïðîìèñëîâі öåíòðè òà çàëèøàþòüñÿ ó ñòàíі ñòàãíàöії
ðåãіîíè ç áіëüø íèçüêèì ðіâíåì ïðîìèñëîâîãî ïîòåíöіàëó. Ðèíêîâі ïåðå-
òâîðåííÿ â Óêðàїíі áóëî îáìåæåíî ðåôîðìóâàííÿì âèðîáíè÷èõ âіäíîñèí
(ïðèâàòèçàöієþ, ðîçäåðæàâëåííÿì, äåìîíîïîëіçàöієþ), à íàóêîâî-òåõíîëî-
ãі÷ íå âäîñêîíàëåííÿ âèðîáíèöòâà, çìіíè ñòðóêòóðè åêîíîìіêè çàëèøèëèñü
îñòîðîíü, õî÷à áåç íèõ íåìîæëèâèé óñïіøíèé ðîçâèòîê êðàїíè.

Ó äåðæàâі âіäáóâàëîñÿ çðîñòàííÿ áåç ðîçâèòêó. Âî÷åâèäü òàêå çðîñòàííÿ
íå ìîæíà íàçâàòè íі ñòàëèì, íі ïåðñïåêòèâíèì äëÿ êðàїíè.

Ñèòóàöіÿ çíà÷íî ïîãіðøèëàñÿ ÷åðåç ôіíàíñîâî-åêîíîìі÷íó (2008–2009 ðð.)
òà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íó êðèçè (2014–2015 ðð.), ÿêі ñïðè÷èíèëè çðîñòàííÿ
іíôëÿöії, ðіâíÿ áåçðîáіòòÿ, êðèçó ïëàòåæіâ, ñêîðî÷åííÿ îáñÿãіâ âèðîáíè-
öòâà, çíåöіíåííÿ íàöіîíàëüíîї ãðîøîâîї îäèíèöі òîùî.

 Сутність показника «індекс людського розвитку». ßêіñíèé åêî-
íîìі÷íèé ðîçâèòîê íå ìîæå áóòè åôåêòèâíî âіäîáðàæåíèé ëèøå îäíèì
ïîêàçíèêîì. Äëÿ öüîãî íåîáõіäíà їõ öіëіñíà ñèñòåìà, àäæå ïîëіïøåííÿ
æèòòєâèõ ñòàíäàðòіâ ñóïðîâîäæóєòüñÿ ïіäâèùåííÿì íå ëèøå ÂÂÏ íà
äóøó íàñåëåííÿ, à é òàêèõ ïîêàçíèêіâ, ùî âèçíà÷àþòü ÿêіñòü æèòòÿ. Îä-
íèì ç òàêèõ ïîêàçíèêіâ є іíäåêñ ëþäñüêîãî ðîçâèòêó (ІËÐ). Öå óçàãàëü-
íåíèé ïîêàçíèê, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç äåêіëüêîõ êîìïîíåíòіâ, ÿêèé ðåãóëÿðíî
ðîçðàõîâóєòüñÿ ñïіâðîáіòíèêàìè Îðãàíіçàöії Îá’єäíàíèõ Íàöіé äëÿ ïðîâå-
äåííÿ ïîðіâíÿíü êðàїí ìіæ ñîáîþ.

Історія географії 

Близьким за змістом до валового внутрішнього продукту, але дещо від-
мінним від нього є показник валового національного продукту (ВНП).у
Відмінність між ними полягає в тому, що ВНП враховує все, що створили 
громадяни країни не лише на власній території, а й за її межами, проте 
не враховує створене негромадянами країни з використанням іноземних 
ресурсів на території країни. Валовий внутрішній продукт, навпаки, вра-
ховує все, що створили громадяни і негромадяни країни з використанням 
власних ресурсів і залучених ззовні в межах території країни, але не вра-
ховує того, що громадяни країни створюють за її межами. 

Концепцію індексу людського розвитку було розроблено 1990 року в Організації 
Об’єднаних Націй для здійснення міждержавних порівнянь, адже відомо, що
різні країни дуже різняться між собою, щоб для їх зіставлення можна було обі-
йтися якимось одним показником, наприклад ВВП на душу населення. Учені 
запропонували зведений показник, заснований на декількох критеріях. При 
цьому  в процесі використання індекс зазнав достатньо серйозних змін: так, 
у 2010 році був розширений перелік критеріїв, що враховуються під час його 
визначення, а у 2013 році індекс, який раніше мав назву «Індекс розвитку люд-
ського потенціалу», був перейменований на «Індекс людського розвитку».
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Äëÿ ðîçðàõóíêó іíäåêñó ëþäñüêîãî ðîçâèòêó âèêîðèñòîâóþòü òðè îñíîâ-
íі ãðóïè ïîêàçíèêіâ. Òàê, ïåðøà ãðóïà ïîêàçíèêіâ äàє îöіíêó î÷іêóâàíîї
òðèâàëîñòі æèòòÿ ëþäèíè, ÿêà, çîêðåìà, çàëåæèòü âіä åêîëîãі÷íîї ñèòóà-
öії, ðіâíÿ ðîçâèòêó ìåäèöèíè òà іíøèõ ÷èííèêіâ.

Äðóãó ãðóïó ïîêàçíèêіâ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îöіíêè ðіâíÿ ãðàìîòíîñòі
íàñåëåííÿ äåðæàâè. Âîíà, ñâîєþ ÷åðãîþ, áàçóєòüñÿ íà êіëüêîñòі і äîñòóï-
íîñòі îñâіòíіõ óñòàíîâ, ÿêîñòі îñâіòè ó êðàїíі, ðîçâèòêó áіáëіîòåê і ïіäãî-
òîâ÷èõ êóðñіâ òà іíøèõ õàðàêòåðèñòèêàõ êðàїíè.

Íàðåøòі, òðåòÿ ãðóïà ïîêàçíèêіâ ґðóíòóєòüñÿ íà îöіíöі ðіâíÿ æèòòÿ
íàñåëåííÿ â êîíêðåòíіé äåðæàâі. Ðіâåíü æèòòÿ, íà äóìêó ôàõіâöіâ ÎÎÍ,
çàëåæèòü âіä ðіâíÿ äîõîäіâ, ïðîäóêòèâíîñòі ïðàöі, ðіâíÿ öіí ó äåðæàâі,
іíôëÿöії, à òàêîæ ÂÂÏ íà îäíó îñîáó.

Íèíі â ÎÎÍ ùîðі÷íî ðîçðàõîâóþòü öåé іíäåêñ äëÿ 169 êðàїí. Ó ïðîöåñі
çäіéñíåííÿ ðîçðàõóíêіâ êðàїíè ðîçïîäіëÿþòü íà 4 ãðóïè:

–  êðàїíè ç äóæå âèñîêèì ІËÐ (íàïðèêëàä, Íîðâåãіÿ, Àâñòðàëіÿ, Øâåé-
öàðіÿ, Íіäåðëàíäè, ÑØÀ, Íіìå÷÷èíà);

–  ç âèñîêèì ІËÐ (Óðóãâàé, ×îðíîãîðіÿ, Áіëîðóñü, Ðóìóíіÿ, Óêðàїíà
(83 ìіñöå));

– іç ñåðåäíіì ІËÐ (Ìàëüäіâè, Ìîíãîëіÿ, Òóðêìåíіñòàí, Іíäîíåçіÿ, Єãèïåò);
– ç íèçüêèì ІËÐ (Àôãàíіñòàí, Åôіîïіÿ, Ëіáåðіÿ, ×àä, Íіãåð).
Ïðè öüîìó êîæíà ãðóïà ñêëàäàєòüñÿ іç 42 äåðæàâ (ó ãðóïó ç âèñîêèì

ІËÐ âõîäÿòü 43 êðàїíè), òàê ùî ÷èñåëüíіñòü ãðóïè êîæåí ðіê çàëèøàєòüñÿ
íåçìіííîþ, à îñü її ñêëàä ïîñòіéíî çìіíþєòüñÿ.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Г О ЛОВН Е
 Національна економіка (господарство) – це історично сформована в певних терито-

ріальних (національних) межах система суспільного виробництва. Україна зі своїм
національним комплексом є складовою світового господарства.

 Економічний розвиток – це безперервна зміна процесів виробництва, при цьому
збільшується виробництво не тільки тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися
раніше, а й створюються нові товари і послуги з використанням нових технологій.

 Економічне зростання є необхідною умовою підвищення добробуту будь-якого народу.
 Економічний розвиток знаходить своє вираження насамперед у двох показниках:

загальній величині валового внутрішнього продукту (абсолютний показник) та у
величині ВВП на одну особу (відносний показник). у

 Індекс людського розвитку – це узагальнений показник, що складається з декількох
компонентів, який розраховується Організацією Об’єднаних Націй для порівняльної
оцінки країн між собою.

Користуючись додатковими даними, визначте рівень економічного 
зростання України за декілька періодів з 1991 року. Для цього вико-
ристайте формулу річних темпів зростання:

Т =
Y1 – Y0

 100 %,
Y0

де Т – рівень економічного зростання; Y1 та Y0 – відповідно ВВП 
у поточному і базисному роках.
Підготуйте презентацію для обговорення на уроці.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Дайте визначення поняттям: «національна економіка», «валовий внутрішній про-

дукт», «індекс людського розвитку».
2.  Що є основою національного господарського комплексу?
3.  Чому економічне зростання є необхідною умовою підвищення добробуту населення?
4.  Які показники враховуються при розрахунку індексу людського розвитку?
5.  Схарактеризуйте місце України в загальносвітових рейтингах за показниками ВВП

на душу населення та ІЛР.

ÑÅÊÒÎÐÀËÜÍÀ ÌÎÄÅËÜ
ÅÊÎÍÎÌІÊÈ ÊÐÀЇÍÈ. ÔÎÐÌÈ ÑÓÑÏІËÜÍÎЇ 
ÎÐÃÀÍІÇÀÖІЇ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

Які товари і послуги ви часто використовуєте у своєму житті?
Приклади підприємств та установ, що виробляють товари та надають послуги.

 Сектори національної економіки. Ç ìàòåðіàëó ïîïåðåäíüîãî ïàðà-
ãðàôà âè çíàєòå, ùî åêîíîìіêà ïåâíîї êðàїíè є ñóêóïíіñòþ ïåâíèì ÷èíîì
óïîðÿäêîâàíèõ îá’єêòіâ, ÿêі ùå íàçèâàþòü «ãîñïîäàðñüêèìè îäèíèöÿìè»,
ÿêі âèêîíóþòü âàæëèâі ôóíêöії – âèðîáíèöòâî òîâàðіâ і ïîñëóã. Íàéìåí-
øèìè òàêèìè ãîñïîäàðñüêèìè îäèíèöÿìè є ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè, çà-
êëàäè, ÿê-îò: çàâîäè, ôàáðèêè, ôåðìåðñüêі ãîñïîäàðñòâà, áóäіâåëüíі îð-
ãàíіçàöії, òðàíñïîðòíі ïіäïðèєìñòâà, ìàãàçèíè, øêîëè, ëіêàðíі, áàíêè,
óíіâåðñèòåòè òîùî. Ãîñïîäàðñòâî êðàїíè є äîñèòü ñêëàäíèì óòâîðåííÿì ÿê
çà êіëüêіñíèìè ïîêàçíèêàìè, òàê і çà îñîáëèâîñòÿìè ôóíêöіîíóâàííÿ òà
ïðîñòîðîâèì ðîçìіùåííÿì. Ñòðóêòóðà ãîñïîäàðñòâà – öå ñêëàäíå ïîíÿòòÿ,
ÿêå ïåðåäáà÷àє ðіçíі ïіäõîäè.

Ïîðіâíÿíî íåäàâíî äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñòðóêòóðè åêîíîìіêè çíà÷íîãî
ïîøèðåííÿ íàáóâ ãàëóçåâèé ïіäõіä äî ñòðóêòóðè ãîñïîäàðñòâà. Ãàëóçü ãîñ-
ïîäàðñòâà – öå ñóêóïíіñòü ïіäïðèєìñòâ і óñòàíîâ, ÿêі âèðîáëÿþòü îäíà-
êîâó àáî îäíîðіäíó ïðîäóêöіþ ÷è íàäàþòü ïåâíі ïîñëóãè.

Âèäіëÿþòü äîñèòü áàãàòî ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà, êîæíà ç ÿêèõ âèêîíóє
ñâîþ ðîëü ó çàäîâîëåííі ñóñïіëüíèõ ïîòðåá ó ìàòåðіàëüíèõ і äóõîâíèõ
áëàãàõ. Çàëåæíî âіä âèêîíóâàíîї ðîëі âñі ãàëóçі îá’єäíàíî ó äâі ñôåðè –
âèðîáíè÷ó і íåâèðîáíè÷ó. 

Äî âèðîáíè÷îї ñôåðè íàëåæàòü òі ãàëóçі ãîñïîäàðñòâà, ÿêі, âèêîðèñòî-
âóþ÷è ðіçíîìàíіòíі ðåñóðñè, ñòâîðþþòü ìàòåðіàëüíі ðå÷і. Öå – ïðîìèñëî-
âіñòü, ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî і áóäіâíèöòâî. Öÿ ñôåðà âêëþ÷àє òàêîæ ãàëóçі,
ÿêі ïîñòà÷àþòü ñòâîðåíі ìàòåðіàëüíі áëàãà ñïîæèâà÷àì, çîêðåìà òðàíñïîðò
і çâ’ÿçîê. Äî âèðîáíè÷îї ñôåðè íàëåæàòü òàêîæ ãàëóçі, ÿêі ïðîäîâ æóþòü
ïðîöåñ âèðîáíèöòâà ó ñôåðі îáіãó òîâàðіâ. Ñåðåä íèõ – òîðãіâëÿ, ìàòåðі-
àëüíî-òåõíі÷íå ïîñòà÷àííÿ, çàãîòіâëÿ òà іí.

Íåâèðîáíè÷à ñôåðà – öå ñóêóïíіñòü ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà, ÿêі íàäàþòü
ïîñëóãè íåìàòåðіàëüíîãî õàðàêòåðó áåçïîñåðåäíüî íàñåëåííþ ÷è ñóñïіëü-
ñòâó çàãàëîì. Äî íèõ íàëåæàòü ãàëóçі ïîñëóã, ãàëóçі ñîöіàëüíîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ, ãàëóçі îðãàíіâ óïðàâëіííÿ і îáîðîíè, ãàëóçі, ÿêі âêëþ÷àþòü êðåäè-

§3. 
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òóâàííÿ, ôіíàíñè і ñòðàõóâàííÿ. Ñâîþ äіÿëüíіñòü ãàëóçі íåâèðîáíè÷îї
ñôåðè çäіéñíþþòü â óñòàíîâàõ, çàêëàäàõ.

Òà íèíі äîöіëüíіøå õàðàêòåðèçóâàòè ñòðóêòóðó åêîíîìіêè êðàїíè, âè-
êîðèñòîâóþ÷è ñåêòîðàëüíèé ïіäõіä (ìàë. 5). Íàéïîøèðåíіøèì є ïîäіë 
íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè íà òðè ñåêòîðè.

Ïåðâèííèé ñåêòîð – öå ñóêóïíіñòü ãàëóçåé åêîíîìіêè, ùî çàéìàþòüñÿ
âèäîáóòêîì ñèðîâèíè і ñòâîðåííÿì ç íåї íàïіâôàáðèêàòіâ. Äî íüîãî íàëå-
æàòü ñіëüñüêå і ëіñîâå ãîñïîäàðñòâà, âèäîáóâàííÿ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ, à
òàêîæ ðèáàëüñòâî. Öåé ñåêòîð åêîíîìіêè áåðå ñâіé ïî÷àòîê ç íàéäàâíіøèõ
іñòîðè÷íèõ ÷àñіâ, êîëè ãîëîâíèìè ôîðìàìè ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі áóëî çáè-
ðàëüíèöòâî, ïîëþâàííÿ і ðèáîëîâëÿ. Іç ÷àñîì íà їõíіé îñíîâі ñôîðìóâàëî-
ñÿ ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî. Äî ÷àñіâ ïðîìèñëîâîї ðåâîëþöії öåé ñåêòîð ìàâ
êëþ÷îâå ìіñöå â åêîíîìіöі êðàїí. Íèíі öåé ñåêòîð âіäіãðàє âàæëèâó ãîñ-
ïîäàðñüêó ðîëü, ïðîòå éîãî ïåðåâàæàííÿ ñâіä÷èòü ïðî íèçüêèé ðіâåíü åêî-
íîìі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїíè. Ñóñïіëüñòâî, ó ÿêîìó â ïåðâèííîìó ñåêòîðі
åêîíîìіêè çàëó÷åíî äî 80 % åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ, íàçèâàþòü
àãðàðíèì, àáî äîіíäóñòðіàëüíèì.

Âòîðèííèé ñåêòîð îõîïëþє ãðóïó ãàëóçåé îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі òà
áóäіâíèöòâà. Öå ïіäïðèєìñòâà, ùî âèðîáëÿþòü åëåêòðîåíåðãіþ, ìåòàëè,
ìàøèíè òà óñòàòêóâàííÿ, õіìі÷íó ïðîäóêöіþ, îäÿã, âçóòòÿ, ïðîäóêòè õàð-
÷óâàííÿ òîùî. Íàéáіëüøèé ðîçâèòîê öüîãî ñåêòîðó â êðàїíàõ Çàõіäíîї
Єâðîïè ïðèïàäàє íà ïåðіîä ç ïî÷àòêó ÕІÕ äî ñåðåäèíè ÕÕ ñò. Öüîìó ñïðè-
ÿëî âèêîðèñòàííÿ äîñÿãíåíü íàóêîâî-òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó â ñіëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâі, ùî äàëî çìîãó çàëó÷èòè âåëèêó ÷àñòèíó ëþäñüêèõ ðåñóðñіâ
íà ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ. Ó öåé ïåðіîä çàéíÿòіñòü ó ïåðâèííîìó
ñåêòîðі ñêîðî÷óєòüñÿ äî 50 %, à çíà÷íî çðîñòàє ÷àñòêà âòîðèííîãî ñåêòîðó.
Ñóñïіëüñòâî, ó ÿêîìó ïåðåâàæàþ÷èì є âòîðèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè, íà-
çèâàþòü іíäóñòðіàëüíèì.

Òðåòèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè íàáóâ çíà÷íîãî ðîçâèòêó â åïîõó
íàóêîâî-òåõíі÷íîї ðåâîëþöії (ç äðóãîї ïîëîâèíè ÕÕ ñò.). Âіí ÿâëÿє ñîáîþ
«ñôåðó íàäàííÿ ïîñëóã» – òðàíñïîðò, çâ’ÿçîê, òîðãіâëþ і òóðèçì, îõîðîíó
çäîðîâ’ÿ, îñâіòó, íàóêó, ôіíàíñîâó äіÿëüíіñòü òîùî. Ðîçâèòîê öüîãî ñåê-
òîðó ïîâ’ÿ çàíèé іç çàìіíîþ ôіçè÷íîї ïðàöі ó ïðîìèñëîâîñòі íà àâòîìàòè-
çîâàíó, ùî äàëî çìîãó ïåðåðîçïîäіëèòè òðóäîâі ðåñóðñè. Ñóñïіëüñòâî, ó 
ÿêîìó ïåðåâàæàþ÷èì є òðåòèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè, íàçèâàþòü ïîñò-
іíäóñòðі àëüíèì.
Іíîäі ó òðåòèííîìó ñåêòîðі âèäіëÿþòü äîäàòêîâî ùå îäèí ñåêòîð – ÷åò-

âåðòèííèé, ÿêèé îõîïëþє іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії, êîìóíіêàöії, ïðîãðà-
ìóâàííÿ, ãåííó іíæåíåðіþ, ìàðêåòèíã òîùî.

Îòæå, ðîçïîäіë ãàëóçåé і âèäіâ åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі çà ñåêòîðàìè
ìîæå âіäáóâàòèñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ðіçíèõ ïîêàçíèêіâ: ÷èñåëüíîñòі çàéíÿ-
òèõ ó ãàëóçÿõ, îáñÿãîì âèðîáëåíîї ïðîäóêöії òà ïîñëóã, âàðòîñòі àêòèâіâ
(óñå, ÷èì âîëîäіє ïіäïðèєìñòâî) òà іíøèìè.

Ñåêòîðàëüíà ñòðóêòóðà åêîíîìіêè êðàїíè äàє çìîãó çðîáèòè âèñíîâîê
ïðî õàðàêòåð âіäòâîðåííÿ. ßêùî ÷àñòêà ãàëóçåé ïåðâèííîãî ñåêòîðó â åêî-
íîìіöі ñòàíîâèòü áëèçüêî 60 % і íàâіòü âèùå, à íà ÷àñòêó òðåòèííîãî
ñåêòîðó ïðèïàäàє ìåíøå íіæ 20 % ïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ, òî òàêіé åêî-
íîìіöі âëàñòèâèé ðåñóðñîìіñòêèé (ñèðîâèííèé) òèï âіäòâîðåííÿ. Ðîçâèòîê
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íàñàìïåðåä âіäáóâàєòüñÿ âíàñëіäîê äîäàòêîâîãî âèäîáóòêó ñèðîâèíè òà
ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ. І, íàâïàêè, ÿêùî â åêîíîìіöі ïåðåâàæàþòü âèñîêî-
òåõíîëîãі÷íі ãàëóçі, à ó ñòðóêòóðі áóäå äîìіíóâàòè òðåòèííèé ñåêòîð
(60–70 %), ÷àñòêà ïåðâèííîãî ñåêòîðó íå ïåðåâèùèòü 5–8 % і, çíà÷èòü,
âіäòâîðåííÿ çäіéñíþєòüñÿ çà íàóêîìіñòêîãî òèïó. Âèñîêèé ðіâåíü ðîçâè-
òêó íàóêè і òåõíіêè äàє çìîãó ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè
ðåñóðñè, çáіëüøóþ÷è âèïóñê ðіçíîìàíіòíîї ïðîäóêöії íàñàìïåðåä çàâäÿêè
ïåðåäîâèì òåõíîëîãіÿì і âèñîêіé ïðîäóêòèâíîñòі ïðàöі.

Ó ñòðóêòóðі ãîñïîäàðñòâà Óêðàїíè îñíîâíà ÷àñòêà âñієї ïðîäóêöії ïðè-
ïàäàє íà ïåðâèííèé і âòîðèííèé ñåêòîðè åêîíîìіêè. À ÷àñòêà òðåòèííîãî
ñåêòîðó áіëüø ÿê óäâі÷і ïîñòóïàєòüñÿ öüîìó ïîêàçíèêó ó âèñîêîðîçâèíóòèõ
êðàїíàõ. Çà öèìè îçíàêàìè Óêðàїíà ïåðåáóâàє íà ñòàäії іíäóñòðіàëüíîãî
ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà.

 Форми суспільної організації виробництва. Áóäü-ÿêà ãàëóçü ãîñ-
ïîäàðñòâà ïðåäñòàâëåíà ñóêóïíіñòþ ïіäïðèєìñòâ àáî óñòàíîâ, ÿêі ðîçìі-
ùóþòüñÿ íà òåðèòîðії êðàїíè òà ôóíêöіîíóþòü âіäïîâіäíî äî îñîáëèâîñòåé
âèðîáíè÷èõ ïðîöåñіâ. Ìåòà áóäü-ÿêîãî âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó – âèðîá íèöòâî
òîâàðіâ і ïîñëóã óñòàíîâëåíîї ÿêîñòі â íåîáõіäíèõ äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá
ëþäèíè îáñÿãàõ. Òàê, îðãàíіçàöіÿ âèðîáíèöòâà íà ïіä ïðèєìñòâі – öå âèä
äіÿëüíîñòі, ÿêèé îá’єäíóє âñі ñêëàäîâі âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó (òåõíîëîãі÷íó
(ìàøèíè, ìåõàíіçìè, îáëàäíàííÿ, іíñòðóìåíòè) é òðóäîâó (äіÿëüíіñòü ïðà-
öіâíèêіâ) ó єäèíèé ïðîöåñ. Ðàöіîíàëüíà îðãàíіçàöіÿ âèðîáíèöòâà є çàïîðó-
êîþ åôåêòèâíîї ðîáîòè áóäü-ÿêîãî ïіäïðèєìñòâà. Âіä öüîãî òàêîæ çàëåæèòü
і éîãî ñîöіàëüíà åôåêòèâíіñòü.

Îñíîâíèìè ôîðìàìè ñóñïіëüíîї îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà є êîíöåíòðà-
öіÿ (çîñåðåäæåííÿ), äèñïåðñіÿ (ðîçîñåðåäæåííÿ), êîìáіíóâàííÿ, ñïåöіàëі-
çàöіÿ, êîîïåðóâàííÿ òà àãëîìåðóâàííÿ. Êîæíà ç íèõ – ñàìîñòіéíà ôîðìà
îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà, õî÷à âîíè òіñíî âçàєìîïîâ’ÿçàíі і âçàєìîçóìîâ-
ëåíі (ìàë. 6).

Êîíöåíòðàöіÿ (çîñåðåäæåííÿ) – öå òàêà ôîðìà îðãàíіçàöії ñóñïіëüíîãî
âèðîáíèöòâà, ùî ïåðåäáà÷àє çîñåðåäæåííÿ âèðîáíèöòâà, ðîáî÷îї ñèëè, çàñî-
áіâ ïðàöі íà âåëèêèõ ïіäïðèєìñòâàõ àáî çîñåðåäæåííÿ ïіäïðèєìñòâ îäíієї
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ãàëóçі íà îáìåæåíіé òåðèòîðії. Öå ìîæå âіäáóâàòèñÿ çà ðàõóíîê ðîçøèðåííÿ
äіþ÷èõ ïіäïðèєìñòâ, áóäіâíèöòâà íîâèõ âåëèêèõ ïіäïðèєìñòâ àáî îá’єä-
íàí íÿ äåêіëüêîõ ìàëèõ. Ïðè öüîìó çáіëüøóєòüñÿ êіëüêіñòü ìàøèí, óñòàò-
êóâàííÿ, òåõíîëîãі÷íèõ ëіíіé, ïëîùà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü ïіäïðè-
єìñòâà òîùî. Åêîíîìі÷íèé åôåêò çà öієї ôîðìè îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà
çàáåçïå÷óєòüñÿ çàâäÿêè çìåíøåííþ çàòðàò íà îäèíèöþ ïðîäóêöії, çáіëü-
øåííþ ôіíàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ ìîäåðíіçàöії ïіäïðèєìñòâà.

Âèñîêèé ðіâåíü êîíöåíòðàöії âèðîáíèöòâà õàðàêòåðíèé äëÿ íàôòîâèäîáóâ-
íîї, ãàçîâîї, ìåòàëóðãіéíîї, ïàëèâíîї, íàôòîõіìі÷íîї ãàëóçåé òà åíåðãåòèêè.
Íèçüêèé ñïîñòåðіãàєòüñÿ â áóäіâíèöòâі, ëіñîâіé, òåêñòèëüíіé, øâåéíіé,
õàð÷îâіé òà іíøèõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñòі.

Ïîðÿä ç ïðîöåñîì êîíöåíòðàöії âіäáóâàєòüñÿ і çâîðîòíèé ïðîöåñ – äèñ-
ïåðñіÿ (ðîçîñåðåäæåííÿ) âèðîáíèöòâà. Öå çóìîâëþє ïîÿâó øèðîêîї ìåðå-
æі ìàëèõ і ñåðåäíіõ ïіäïðèєìñòâ. Ñòâîðåííÿ і ôóíêöіîíóâàííÿ íàäìіðó
âåëèêèõ ïіäïðèєìñòâ áóâàє íåäîöіëüíèì íå ëèøå ç åêîíîìі÷íèõ, à é ç
åêîëîãі÷íèõ òà ñîöіàëüíèõ ïðè÷èí, àäæå âîíî ïðèçâîäèòü äî óòâîðåííÿ
ìîíîïîëіé і ÷åðåç öå çàâàæàє ðîçâèòêó êîíêóðåíöії ÿê íà ñâіòîâîìó, òàê і
íàöіîíàëüíîìó ðèíêàõ. Òîìó â ðèíêîâіé åêîíîìіöі áіëüø âàæëèâèì ñòàє
ïðîöåñ äåêîíöåíòðàöії âèðîáíèöòâà. Ñâіòîâèé äîñâіä ñâіä÷èòü ïðî òå, ùî
ìàëі ïіäïðèєìñòâà є ïåðåäîâèìè, ñïåöіàëіçîâàíèìè, ìîáіëüíèìè òà åêîíî-
ìі÷íî åôåêòèâíèìè âèðîáíèöòâàìè, ÷óòëèâèìè ùîäî çìіíè êîí’þíêòóðè
ðèíêó і ïåðåâàæàþòü ïåðåäóñіì ó íàóêîâî-âèðîáíè÷іé ñôåðі äіÿëüíîñòі.
Â åêîíîìі÷íî ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ ç’ÿâëÿєòüñÿ äåäàëі áіëüøå íåâåëè÷êèõ
ïіäïðèєìñòâ – «âåí÷óðíèõ ïіäïðèєìñòâ». Íàïðèêëàä, ó íàéðîçâèíóòіøèõ
êðàїíàõ ñâіòó â íàóêîâî-äîñëіäíî-êîíñòðóêòîðñüêіé ñôåðі áëèçüêî 90 %
óñіõ êîìïàíіé – öå ìàëі âåí÷óðíі (ðèçèêîâі) ôіðìè, ÿêі ðåàëіçóþòü íîâî-
ââåäåííÿ â êіëüêà ðàçіâ áіëüøå, íіæ âåëèêі êîíöåðíè. Òàê, ïîíàä 80 %
íåñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïіäïðèєìñòâ íàëåæàòü äî äðіáíèõ і ñåðåäíіõ
(іç ÷è ñåëüíіñòþ ðîáіòíèêіâ ìåíøå íіæ 500 îñіá, à íà áіëüøîñòі ç íèõ – íà-
âіòü ìåíøå íіæ 50 îñіá). Îïòèìàëüíèì æå âàðіàíòîì ó ñó÷àñíіé åêîíîìіöі
є ïîєäíàííÿ ïіäïðèєìñòâ ðіçíèõ ðîçìіðіâ, ùî âèêîíóþòü ñâîї ñïåöèôі÷íі
ôóíêöії ó êîíêðåòíîìó ðåãіîíі. Ùîäî íàøîї äåðæàâè, óêðàїíñüêіé åêîíî-
ìіöі ïîòðіáíî äåùî ðîçîñåðåäèòè âèðîáíèöòâî, ùî ïіäâèùèòü çàãàëüíó
éîãî åôåêòèâíіñòü.

Мал. 6. Основні форми суспільної організації виробництва

концентрація 
(зосередження)

дисперсія 
(розосередження)

комбінування

спеціалізація

кооперування

агломерування

Форми суспільної організації 
виробництва
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ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

Êîìáіíóâàííÿ ÿê îäíà іç ñóñïіëüíèõ ôîðì îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà – öå
ïðîöåñ ðàöіîíàëüíîãî ïîєäíàííÿ â îäíîìó ïіäïðèєìñòâі (êîìáіíàòі) áàãàòüîõ
âèðîáíèöòâ, ùî íàëåæàòü äî ðіçíèõ ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà. Íà òàêîìó ïіäïðè-
єìñòâі îá’єäíàíî ðіçíîðіäíі âèðîáíè÷і ïðîöåñè, ïðîòå ñòâîðåíî єäèíå åíåðãå-
òè÷íå ãîñïîäàðñòâî, ñïіëüíі äîïîìіæíі òà îáñëóãîâóþ÷і âèðîáíèöòâà. Äëÿ
êîìáіíàòіâ õàðàêòåðíі: âèðîáíè÷î-òåõíîëîãі÷íà, åêîíîìі÷íà é òåðèòîðіàëüíà
єäíіñòü, ñïіëüíіñòü ñèðîâèííîї, ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîї і òðàíñïîðòíîї áàçè, à
òàêîæ ñèñòåìè óïðàâëіííÿ. Âèðîáíèöòâà ó ñêëàäі êîìáіíàòіâ âçàєìîïîâ’ÿçàíі
íàñòіëüêè òіñíî, ùî êîæíå ç íèõ íå ìîæå ïðàöþâàòè ñàìîñòіéíî.

Ðîçðіçíÿþòü òðè îñíîâíі ôîðìè êîìáіíóâàííÿ (ìàë. 7). Ñó÷àñíі êîìáіíà-
òè ìîæóòü ïîєäíóâàòè äâі àáî íàâіòü òðè ôîðìè êîìáіíóâàííÿ. Íàïðèêëàä,
íà êîìáіíàòі ÷îðíîї ìåòàëóðãії ïîñëіäîâíà îáðîáêà ðóäè ñóïðîâîäæóєòüñÿ
ïåðåðîáêîþ âіäõіäíèõ êîêñîâèõ ãàçіâ, à ó êîëüîðîâіé ìåòàëóðãії – ñіð÷èñ-
òèõ ãàçіâ.

Ç ïîãëÿäó åêîíîìіêè, êîìáіíóâàííÿ є îäíієþ ç íàéïðîãðåñèâíіøèõ ôîðì
êîíöåíòðàöії і îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà, îñêіëüêè ñïðèÿє îïòèìàëüíîìó
âèêîðèñòàííþ âñіõ ðåñóðñіâ ïіäïðèєìñòâà: ðîçøèðåííþ ñèðîâèííîї áàçè,
çìåíøåííþ ìàòåðіàëîìіñòêîñòі ïðîäóêöії, âіäõîäіâ âèðîáíèöòâà, çíèæåí-
íþ òðàíñïîðòíèõ âèòðàò, âіäõîäіâ (і òèì ñàìèì ïîçèòèâíîìó âïëèâó íà
íàâêîëèøíє ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå), åôåêòèâíîñòі ïðîöåñіâ óïðàâëіííÿ.

Íà ïіäïðèєìñòâàõ ìåòàëóðãіéíîãî, õіìі÷íîãî, íàôòîõіìі÷íîãî і äåðåâî-
îáðîáíîãî âèðîáíèöòâ ÷àñòêà ïðîäóêöії êîìáіíàòіâ ñÿãàє 65–90 % çàãàëü-
íîãî îáñÿãó âèðîáíèöòâà.

Ñïåöіàëіçàöіÿ âèðîáíèöòâà – öå ïðîöåñ çîñåðåäæåííÿ âèïóñêó ïåâíèõ
âèäіâ ïðîäóêöії íà îêðåìèõ ïіäïðèєìñòâàõ, òîáòî öå ïðîöåñ âèðîáíèöòâà

Процес концентрації виробництва характеризується неоднозначністю,
оскільки в будь-якій галузі промисловості повинен здійснюватися з 
обов’язковим урахуванням об’єктивних вимог ринкової економіки. Надмір-
на концентрація виробництва призводить до формування підприємств-
моно полістів, що своєю чергою викликає необхідність, по-перше, кількісної 
оцінки рівня концентрації виробництва в галузях промисловості, а по-
друге, розвитку процесу формування підприємств малого бізнесу, що 
сприяє стабілізації споживчого ринку, подоланню монополізму, створенню 
конкуренції та інших позитивних результатів діяльності малих підприємств.

Мал. 7. Основні форми комбінування

На основі поєднання 
послідовних стадій 

переробки сировини

підприємства
хімічної і текстильної

галузей та чорної 
металургії

На основі
використання 

відходів виробництва

На основі
комплексної

переробки сировини

підприємства
деревообробної,

харчової та хімічної 
галузей

підприємства
переробки нафти,

газу, торфу, вугілля
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îäíîðіäíîї ïðîäóêöії àáî âèêîíàííÿ ïîñëóã íà ïіäïðèєìñòâàõ ÷è óñòàíîâàõ
і â îá’єäíàííÿõ àáî ãàëóçÿõ. Â îñíîâі ñïåöіàëіçàöії ëåæèòü çàêîíîìіðíіñòü
ñóñïіëüíîãî ïîäіëó ïðàöі. Àäæå ïîäіë ïðàöі ïåðåäáà÷àє ñïåöіàëіçàöіþ âè-
ðîáíèêà íà âèïóñê áóäü-ÿêîї ïðîäóêöії â îáñÿãàõ, ùî ïåðåâèùóþòü éîãî
âëàñíó ïîòðåáó, ó ðàçі îäíî÷àñíîї âіäìîâè âіä âèðîáíèöòâà іíøîї ïðîäóêöії.

Ðàöіîíàëüíіñòü öüîãî ïðîöåñó ïîëÿãàє â òîìó, ùî çàãàëüíі âèòðàòè âñіõ
âèðîáíèêіâ íà äàíèé îáñÿã óñіõ âèäіâ ïðîäóêöії çíèæóþòüñÿ ïîðіâíÿíî ç
âàðіàíòîì «óíіâåðñàëüíîãî» âèðîáíèöòâà îêðåìîãî âèðîáíèêà.

Íà ñïåöіàëіçàöіþ âïëèâàє íàÿâíіñòü ñïðèÿòëèâèõ óìîâ, ÿêі є ó òіé ÷è
іíøіé ìіñöåâîñòі äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïåâíîãî âèäó ïðîäóêöії. Öå ìîæóòü
áóòè іñòîðè÷íі, åêîíîìі÷íі òà ïðèðîäíі ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà.
Çâàæàþ÷è íà öå, íà ïåâíіé òåðèòîðії âèíèêàє ìîæëèâіñòü ñïåöіàëіçàöії íà
äåÿêèõ âèäàõ âèðîáíè÷îї äіÿëüíîñòі. Ó ðåçóëüòàòі îêðåìі âèðîáíèöòâà 
«çàêðіïëþþòüñÿ» çà ïåâíèìè òåðèòîðіÿìè. Òàêèì ÷èíîì ôîðìóєòüñÿ ñïå-
öіàëіçàöіÿ âèðîáíèöòâà íà ïåâíіé òåðèòîðії, òîáòî òåðèòîðіàëüíà ñïåöіà-
ëіçàöіÿ.

Ñïåöіàëіçàöіÿ îêðåìèõ êðàїí àáî ðàéîíіâ, ùî âèíèêëà ç óðàõóâàííÿì
ñïðèÿòëèâèõ óìîâ, іñíóє â áóäü-ÿêіé ñóñïіëüíî-åêîíîìі÷íіé ôîðìàöії.
Ñïåöіàëіçàöіÿ ïіäïðèєìñòâà íà ïåâíîìó âèäі ïðîäóêöії îçíà÷àє, ùî ñàìå
íà íüîìó ñòâîðþþòüñÿ ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ âèðîáíèöòâà öієї ïðîäóêöії.

Ïðèðîäíі òà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі óìîâè є íàéâàæëèâіøèìè ïåðåäóìî-
âàìè äëÿ ïîÿâè é ðîçâèòêó ñïåöіàëіçàöії.

Êîîïåðóâàííÿ ÿê îäíà ç ôîðì ñóñïіëüíîї îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà – öå
óòâîðåííÿ òðèâàëèõ âèðîáíè÷èõ çâ’ÿçêіâ ìіæ ïіäïðèєìñòâàìè, ùî ñïіëüíî
âèãîòîâëÿþòü ïåâíèé êіíöåâèé òîâàð. Îñíîâíîþ óìîâîþ êîîïåðóâàííÿ є
øèðîêà ìåðåæà ñïåöіàëіçîâàíèõ і òåðèòîðіàëüíî âіäîêðåìëåíèõ âèðîáíèöòâ.

Äëÿ ïðèêëàäó, êîîïåðóâàííÿ є õàðàêòåðíèì äëÿ ìàøèíîáóäіâíèõ âè-
ðîáíèöòâ. Îñêіëüêè ñó÷àñíі ìàøèíè – öå äîñèòü ñêëàäíі âèðîáè, ùî êîìï-
ëåêòóþòüñÿ ç âåëèêîї êіëüêîñòі äåòàëåé, äëÿ ñòâîðåííÿ êіíöåâîãî ïðîäóê-
òó âèíèêàє ïîòðåáà êîîïåðóâàííÿ ç ïіäïðèєìñòâàìè áàãàòüîõ ãàëóçåé 
ãîñïîäàðñòâà, ðîçìіùåíèõ ó ðіçíèõ ðàéîíàõ. Êîîïåðóâàííÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíå
çі ñïåöіàëіçàöієþ і õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïåâíîþ ñòіéêіñòþ âèðîáíè÷èõ
çâ’ÿçêіâ ìіæ ðіçíèìè ïіäïðèєìñòâàìè, ùî âèðîáëÿþòü êîìïëåêòóþ÷і òî-
âàðè, òà ãîëîâíèì âèðîáíèöòâîì êіíöåâèõ òîâàðіâ (ìàë. 8).
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Çà ôîðìàìè ñïåöіàëіçàöії ó ïðîìèñëîâîñòі ðîçðіçíÿþòü òðè ôîðìè êî-
îïåðóâàííÿ:

1. Ïîäåòàëüíó (êіëüêà ïіäïðèєìñòâ ïîñòà÷àþòü ãîëîâíîìó âèðîáíèêó
âóçëè òà äåòàëі äëÿ âèïóñêó ãîòîâîї ïðîäóêöії).

2. Ïðåäìåòíó (ïіäïðèєìñòâà ïîñòà÷àþòü ïåâíі âèðîáè ãîëîâíèì âèðîá-
íèêàì, ùî çáèðàþòü ãîòîâó ïðîäóêöіþ).

3. Òåõíîëîãі÷íó (ïіäïðèєìñòâà ïîñòà÷àþòü ãîëîâíèì çàâîäàì íàïіâ-
ôàáðèêàòè âëàñíîãî âèãîòîâëåííÿ).

Êîîïåðóâàííÿ áóâàє âíóòðіøíüîãàëóçåâå, ÿêùî â íüîìó çàäіÿíі ïіäïðè-
єìñòâà îäíієї ãàëóçі, é ìіæãàëóçåâå.

Àãëîìåðóâàííÿ – öå ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ïîòóæíèõ óðáàíіçîâàíèõ (ÿêі
õàðàêòåðèçóþòüñÿ îçíàêàìè, âëàñòèâèìè âåëèêîìó ìіñòó) òåðèòîðіé, ùî є
öåíòðàìè òÿæіííÿ êàïіòàëіâ, ïіäïðèєìíèöüêèõ ïðîåêòіâ і ëþäåé. Çðåø-
òîþ öåé ïðîöåñ ïðèâîäèòü äî óòâîðåííÿ àãëîìåðàöіé.

Çîñåðåäæåííÿ åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі â àãëîìåðàöіÿõ âëàñòèâå ñó÷àñ-
íèì êðàїíàì íåçàëåæíî âіä ðіâíÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Íàïðèêëàä, ó
ÑØÀ 40 % åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ ïðàöþє íà 1,5 % òåðèòîðії
êðàїíè. Ó áіëüøîñòі êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, åêîíîìі÷íà äіÿëüíіñòü ïåðå-
âàæíî çîñåðåäæóєòüñÿ ó ñòîëè÷íîìó ðåãіîíі. Äëÿ àãëîìåðàöії òèïîâèìè
ðèñàìè є: òåðèòîðіàëüíà áëèçüêіñòü ðîçòàøóâàííÿ ïіäïðèєìñòâ, âèñîêà
іíòåíñèâíіñòü ðіçíîìàíіòíèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ íèìè, îòðèìàííÿ ïåðåâàã âіä
ñïіëüíîãî ðîçòàøóâàííÿ òà êîîïåðàöії. Â Óêðàїíі, ó ïіñëÿâîєííèé ÷àñ,
ñôîðìóâàëèñÿ àãëîìåðàöії іíäóñòðіàëüíîãî òèïó. Òîìó íàãàëüíèì є їõ ïå-
ðåõіä äî âіäïîâіäíèõ óòâîðåíü íà ñó÷àñíіé íàóêîâî-òåõíîëîãі÷íіé áàçі.

 Трансформація структури господарства України. Ðîçáóäîâà ðèí-
êîâîãî ãîñïîäàðñòâà â íàøіé êðàїíі ïîòðåáóє íå ëèøå ðîçäåðæàâëåííÿ і
ïðèâàòèçàöії çàñîáіâ âèðîáíèöòâà, à é ïåðåáóäîâè (òðàíñôîðìàöії) éîãî
ñòðóêòóðè. Îäíèì ç ãîëîâíèõ íàïðÿìêіâ òðàíñôîðìàöіé ó ìàòåðіàëüíіé
ñôåðі є іñòîòíà çìіíà ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ äîáóâíèìè é îáðîáíèìè ãàëó-
çÿìè âíàñëіäîê çðîñòàííÿ òèõ, ÿêі îðієíòóþòüñÿ íà íàóêîâі äîñÿãíåííÿ,
âèñîêîêâàëіôіêîâàíó ïðàöþ, âèñîêі òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà. Òîìó âèçíà-
÷àëüíèì çàâäàííÿì ó ðîçâèòêó íîâîї ñòðóêòóðè íàöіîíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà â óìîâàõ ðèíêó є âïðîâàäæåííÿ òàê çâàíîї ôîðìóëè «òðüîõ І» –
іííîâàöії, іíâåñòèöії òà іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії, ùî ñïðèÿòèìå âèïóñêó
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîї ïðîäóêöії óêðàїíñüêèìè ïіäïðèєìñòâàìè і âèõîäó
їõ íà ñâіòîâèé ðèíîê. Іíøèì âàæëèâèì íàïðÿìêîì ñòðóêòóðíèõ ïåðåòâî-
ðåíü є ïðèøâèäøåíå çðîñòàííÿ ÷àñòêè íåâèðîáíè÷îї ñôåðè і íà öіé îñíîâі
ïîòóæíèé ðîçâèòîê ëþäñüêèõ ðåñóðñіâ.

Г О ЛОВН Е
 Господарство країни за кількісними показниками, за особливостями функціонуван-

ня і просторовим розміщенням є складним суспільно-економічним утворенням.
 Для характеристики структури економіки країни застосовують секторальний підхід.

Національну економіку поділяють на три сектори: первинний, вторинний, третинний.
 Секторальна структура економіки країни дає змогу зробити висновок про характер

відтворення, що властивий економіці: ресурсомісткий або наукомісткий тип.
 Основні форми суспільної організації виробництва – концентрація, дисперсія, ком-

бінування, спеціалізація, кооперування та агломерування.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1.  Що таке галузь господарства? Назвіть її характерні ознаки.
2.  Наведіть приклади секторів економіки. У чому полягає секторальний підхід до ха-

рактеристики господарства країни?
3.  Зробіть висновок про секторальну структуру господарства України.
4.  Наведіть приклади підприємств вашого регіону, для яких характерними є концен-

трація, дисперсія, комбінування, спеціалізація та кооперування.

Аналіз секторальної моделі економіки.

×ÈÍÍÈÊÈ ÐÎÇÌІÙÅÍÍß ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

Приклади промислових підприємств, що розміщені у вашій місцевості.
Яку продукцію перевозять переважно залізничним та автомобільним транс-

портом?

 Які існують чинники розміщення виробництва. Îêðåìі ãàëóçі
ãîñïîäàðñòâà òà ïіäïðèєìñòâà ðîçìіùóþòü íà òåðèòîðії äåðæàâè íå õàî-
òè÷íî, à çàëåæíî âіä ñóêóïíîñòі êîíêðåòíèõ óìîâ, àáî ÷èííèêіâ, ÿêі âè-
çíà÷àþòü âèáіð ìіñöÿ їõíüîãî ðîçòàøóâàííÿ.

×èííèêàìè ðîçìіùåííÿ âèðîáíèöòâà ïðèéíÿòî ââàæàòè ñóêóïíіñòü
óìîâ äëÿ íàéáіëüø ðàöіîíàëüíîãî âèáîðó ìіñöÿ ðîçìіùåííÿ ãîñïîäàðñüêî-
ãî îá’єêòà, ãðóïè îá’єêòіâ àáî æ ãàëóçі. Âèâ÷àþ÷è êîæåí ñåêòîð åêîíîìіêè 
òà îêðåìі ãàëóçі, ñëіä çâåðòàòè óâàãó íà òå, íà ÿêèõ ÷èííèêàõ ґðóíòóєòüñÿ
її ðîçìіùåííÿ і ÿêі áåçïîñåðåäíüî âïëèâàþòü íà óìîâè âèðîáíèöòâà.

Ó÷åíі âèäіëÿþòü áàãàòî ðіçíîìàíіòíèõ ÷èííèêіâ, ùî ìàþòü âåëèêèé
âïëèâ íà ðîçìіùåííÿ âèðîáíèöòâà (ìàë. 9). І їõ ìîæíà îá’єäíàòè ó äâі
âåëèêі ãðóïè: ïðèðîäíі òà ñóñïіëüíі ÷èííèêè. Ïðèðîäíі – âêëþ÷àþòü åêî-
íîìі÷íó îöіíêó ïðèðîäíèõ óìîâ і ðåñóðñіâ äëÿ ðîçâèòêó îêðåìèõ ãàëóçåé
і òåðèòîðіé. Ñóñïіëüíі ÷èííèêè âêëþ÷àþòü åêîíîìі÷íі, ùî ïåðåäáà÷àþòü
çàõîäè ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà і ðàöіîíàëüíîãî ïðèðîäî-
êîðèñòóâàííÿ, äåìîãðàôі÷íі, ïіä ÿêèìè ðîçóìіþòüñÿ ñèñòåìè ðîçñåëåííÿ,
çàáåçïå÷åíіñòü îêðåìèõ òåðèòîðіé êðàїíè òðóäîâèìè ðåñóðñàìè. Äî ñêëàäó
ñóñïіëüíèõ ÷èííèêіâ ñëіä âêëþ÷èòè і ðіâåíü ðîçâèòêó òà ñòàí ñîöіàëüíîї
іíôðàñòðóêòóðè (îñâіòó, îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàð-
ñòâî, ïàñàæèðñüêèé òðàíñïîðò і çâ’ÿçîê, êóëüòóðó, ïîáóòîâå îáñëóãîâó-
âàííÿ). Âåëèêó ðîëü ó ðàöіîíàëüíîìó ðîçìіùåííі âèðîáíèöòâ êðàїíè âіäі-
ãðàþòü åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íèé òà åêîëîãі÷íèé ÷èííèêè.

Óñі öі ÷èííèêè âçàєìîïîâ’ÿçàíі é ìàþòü áåçïîñåðåäíіé àáî îïîñåðåä-
êîâàíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê і ðîçìіùåííÿ îêðåìèõ ïіäïðèєìñòâ, ãàëóçåé,
ñåêòîðіâ, à òàêîæ íà òåðèòîðіàëüíó îðãàíіçàöіþ ãîñïîäàðñòâà îêðåìèõ ðå-
ãіîíіâ òà êðàїíè çàãàëîì. Òîìó ïðè ðîçìіùåííі îêðåìèõ ãàëóçåé âèðîáíè-
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öòâà, ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òðàíñïîðòó òà іíøèõ íåîáõіäíî âðàõîâóâàòè
ñóêóïíіñòü óñіõ ãðóï ÷èííèêіâ, àëå âîäíî÷àñ ñëіä âèäіëÿòè òі, ùî îñîá ëèâî
âïëèâàþòü ÿê íà ðîçìіùåííÿ âèðîáíèöòâà îêðåìèõ ãàëóçåé, òàê і íà ôîð-
ìóâàííÿ òåðèòîðіàëüíèõ ïðîïîðöіé.

 Вплив природних і суспільних чинників на розміщення вироб-
ництва. Ïðèðîäíі ÷èííèêè, äî ÿêèõ íàëåæàòü êіëüêіñíі çàïàñè і ÿêіñíèé
ñêëàä ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, óìîâè їõ âèäîáóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ, êëіìà-
òè÷íі, âîäíі, ðåëüєôíі õàðàêòåðèñòèêè òåðèòîðії. Âîíè âіäіãðàþòü âèçíà-
÷àëüíó ðîëü ó ðîçìіùåííі âèäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі òà ïàëèâíî-, åíåðãî-,
ñèðîâèííî-, âîäîìіñòêèõ âèðîáíèöòâ.

Äî ñóñïіëüíèõ íàñàìïåðåä íàëåæàòü îñîáëèâîñòі ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ,
òåðèòîðіàëüíà êîíöåíòðàöіÿ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ òà їõ ÿêіñíà õàðàêòåðèñòèêà.

Ñèðîâèííèé ÷èííèê âèçíà÷àє ìàòåðіàëîìіñòêіñòü âèðîáíèöòâà, òîáòî
âèòðàòó ñèðîâèíè íà îäèíèöþ ãîòîâîї ïðîäóêöії. Äî ãàëóçåé ç íàéáіëüø
âèñîêèìè ïîêàçíèêàìè ìàòåðіàëîìіñòêîñòі íàëåæàòü: âèðîáíèöòâî ìåòà-
ëіâ, êàëіéíèõ äîáðèâ, ñîäè, öåëþëîçè òà ïàïåðó, ôàíåðè, öåìåíòó, öóêðó.
Òîìó ïðè їõ ðîçìіùåííі íåîáõіäíî ïðàâèëüíå âèçíà÷åííÿ ðàéîíіâ ñïîæè-
âàííÿ ãîòîâîї ïðîäóêöії і âèòðàò íà її ïåðåâåçåííÿ.

Ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèé ÷èííèê ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ âèðîáíè-
öòâà õіìі÷íîї ïðîäóêöії, êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ (îñîáëèâî àëþìіíіþ), øîâêó,
äå çàãàëüíі âèòðàòè åëåêòðîåíåðãії áіëüøі, íіæ íà ñèðîâèíó і ìàòåðіàëè.
×àñòêà åíåðãåòè÷íîї ñêëàäîâîї є çíà÷íîþ â ìåòàëóðãіéíîìó, õіìі÷íîìó òà
íàôòîõіìі÷íîìó âèðîáíèöòâàõ. Ó íèõ ñóìàðíà ïîòðåáà â åíåðãîðåñóðñàõ
óíàñëіäîê âåëèêèõ îáñÿãіâ âèðîáíèöòâà äóæå çíà÷íà. Òîìó íàäàëі ïàëèâ-
íî- òà åíåðãîєìíі âèðîáíèöòâà íàéáіëüø åôåêòèâíî ðîçâèâàòè â ðàéîíàõ
áàãàòèõ і äåøåâèõ åíåðãîðåñóðñіâ.

Âîäíèé ÷èííèê âіäіãðàє çíà÷íó, à â äåÿêèõ âèïàäêàõ і âèðіøàëüíó ðîëü
ïðè ðîçìіùåííі õіìі÷íèõ, öåëþëîçíî-ïàïåðîâèõ, òåêñòèëüíèõ ïіäïðèєìñòâ,
âèðîáíèöòâà ÷îðíèõ ìåòàëіâ òà åëåêòðîåíåðãії. Âèòðàòè íà âñі âîäîãîñïî-
äàðñüêі çàõîäè (âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâіäâåäåííÿ òà î÷èùåííÿ ñòі÷íèõ âîä)

Мал. 9. Чинники розміщення виробництва
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ñòàíîâëÿòü âіä 1 äî 25 % âàðòîñòі ïðîäóêöії. Òîìó òàêі âèðîáíèöòâà íàìà-
ãàþòüñÿ ðîçìіùóâàòè â ðåãіîíàõ, äå âàðòіñòü 1 ì3 ïðіñíîї âîäè ìіíіìàëüíà.

Çåìåëüíèé ÷èííèê íàáóâàє îñîáëèâîї âàãè ïðè âèçíà÷åííі òåðèòîðії
äëÿ ïðîìèñëîâîãî áóäіâíèöòâà (іíîäі öі ðîçìіðè ñÿãàþòü ñîòåíü ãåêòàðіâ),
ó ðàéîíàõ іíòåíñèâíîãî ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà і âåëèêèõ íàñåëåíèõ
ïóíêòàõ, äå âіä÷óâàєòüñÿ îáìåæåíіñòü ìіñüêèõ êîìóíіêàöіé òà іíæåíåð-
íèõ ñïîðóä. Íàéáіëüø ðàöіîíàëüíèì âàðіàíòîì ó öüîìó âèïàäêó є ãðóïîâå
ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ ó âèãëÿäі ïðîìèñëîâèõ âóçëіâ òà àãëîìåðàöіé.

Åêîëîãі÷íèé ÷èííèê ðîçìіùåííÿ âèðîáíèöòâ ó íàø ÷àñ âіäіãðàє îñîáëè-
âó ðîëü, îñêіëüêè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ç ðàöіîíàëüíèì âèêîðèñòàííÿì
ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і çàáåçïå÷åííÿì íàëåæíèõ æèòòєâèõ óìîâ äëÿ ëþäåé.
Çíà÷íå àíòðîïîãåííå çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,
íåãàòèâíі íàñëіäêè öüîãî äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè çóìîâèëè íàãàëüíó ïîòðåáó
óðàõóâàííÿ åêîëîãі÷íîãî ÷èííèêà â ðîçìіùåííі âèðîáíèöòâà.

Ïðàöåðåñóðñíèé ÷èííèê óðàõîâóє âèòðàòè ïðàöі ëþäèíè íà âèãîòîâ-
ëåííÿ ïðîäóêöії і ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ ïðè ðîçìіùåííі ïіäïðèєìñòâ ç
âèðîáíèöòâà ìàøèí òà îáëàäíàííÿ (çîêðåìà, ïðèëàäîáóäóâàííÿ), òêàíèí,
îäÿãó òà âçóòòÿ, à òàêîæ íàéáіëüøèõ ïіäïðèєìñòâ іíøèõ ãàëóçåé. Òîìó
ïіñëÿ âèçíà÷åííÿ ïîêàçíèêà òðóäîìіñòêîñòі ïðîäóêöії, ïðè ðîçìіùåí íі
ïіäïðèєìñòâ ç óðàõóâàííÿì ïðàöåðåñóðñíîãî ÷èííèêà äîöіëüíî îðієíòóâà-
òèñÿ íà àáñîëþòíó ïîòðåáó êîæíîãî ïіäïðèєìñòâà â ðîáî÷іé ñèëі.

Ñïîæèâ÷èé ÷èííèê ïðîÿâëÿєòüñÿ â íàáëèæåííі âèðîáíèöòâà äî ìіñöü
ñïîæèâàííÿ ãîòîâîї ïðîäóêöії. Öÿ ïîòðåáà âèíèêàє òîäі, êîëè ãîòîâèé
ïðîäóêò íå ìîæíà ïåðåâîçèòè íà âåëèêі âіäñòàíі ÷åðåç õàðàêòåðíі äëÿ
íüîãî ñïîæèâ÷і âëàñòèâîñòі (õëіá, áîðîøíî, êîíäèòåðñüêі âèðîáè (òîðòè,
òіñòå÷êà), ìîëî÷íі ïðîäóêòè, à òàêîæ ñіð÷àíà êèñëîòà, òåïëîâà åíåðãіÿ
åëåêòðîñòàíöіé) àáî êîëè òîâàð ïîðіâíÿíî äåøåâèé і ïåðåâåçåííÿ íà âåëè-
êі âіäñòàíі ìîæå çíà÷íî çáіëüøèòè éîãî âàðòіñòü (çàëіçîáåòîí, öåãëà òà іíøі
áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè). 

Òàêîæ öåé ÷èííèê є ïðіîðèòåòíèì, êîëè ìàñîâå ñïîæèâàííÿ ãîòîâîї
ïðîäóêöії êîíöåíòðóєòüñÿ ó âåëèêèõ ìіñòàõ, à ñèðîâèíà òðàíñïîðòóєòüñÿ
ëåãêî (âèðîáíèöòâî îäÿãó, âçóòòÿ, âèðîáè ç ïëàñòìàñ, ìåáëі, ñîíÿøíèêîâà
îëіÿ, ì’ÿñî, íàôòîïðîäóêòè). Ñþäè òàêîæ ìîæíà âіäíåñòè âèðîáíèöòâî
ôîñôàòíèõ і àçîòíèõ äîáðèâ ç ãàçó, ÿêå ðîçìіùóєòüñÿ â ðàéîíàõ ñіëüñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà, âèðîáíèöòâî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí, àäæå ïåðå-
âåçåííÿ êîøòóє äîðîæ÷å, íіæ ñèðîâèíà äëÿ їõ âèðîáíèöòâà.

Òðàíñïîðòíèé ÷èííèê ó íàø ÷àñ ìàє äóæå âàæëèâå çíà÷åííÿ, îñîá-
ëèâî äëÿ êðàїí ç âåëèêîþ òåðèòîðієþ, îñêіëüêè âіí ïіäñèëþє äіþ іíøèõ
÷èííèêіâ. Íåçâàæàþ÷è íà óäîñêîíàëåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ òà øëÿõіâ,
ùî çíèæóє âèòðàòè íà ïåðåâåçåííÿ, äëÿ íèçêè âèðîáíèöòâ éîãî ñêëàäîâà
ó ñòðóêòóðі âèòðàò íåðіäêî äóæå âèñîêà (âіä 20 % – ðóäè ÷îðíèõ ìåòàëіâ
äî 40 % – áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè). Ïîðіâíÿíî äåøåâі âàíòàæі (ïіñîê, ùå-
áіíü, âóãіëëÿ, ðóäè ìåòàëіâ) ïåðåâîçèòè íà âåëèêі âіäñòàíі íåâèãіäíî, òîìó
ùî òðàíñïîðòíі âèòðàòè ñòàþòü ïîðіâíÿííèìè ç âàðòіñòþ ïðîäóêöії, à ìî-
æóòü і ïåðåâåðøèòè її. І âіä ðîçìіðіâ òðàíñïîðòíèõ âèòðàò ðîçìіùåííÿ
âèðîáíèöòâà òÿæіє àáî äî ñèðîâèíè, àáî äî ñïîæèâà÷à. À, íàïðèêëàä, ó 
âàðòîñòі äîðîãèõ âàíòàæіâ (öóêîð, ìàøèíè, áàâîâíà, âîâíà, øîâê) ÷àñòêà
òðàíñ ïîðòíèõ âèòðàò íå ïåðåâèùóє 1–1,5 %.
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Äåøåâі âàíòàæі äîöіëüíî ïåðåâîçèòè âîäíèì і òðóáîïðîâіäíèì òðàíñ-
ïîðòîì. Àëå âîäíі øëÿõè íå çàâæäè ïðîêëàäåíі òàì, äå öå çðó÷íî, òîìó
çíà÷íі ïåðåâåçåííÿ âàíòàæіâ çäіéñíþþòüñÿ çàëіçíè÷íèì òà àâòîìîáіëüíèì
òðàíñïîðòîì. Ïðè öüîìó ñèïó÷і áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè òà êîðèñíі êîïàëèíè ,
äåðåâèíó, äåÿêі âèäè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії ïåðåâîçÿòü ïåðå-
âàæíî çàëіçíèöåþ, à ìàëîãàáàðèòíі – ïåðåâàæíî àâòîìîáіëüíèì òðàíñ-
ïîðòîì. Âàíòàæі äàëåêîãî ïåðåâåçåííÿ âіäïðàâëÿþòüñÿ, çàçâè÷àé, çàëіç-
íèöåþ, à áëèçüêîãî – àâòîìîáіëüíèì òðàíñïîðòîì.

Íàóêîâèé ÷èííèê (àáî ÷èííèê íàóêîâî-òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó) ïîâ’ÿçàíèé
çі çìіíàìè â òåõíîëîãіÿõ òà îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà â ÷àñ íàóêîâî-òåõ-
íі÷íîї ðåâîëþöії. Öå áåçïåðåðâíèé ïðîöåñ ðîçâèòêó íàóêè, òåõíіêè і òåõ-
íîëîãіé, óäîñêîíàëåííÿ ïðåäìåòіâ ïðàöі, ôîðì і ìåòîäіâ îðãàíіçàöії ïðàöі
òà âèðîáíèöòâà.

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ çðîñòàє çíà÷åííÿ íàóêîâî-òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó â
óäî ñêîíàëåííі òåðèòîðіàëüíîãî ïîäіëó ñóñïіëüíîї ïðàöі, åêîíîìі÷íîìó
ðîç âèòêó îêðåìèõ ðåãіîíіâ і çàãàëîì êðàїí. Ïðè öüîìó çìіíþєòüñÿ ñïåöіà-
ëіçàöіÿ âæå ñôîðìîâàíèõ ðåãіîíіâ, ïî÷èíàєòüñÿ ãîñïîäàðñüêå îñâîєííÿ
íîâèõ òåðèòîðіé çі ñêëàäíèìè êëіìàòè÷íèìè òà ãåîëîãі÷íèìè óìîâàìè.

Çàñòîñóâàííÿ äîñÿãíåíü íàóêè äàє çìîãó çäіéñíþâàòè êîìïëåêñíó ïåðå-
ðîáêó ñèðîâèíè, çàìіíþâàòè òðàäèöіéíі äæåðåëà åíåðãії òà ðåñóðñіâ íîâèìè.

Çíà÷íі çìіíè â ðîçìіùåííі âèðîáíèöòâ ïîâ’ÿçàíі іç çàñòîñóâàííÿì ðîáî-
òîòåõíіêè, êîíâåєðíèõ ëіíіé, àâòîìàòèçîâàíèõ âèðîáíèöòâ, ùî çàáåçïå÷ó-
þòü âèñîêó ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі (ìàë. 10). Íàóêîâî-òåõíі÷íèé ïðîãðåñ
ñêîðî÷óє ïîòðåáó â òðóäîâèõ ðåñóðñàõ, ñïðèÿє çíèæåííþ ìàòåðіàëîìіñò-
êîñòі âèðîáíèöòâà. Íàñëіäêîì öüîãî є íå òіëüêè îñëàáëåííÿ äії ÷èííèêà
ìàòåðіàëîìіñòêîñòі, à é çìіíè â ðîçìіùåííі âèðîáíèöòâà. Îñîáëèâî ïîìіòíî
öå â ìàøèíîáóäóâàííі. Ìàøèíè òà óñòàòêóâàííÿ ñòàþòü ëåãøèìè, à êîí-
ñòðóêöіÿ їõ óñêëàäíþєòüñÿ. Òîìó çìåíøóєòüñÿ çàëåæíіñòü öèõ âèðîáíèöòâ
âіä ðîçìіùåííÿ ìåòàëóðãіéíèõ áàç, à çðîñòàє – âіä íàÿâíîñòі êâàëіôіêîâà-
íèõ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ.

Íàóêîâèé ÷èííèê çìіíþє çíà÷åííÿ ðіçíèõ âèäіâ ìàòåðіàëіâ äëÿ ãîñïî-
äàðñòâà. Òàê, øèðîêå âèðîáíèöòâî ïëàñòìàñ çìåíøèëî ñïîæèâàííÿ ÷îðíèõ
і êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ, äåðåâèíè, ùî çìіíèëî îðієíòàöіþ íà ñèðîâèííі áàçè.

Мал. 10. Застосування робототехніки в машинобудуванні
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Ñòâîðåííÿ õіìі÷íèõ âîëîêîí çìåíøèëî çàëåæíіñòü òåêñòèëüíîї ïðîìèñëî-
âîñòі âіä ðàéîíіâ âèðîùóâàííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð і âèðîáíè-
öòâà âîâíè, àëå ïîñèëèëî çàëåæíіñòü âіä íàÿâíîñòі íàôòè, ãàçó і âóãіëëÿ.

Ñó÷àñíі äîñÿãíåííÿ íàóêè òà òåõíîëîãіé íà òðàíñïîðòі çóìîâèëè çìіíó
ðîçìіùåííÿ äåÿêèõ ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà. Òàê, ðîçâèòîê åëåêòðîííîãî
òðàíñïîðòó çìåíøèâ çàëåæíіñòü ïіäïðèєìñòâ âіä ðîçìіùåííÿ åëåêòðîñòàí-
öіé, ùî âàæëèâî äëÿ âèðîáíèöòâà ìàøèí, îäÿãó, âçóòòÿ, ñіëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà. Ðîçâèòîê òðóáîïðîâіäíîãî òðàíñïîðòó çäåøåâèâ ïåðåâåçåííÿ íàô-
òè і ãàçó, ùî äàëî ìîæëèâіñòü çìіíèòè ïðèíöèïè ðîçìіùåííÿ âèðîáíèöòâ
õіìі÷íîї òà íàôòîõіìі÷íîї ïðîäóêöії. Ñòâîðåííÿ àòîìíèõ åëåêòðîñòàíöіé
äàëî çìîãó íå âðàõîâóâàòè âіäñòàíü äî äæåðåëà ñèðîâèíè і áóäóâàòè åëåêò-
ðîñòàíöії ïîáëèçó ñïîæèâà÷à åëåêòðîåíåðãії.

Íàóêîâî-òåõíі÷íèé ïðîãðåñ çìіíþє і ðîëü îêðåìèõ ãàëóçåé â åêîíîìіöі
êðàїíè. Òàê, ÿêùî íà ïî÷àòêó XIX ñò. â ãîñïîäàðñòâі êðàїí Єâðîïè ïåðå-
âàæàëè ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî і òåêñòèëüíà ïðîìèñëîâіñòü, òî âæå ó ÕÕ ñò.
öå áóëè ìåòàëóðãіÿ òà ìàøèíîáóäóâàííÿ. Ñüîãîäíі âèçíà÷àëüíèìè ãàëóçÿ-
ìè, ùî ïðåäñòàâëÿþòü íàóêîâî-òåõíі÷íèé ïðîãðåñ, є åëåêòðîåíåðãåòèêà, 
òî÷íå ìàøèíîáóäóâàííÿ òà õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü.

Íà ðîçìіùåííÿ ïðîäóêòèâíèõ ñèë іñòîòíî âïëèâàє ãåîïîëіòè÷íèé
(âіéñüêîâî-ñòðàòåãі÷íèé) ÷èííèê. Òàê, íàïðèêëàä, ãåîãðàôі÷íå ðîçòàøó-
âàííÿ Óêðàїíè ùîäî êðàїí Öåíòðàëüíîї òà Çàõіäíîї Єâðîïè і Áëèçüêîãî Ñõî-
äó, íàÿâíіñòü òðàíñïîðòíèõ êîìóíіêàöіé ìіæíàðîäíîãî çíà÷åííÿ ïîñèëþþòü
ðîëü íàøîї äåðæàâè â ìіæíàðîäíîìó ïîäіëі ïðàöі. Öåé ÷èííèê âіäіãðàє âàæ-
ëèâó ðîëü ó ôîðìóâàííі çîâíіøíüîåêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ áóäü-ÿêîї äåðæàâè.

Îòæå, ïðèðîäíі ÷èííèêè âіäіãðàþòü îñîáëèâî çíà÷íó ðîëü ïðè ðîçìі-
ùåííі âèðîáíèöòâ, ùî íàëåæàòü äî ïåðâèííîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè. Òàê,
äëÿ ãàëóçåé âèäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі îñîáëèâî âàæëèâà åêîíîìі÷íà îöіíêà
ðåñóðñіâ: óìîâè çàëÿãàííÿ і ïîòóæíіñòü ïëàñòіâ òîãî ÷è іíøîãî ðåñóðñó,
їõíÿ ãëèáèíà, ðîçìіðè çàïàñіâ òà ÿêіñòü. Òàêîæ äëÿ ðîçìіùåííÿ ãàëóçåé
âèäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі âàæëèâèé òðàíñïîðòíèé ÷èííèê: íàÿâíіñòü і 
ïðîïóñêíà çäàòíіñòü çàëіçíèöü, àâòîìîáіëüíèõ, âîäíèõ øëÿõіâ, òðóáîïðî-
âîäіâ, à òàêîæ íàáëèæåííÿ îá’єêòіâ âèäîáóòêó ðåñóðñó äî ñèðîâèííîї áàçè
òà âàðòіñòü ïåðåâåçåíü ñèðîâèíè äî éîãî ñïîæèâà÷à. Âàæëèâèì ÷èííèêîì
äëÿ ðîçâèòêó òà ðàöіîíàëüíîãî ðîçìіùåííÿ âèäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі є
íàóêîâèé òà åêîëîãі÷íèé ÷èííèêè, ùî çàáåçïå÷óþòü íàéáіëüøó åôåêòèâíіñòü
âèäîáóâàííÿ òîãî ÷è іíøîãî ðåñóðñó. Âàæëèâèì ÷èííèêîì ó âèäîáóâíіé
ïðîìèñëîâîñòі є çàáåçïå÷åíіñòü åëåêòðîåíåðãієþ.

Àãðîêëіìàòè÷íі óìîâè âіäіãðàþòü âèçíà÷àëüíó ðîëü ó ðîçìіùåííі ñіëü-
ñüêî ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі íàñåëåííÿ. Ñïåöіàëіçàöіÿ і åôåêòèâíіñòü àãðàð-
íîãî âèðîáíèöòâà ïîâ’ÿçàíі ç ïðèðîäíîþ ðîäþ÷іñòþ ґðóíòіâ, êëіìàòîì òà
âîäíèì ðåæèìîì òåðèòîðії. Òîìó íà ðîçâèòîê ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà і 
ðîçìіùåííÿ éîãî ãàëóçåé íàéáіëüøå âïëèâàþòü âîäíèé і çåìåëüíèé ÷èí-
íèêè, à òàêîæ êëіìàòè÷íі óìîâè. 

Ùå áіëüø ñêëàäíó ñóêóïíіñòü ÷èííèêіâ ìàє ðîçìіùåííÿ ãàëóçåé îáðîá-
íîї ïðîìèñëîâîñòі. Òóò ïîєäíóþòüñÿ ÷èííèêè: åíåðãåòè÷íèé, ñèðîâèííèé,
ñïîæèâ÷èé, âîäíèé, ïðàöåðåñóðñíèé, òðàíñïîðòíèé, íàóêîâèé òîùî.

Âîäíî÷àñ äëÿ áіëüøîñòі ãàëóçåé íåâèðîáíè÷îї ñôåðè íàéâàæëèâіøèì
÷èííèêîì їõ ðîçìіùåííÿ є îðієíòàöіÿ íà ñïîæèâà÷à.
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Òîìó äëÿ êîæíîї ãàëóçі ãîñïîäàðñòâà õàðàêòåðíèé ñâіé íàáіð і ïîєäíàííÿ
÷èííèêіâ її ðîçìіùåííÿ. Ïîєäíàííÿ і ðîëü îêðåìèõ ÷èííèêіâ ðîçìіùåííÿ
âèðîáíèöòâ íà ïåâíіé òåðèòîðії çàëåæàòü òàêîæ âіä ãàëóçåâîї ñòðóêòóðè
ãîñïîäàðñòâà êðàїíè ÷è ðåãіîíó.

Г О ЛОВН Е
 Різні підприємства та організації розміщують на території держави не хаотично, а

залежно від конкретних чинників.
 До природних чинників належать кількісні запаси і якісний склад природних ресур-

сів, умови їх видобування та використання, кліматичні, водні, рельєфні характерис-
тики території.

 До суспільних чинників насамперед належать особливості розміщення населення,
територіальна концентрація трудових ресурсів та їхня якісна характеристика.

 На розміщення продуктивних сил істотно впливає геополітичний (військово-
стратегічний) чинник.

 Для кожної галузі господарства характерний свій набір і поєднання чинників її роз-
міщення, і поєднання та роль окремих чинників розміщення виробництв на певній
території залежать від галузевої структури господарства країни чи регіону.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Наведіть приклади природних та суспільних чинників розміщення виробництва.
2.  Чому в наш час особливо зросла роль наукового чинника розміщення виробництва?
3. Оберіть приклад підприємства у вашому населеному пункті (вашій місцевості).

Укажі ть чинники, що враховувалися при визначенні місця його розташування.
4.  Схарактеризуйте значення військово-стратегічного чинника для безпеки держави.

ÔÎÐÌÈ ÏÐÎÑÒÎÐÎÂÎЇ ÎÐÃÀÍІÇÀÖІЇ
ÍÀÖІÎÍÀËÜÍÎЇ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ

Приклади адміністративно-територіальних одиниць в Україні.
Що таке міжнародний поділ праці?

 Форми просторової організації господарства. Îñíîâîþ íàöіî-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó є єäèíèé ãîñïîäàðñüêèé ïðîñòіð – òå-
ðèòîðіÿ, äå ðîçìіùåíі ãîñïîäàðñüêі îá’єêòè і çäіéñíþєòüñÿ ãîñïîäàðñüêà
äіÿëüíіñòü. Éîãî іñíóâàííÿ і ðîçâèòîê çàáåçïå÷óþòüñÿ çàãàëüíèì çàêîíî-
äàâñòâîì, єäíіñòþ ãðîøîâî-êðåäèòíîї ñèñòåìè, єäíіñòþ ìèòíîї òåðèòîðії
òà íàÿâíіñòþ єäèíèõ åíåðãåòè÷íîї, òðàíñïîðòíîї é іíøèõ ñèñòåì. Ãîñïîäàð-
ñüêèé ïðîñòіð – îá’єêò âèâ÷åííÿ áàãàòüîõ íàóê, ñåðåä ÿêèõ ÷іëüíå ìіñöå
íàëåæèòü і ãåîãðàôії.

Äëÿ óñïіøíîãî ôóíêöіîíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ïðîñòîðó âàæëèâå çíà-
÷åííÿ ìàє âіäñòàíü ìіæ éîãî êîìïîíåíòàìè, íàïðèêëàä ìіæ ñèðîâèíîþ,
ÿêó âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèðîáíèöòâà ïåâíîї ïðîäóêöії, і ïіäïðèєìñòâîì,
ùî її âèðîáëÿє, àáî ìіæ âèðîáíèêîì ïåâíèõ ðå÷åé і ïîñëóã òà їõíіìè ñïî-
æèâà÷àìè. Òàêó âіäñòàíü âèìіðþþòü íå ôіçè÷íèìè âåëè÷èíàìè, ÿê-îò
êіëîìåòðè, à òðàíñïîðòíèìè âèòðàòàìè íà її ïîäîëàííÿ. І äîñèòü ÷àñòî
òàêі âèòðàòè áóâàþòü äóæå çíà÷íèìè, ùî ïîâ’ÿçàíî ç âåëèêèìè ðîçìіðàìè
íàøîї êðàїíè і íåðіâíîìіðíèì ðîçïîäіëîì ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ ïî її òåðè-

р р

§ 5.
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òîðії. Òàêèì ÷èíîì, ãîñïîäàðñüêà âіäñòàíü ìіæ îäíèìè é òèìè ñàìèìè
ãåîãðàôі÷íèìè òî÷êàìè є íåîäíàêîâîþ äëÿ âèðîáíèöòâà ðіçíèõ ðå÷åé ÷è
íàäàííÿ ïîñëóã, à òîìó ðîçìіùåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îá’єêòіâ ïîòðåáóє ðå-
òåëüíîãî àíàëіçó. Ïîøóê íàéîïòèìàëüíіøîãî âàðіàíòà ðîçìіùåííÿ ãîñïî-
äàðñòâà ïî òåðèòîðії êðàїíè є âàæëèâèì çàâäàííÿì åêîíîìі÷íîї ãåîãðàôії.

Òåðèòîðіàëüíà ñòðóêòóðà ãîñïîäàðñòâà ñêëàäàєòüñÿ ç ïðîñòîðîâèõ
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ïіäñèñòåì, äî ÿêèõ íàëåæàòü àäìіíіñòðàòèâíî-
òåðèòîðіàëüíà îðãàíіçàöіÿ äåðæàâè, òåðèòîðіàëüíå óïðàâëіííÿ âèðîáíè-
öòâîì, ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íå ðàéîíóâàííÿ. Îòæå, ñêëàäîâèìè òåðèòîðі-
àëüíîї ñòðóêòóðè ãîñïîäàðñòâà Óêðàїíè є ÀÐ Êðèì, 24 îáëàñòі, 2 ìіñòà
äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, 437 ìіñò, 830 ñåëèù ìіñüêîãî òèïó і ïîíàä 26 òèñ. 
ñіë, êîæíå ç ÿêèõ âèêîíóє ïåâíó ãîñïîäàðñüêó ôóíêöіþ.

Êîæíà àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíà îäèíèöÿ ìàє ñâîї îðãàíè òåðèòî-
ðіàëüíîãî óïðàâëіííÿ. Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà Êðèì, 24 îáëàñòі і ìіñòà
ñïåöіàëüíîãî ñòàòóñó (Êèїâ òà Ñåâàñòîïîëü) ïіäïîðÿäêîâóþòüñÿ âèùèì
äåðæàâíèì îðãàíàì âëàäè. Ìіñòà ðåñïóáëіêàíñüêîãî çíà÷åííÿ (11) áåçïî-
ñåðåäíüî ïіäïîðÿäêîâàíі îðãàíàì âëàäè Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì, à 
ìіñòà îáëàñíîãî çíà÷åííÿ (23) – îðãàíàì âëàäè îáëàñòåé. Ñіëüñüêі íàñåëåíі
ïóíêòè âіäïîâіäíî çâіòóþòü ïåðåä ñіëüñüêèìè ðàäàìè.

 Елементи територіальної організації промисловості. Åëåìåí-
òàðíèìè êîìïîíåíòàìè òåðèòîðіàëüíîї îðãàíіçàöії ïðîìèñëîâîñòі є îêðåìі
ïóíêòè, ùî õàðàêòåðèçóþòü êðàïêîâå ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ. Òîáòî
ïóíêòè ïåðåäáà÷àþòü íàÿâíіñòü îäíîãî ïіäïðèєìñòâà â íàñåëåíîìó ïóíêòі
ç ïðîñòîþ ñèñòåìîþ ïîñåëåííÿ ëþäåé. Іíøîþ òåðèòîðіàëüíîþ ôîðìîþ ðîç-
ìіùåííÿ ãîñïîäàðñòâà є öåíòð – öå íàñåëåíèé ïóíêò, äå çîñåðåäæåíà ãðóïà
ïіäïðèєìñòâ, ùî âèðîáëÿþòü ïåâíó ïðîìèñëîâó ÷è ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêó
ïðîäóêöіþ і âçàєìîïîâ’ÿçàíі ñïіëüíèìè äîïîìіæíèìè âèðîáíèöòâàìè, à
òàêîæ ìàþòü єäèíó ñèñòåìó ðîçñåëåííÿ і îáñëóãîâóâàííÿ. Äî ðîçâèíåíіøîї
ôîðìè òåðèòîðіàëüíîї ñòðóêòóðè ãîñïîäàðñòâà íàëåæèòü âóçîë – ñóêóïíіñòü 
öåíòðіâ, ùî ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ іíôðàñòðóêòóðîþ і òðóäîâèìè ðåñóðñàìè,
à òàêîæ òіñíèìè âèðîáíè÷èìè é òåõíîëîãі÷íèìè çâ’ÿçêàìè, ñïіëüíіñòþ
òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôі÷íîãî ðîçìіùåííÿ, ïîñåëåíü. Íàéáіëüøèìè ïðîìèñëî-
âèìè âóçëàìè є Êèїâ, Õàðêіâ, Îäåñà, Ëüâіâ òà іí.

Íàéáіëüøèìè êîìïîíåíòàìè òåðèòîðіàëüíîї îðãàíіçàöії ïðîìèñëîâîñòі
є àãëîìåðàöії òà ї åêîíîìі÷íі ðàéîíè. 

Åêîíîìі÷íèé ðàéîí – öå ÷àñòèíà òåðèòîðії êðàїíè ç âіäíîñíî îäíîðіä-
íèìè ïðèðîäíèìè òà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè і ïåâ-
íèìè êîðäîíàìè, ùî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ñóñіäíіõ òåðèòîðіé öіëіñíіñòþ і 
ñïåöіàëіçàöієþ. Öіëіñíіñòü ÿê îñíîâíà ðèñà åêîíîìі÷íîãî ðàéîíó äàє çìîãó
ðîçãëÿäàòè éîãî ÿê ñèñòåìó, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç ðіçíèõ ïіäñèñòåì: åêîíîìі÷-
íîї, ñîöіàëüíîї, åêîëîãі÷íîї, òåõíîëîãі÷íîї, іíôîðìàöіéíîї. Öі ïіäñèñòåìè
ìàþòü ðîçâèâàòèñÿ çáàëàíñîâàíî, çàáåçïå÷óþ÷è çàãàëüíèé åôåêòèâíèé
ðîçâèòîê óñüîãî ðàéîíó. Òîòîæíèì òåðìіíó «ðàéîí» є ñëîâî «ðåãіîí», ÿêå
äåäàëі áіëüøå âæèâàþòü â Óêðàїíі äëÿ îçíà÷åííÿ ðàéîííèõ îñîáëèâîñòåé
ãîñïîäàðñüêîãî ðîçâèòêó.
Іñíóþòü ðіçíі ïîãëÿäè íà âèäіëåííÿ åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ òà їõíþ òèïі-

çàöіþ – âіä àáñîëþòíîãî íåâèçíàííÿ äî îá’єêòèâíîãî іñíóâàííÿ åêîíîìі÷-
íèõ ðàéîíіâ і íåîáõіäíîñòі ïðîâåäåííÿ åêîíîìі÷íîãî ðàéîíóâàííÿ. Åêîíî-
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ìі÷íі ðàéîíè äîñëіäæóâàëî áàãàòî àâòîðіâ ó íàøіé êðàїíі é çà êîðäîíîì.
Â îêðåìèõ êðàїíàõ ñâіòó äëÿ ñòàòèñòè÷íîї çâіòíîñòі âèîêðåìëþþòü òàê
çâàíі ñòàòèñòè÷íі ðàéîíè. Íàïðèêëàä, ó Ôðàíöії â çàêîíîäàâ÷îìó ïîðÿäêó
âèäіëåíî 22 ñòàòèñòè÷íі ðàéîíè; àìåðèêàíñüêå áþðî öåíçіâ ðîçäіëèëî
ÑØÀ íà 9 òàêèõ ðàéîíіâ.

Â Óêðàїíі âèäіëÿþòü äåâ’ÿòü åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ.
Áàãàòî óêðàїíñüêèõ ó÷åíèõ óâàæàþòü çà íåîáõіäíå ïðîâîäèòè ðàéîíó-

âàííÿ òåðèòîðії Óêðàїíè íà òàê çâàíîìó íèçîâîìó àáî ìіêðîðіâíі, òîáòî íà
îñíîâі ïîäіëó òåðèòîðії íà 24 îáëàñòі é ÀÐ Êðèì. Îòæå, ó íàøіé êðàїíі є
25 ìіêðîðàéîíіâ. Ìіêðîðàéîíè ñóòòєâî âіäðіçíÿþòüñÿ ðіâíåì ñîöіàëüíî-
åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, і òîìó їõ ïîäіëèëè íà ï’ÿòü ãðóï: âèñîêîãî ðіâíÿ
ðîçâèòêó, äî ÿêèõ íàëåæàòü îáëàñòі ïî ëіíії Äíіïðà – Êèїâñüêà, Äíіïðîïåò-
ðîâñüêà, Çàïîðіçüêà; âèùå ñåðåäíüîãî ðіâíÿ – Õàðêіâñüêà, Ïîëòàâñüêà,
Ëüâіâñüêà, ×åðêàñüêà, Ìèêîëàїâñüêà; ñåðåäíüîãî ðіâíÿ – Îäåñüêà, Ñóìñüêà,
Õåðñîíñüêà, ×åðíіãіâñüêà, Êіðîâîãðàäñüêà; íèæ÷å ñåðåäíüîãî ðіâíÿ –
ÀÐ Êðèì, Âіííèöüêà, Æèòîìèðñüêà, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà, ×åðíіâå öüêà îá-
ëàñòі òà îáëàñòі íàéíèæ÷îãî ðіâíÿ ðîçâèòêó, ñåðåä ÿêèõ Âîëèíñüêà, Ðіâ-
íåíñüêà, Õìåëüíèöüêà, Òåðíîïіëüñüêà, Çàêàðïàòñüêà. Îñíîâíèìè ïîêàç-
íèêàìè âèçíà÷åííÿ öèõ ðіâíіâ áóëè îáñÿãè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà,
іíâåñòèöіé â îíîâëåííÿ âèðîáíè÷îãî ïîòåíöіàëó, âèðîáíèöòâà íàöіîíàëüíîãî
äîõîäó, äîõіä íà äóøó íàñåëåííÿ.

Ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íå ðàéîíóâàííÿ ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ. Âîíî äîïî-
ìàãàє âèçíà÷èòè ïðіîðèòåòíі íàïðÿìêè ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâ ðåãіîíіâ,
ñïðèÿє ïіäâèùåííþ çàãàëüíîї åôåêòèâíîñòі âèêîðèñòàííÿ åêîíîìі÷íîãî
ïîòåíöіàëó êîíêðåòíèõ òåðèòîðіé, îðієíòóє ó âèáîðі äîöіëüíèõ âàðіàíòіâ
ðîçìіùåííÿ íîâèõ ïðîìèñëîâèõ, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ, òðàíñïîðòíèõ òà
іíøèõ îá’єêòіâ. Êðіì òîãî, ðàéîíóâàííÿ äåùî ñïðîùóє é äîïîìàãàє çäіé-
ñíþâàòè òåðèòîðіàëüíå óïðàâëіííÿ ãîñïîäàðñòâîì.

 Елементи просторової організації сільського господарства та 
наукової діяльності. Òåðèòîðіàëüíà ñòðóêòóðà ñіëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, ÿê і ïðîìèñëîâîñòі, ïðåäñòàâëåíà íàñàìïåðåä ïóíêòàìè, öåíòðàìè,
âóçëàìè. Àãðîïðîìèñëîâèé ïóíêò – öå íàéïðîñòіøà ôîðìà, ÿêà îá’єäíóє
â îäíîìó íàñåëåíîìó ïóíêòі âèðîáíèöòâî і ïåðåðîáêó îäíîãî-äâîõ âèäіâ
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії. Àãðîïðîìèñëîâèé öåíòð – öå ôîðìà
òåðèòîðіàëüíîї îðãàíіçàöії, ÿêà çäіéñíþє â íàñåëåíîìó ïóíêòі âèðîáíèöòâî
і ïåðåðîáêó êіëüêîõ âèäіâ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ñèðîâèíè, à áіëüøіñòü íàñå-
ëåííÿ îáñëóãîâóє éîãî âèðîáíèöòâî. Àãðîïðîìèñëîâèé âóçîë – öå ñêëàäíå
òåðèòîðіàëüíå óòâîðåííÿ, ñèñòåìà êîìïàêòíî ðîçòàøîâàíèõ àãðîïðîìèñëî-
âèõ ïóíêòіâ і öåíòðіâ, íàâêîëî àäìіíіñòðàòèâíîãî îáëàñíîãî ÷è ðàéîííîãî
öåíòðó. Ïðè öüîìó âèðîáíèöòâî і ïåðåðîáêà ðіçíîìàíіòíîї ïðîäóêöії ñіëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà çäіéñíþþòüñÿ íà îñíîâі òіñíèõ âèðîáíè÷èõ, òåõíîëî-
ãі÷íèõ, òðàíñïîðòíèõ òà іíøèõ çâ’ÿçêіâ.

Ó ìåæàõ ïðèðîäíèõ çîí âèäіëÿþòü çîíàëüíі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі êîìï-
ëåêñè, ñïåöіàëіçàöіÿ ÿêèõ âèçíà÷àєòüñÿ çäåáіëüøîãî ïðèðîäíèìè óìî-
âàìè – êëіìàòè÷íèìè òà ґðóíòîâèìè. Çîíè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ñïå-
öіàëіçàöії âêàçóþòü íà âèïóñê òèõ ÷è іíøèõ âèäіâ ïåðåâàæíî òîâàðíîї
ïðîäóêöії ðîñëèííèöòâà і òâàðèííèöòâà â ïåâíіé ïðèðîäíіé çîíі. Òàêîæ
âèäіëÿþòü ïîçàçîíàëüíі ïðèìіñüêі òåðèòîðії.
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Òåõíîïîëіñ (âіä ãðåö. techne – ìàéñòåðíіñòü і polis – ìіñòî) – öå óò âî ðåí-
íÿ íà îáìåæåíіé òåðèòîðії ñïåöіàëіçîâàíîãî íàóêîâî-âèðîáíè÷îãî êîìï-
ëåêñó, ó ÿêîìó ïîєäíóєòüñÿ íàóêîâî-äîñëіäíèöüêà äіÿëüíіñòü, íàóêîìіñòêå
âèðîáíèöòâî і ïіäãîòîâêà ñïåöіàëіñòіâ, íåîáõіäíèõ äëÿ ôóíêöіîíóâàííÿ
òàêîãî êîìïëåêñó. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî öå îñîáëèâà ôîðìà òåðèòîðіàëüíîї
іíòåãðàöії íàóêè, âèðîáíèöòâà é îñâіòè. Ó æèòòі òåõíîïîëіñ ïðåäñòàâëÿє
ñîáîþ êîìïàêòíå ìіñòî, ùî ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà ðîçðîáöі é âèðîáíèöòâі âè-
ñîêîòåõíîëîãі÷íîї ïðîäóêöії. Âîíî ìàє єäèíó íàóêîâî-âèðîáíè÷ó, îñâіòíþ,
æèòëîâó і êóëüòóðíî-ïîáóòîâó òåðèòîðіþ, ùî çàáåçïå÷óє áåçïåðåðâíèé іí-
íîâàöіéíèé ïðîöåñ íà áàçі íàóêîâèõ äîñëіäæåíü.

Îäíèì ç íàéáіëüøèõ òåõíîïîëіñіâ ó ñâіòі є Êðåìíієâà äîëèíà (Silicon
Valley), ðîçòàøîâàíà íà çàõіäíîìó óçáåðåææі ÑØÀ â Êàëіôîðíії, íà òåðè-
òîðії ïðîòÿæíіñòþ áëèçüêî 40 êì і øèðèíîþ â êіëüêà êіëîìåòðіâ, і âêëþ-
÷àє ðÿä íåâåëèêèõ ìіñò (ìàë. 11). Ñüîãîäíі Êðåìíієâà äîëèíà – ñâіòîâèé
öåíòð åëåêòðîííîї ïðîìèñëîâîñòі. Ïîäіáíі òåõíîïîëіñè òàêîæ ñòâîðåíî і â 
іíøèõ ðåãіîíàõ ÑØÀ.

Òåõíîïîëіñè є і â Çàõіäíіé Єâðîïі: Ìіëòîí-Êåéíñ і Êåìáðèäæ ó Âåëèêіé
Áðèòàíії, Ñèëіêîí Ãëåí ó Øîòëàíäії, Ñîôіÿ Àíòèïîëіñ ó Ôðàíöії òà іí.

Ïåðøèì ÿïîíñüêèì òåõíîïîëіñîì ñòàâ Öóêóáà, ðîçòàøîâàíèé áіëÿ Òîêіî.
Ó íüîìó çíàõîäèòüñÿ ìàéæå 30 % ïðîâіäíèõ äåðæàâíèõ äîñëіäíèöüêèõ
ëàáîðàòîðіé ßïîíії. Íèíі â ßïîíії òåõíîïîëіñè òðàíñôîðìóþòüñÿ â îêðåìі
íàñåëåíі ïóíêòè, íàïðèêëàä Õàìàìàöó, Íàãàîêà, ßìàґóòі òîùî. Ó öèõ 
ìіñòàõ ïåðåâàæàþòü âèñîêі òåõíîëîãії: âèðîáíèöòâî åëåêòðîíіêè, ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ðîáîòîòåõíіêè, áіîòåõíîëîãії, âèðîáíèöòâî íîâèõ
ìàòåðіàëіâ і íîâèõ äæåðåë åíåðãії.

Ó Ðåñïóáëіöі Êîðåÿ ïîáóäîâàíî òåõíîïîëіñ Äàåäóê, ó Êèòàї – òåõíîïîëіñè
Øåíü÷æåíü і Ґóàíäóí ïîðÿä ç Ãîíêîíãîì. Ñâîї òåõíîïîëіñè ïëàíóþòü
ñòâîðèòè â Òàїëàíäі, Іíäîíåçії, Ìàëàéçії, íà Ôіëіïïіíàõ.

Ñòâîðåííÿ òåõíîïîëіñіâ â Óêðàїíі є âàæëèâèì çàâäàííÿì і íàãàëüíîþ
ïîòðåáîþ і ìàє âõîäèòè äî ïðіîðèòåòíèõ íàïðÿìіâ åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè
íàøîї äåðæàâè. Àäæå â Óêðàїíі є çíà÷íà êіëüêіñòü ñïåöіàëіñòіâ öієї ãàëóçі,
à òàêîæ îêðåìі åëåìåíòè ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íîї, âèðîáíè÷îї òà іíôðàñòðóê-
òóðíîї áàç.

Мал. 11. Кремнієва долина  
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Національне надбання

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Г О ЛОВН Е
 Основою національного господарського комплексу є єдиний господарський простір.
 Територіальна структура господарства складається з просторових соціально-

економічних підсистем, до яких належать адміністративно-територіальна організа-
ція держави, територіальне управління виробництвом, соціально-економічне
районування. 

 Елементарними компонентами територіальної організації промисловості є промис-
лові пункти, центри, вузли, агломерації, райони.

 Територіальна структура сільського господарства представлена насамперед агро-
промисловими пунктами, центрами, вузлами, зонами та приміськими агропромис-
ловими зонами.

 Технополіс – це утворення на обмеженій території спеціалізованого науково-вироб-
ничого комплексу, у якому поєднуються науково-дослідницька діяльність, науко-
містке виробництво і підготовка спеціалістів, необхідних для функціонування такого
комплексу.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1 . Назвіть основні форми просторової організації господарства.
2.  Чому, на вашу думку, необхідно знати про територіальну структуру господарства?
3.  Назвіть та коротко схарактеризуйте елементи територіальної організації промисло-

вості.
4.  Що таке технополіс? Чому в Україні необхідно їх створювати?
5.  Поясніть, чому в наш час потрібно здійснювати зміни у структурі господарства на

користь галузей саме невиробничої сфери.

У 1965 році в Києві почав свою роботу завод обчислювальних і керуючих ма-
шин. Через сім років він був перетворений у Науково-виробниче об’єднання 
«Електронмаш», яке за короткий термін стало одним з лідерів з виробництва
засобів обчислювальної і керуючої техніки. На рахунку НВО «Електронмаш»
чимало заслуг. Це і виробництво, починаючи з 1965 року, першої в СРСР керу-
ючої машини на напівпровідникових приладах ЕОМ «Дніпро», а також виготов-
лення в 1966 році машини для інженерних розрахунків «Мир», яка стала 
першим кроком на шляху до створення персональних комп’ютерів.

Використовуючи додаткові джерела, підготуйте презентацію на тему:
«Технопарки здійснюють свої функції за допомогою надання таких послуг».
Використайте запропонований алгоритм:
 Виробничо-технологічні послуги
 Інформаційні послуги 
 Організаційні послуги
 Інвестиційні послуги
 Експертиза
 Консалтингові послуги
 Юридичні послуги
 Навчання
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ÑÂІÒÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ

 розуміти сучасні тенденції розвитку світового господарства;
 знати ознаки таких понять, як спеціалізація населеного пункту, регіону чи країни,

міжнародного поділу праці, світового ринку;
 наводити приклади країн світу з різним рівнем економічного розвитку;
 пояснювати вплив глобалізації на темпи розвитку світового господарства, націо-

нальних економік країн різних типів та України;
 оцінювати вплив глобалізаційних процесів на економічну діяльність населенняоцінювати вплив глобалізаційних процесів на економічну діяльність населення

свого регіону.

ÑÂІÒÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ. ÑÂІÒÎÂÈÉ ÐÈÍÎÊ

На чому спеціалізуються економічно розвинені країни світу?
Що таке валовий внутрішній продукт?

 Світове господарство (світова економіка). Світове господар-
ство та міжнародний поділ праці. Ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî – îäíå ç íàé-
âàæëèâіøèõ ïîíÿòü â åêîíîìі÷íіé ãåîãðàôії. Âîíî, íà÷å ìîçàї÷íà êàðòèíà,
âèêëàäåíà áàãàòüìà äåñÿòêàìè ãîñïîäàðñòâ îêðåìèõ ðåãіîíіâ і êðàїí. Êîæ-
íå ç íèõ ìàє ñâîї îñîáëèâîñòі, âèçíà÷åíі ïåâíèìè óìîâàìè òà íàÿâíіñòþ
ðåñóðñіâ. Âèëó÷åííÿ áóäü-ÿêîãî ç íèõ çáіäíþє çàãàëüíó êàðòèíó ñâіòîâîãî
ãîñïîäàðñòâà. Òà âîäíî÷àñ îêðåìå ãîñïîäàðñòâî îêðåìîї òåðèòîðії àáî äåð-
æàâè є íåïîâíîöіííèì, à ïîäåêîëè é ïðîñòî íåìîæëèâèì.

Ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà ùîíàéìåíøå äâі. Îäíà ç
íèõ – íåîäíîðіäíіñòü ðîçïîäіëó ïî ïëàíåòі íåîáõіäíèõ ðåñóðñіâ і óìîâ ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ. Äðóãà âèïëèâàє ç ïåðøîї і âèçíà÷àєòüñÿ ÿê ìіæíàðîäíèé
ãåîãðàôі÷íèé ïîäіë ïðàöі – ñïåöіàëіçàöіÿ îêðåìèõ êðàїí і òåðèòîðіé íà
âèðîáíèöòâі òà åêñïîðòі ïåâíèõ òîâàðіâ і ïîñëóã.

Ó ïîïåðåäíіõ ïàðàãðàôàõ âè îçíàéîìèëèñÿ ç ïîíÿòòÿì ñïåöіàëіçàöії, ç
ÿêèì òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ãåîãðàôі÷íèé ïîäіë ïðàöі. Іäåòüñÿ ïðî ñïåöіàëіçà-
öіþ îêðåìèõ òåðèòîðіé íà âèðîáíèöòâі òîâàðіâ і ïîñëóã òà îáìіí íèìè.
Ïðè÷èíîþ òàêîї ñïåöіàëіçàöії є íåðіâíîìіðíèé ðîçïîäіë ðåñóðñіâ ïî òåðè-
òîðії Çåìëі, íåîäíàêîâà êâàëіôіêàöіÿ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ òà ðіçíèé ïîïèò
íà ïåâíі òîâàðè і ïîñëóãè â òèõ ÷è іíøèõ êóòî÷êàõ ïëàíåòè.

ßêùî ãåîãðàôі÷íèé ïîäіë âіäáóâàєòüñÿ ìіæ òåðèòîðіÿìè àáî ïіäïðèєìñòâà-
ìè îäíієї äåðæàâè і âіäïîâіäíî îáìåæåíèé її êîðäîíàìè, òî ôîðìóєòüñÿ íàöіî-
íàëüíå ãîñïîäàðñòâî. Ïðîòå íàÿâíіñòü ïîëіòè÷íèõ êîðäîíіâ çîâñіì íå îçíà÷àє,
ùî îêðåìå íàöіîíàëüíå ãîñïîäàðñòâî ôóíêöіîíóє іçîëüîâàíî. Íàöіîíàëüíå
ãîñïîäàðñòâî áóäü-ÿêîї äåðæàâè òàê ÷è іíàêøå âçàєìîïîâ’ÿçàíå ç іíøèìè
íàöіîíàëüíèìè ãîñïîäàðñòâàìè ÷åðåç åêîíîìі÷íі, ïîëіòè÷íі òà іíøі çâ’ÿçêè.

§ 6.
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Мал. 12. Галузь міжнародної спеціалізації Німеччини – виробництво автомобілів (1),
а галузь спеціалізації Еквадору – вирощування бананів (2)

Òàêі çâ’ÿçêè є âçàєìîâèãіäíèìè, îñêіëüêè íàâіòü íàéìîãóòíіøà äåðæàâà
íå âèðîáëÿє âñüîãî àñîðòèìåíòó íåîáõіäíèõ її íàñåëåííþ òîâàðіâ і ïîñëóã
ïîòðіáíîї êіëüêîñòі і ÿêîñòі. Âîíà ñïåöіàëіçóєòüñÿ ëèøå íà òèõ òîâàðàõ і
ïîñëóãàõ, äëÿ âèðîáíèöòâà ÿêèõ ìàє êðàùі óìîâè (çàçíàþ÷è ìåíøèõ çàò-
ðàò) ïîðіâíÿíî ç іíøèìè êðàїíàìè ñâіòó (ìàë. 12). Òàê ñàìî ðîáèòü êîæíà
äåðæàâà ñâіòó. Îòæå, ìàє ìіñöå ìіæíàðîäíèé ïîäіë ïðàöі – ñïåöіàëіçàöіÿ
äåðæàâ íà âèðîáíèöòâі ïåâíèõ òîâàðіâ і ïîñëóã òà îáìіí íèìè. Çàâäÿêè
òàêîìó îáìіíó і ñôîðìóâàëîñÿ ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî – ãëîáàëüíà ñèñòåìà
íàöіîíàëüíèõ ãîñïîäàðñòâ, âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ ðіçíèìè ôîðìàìè ìіæíàðîäíèõ
åêîíîìі÷íèõ òà іíøèõ çâ’ÿçêіâ.

Ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî ñêëàäàєòüñÿ ç òàêèõ ñóá’єêòіâ (îäèíèöü):
 äåðæàâè ç їõíіìè íàöіîíàëüíèìè åêîíîìіêàìè;
 òðàíñíàöіîíàëüíі êîðïîðàöії (ÒÍÊ);
ìіæíàðîäíі åêîíîìі÷íі îðãàíіçàöії (ìіæíàðîäíі áàíêè, Ìіæíàðîäíèé

âàëþòíèé ôîíä, Ñâіòîâà îðãàíіçàöіÿ òîðãіâëі òîùî);
 іíòåãðàöіéíі åêîíîìі÷íі óãðóïîâàííÿ (çîíè âіëüíîї òîðãіâëі, ìèòíі òà

âàëþòíі ñîþçè).

 Етапи формування світового господарства. Óñÿ іñòîðіÿ ñâіòîâîãî
ãîñïîäàðñòâà íàãàäóє іñòîðіþ æèòòÿ ëþäèíè, ùî ìàє ñâîї åòàïè: «çàðîäæåí-
íÿ», «ðîçâèòîê» і «ñôîðìîâàíіñòü». Ïåðåäóìîâè çàðîäæåííÿ ñâіòîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà ñêëàëèñÿ ïðèáëèçíî 10 òèñ. ðîêіâ òîìó, êîëè ëþäèíà ç ïðîñòîãî
ñïîæèâà÷à ïåðåòâîðèëàñÿ íà âèðîáíèêà. Ãîëîâíó ðîëü òîäі âіäіãðàâàëî ñіëü-
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ñüêå ãîñïîäàðñòâî. Ñàìå òîìó öåé åòàï і îäåðæàâ íàçâó àãðàðíîãî. Ïіä ÷àñ 
àãðàðíîãî, àáî äîіíäóñòðіàëüíîãî, åòàïó âèíèêëè ïåðøі îñåðåäêè çåìëå-
ðîáñòâà і ïî÷àëî ðîçâèâàòèñÿ òâàðèííèöòâî. Óïðîäîâæ êіëüêîõ òèñÿ÷ ðîêіâ 
äåäàëі íîâі âèäè òâàðèí і ðîñëèí «ïðèðó÷àëà», òîáòî îäîìàøíþâà ëà ëþäè-
íà. Âîäíî÷àñ íåóõèëüíî çðîñòàëè ïëîùі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü.

Ðîçâèòîê ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà і ðåìåñåë ñïðèÿâ âèíèêíåííþ òîðãіâëі. 
Ïðîòå íàöіîíàëüíі ãîñïîäàðñòâà àãàðíîãî ïåðіîäó áóëè äóæå ñëàáî ïîâ’ÿçàíі
îäíå ç îäíèì. Îòæå, ÿê òàêîãî ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà íå іñíóâàëî.

Íàñòóïíèé åòàï ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâà îäåðæàâ íàçâó іíäóñòðіàëüíîãî. 
Àäæå âіí áóâ îçíàìåíîâàíèé ïîÿâîþ ïîòóæíîї ïðîìèñëîâîñòі, ïåðåäóñіì
åëåêòðîåíåðãåòèêè, ìàøèíîáóäóâàííÿ і õіìі÷íîãî âèðîáíèöòâà. Öå, çîêðå ìà, 
âèìàãàëî іíòåíñèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, 
à òàêîæ çíà÷íèõ іíâåñòèöіé êàïіòàëó ç áіëüø ðîçâèíåíèõ êðàїí. Áóðõëèâèé 
ðîçâèòîê îáðîáëþâàíîї ïðîìèñëîâîñòі, òðàíñïîðòó і âîäíî÷àñ ïîäàëüøå 
âäîñêîíàëåííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà äàëè çìîãó çáіëüøèòè 
îáñÿãè âèðîáíèöòâà. À öå ñïðèÿëî ïîøèðåííþ çáóòó ïðîäóêöії і çìіöíåí-
íþ ìіæíàðîäíèõ åêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ.

Òîìó ÿê єäèíå öіëå ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî ìàє іñòîðіþ, ÿêà íàëі÷óє ìàéæå 
100 ðîêіâ. Îñíîâîþ éîãî ôîðìóâàííÿ ñòàâ ñâіòîâèé ðèíîê, óòâîðåííÿ ÿêîãî 
ïðîõîäèëî ïîåòàïíî ç ÕVІ–ÕVIII ñò., à îñîáëèâî іíòåíñèâíî – іç ñåðåäèíè 
XIX ñò., êîëè ìàøèííå âèðîáíèöòâî ñòàëî ïåðåâàæàòè ó ðîçâèíóòèõ êðàї-
íàõ. Ç äðóãîї ïîëîâèíè ÕÕ ñò. âіäáóëîñÿ ðіçêå çðîñòàííÿ ìàñøòàáіâ і ïî-
ãëèáëåííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ äåðæàâàìè, ùî é ñôîðìóâàëè ïî-ñïðàâæíüîìó 
ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî (ìàë. 13).

Íèíі ìè ñïîñòåðіãàєìî òðåòіé åòàï ðîçâèòêó ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà,
ÿêèé îäåðæàâ íàçâó ïîñòіíäóñòðіàëüíîãî. Àäæå äåäàëі áіëüøó ðîëü òåïåð
ïî÷èíàє âіäіãðàâàòè íå ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî, à ñôåðà ïîñëóã, íàóêà é
îñâіòà. ßê íàñëіäîê, êîðïîðàöії ïî÷èíàþòü ïîñòóïàòèñÿ ãîëîâíèì ìіñöåì
óíіâåðñèòåòàì, à áіçíåñìåíè – ó÷åíèì і ïðîôåñіéíèì ôàõіâöÿì. Ó 1980-õ ðî-
êàõ êîíöåïöіÿ ïîñòіíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà îòðèìóє ïîäàëüøèé ðîçâè-
òîê ó òåîðії іíôîðìàöіéíîãî ñóñïіëüñòâà, ó ÿêіé âіäáèòî çðîñòàííÿ çíà÷åííÿ
â æèòòі ñóñïіëüñòâà іíôîðìàöії.
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Індустріальний
період

Постіндустріальний
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Мал. 13. Еволюція економічної структури світового господарства
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Éîãî âіäðіçíÿþòü âèñîêèé ñòóïіíü îñâîєííÿ ãåîãðàôі÷íîãî ïðîñòîðó,
ôîðìóâàííÿ ìіæíàðîäíèõ âèðîáíè÷èõ ñèë, ïîñèëåííÿ åêîíîìі÷íîї âçàє-
ìîäії і âçàєìîçàëåæíîñòі. Âñòóï ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà â íîâèé åòàï ðîç-
âèòêó ñóïðîâîäæóєòüñÿ àêòèâіçàöієþ ñïіâðîáіòíèöòâà ìіæ êðàїíàìè â
ãîñïîäàðñüêіé ñôåðі. Âàæëèâèìè ñóá’єêòàìè ñâіòîãîñïîäàðñüêèõ çâ’ÿçêіâ
ñòàþòü òðàíñíàöіîíàëüíі êîðïîðàöії. Âîíè ñôîðìóâàëè іíòåðíàöіîíàëüíі
âèðîáíè÷і êîìïëåêñè.
І â îñíîâó âñіõ çìіí, ùî âіäáóâàëèñÿ і âіäáóâàþòüñÿ ó ñâіòîâîìó ãîñïî-

äàðñòâі, ïîêëàäåíî ìіæíàðîäíèé ïîäіë ïðàöі.

 Світовий ринок. Ðåçóëüòàòîì ðîçâèòêó ìіæíàðîäíîãî ïîäіëó ïðàöі
ñòàëî âèíèêíåííÿ ñâіòîâîãî ðèíêó.

Ñâіòîâèé ðèíîê – öå ñóêóïíіñòü íàöіîíàëüíèõ ðèíêіâ îêðåìèõ êðàїí,
ùî ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ ìіæíàðîäíèìè åêîíîìі÷íèìè âіäíîñèíàìè. Âіí
ñòàâ ðåçóëüòàòîì ðîçâèòêó âíóòðіøíіõ і íàöіîíàëüíèõ ðèíêіâ òîâàðіâ, ùî
âèéøëè çà ìåæі äåðæàâíèõ êîðäîíіâ.

Ñâіòîâèé ðèíîê ïî÷àâ ôîðìóâàòèñÿ ùå â XVI–ÕVIII ñò. ç ðîçâèòêîì
ìàíóôàêòóðíîãî âèðîáíèöòâà, êîëè ìіñöåâі ðèíêè ñòàâàëè òіñíèìè äëÿ
âèðîáíèêіâ і ÷àñòêó ïðîäóêöії âîíè íàìàãàëèñÿ ïðîäàâàòè çà ìåæàìè íà-
öіîíàëüíèõ êîðäîíіâ. Ïðîöåñè іíäóñòðіàëіçàöії ïåðøîї ïîëîâèíè XIX ñò.
ñïðèÿëè ïåðåòâîðåííþ ðåãіîíàëüíèõ
öåíò ðіâ ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі â єäèíèé 
ñâіòîâèé ðèíîê. Öå åòàï ïîñèëåííÿ âіä-
êðèòîñòі ñâіòîâîї åêîíîìіêè.

À îñòàòî÷íî ñâіòîâèé ðèíîê ñôîðìó-
âàâñÿ ó XX ñò. Âіí ïåðåéøîâ íàöіîíàëü-
íі êîðäîíè, çäіéñíþþ÷è ìіæäåðæàâíі
ïåðåìіùåííÿ òîâàðіâ, ïîñëóã, ôіíàíñî-
âèõ ðåñóðñіâ. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñâіòî-
âèé ðèíîê õàðàêòåðèçóєòüñÿ øèðîêèì 
çàëó÷åííÿì êðàїí äî ìіæíàðîäíèõ åêî-
íîìі÷íèõ âçàєìîçâ’ÿçêіâ і ïîñèëåííÿì
їõíüîї âçàєìîçàëåæíîñòі.

Îòæå, ðèíîê, äå ìàþòü ìіñöå âіäíîñè-
íè êóïіâëі-ïðîäàæó òîâàðіâ і ïîñëóã áà-
ãàòüîõ êðàїí, ÿâëÿє ñîáîþ ñâіòîâèé ðè-
íîê. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñâіòîâèé (ìіæ-
íàðîäíèé) ðèíîê – öå ñóêóïíіñòü òèõ
÷àñòèí íàöіîíàëüíèõ ðèíêіâ êðàїí, ùî
âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ øëÿõîì êóïіâëі-
ïðîäàæó òîâàðіâ і ïîñëóã.

Ñâіòîâèé ðèíîê ïðîÿâëÿєòüñÿ ÷åðåç 
ìіæíàðîäíó òîðãіâëþ, ÿêà є ñóêóïíіñ-
òþ çîâíіøíüîї òîðãіâëі âñіõ êðàїí ñâіòó і
ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ çóñòðі÷íèõ ïîòîêіâ
òîâàðіâ – åêñïîðòó òà іìïîðòó (ìàë. 14).

Ïîíÿòòÿ ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà і ñâі-
òîâîãî ðèíêó äóæå òіñíî ïîâ’ÿçàíі ìіæ 
ñîáîþ. Ðîçâèòîê ìіæíàðîäíîãî ïîäіëó

Мал. 14. Структура зовнішньої 
торгівлі країн Євросоюзу, 2015 р.
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ïðàöі ïðèâіâ äî ïåðåðîñòàííÿ ñâіòîâîãî ðèíêó ó ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî.
Îñíîâíà ðіçíèöÿ ìіæ íèìè ïîëÿãàє â òîìó, ùî ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî ÿâëÿє
ñîáîþ âèñîêó ñòàäіþ ðîçâèòêó ðèíêîâîї åêîíîìіêè, äëÿ ÿêîї ïðèòàìàííèì
є íå òàê ìіæíàðîäíèé ðóõ òîâàðіâ і ïîñëóã, ÿê ìіæäåðæàâíå ïåðåìіùåííÿ
÷èííèêіâ âèðîáíèöòâà.

Ñó÷àñíå ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî – öå ðèíêîâà ñèñòåìà, ó ÿêіé âè îêðåìëþþòü
òðè ãðóïè ñâіòîâèõ ðèíêіâ: òîâàðíèé, ôіíàíñîâèé і ðèíîê ïðàöі.

Òîâàðíèé ðèíîê âêëþ÷àє: ðèíîê ñïîæèâ÷èõ òîâàðіâ, ðèíîê çàñîáіâ âè-
ðîáíèöòâà і ðèíîê ïîñëóã. Íà öüîìó ðèíêó ñòâîðþþòüñÿ і ðîçïîäіëÿþòüñÿ
ïðîäîâîëü÷і òà íåïðîäîâîëü÷і òîâàðè, æèòëîâі ñïîðóäè òà ñïîðóäè âèðîáíè-
÷îãî ïðèçíà÷åííÿ, à òàêîæ ïîñëóãè (òðàíñïîðòíі, іíæèíіðèíãîâі, ñòðàõîâі,
òóðèñòè÷íі, ðåêëàìíі òîùî).

Ñâіòîâèé ôіíàíñîâèé ðèíîê â îñíîâíîìó îáñëóãîâóє ðóõ іíâåñòèöіé-
íèõ, ãðîøîâèõ êàïіòàëіâ і òîâàðíî-ìàòåðіàëüíèõ öіííîñòåé. Íà íüîìó âіä-
áóâàєòüñÿ âêëàäåííÿ êîøòіâ ó ñòâîðåííÿ àáî ïðèäáàííÿ â іíøèõ êðàїíàõ
ðіçíîìàíіòíèõ ïіäïðèєìñòâ, íàêîïè÷åííÿ і ïåðåðîçïîäіë ãðîøîâèõ ðåñóðñіâ
ó ñâіòîâîìó åêîíîìі÷íîìó ïðîñòîðі, ôîðìóєòüñÿ ñèñòåìà âіäíîñèí ç îáìіíó
іíîçåìíèõ âàëþò.

Íà ìіæíàðîäíîìó ðèíêó ïðàöі îñíîâíèì îá’єêòîì êóïіâëі-ïðîäàæó є
іíîçåìíà ðîáî÷à ñèëà: êâàëіôіêîâàíі òà íåêâàëіôіêîâàíі ðîáіòíèêè, à òàêîæ
ñïåöіàëіñòè.

Ñâіòîâèé ðèíîê âèêîíóє âàæëèâі ôóíêöії äëÿ åôåêòèâíîї äіÿëüíîñòі
ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Íàïðèêëàä, âіí іíôîðìóє âèðîáíèêіâ і ñïîæèâà÷іâ
ïðî íàÿâíіñòü і öіíó òîâàðіâ і ïîñëóã, à òàêîæ äàє çìîãó îòðèìàòè їõíþ
îá’єê òèâíó îöіíêó ç ïîçèöіé ìіæíàðîäíèõ ñòàíäàðòіâ і êðèòåðії ÿêîñòі
òîâàðó. Ñâіòîâèé ðèíîê äàє çìîãó ðàöіîíàëüíіøå âèêîðèñòîâóâàòè ÷èííèêè
âèðîáíèöòâà ó ñâіòîâîìó åêîíîìі÷íîìó ïðîñòîðі.

Äëÿ ñâіòîâîãî ðèíêó õàðàêòåðíі òàêі ðèñè:
 âèõіä ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі çà íàöіîíàëüíі ìåæі;
ìіæäåðæàâíå ïåðåìіùåííÿ òîâàðіâ ïіä âïëèâîì íå òіëüêè âíóòðіøíüî-

äåðæàâíèõ, à é ìіæíàðîäíèõ ïîïèòó і ïðîïîçèöії;
ïіäêàçêà âèðîáíèêó, ó ÿêèõ ãàëóçÿõ і ðåãіîíàõ âèðîáíè÷і ðåñóðñè ìî-

æóòü áóòè çàñòîñîâàíі íàéåôåêòèâíіøå;
 âèëó÷åííÿ ç ìіæíàðîäíîãî îáìіíó òîâàðіâ і ïîñëóã, ÿêі íå âіäïîâіäà-

þòü ìіæíàðîäíèì ñòàíäàðòàì ÿêîñòі;
íà íüîìó іñíóє îñîáëèâà ñèñòåìà öіí – ñâіòîâі öіíè;
íà íüîìó ðóõ òîâàðіâ çóìîâëþєòüñÿ íå ëèøå åêîíîìі÷íèìè ÷èííèêàìè

(âèðîáíè÷èìè çâ’ÿçêàìè ìіæ ïіäïðèєìñòâàìè òà ðåãіîíàìè êðàїíè), à 
é çîâíіøíüîåêîíîìі÷íîþ ïîëіòèêîþ îêðåìèõ äåðæàâ.

Ñâіòîâèé ðèíîê є ñôåðîþ ìіæíàðîäíîãî îáìіíó і òîìó ìàє çâîðîòíèé
âïëèâ íà âèðîáíèöòâî: ïîêàçóє éîìó, ùî, ñêіëüêè і äëÿ êîãî òðåáà ïðîäó-
êóâàòè. Іç öüîãî ïîãëÿäó ñâіòîâèé ðèíîê є ãîëîâíèì äëÿ âèðîáíèêà і є
öåíòðàëüíîþ êàòåãîðієþ ñâіòîâîї åêîíîìіêè.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Використовуючи додаткові джерела інформації, підготуйте презентацію
«Роль у світовій економіці: 1) держав; 2) міжнародних компаній; 3) між-
народних організацій».
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Г О ЛОВН Е
 Світове господарство – це глобальна система національних господарств, взаємо-

пов’язаних різними формами міжнародних економічних та інших зв’язків.
 Міжнародний географічний поділ праці – це спеціалізація окремих країн і територій

на виробництві та експорті певних товарів і послуг.
 Під час формування світового господарства виділяють аграрний, індустріальний та

постіндустріальний етапи.
 Світовий ринок – це сукупність національних ринків окремих країн, що пов’язані між 

собою міжнародними економічними відносинами.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Дайте визначення понять «світове господарство» та «світовий ринок».
2. Обґрунтуйте неминучість міжнародного географічного поділу праці.
3. Доведіть наявність нових тенденцій у сучасному міжнародному поділі праці.
4. Чим постіндустріальний етап розвитку господарства відрізняється від попередніх?
5. За картами географічного атласу визначте, на чому спеціалізуються економічно

розвинені країни світу та країни, що розвиваються.

ÒÈÏÈ ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ

Що таке економіка країни?
Основні сектори та галузі економіки.

 Економічні системи країн. Åêîíîìі÷íà ñèñòåìà – öå ñïîñіá îðãàíі-
çàöії ãîñïîäàðñüêîãî æèòòÿ ñóñïіëüñòâà àáî îñîáëèâîñòі ôóíêöіîíóâàííÿ
âçàєìî ïîâ’ÿçàíèõ åëåìåíòіâ, ÿêі óòâîðþþòü çàãàëüíó åêîíîìі÷íó ñòðóêòó-
ðó: ïіäïðèєìñòâà, êîìïàíії, îðãàíіçàöії, äîìàøíі ãîñïîäàðñòâà, ãàëóçі, ãîñ-
ïîäàðñüêі êîìïëåêñè îêðåìèõ ðåãіîíіâ òîùî. Òîáòî ñóêóïíіñòü åêîíîìі÷-
íèõ ñóá’єêòіâ, ùî çäіéñíþþòü ãîñïîäàðñüêó äіÿëüíіñòü íà òåðèòîðії êðàїíè .
Òîìó ùå ìîæíà ñêàçàòè, ùî åêîíîìі÷íà ñèñòåìà є ñïîñîáîì åêîíîìі÷íîãî
æèòòÿ àáî ñïîñîáîì ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü ïðî òå, ùî, ÿê і äëÿ êîãî âèðîáëÿòè .

Ó õîäі іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà âèíèêàëè ðіçíі òèïè åêîíî-
ìі÷íèõ ñèñòåì. Çàãàëüíîïðèéíÿòèì є ïîäіë íà 4 їõ òèïè: òðàäèöіéíà åêî-
íîìіêà, ïëàíîâà (êîìàíäíà) åêîíîìіêà, ðèíêîâà åêîíîìіêà і çìіøàíà
åêîíîìіêà. Ïðè öüîìó âèäіëÿþòü äâі îñíîâíі åêîíîìі÷íі ñèñòåìè: ðèíêîâó
і ïëàíîâó. Ïðîòå ó áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó ñïîñòåðіãàєòüñÿ àáî ïåðåõіäíà
åêîíîìі÷íà ñèñòåìà – âіä ïëàíîâîї åêîíîìіêè äî ðèíêîâîї, àáî çìіøàíà.

Îñíîâîþ òðàäèöіéíîї åêîíîìіêè є íàòóðàëüíå âèðîáíèöòâî (ìàë. 15).
Öå òèï ãîñïîäàðñòâà, ó ÿêîìó âèðîáíèöòâî ñïðÿìîâàíî áåçïîñåðåäíüî íà
çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá. Äëÿ íàòóðàëüíèõ ãîñïîäàðñòâ õàðàêòåðíîþ є
åêîíîìі÷íà çàìêíóòіñòü, òîáòî âîíè іñíóþòü äîñèòü іçîëüîâàíî âіä ñóñïіëüíîãî
ïîäіëó ïðàöі. Íàòóðàëüíå ãîñ ïîäàðñòâî ïðîòèëåæíå òîâàðíîìó, ÿêå âèðîá-
ëÿє ïðîäóêòè äëÿ ïðîäàæó. Çàçâè÷àé òàêà åêîíîìіêà ìàє çíà÷íèé ñіëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèé óõèë. Òðàäèöіéíіé åêîíîìіöі õàðàêòåðíі êëàíîâіñòü, óçàêîíå-
íèé ïîäіë íà ñòàíè àáî êàñòè, à òàêîæ  ñèëüíі òðàäèöії і íåãëàñíі çàêîíè, ùî
ïåðåäàþòüñÿ ç ïîêîëіííÿ â ïîêîëіííÿ і âèçíà÷àþòü, ÿêі òîâàðè і ïîñëóãè, ÿê

§ 7. 
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і äëÿ êîãî âèðîáëÿòè. Äëÿ òàêîї åêîíîìіêè õàðàêòåðíîþ ðèñîþ є âіäñòàëà
òåõíîëîãіÿ âèðîáíèöòâà, à çàìіñòü ãðîøåé ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü íàòóðàëü-
íèé îáìіí.

Ðîçâèòîê òåõíîëîãіé ó òàêîìó ñóñïіëüñòâі âіäáóâàєòüñÿ äóæå ïîâіëüíî.
Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі ìàéæå íå çàëèøèëîñÿ êðàїí, ÿêі ìîæíà áóëî á âіäíåñòè
äî êðàїí ç òðàäèöіéíîþ åêîíîìіêîþ. Õî÷à â îêðåìèõ êðàїíàõ ìîæíà ñïî-
ñòåðіãàòè іçîëüîâàíі ãðîìàäè, íàïðèêëàä ïëåìåíà â Àôðèöі, íà îñòðîâàõ 
Îêåàíії. Їõíіé ñïîñіá ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ìàëî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä òîãî,
ÿêèé âåëè їõíі äàëåêі ïðåäêè, і ìàє ðèñè òðàäèöіéíîї åêîíîìіêè.

Ïëàíîâà (êîìàíäíà) åêîíîìіêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ òèì, ùî â íіé öåíò ðà -
ëіçîâàíî âèðіøóєòüñÿ, ùî, ÿê, äëÿ êîãî і êîëè âèðîáëÿòè. Ïîïèò íà òîâàðè
і ïîñëóãè âèçíà÷àєòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ і ïëàíіâ êåðіâíè-
öòâà êðàїíè. Ó öіé åêîíîìіöі íåõòóєòüñÿ ñâîáîäà ïіäïðèєìíèöüêîї äіÿëüíî-
ñòі. Ãîëîâíó ðîëü âіäіãðàє äåðæàâà, ÿêà, âîëîäіþ÷è òîâàðàìè і ïîñëóãàìè,
à òàêîæ ðåñóðñàìè äëÿ їõíüîãî âèðîáíèöòâà, ðîçïîäіëÿє їõ ÷åðåç äåðæàâíó
òîðãіâëþ. Òîìó òóò іñíóє âèñîêà éìîâіðíіñòü äåôіöèòó ÿêіñíèõ òîâàðіâ і ïî-
ñëóã. Êðèçà ïåðåâèðîáíèöòâà â óìîâàõ ïëàíîâîї åêîíîìіêè ìàëîéìîâіðíà.

Ïðèâàòíà âëàñíіñòü íà ÷èííèêè âèðîáíèöòâà ïðàêòè÷íî âèêëþ÷åíà àáî
іñíóþòü çíà÷íі ïåðåøêîäè äëÿ ðîçâèòêó ïðèâàòíîãî áіçíåñó. Çà óìîâ ïëà-
íîâîї åêîíîìіêè øòó÷íî îáìåæóþòüñÿ äîõîäè і íåìàє àáî ñëàáî âèðàæå-
íèé îñîáèñòèé іíòåðåñ. Âîäíî÷àñ ïëàíîâà åêîíîìіêà ðåãóëþє áåçðîáіòòÿ і 
çàáåçïå÷óє ìіíіìàëüíèé ðіâåíü æèòòÿ. Äî ïðèêëàäіâ êîìàíäíèõ åêîíîìіê
ìèíóëîãî íàëåæèòü åêîíîìіêà Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, Êèòàþ äî 1978 ðîêó òà
Іíäії äî 1991 ðîêó. Ïëàíîâі åêîíîìіêè â ïåâíîìó âèãëÿäі íèíі іñíóþòü ó
òàêèõ êðàїíàõ, ÿê Êóáà і Ïіâíі÷íà Êîðåÿ. Îñíîâíі ðèñè, ïåðåâàãè òà íåäîëіêè
ïëàíîâîї åêîíîìіêè íàâåäåíî â òàáëèöі.

Ðèíêîâà åêîíîìі÷íà ñèñòåìà, íà âіäìіíó âіä ïëàíîâîї, çàñíîâàíà íà
ïåðåâàæàííі ïðèâàòíîї âëàñíîñòі і âіëüíîãî öіíîóòâîðåííÿ íà îñíîâі ïî-
ïèòó ç áîêó ñïîæèâà÷іâ і ïðîïîçèöії ç áîêó âèðîáíèêіâ. Çà óìîâ ðèíêîâîї
åêîíîìіêè îáìіí òîâàðàìè òà ïîñëóãàìè, à òàêîæ öіíè íà íèõ çàëåæàòü âіä

Мал. 15. Натуральне виробництво – основа традиційної економікиб д ій ї і
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Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ïëàíîâîї åêîíîìіêè

Основні риси:
–  державна власність на засоби 

виробництва;
–  державне планування всієї еко-

номіки;
–  адміністративні методи керуван-

ня економікою;
–  відсутність стимулів до ефек  -

т ивної роботи

Основні переваги:
 більш стійка економіка;
 менше нерівності в суспільстві;
 більше впевненості в майбутньому;
 мінімум життєзабезпечення, гарантований усім;
 відсутнє безробіття

Основні недоліки:
  працівники не зацікавлені в результатах своєї 

праці, досить безініціативні;
 простежується неефективність економіки;
 виробники диктують свої умови споживачам;
 низький рівень життя населення

ïîïèòó і ïðîïîçèöії. Âëàñíå, «ìіñöå çóñòðі÷і» ïîïèòó і ïðîïîçèöії і íàçèâà-
þòü ðèíêîì. Îñíîâó ðèíêîâîї åêîíîìіêè ñòàíîâèòü êîíêóðåíöіÿ. Õàðàêòåð-
íèìè îçíàêàìè ðèíêîâîї åêîíîìіêè є ïðèâàòíà âëàñíіñòü, ñâîáîäà ïіäïðè-
єìíèöòâà, îñîáèñòèé іíòåðåñ. Äåðæàâà íå âіäіãðàє ñóòòєâîї ðîëі â åêîíîìіöі,
її ðîëü îáìåæóєòüñÿ ðåãóëþâàííÿì ñèòóàöії â åêîíîìіöі ÷åðåç çàêîíè. Äåð-
æàâà òіëüêè ñòåæèòü çà òèì, ùîá äîòðèìóâàëèñÿ öèõ çàêîíіâ, à áóäü-ÿêі
ïåðåêîñè â åêîíîìіöі øâèäêî âèïðàâëÿþòüñÿ ðèíêîâèìè ìåõàíіçìàìè.

Ïðîòå і ðèíêîâà åêîíîìіêà ìàє íåäîëіêè, ÿê-îò ñîöіàëüíà íåðіâíіñòü,
íåñòàáіëüíіñòü åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó òîùî. Òîìó íèíі çà ïåâíèõ óìîâ
âèçíàєòüñÿ ìîæëèâèì âòðó÷àííÿ â ðèíêîâå ãîñïîäàðñòâî ç áîêó äåðæàâè.

Äî êðàїí ç ðîçâèíåíîþ ðèíêîâîþ åêîíîìіêîþ íàëåæàòü ÑØÀ, Êàíàäà,
êðàїíè ЄÑ, Øâåéöàðіÿ, Íîðâåãіÿ, Іñëàíäіÿ, ßïîíіÿ, Àâñòðіÿ, Íîâà Çåëàí-
äіÿ. Ó äåÿêèõ âèäàííÿõ ÎÎÍ äî òàêèõ êðàїí âіäíîñÿòü Іçðàїëü і ÏÀÐ.
Ç 1997 ðîêó ÌÂÔ âêëþ÷èâ äî öüîãî ïåðåëіêó Ïіâäåííó Êîðåþ, Ñіíãàïóð,
Ãîíêîíã, Òàéâàíü. Ó 2005 ðîöі Єâðîïåéñüêèé Ñîþç îôіöіéíî âèçíàâ Óêðàїíó
êðàїíîþ ç ðèíêîâîþ åêîíîìіêîþ.

Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ðèíêîâîї åêîíîìіêè

Основні риси:
–  приватна власність на за-

соби виробництва;
–  вільний вибір економічних

партнерів;
–  вільне підприємництво;
–  особиста вигода учасників

діяльності;
–  мінімальна роль держави

в економіці

Основні переваги:
  високий рівень підприємництва;
  вилучає з економіки неефективне та непотрібне

виробництво;
  у цілому справедливий розподіл доходів за резуль-

татами праці;
  значні права та можливості споживачів;
  невелика кількість адміністративних керівників

Основні недоліки:
  посилюється нерівність у суспільстві;
  нестабільність економіки (характерні періодичні кризи);
  не створюються неприбуткові, але необхідні суспіль-

ству блага;
  немає зацікавленості у збереженні навколишнього

середовища



Р
О
З
Д
ІЛ

 1
  

40

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ 

Çìіøàíà åêîíîìіêà. Íà ñüîãîäíі ó ñâіòі ïðàêòè÷íî íå çàëèøèëîñÿ êðàїí ç
âèêëþ÷íî ðèíêîâîþ, êîìàíäíîþ àáî òðàäèöіéíîþ åêîíîìіêîþ. Áóäü-ÿêà
ñó÷àñíà åêîíîìіêà çìіøàíà – âîíà ìàє åëåìåíòè ÿê ðèíêîâîї, òàê і ïëàíîâîї
åêîíîìіêè і, çâè÷àéíî æ, ó êîæíіé êðàїíі є çàëèøêè òðàäèöіéíîї åêîíîìіêè.

Ó íàéáіëüø âàæëèâèõ äëÿ іñíóâàííÿ òà áåçïåêè äåðæàâè ãàëóçÿõ íà-
ÿâíі åëåìåíòè ïëàíîâîї åêîíîìіêè, íàïðèêëàä, öå âèðîáíèöòâî çáðîї,
ÿäåðíîї åíåðãії òîùî. Ñïîæèâ÷èé ñåêòîð ïðàêòè÷íî âåñü íàëåæèòü ïðè-
âàòíèì êîìïàíіÿì, àäæå âîíè êðàùå ìîæóòü âèçíà÷èòè ïîïèò íà ñâîþ
ïðîäóêöіþ, ñòåæà÷è çà íîâèìè òåíäåíöіÿìè. Ïðîòå çàâæäè іñíóþòü òîâàðè,
ùî ìîæóòü áóòè çðîáëåíі òіëüêè â óìîâàõ òðàäèöіéíîї åêîíîìіêè – íà-
ðîäíå âáðàííÿ, âèðîáè äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà, äåÿêі ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ òîùî. Ñàìå òîìó çáåðіãàþòüñÿ â ãîñïîäàðñòâі åëåìåíòè òðàäè-
öіéíîї åêîíîìіêè.

Ïåðåâàãàìè òàêîãî òèïó åêîíîìіêè є çàáåçïå÷åííÿ åêî íîìі÷íîãî çðîñ-
òàííÿ é åêîíîìі÷íîї ñòàáіëüíîñòі, ñîöіàëüíі ãàðàíòії äëÿ íàñåëåííÿ, çà-
õèñò і çàîõî÷åííÿ êîíêóðåíöії, ñòèìóëþâàííÿ іííîâàöіé, ïіäòðèìêà ñôåðè
îñâіòè, êóëüòóðè òà íàóêè. Іíøèìè ñëîâàìè – öå ìîäåëü ñîöіàëüíî îðієí-
òîâàíîї ðèíêîâîї åêîíîìіêè.

À ÿêùî ãîâîðèòè ïðî íåäîëіêè, òî òèïîâèì є âіäñóòíіñòü ñòàíäàðòíèõ
ñõåì äàíîãî òèïó åêîíîìіêè. Ó öüîìó âèïàäêó íåîáõіäíî ðîçðîáëÿòè âëàñíó
íàöіîíàëüíó ìîäåëü ç óðàõóâàííÿì íàöіîíàëüíîї ñïåöèôіêè êðàїíè.

Г О ЛОВН Е
 Економічна система – це спосіб організації господарського життя суспільства або

особливості функціонування взаємопов’язаних елементів, які утворюють загальну
економічну структуру: підприємства, компанії, організації, домашні господарства,
галузі, господарські комплекси окремих регіонів.

 Виокремлюють чотири типи економічних систем: традиційна економіка, планова
(командна) економіка, ринкова економіка і змішана економіка.

 Основою традиційної економіки є натуральне виробництво.
 Для планової економіки характерне централізоване вирішення, що, як, для кого і

коли виробляти.
 Ринкова економічна система заснована на переважанні приватної власності і вільно-

го ціноутворення на основі попиту з боку споживачів і пропозиції з боку виробників.
 Будь-яка сучасна економіка змішана – вона має елементи як ринкової, так і плано-

вої економіки, і в кожній країні є залишки традиційної економіки.
 Для кожного типу економічних систем характерні переваги та недоліки.

Тривалий час економісти вважали втручання держави в економіку шкід-
ливим і стверджували, що ринок може регулювати сам себе без зовніш-
нього втручання. Проте Велика депресія в США (30-ті роки ХХ ст.) 
спростувала це твердження. Річ у тому, що з кризи в умовах ринкової 
системи можна було б вийти лише в тому випадку, якщо з’явився б по-
пит на товари і послуги. А оскільки жодна група економічних суб’єктів не 
могла цей попит сформувати, то попит міг з’явитися тільки з боку дер-
жави. Ось чому під час криз держави збільшують витрати на переозбро-
єння своєї армії – тим самим вони формують попит, який позитивно 
впливає на всю економіку і дає їй змогу вийти з кризи.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Що таке економічна система?
2. Наведіть ознаки, характерні для традиційної економіки.
3. Проаналізуйте переваги та недоліки ринкової та планової моделей економіки.
4. Чому, на вашу думку, в розвинутих країнах формується змішана модель економіки?

ÒÈÏІÇÀÖІß ÊÐÀЇÍ ÑÂІÒÓ ÇÀ ÐІÂÍÅÌ
ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ,
ÌІÑÖÅ ÓÊÐÀЇÍÈ Â ÍІÉ

 Критерії, за якими можна розрізняти країни світу.
Поняття «економічний розвиток країни».

 Сутність і критерії типізації країн. Ïîäіë ñâіòîâîї åêîíîìіêè íà ñôå-
ðè òà ñåêòîðè åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі, âèäіëåííÿ îñíîâíèõ åêîíîìі÷íèõ
âçàєìîçâ’ÿçêіâ ìіæ íèìè äàþòü çìîãó íå òіëüêè ïðîàíàëіçóâàòè òåíäåíöії
ðîçâèòêó îêðåìèõ êðàїí, à é ïîðіâíÿòè їõ ìіæ ñîáîþ. Îäíàê íèíі ó ñâіòі
íàëі÷óþòü áëèçüêî 200 êðàїí, ÿêі äóæå ðіçíі çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèò-
êó. І çíàííÿ їõ êëàñèôіêàöії íàäçâè÷àéíî âàæëèâå äëÿ âèâ÷åííÿ òà îáìіíó
äîñâіäîì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó.

Òèïіçàöіÿ (êëàñèôіêàöіÿ) – öå ãðóïóâàííÿ êðàїí çà ïåâíèì êðèòåðієì.
Íåîáõіäíіñòü òèïіçàöії âèíèêàє ó çâ’ÿçêó ç âèðіøåííÿì áàãàòüîõ òåîðåòè÷-
íèõ і ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü і ïîâ’ÿçàíà ç âåëèêîþ їõ ðіçíîìàíіòíіñòþ. Âàì
óæå âіäîìî, ùî äåðæàâè ðіçíÿòüñÿ çà ôîðìàìè äåðæàâíîãî óñòðîþ і ïðàâ-
ëіííÿ. Òàê ñàìî âîíè íåîäíàêîâі çà ãåîãðàôі÷íèì ïîëîæåííÿì, ïëîùåþ і
ôîðìîþ òåðèòîðії, íàöіîíàëüíèì ñêëàäîì і ìîâàìè, ìàþòü ðіçíó êіëüêіñòü
íàñåëåííÿ і ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ òîùî.

Íàéáіëüø ïîâíå óÿâëåííÿ ïðî ãðóïè êðàїí ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі äàþòü
äàíі ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé, ÷ëåíàìè ÿêèõ є áіëüøіñòü êðàїí ñâіòó, –
Îðãàíіçàöії Îá’єäíàíèõ Íàöіé, Ìіæíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó і Ñâіòîâîãî
áàíêó. Îöіíêà öèìè îðãàíіçàöіÿìè ãðóï êðàїí äåùî ðîçðіçíÿєòüñÿ, îñêіëü-
êè äî їõ ñêëàäó âõîäèòü ðіçíà êіëüêіñòü êðàїí – ÷ëåíіâ öèõ îðãàíіçàöіé.
Òàêîæ áóäü-ÿêà êëàñèôіêàöіÿ áàçóєòüñÿ íà çàâäàííÿõ êîæíîї îðãàíіçàöії.
Íàïðèêëàä, Ñâіòîâèé áàíê òà Ìіæíàðîäíèé âàëþòíèé ôîíä áіëüøå çâåðò þòü
óâàãó íà îöіíêó ðіâíÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó êîæíîї êðàїíè, ÎÎÍ – íà
ñîöіàëüíі é äåìîãðàôі÷íі àñïåêòè.

Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè åêîíîìіêè êðàїí ñâіòó âèêîðèñòîâóþòü óæå âіäîìі
âàì ïîêàçíèêè: ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ, ãàëóçåâà ñòðóêòóðà åêîíîìіêè
і íàóêîìіñòêі ãàëóçі, ðіâåíü і ÿêіñòü æèòòÿ íàñåëåííÿ.

Îäíà ç íàéâàæëèâіøèõ îçíàê, çà ÿêîþ âèäіëÿþòü ðіçíі òèïè êðàїí, – öå
ðіâåíü ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Çàãàëüíîâèçíàíèìè óíіâåðñàëü-
íè ìè ïîêàçíèêàìè, ùî õàðàêòåðèçóþòü ñòàí åêîíîìіêè, ïåðåäóñіì є âàëîâèé
âíóòðіøíіé ïðîäóêò êðàїíè.

Áëèçüêі çà çàãàëüíèì ïîêàçíèêîì ÂÂÏ êðàїíè ìîæóòü äóæå âіäðіçíÿ-
òèñÿ çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, çîêðåìà ÷åðåç ðіçíó ÷èñåëüíіñòü
íàñåëåííÿ. Òîìó ïіä ÷àñ òèïіçàöії âèêîðèñòîâóþòü ùå é ïîêàçíèê ÂÂÏ ó
ïåðåðàõóíêó íà îäíîãî æèòåëÿ êðàїíè (äèâ. Äîäàòîê 29).

§ 8. 
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 Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку. Çâàæà-
þ÷è íà ïåðåëі÷åíі îçíàêè, âèäіëÿþòü òðè îñíîâíі òèïè êðàїí ñó÷àñíîãî
ñâіòó.

Åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíі êðàїíè. Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ íàéâèùèì ðіâíåì
äîáðîáóòó íàñåëåííÿ. Äîõîäè â ïåðåðàõóíêó íà äóøó íàñåëåííÿ ñòàíîâ-
ëÿòü 20–50 òèñ. äîë. ÑØÀ (äèâ. Äîäàòîê 29).

Ó öèõ êðàїíàõ ïðîæèâàє áëèçüêî 15 % íàñåëåííÿ ïëàíåòè, ó íèõ ñêîí-
öåíòðîâàíî ïîíàä 70 % ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà ïðîäóêöії, 70 % ñâіòîâîãî
òîðãîâåëüíîãî îáіãó, 60 % îáñÿãó ìіæíàðîäíîãî ðóõó êàïіòàëó. Íà öåé ÷àñ
ðîçâèíåíі êðàїíè – öå îñíîâíі âèðîáíèêè ïðîìèñëîâîї òà ñіëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîї ïðîäóêöії ó ñâіòі. Äëÿ åêîíîìіêè öèõ êðàїí õàðàêòåðíі âèñîêèé
ðіâåíü äîõîäіâ, îñâіòè, âèòðàò íà íàóêîâі äîñëіäæåííÿ, âåëèêà ñåðåäíÿ
òðèâàëіñòü æèòòÿ, âñåîõîïíà іíôîðìàòèçàöіÿ, âіäíîñíî ðіâíîìіðíå ãîñïî-
äàðñüêå îñâîєííÿ òåðèòîðії. Їì òàêîæ âëàñòèâà ñîöіàëüíà îðієíòîâàíіñòü
åêîíîìіêè òà ïіäòðèìêà ìàëîçàáåçïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Õàðàêòåðíèé
íèçüêèé ðіâåíü ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ, ñîöіàëüíîãî ðîçøàðóâàí-
íÿ, âèñîêèé ðіâåíü åêîëîãіçàöії åêîíîìіêè.

Åêîíîìіêè öèõ êðàїí õàðàêòåðèçóþòüñÿ âіäêðèòіñòþ і âіëüíèì çîâíіø-
íüîòîðãîâåëüíèì ðåæèìîì. Âîíè âіäіãðàþòü ïðîâіäíó ðîëü ó ñâіòîâіé òîð-
ãіâëі, ìіæíàðîäíîìó ðóñі êàïіòàëó, ìіæíàðîäíèõ âàëþòíî-ðîçðàõóíêîâèõ
âіäíîñèíàõ. À òàêîæ ðîçâèíåíі êðàїíè âèñòóïàþòü ÿê ïðèéìàþ÷à ñòîðîíà
â ìіãðàöії ðîáî÷îї ñèëè.

Óòіì öÿ ãðóïà є íåîäíîðіäíîþ. Íàéâèùèé ðіâåíü äîõîäіâ íà îäíîãî
ìåøêàíöÿ ìàþòü ãîëîâíі êðàїíè, àáî òàê çâàíà Ãðóïà 7 (G-7) – «Âåëèêà
ñіìêà». Öå – ÑØÀ, ßïîíіÿ, Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Іòàëіÿ
òà Êàíà äà. Öі êðàїíè çàáåçïå÷óþòü 47 % ñâіòîâîãî ÂÂÏ òà 51 % ìіæíà-
ðîäíîї òîðãіâëі (ìàë. 16).

Ðåøòà îá’єäíóєòüñÿ ïіä ñïіëüíîþ íàçâîþ ìàëі ðîçâèíåíі êðàїíè. Äî íèõ 
íàëåæàòü Íіäåðëàíäè, Áåëüãіÿ, Øâåöіÿ, Øâåéöàðіÿ, Ôіíëÿíäіÿ, Íîðâåãіÿ,

Мал. 16. ВВП «Великої сімки», млрд дол. США
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Äàíіÿ, Àâñòðіÿ òà äåÿêі іíøі єâðîïåéñüêі äåðæàâè. Ñåðåä ìàëèõ êðàїí öієї
ãðóïè іíîäі îêðåìî ðîçãëÿäàþòü êðàїíè «ïåðåñåëåíñüêîãî òèïó» – Àâñòðà-
ëіÿ, Íîâà Çåëàíäіÿ, Іçðàїëü, Ïіâäåííî-Àôðèêàíñüêà Ðåñïóáëіêà. Ìàëі êðà-
їíè, ùî ïîñòóïàþòüñÿ çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ãîëîâíèì, âèðіçíÿ-
þòüñÿ çíà÷íèìè ïîçèòèâíèìè åêîíîìі÷íèìè çðóøåííÿìè.

Îêðåìî âèäіëÿþòü ùå îäíó ãðóïó êðàїí «G-20», àáî «Âåëèêà äâàäöÿò-
êà». Öå 20 íàéáіëüøèõ íàöіîíàëüíèõ åêîíîìіê ñâіòó (ìàë. 17).

Ó ñóêóïíîñòі íà äîëþ êðàїí ç «Âåëèêîї äâàäöÿòêè» ïðèïàäàє 90 % ñâі òî-
âîãî âàëîâîãî íàöіîíàëüíîãî ïðîäóêòó, 80 % ñâіòîâîї òîðãіâëі (âêëþ÷àþ÷è
òîðãіâëþ âñåðåäèíі ЄÑ) òà äâі òðåòèíè íàñåëåííÿ ñâіòó.

Êðàїíè ïåðåõіäíîãî òèïó åêîíîìіêè – êîëèøíі ñîöіàëіñòè÷íі êðàїíè,
ùî ïåðåáóäîâóþòü íàöіîíàëüíó åêîíîìіêó âіäïîâіäíî äî ðèíêîâèõ çàñàä.

Äî êðàїí ç ïåðåõіäíîþ åêîíîìіêîþ çàçâè÷àé âіäíîñÿòü 28 äåðæàâ Öåí-
òðàëüíîї і Ñõіäíîї Єâðîïè і êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ, ùî ïåðåõîäÿòü âіä ïëàíîâîї
äî ðèíêîâîї åêîíîìіêè, à òàêîæ Ìîíãîëіþ, Êèòàé і Â’єòíàì. Äî öієї ãðóïè
êðàїí íàëåæèòü і Óêðàїíà.

Öі äåðæàâè ïåðåáóâàþòü íà ðіçíèõ åòàïàõ ïåðåõîäó âіä ïëàíîâîї äî
ðèíêîâîї åêîíîìіêè. Íàéâèùèé ðіâåíü ðîçâèòêó ñåðåä íèõ ìàþòü êðàїíè
Öåíò ðàëüíîї Єâðîïè (Ñëîâå íіÿ, Óãîðùèíà, Ïîëüùà, ×åõіÿ, Ñëîâà÷÷èíà)
òà Áàëòії (Åñòîíіÿ, Ëàòâіÿ і Ëèòâà), ÿêі àêòèâíî ðåôîðìóþòü ñâîþ åêîíîìіêó.

1. Австралія 
2. Аргентина
3. Бразилія 
4. Велика Британія
5. Німеччина 
6. Європейський Союз 
7. Індія
8. Індонезія

9. Італія
10. Канада
11.  Китайська Народна

Республіка 
12. Мексика
13. Росія
14. Саудівська Аравія

15. Сполучені Штати Америки 
16. Туреччина 
17. Франція 
18. Південно-Африканська 
 Республіка 
19. Республіка Корея 
20. Японія

Мал. 17. Країни «Великої двадцятки»
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Îñîáëèâî ñêëàäíîþ є êëàñèôіêàöіÿ Êèòàéñüêîї Íàðîäíîї Ðåñïóáëіêè,
îñêіëüêè áóäіâíèöòâî êàïіòàëіçìó, à îòæå, і ðèíêîâèõ âіäíîñèí, ó ÊÍÐ
âіäáóâàєòüñÿ ïіä êåðіâíèöòâîì Êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії Êèòàþ. Åêîíîìіêà
Êèòàþ ïðåäñòàâëÿє ïîєäíàííÿ ïëàíîâîї ñîöіàëіñòè÷íîї åêîíîìіêè і âіëüíî-
ãî ïіäïðèєìíèöòâà. Ìіæíàðîäíèé âàëþòíèé ôîíä (ÌÂÔ) âіäíîñèòü Êèòàé,
ÿê і Іíäіþ, äî àçіéñüêèõ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.

Ùîäî åêîíîìіêè Óêðàїíè, òî ñó÷àñíі åêîíîìі÷íі çìіíè â íàøіé êðàїíі 
âіäáóâàþòüñÿ â ïåðіîä âіéíè íà Ñõîäі é àíåêñії Êðèìó, íàìàãàíü äåñòàáі-
ëіçóâàòè ñèòóàöіþ íå òіëüêè â Óêðàїíі, à é â іíøèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ.
І íà ñüîãîäíі є äåÿêі îïòèìіñòè÷íі çíàêè: çãіäíî ç òåïåðіøíüîþ ñòàòèñòèêîþ,
óêðàїíñüêà åêîíîìіêà ðåôîðìóєòüñÿ òà çðîñòàє. Öå ùå íå äóæå øâèäêå
çðîñòàííÿ, àëå âîíî є – і öå õîðîøèé çíàê.

Íàñòàâ íîâèé åòàï ñèñòåìíîї òðàíñôîðìàöії íàöіîíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.
Éîãî íåîáõіäíіñòü ñïðè÷èíåíà âèêðèâëåííÿìè â õîäі åêîíîìі÷íèõ ïåðåòâî-
ðåíü, ÿêі âіäáóâàëèñÿ â Óêðàїíі ïіñëÿ 1991 ðîêó, ïіñëÿ ïåðåõîäó âіä ñîöіàëіñ-
òè÷íîї êîìàíäíîї åêîíîìіêè äî âіëüíîї ðèíêîâîї, і ÿêі ïðèçâåëè äî âòðàòè
íàøîþ åêîíîìіêîþ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòі òà åíåðãії çðîñòàííÿ. Öі ðåôîð-
ìè ïîêëèêàíі çìіíèòè áàçîâó åêîíîìі÷íó ìîäåëü і ñòâîðèòè ìîæëèâîñòі äëÿ
ãëèáîêîї ìîäåðíіçàöії êðàїíè, ïіäéîìó âèðîáíèöòâà і ðіâíÿ ëþäñüêîãî æèòòÿ.

Êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, – öå ïîíàä 130 äåðæàâ Àçії, Àôðèêè, Ëàòèí-
ñüêîї Àìåðèêè, ÿêі õàðàêòåðèçóþòüñÿ íèçüêèì і ñåðåäíіì ðіâíåì äîõîäіâ.
Öå äóæå ñòðîêàòà òà íåîäíîðіäíà ãðóïà. ×åðåç âåëèêó ðіçíîìàíіòíіñòü öèõ
êðàїí їõ ïðèéíÿòî êëàñèôіêóâàòè ÿê çà ãåîãðàôі÷íèìè îçíàêàìè, òàê і çà
ðіçíèìè àíàëіòè÷íèìè êðèòåðіÿìè.
Іñíóþòü ïåâíі ïіäñòàâè äëÿ âèäіëåííÿ êîëèøíіõ çàëåæíèõ і êîëîíіàëü-

íèõ êðàїí, ùî âіäñòàëè ó ñâîєìó åêîíîìі÷íîìó і ñîöіàëüíîìó ðîçâèòêó òà
óìîâíî îá’єäíàíèõ òåðìіíîì «ðîçâèâàþòüñÿ», â îñîáëèâó ãðóïó äåðæàâ.
Ó öèõ êðàїíàõ ïðîæèâàє 80 % íàñåëåííÿ ñâіòó, і îñîáëèâîñòі öèõ êðàїí
çàâæäè áóäóòü іñòîòíî âïëèâàòè íà ñâіòîâі ïðîöåñè.

Íàéáіëüø іñòîòíîþ ðèñîþ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, є їõ ìіñöå ó ñâіòîâіé
åêîíîìіöі. Ñüîãîäíі âîíè є ÷àñòèíîþ ñâіòîâîї ðèíêîâîї ñèñòåìè, і â öèõ
êðàїíàõ ñïîñòåðіãàєòüñÿ òåíäåíöіÿ äî ïîãëèáëåííÿ åêîíîìі÷íîї і ïîëіòè÷íîї
çàëåæíîñòі âіä åêîíîìіê ðîçâèíåíèõ êðàїí.

Öі êðàїíè є çíà÷íèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè ñèðîâèíè і ïàëèâà íà ñâіòîâèé
ðèíîê. Âîäíî÷àñ âîíè çàëåæàòü âіä іìïîðòó ãîòîâîї ïðîäóêöії, òîìó ñüîãîäíі
ïèòîìà âàãà êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ó ñâіòîâîìó åêñïîðòі ñòàíîâèòü ëèøå
áëèçüêî 30 %, ó òîìó ÷èñëі â ïîñòàâêàõ ïðîìèñëîâèõ âèðîáіâ – áëèçüêî 20 %.
Іñíóє âëàñíà êëàñèôіêàöіÿ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, àäæå âîíè çíà÷íî

âіäðіçíÿþòüñÿ îäíà âіä îäíîї çà åêîíîìі÷íèì ïîòåíöіàëîì і òåìïàìè ðîç-
âèòêó. Òîìó çàëåæíî âіä ðіâíÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, ÿêèé âèìіðþєòüñÿ
ïîêàçíèêîì ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ, âèäіëÿþòü:

1) Êðàїíè ç âèñîêèìè äîõîäàìè íà äóøó íàñåëåííÿ, ïîðіâíÿííèìè ç
äîõîäàìè â ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ. Öå íîâі іíäóñòðіàëüíі êðàїíè, ÿê-îò: Áðàçè-
ëіÿ, Ìåêñèêà, Àðãåíòèíà, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, Ñіíãàïóð, Òàїëàíä, Іíäîíåçіÿ,
Ôіëіïïіíè. Òàê ñàìî âèñîêі ïðèáóòêè ìàþòü і íàôòîäîáóâíі êðàїíè – Ñà-
óäіâñüêà Àðàâіÿ, Îìàí, Áàõðåéí, Êóâåéò, Îá’єäíàíі Àðàáñüêі Åìіðàòè,
Êàòàð, Áðóíåé. Òàê, äîõîäè íàôòîäîáóâíèõ êðàїí äàëè їì çìîãó ïіäíÿòèñÿ
äî ïåðøîї äåñÿòêè ó ñâіòîâîìó ðåéòèíãó êðàїí çà ïîêàçíèêîì ÂÂÏ íà
äóøó íàñåëåííÿ.
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2) Êðàїíè іç ñåðåäíіìè ïîêàçíèêàìè ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ (Ëіâіÿ,
Óðóãâàé, Òóíіñ і ò. ï.).

3) Íàéáіäíіøі êðàїíè ñâіòó. Ó öþ ãðóïó âõîäèòü áіëüøіñòü êðàїí òðîïі÷íîї
Àôðèêè, êðàїíè Ïіâäåííîї Àçії і Îêåàíії, ðÿä êðàїí Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè
(Çіìáàáâå, ÄÐ Êîíãî, Ëіáåðіÿ, Ñîìàëі, Åðèòðåÿ òà іí.).

Çàçâè÷àé ùå ðîçðіçíÿþòü íàéìåíø ðîçâèíåíі êðàїíè, ùî ìàþòü íèçüêі
і äóæå íèçüêі äîõîäè. Öå ïåðåâàæíî àôðèêàíñüêі êðàїíè, çîêðåìà, Àíãî-
ëà, Åôіîïіÿ, Ñîìàëі, Ñóäàí, Òàíçàíіÿ òà іí. Ñåðåä àçіéñüêèõ êðàїí – Àôãà-
íіñòàí, Áàíãëàäåø, Íåïàë, Ì’ÿíìà òîùî, ó Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі – Ãàїòі.

×àñòêà îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі ó ÂÂÏ ó öèõ êðàїíàõ ñòàíîâèòü íå áіëüøå
íіæ 10 %, ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ – íå áіëüøå íіæ 300 äîë. ÑØÀ, à ðіâåíü
ãðàìîòíîñòі íå ïåðåâåðøóє 20 % äîðîñëîãî íàñåëåííÿ. Ó öèõ êðàїí ìàëî øàíñіâ
ïîëіïøèòè ñâîє ñòàíîâèùå ñàìîñòіéíî, ñïèðàþ÷èñÿ ëèøå íà âíóòðіøíі ñèëè.

Íåâåëèêó, àëå ñïåöèôі÷íó ãðóïó êðàїí öüîãî òèïó ñòàíîâëÿòü Êîðåé-
ñüêà Íà ðîäíî-Äåìîêðàòè÷íà Ðåñïóáëіêà, Êóáà, Êèòàé і Â’єòíàì. Âîíè äî-
òðèìóþòüñÿ öåíòðàëіçîâàíî êåðîâàíîї (êîìàíäíîї) åêîíîìіêè, àëå âîäíî-
÷àñ çàïðîâàäæóþòü â åêîíîìіêó ðèíêîâèé ìåõàíіçì.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Використовуючи інформацію із сайтів: http://index.minfi n.com.ua/index/gdp/
http://www.ukrstat.gov.ua/, – знайдіть економічні показники, що характери-
зують рівень розвитку господарського комплексу України.

Г О ЛОВН Е
 Типізація (класифікація) – це групування країн за певним критерієм.
 Для характеристики економіки країн світу використовуються показники: ВВП на

душу населення, галузева структура економіки і наукомісткі галузі, рівень і якість
життя населення.

 Виділяють три основні типи країн сучасного світу: розвинуті, країни, що розвивають-
ся, та країни перехідного типу економіки.

 Найбільшу роль у сучасному світі відіграють країни «Великої сімки». 
 Україна належить до країн перехідного типу економіки.
 Країни, що розвиваються, – це найбільш численна група, що включає понад

130 держав Азії, Африки, Латинської Америки, які характеризуються низьким і се-
реднім рівнем доходів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які економічні показники використовують для типізації країн світу?
2. Що характерно для економіки розвинутих країн світу?
3. Назвіть країни «Великої сімки». Чому вони об’єднані в цю групу?
4. Укажіть характерні риси економіки країн, що розвиваються.

У сучасній соціально-економічній географії не існує усталеної типології
країн світу за рівнем соціально-економічного розвитку. Усі запропонова-
ні типології є умовними, оскільки покладені в основу будь-якої з них 
критерії здебільшого обираються суто на розсуд автора. Тим часом ті 
чи інші типології необхідні для аналізу та порівняння соціально-еконо-
мічного розвитку країн. І певну типологію обирають залежно від за-
вдань, що ставляться під час вивчення та дослідження країни.
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Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20)
і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем еконо-
мічного розвитку.

ÁÀÃÀÒÎÐІÂÍÅÂІÑÒÜ ÑÂІÒÎÂÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ,
ÉÎÃÎ ÏÐÎÑÒÎÐÎÂÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
ÇÀ ÊÎÍÖÅÏÖІЄÞ «ÖÅÍÒÐ–ÏÅÐÈÔÅÐІß»

Чинники розміщення виробництва.
Форми просторової організації виробництва.

 Багаторівневість світового господарства. Ç ìàòåðіàëó ïîïåðåä-
íіõ óðîêіâ âè âæå çíàєòå, ùî ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî ÿâëÿє ñîáîþ åêîíî-
ìі÷íó ñè ñòåìó, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç áàãàòüîõ îêðåìèõ åëåìåíòіâ і ñóá’єêòіâ.
Ç ðîçâèòêîì ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà âîíè ñòàëè òіñíî âçàєìîïîâ’ÿçàíі,
âèäîçìіíþþòüñÿ é óñêëàäíþþòüñÿ. Òàêі âіäíîñèíè ìіæ îêðåìèìè åëåìåí-
òàìè ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà óòâîðþþòü ðіçíі ðіâíі. Òîìó є âñі ïіäñòàâè
ãîâîðèòè ïðî áàãàòîðіâíåâіñòü ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà. 

Ïðèêëàäîì òàêîї áàãàòîðіâíåâîñòі є âèäіëåííÿ òðüîõ ðіâíіâ åêîíîìі÷-
íèõ âіäíîñèí: ìіêðî-, ìàêðî- òà ìіæäåðæàâíîãî.

Íà ìіêðîðіâíі åêîíîìі÷íі âіäíîñèíè ôîðìóþòüñÿ ìіæ îêðåìèìè ãðîìà-
äÿíàìè і ïіäïðèєìñòâàìè (ôіðìàìè) òà îðãàíіçàöіÿìè, òîáòî öå ðіâåíü
îêðåìèõ ñóá’єêòіâ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі.

Äî îñíîâíèõ ñóá’єêòіâ öüîãî ðіâíÿ íàëåæàòü: äîìîãîñïîäàðñòâà, ïіäïðè-
єìñòâà (ôіðìè) і äåðæàâà. Äîìîãîñïîäàðñòâî – öå òàêà åêîíîìі÷íà îäèíè-
öÿ, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç îäíієї àáî áіëüøå îñіá, ÿêі âåäóòü ñïіëüíå ãîñïîäàð-
ñòâî, çàáåçïå÷óþòü åêîíîìіêó ðåñóðñàìè і âèêîðèñòîâóþòü çàðîáëåíі ïðè
öüîìó êîøòè íà çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá. Ïðèêëàäîì äîìîãîñïî-
äàðñòâà є ñіì’ÿ. Ïіäïðèєìñòâî – öå òîâàðîâèðîáíèê і îñíîâíà âèðîáíè÷à
îäèíèöÿ åêîíîìіêè. Äåðæàâà íà öüîìó ðіâíі ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê ñóêóïíіñòü
îðãàíіâ âëàäè, ùî ðåãóëþþòü òà êîîðäèíóþòü åêîíîìі÷íå æèòòÿ.

Äåðæàâíèé ðіâåíü (ìàêðîðіâåíü), òîáòî ðіâåíü äії ðіçíèõ äåðæàâíèõ
óñòàíîâ òà îðãàíіçàöіé. Íà öüîìó ðіâíі âіäáóâàєòüñÿ ïðèéíÿòòÿ ðіçíèõ 
íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòіâ, ùî ôîðìóþòü ñåðåäîâèùå, ó ÿêîìó ïðàöþþòü
óñі ñóá’єêòè ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. Öå ïîäàòêîâà, ãðîøîâà ïîëіòèêà, à 
òàêîæ ïèòàííÿ çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ. Íà öüîìó ðіâíі âèçíà÷àþòüñÿ і ïðà-
âèëà âåäåííÿ çîâíіøíüîåêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі, êîëî ìîæëèâèõ åêîíîìі÷-
íèõ ïàðòíåðіâ, òîáòî ôîðìóєòüñÿ çîâíіøíüîåêîíîìі÷íà ïîëіòèêà äåðæàâè.

Ìіæäåðæàâíèé ðіâåíü – öå ðіâåíü äії ðіçíèõ ìіæäåðæàâíèõ îðãàíіçà-
öіé, ÿêі âèçíà÷àþòü îñíîâíі ïðàâèëà ôóíêöіîíóâàííÿ ñâіòîâîї åêîíîìіêè.
Íà öüîìó ðіâíі ñóá’єêòàìè ìіæíàðîäíèõ åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí âèñòóïà-
þòü íàöіîíàëüíі åêîíîìіêè.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

§ 9. 
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Íàöіîíàëüíі åêîíîìіêè âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ ÿê ÷åðåç ðіçíі ìіæíàðîä-
íі îðãàíіçàöії (Ìіæíàðîäíèé âàëþòíèé ôîíä (ÌÂÔ), Ñâіòîâà îðãàíіçàöіÿ
òîðãіâëі (ÑÎÒ), Îðãàíіçàöіÿ åêîíîìі÷íîãî ñïіâðîáіòíèöòâà і ðîçâèòêó (ÎÅÑÐ)
òîùî), òàê і ÷åðåç ðіçíі ðåãіîíàëüíі іíòåãðàöіéíі óãðóïîâàííÿ (Єâðîïåé-
ñüêèé Ñîþç; Ïіâíі÷íî-Àìåðèêàíñüêà óãîäà ïðî âіëüíó òîðãіâëþ (ÍÀÔÒÀ);
Àñîöіàöіÿ äåðæàâ Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії (ÀÑÅÀÍ) òîùî).

 Концепція «центр – периферія». Ó ñó÷àñíèõ ïðàöÿõ ó÷åíèõ åêîíîì-
ãåîãðàôіâ îñòàííіì ÷àñîì ñêëàâñÿ íîâèé ïіäõіä äî õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëі
ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Öå ïіäõіä, çàñíîâàíèé íà âèäіëåííі òðüîõ òàêèõ
ãðóï, ÿê öåíòð, ïåðèôåðіÿ é íàïіâïåðèôåðіÿ (ìàë. 18).

Öі ãðóïè ñôîðìóâàëèñÿ íà îñíîâі äії îá’єêòèâíèõ çàêîíіâ ãåîãðàôі÷íîї
ðіçíîìàíіòíîñòі òà êîíöåíòðàöії. Âîíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ðіçíèìè ïàðà-
ìåòðàìè òåðèòîðіàëüíîãî ïîøèðåííÿ, âíóòðіøíüîї áóäîâè, ìàþòü âіäìіí-
íі ôóíêöії і âëàñòèâîñòі, àëå òіñíî ïîâ’ÿçàíі îäíå ç îäíèì.

Історія географії 

Ó çàãàëüíîñâіòîâîìó ìàñøòàáі ïіä ïîíÿòòÿì «öåíòð» ðîçóìіþòü ãðóïó
ç ïðèáëèçíî 30 êðàїí ñâіòó, äëÿ ÿêèõ õàðàêòåðíі ðèñè ïîñòіíäóñòðіàëüíî-
ãî ñóñïіëüñòâà. Ñàìå öі êðàїíè є ïðîâіäíèìè â ÍÒÐ (íàóêîâî-òåõíі÷íіé
ðåâîëþöії), ñàìå òóò çíàõîäÿòüñÿ ñâіòîâі öåíòðè ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü, íàé-
áіëüø âèñîêèé ðіâåíü іíôîðìàòèçàöії òà êîìï’þòåðèçàöії.

Öі êðàїíè ðîçòàøîâàíі ó òðüîõ ãåîãðàôі÷íèõ ðåãіîíàõ ïëàíåòè, à ñàìå:
Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêîìó (ÑØÀ òà Êàíàäà), Çàõіäíîєâðîïåéñüêîìó (íàé-
ðîçâèíóòіøі êðàїíè ЄÑ) і Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîìó (ßïîíіÿ, Êèòàé òîùî).

Äî ñêëàäó «ïåðèôåðії» çàçâè÷àé âêëþ÷àþòü áëèçüêî 100 êðàїí Àçії,
Àôðèêè òà Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè ç ïåðåâàæàííÿì àãðàðíîї àáî ïî÷àòêîâîї

Німецькі вчені Альфред Вебер та Йоган фон Тюнен є засновниками теорії роз-
міщення виробництва. У своїх наукових працях вони створили концепцію тери-
торіальних взаємовідносин і господарських функцій між центром та периферією, 
а також заклали підвалини основи теорії розміщення продуктивних сил.

Центр – джерело інновацій, у структурі 
економіки центру переважають високо-
технологічні галузі з високою доданою 
вартістю.
Напівпериферія – перебуває під впли вом 
центру, є споживачем інновацій, зазвичай 
має промислову спеціа лі зацію.
Периферія – малорозвинені райони з
низьким рівнем розвитку промисло вості, 
сільсько господарською спеціа лізацією.

Центр

Напівпериферія

Периферія

Мал. 18. Схематична модель «Центр – периферія»
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ñòàäії ðîçâèòêó іíäóñòðіàëüíîї åêîíîìіêè. Öå ïîðіâíÿíî âіäñòàëі â òåõíîëî-
ãі÷íîìó, іíôðàñòðóêòóðíîìó òà ñîöіàëüíî-ðèíêîâîìó ïëàíі, ç íåçíà÷íèì
âïëèâîì íà íèõ ÍÒÐ. Îñíîâó öієї ãðóïè ñêëàäàþòü íàéìåíø ðîçâèíóòі
êðàїíè ñâіòó.
І «íàïіâïåðèôåðіÿ», ùî çíàõîäèòüñÿ íіáè íà ìåæі ìіæ öåíòðîì і ïåðè-

ôåðієþ. Âîíà ïðåäñòàâëåíà ãðóïîþ іíäóñòðіàëüíî ðîçâèíóòèõ êðàїí Єâðà-
çії òà Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè. Äî їõíüîãî ñêëàäó âõîäÿòü íîâі іíäóñòðіàëüíі,
íàôòîäîáóâíі òà ÷àñòèíà ïîñòñîöіàëіñòè÷íèõ êðàїí.

Ìîäåëü «öåíòð – ïåðèôåðіÿ» òàêîæ âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ õàðàêòåðèñòè-
êè ðîçìіùåííÿ âèðîáíè÷èõ ñèë íà ðåãіîíàëüíîìó àáî íàöіîíàëüíîìó ðіâíÿõ.

Òàê, ðіçíі ðåãіîíè îäíієї êðàїíè òàêîæ ìîæóòü ñêëàäàòèñÿ ç îñíîâíîãî
«öåíòðó» (äåêіëüêîõ öåíòðіâ) òà ïіäïîðÿäêîâàíîї їì ïåðèôåðіéíîї çîíè.

Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ ïðîöåñàìè ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, îáìіíó òðóäî-
âèìè ðåñóðñàìè, іíôîðìàöієþ, âèðîáíè÷î-іíòåëåêòóàëüíèì ïîòåíöіàëîì,
îñîáëèâîñòÿìè ðèíêîâèõ ìåõàíіçìіâ ôóíêöіîíóâàííÿ ãîñïîäàðñòâà. Òàêі
óìîâè çàáåçïå÷óþòü íàéáіëüø ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ïіäïðèєì-
íèöüêîї äіÿëüíîñòі, íàäàþòü øèðîêèé äîñòóï äî íîâіòíіõ òåõíîëîãіé òà
çàáåçïå÷óþòü çàãàëüíå åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ. Öі öåíòðè ïåðåâàæíî ôîð-
ìóþòüñÿ ó âèñîêîóðáàíіçîâàíèõ ðåãіîíàõ êðàїíè.

Îäíàê ó âèñîêîðîçâèíåíèõ ðåãіîíàõ ÷àñòèíà çàçíà÷åíèõ âèùå ïðîöåñіâ
âèíèêàє і ïîøèðþєòüñÿ â ìåæàõ ïåðèôåðіéíîї çîíè (íà áàçі òåõíîïîëіñіâ і
òåõíîïàðêіâ, öåíòðіâ îñâіòè òà ðèíêîâîї іíôðàñòðóêòóðè, à òàêîæ íà іííî-
âàöіéíèõ ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ).

«Ïåðèôåðіÿ» õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïîðіâíÿíî íèæ÷èì ðîçâèòêîì òà ïåðå-
âàæíî íèçüêîþ äèíàìіêîþ ïðîöåñіâ ãîñïîäàðþâàííÿ. Åêîíîìіêà òóò ìàє
áіëüø äîïîìіæíèé òà îáñëóãîâóþ÷èé õàðàêòåð. Âîíà çàáåçïå÷óє «öåíòð»
íåîáõіäíèìè âèðîáíè÷èìè ðåñóðñàìè, âіäíîñíî äåøåâîþ ðîáî÷îþ ñèëîþ,
ñèðîâèíîþ, åíåðãієþ òîùî.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Визначення центру є досить проблематичним і дискусійним у регіональ-
них економічних дослідженнях. Центр певного регіону (наприклад, у
господарському розумінні) не завжди збігається з географічним центром 
території, може бути не симетричним відносно інших територіальних
елементів господарської системи. Він також може бути віддаленим від 
головних регіонів ринкової, ділової та соціальної активності. Причиною 
цього може бути низька господарська освоєність території або обмежен-
ня розвитку виробництва через спеціальний статус регіонів: курортно-
рекреаційний, науково-інноваційний, природоохоронний тощо.

За картами географічного атласу знайдіть на кожному материку місця 
найбільшої концентрації виробництва. Спрогнозуйте появу нових цен-
трів світового господарства, зважаючи на сучасні тенденції його роз-
витку. Яких заходів, на вашу думку, треба терміново вжити в Україні, 
зважаючи на такі прогнози? 
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Г О ЛОВН Е
 Відносини між окремими елементами світового господарства відбуваються на різ-

них рівнях. Світове господарство є багаторівневим.
 Прикладом такої багаторівневості є виділення трьох рівнів економічних відносин:

мікро-, макро- та міждержавного.
 Концепція «центр – периферія» – один з нових підходів до характеристики моделі

світового господарства. Цей підхід ґрунтується на виділенні таких його складових
частин, як центр і периферія. 

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Спрогнозуйте появу нових центрів світового господарства, зважаючи на сучасні тен-

денції його розвитку.
2. Визначте чинники найбільшої концентрації виробництва в різних регіонах світу.
3. Укажіть, які загрози можуть виникнути для країн «периферії» у результаті їхньої еко-

номічної взаємодії з країнами «центру».
4. У чому полягає сутність концепції «центр – периферія»?

ÑÓ×ÀÑÍІ ÒÅÍÄÅÍÖІЇ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÑÂІÒÎÂÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

Що таке світове господарство?
 Галузі, що є визначальними в епоху НТР.

 Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Ç äðóãîї ïî-
ëîâèíè ÕÕ ñò. ðîçâèòîê ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ç íàóêî-
âî-òåõíі÷íîþ ðåâîëþöієþ (ÍÒÐ) – ãëèáîêèìè ÿêіñíèìè ïåðåòâîðåííÿìè
ñóñïіëüíîãî âèðîáíèöòâà ïіä âïëèâîì äîñÿãíåíü íàóêè і òåõíіêè. Ñàìå
òàêèõ ïåðåòâîðåíü і çàçíàє ñó÷àñíà ñâіòîâà åêîíîìіêà.

Ãîëîâíîþ îñîáëèâіñòþ ÍÒÐ є øâèäêèé ðîçâèòîê íàóêè, ÿêà ñòàëà âàæ-
ëèâîþ ñôåðîþ äіÿëüíîñòі. Àäæå ðіâåíü ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ ðîçðîáîê âèçíà-
÷àє ïîñòóï ëþäñòâà íà øëÿõó äî âèðіøåííÿ öіëîї íèçêè ãëîáàëüíèõ ïðî-
áëåì: åêîëîãі÷íîї, ïðîäîâîëü÷îї, ñèðîâèííîї, åíåðãåòè÷íîї òà іí. Ñüîãîäíі
íàóêà ïåðåòâîðèëàñÿ íà áåçïîñåðåäíþ ïðîäóêòèâíó ñèëó, ùî âіäіãðàє âàæ-
ëèâó ðîëü ó âèðîáíè÷èõ ïðîöåñàõ. Òîìó ñòðіìêî ðîçâèâàþòüñÿ íàóêîìіñòêі
ãàëóçі ãîñïîäàðñòâà: åëåêòðîíіêà, êîìï’þòåðíà òåõíіêà, ðîáîòîòåõíіêà,
íàíîòåõíîëîãії òîùî. Ïðè öüîìó äåùî çìåíøóєòüñÿ ðîëü òðàäèöіéíèõ ãà-
ëóçåé ïðîìèñëîâîñòі, ÿê-îò: òåêñòèëüíîї, âóãіëüíîї, äåðåâîîáðîáíîї òà іí.
Îòæå, óíàñëіäîê çðîñòàííÿ ÷àñòêè âèñîêîòåõíîëîãі÷íèõ і íàóêîìіñòêèõ
âèðîáíèöòâ çìіíþєòüñÿ ñòðóêòóðà âèðîáíèöòâà.
Іíøîþ âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ ñó÷àñíîї åêîíîìіêè є çìіíà â òåõíі÷íіé

áàçі âèðîáíèöòâà і òåõíîëîãіÿõ. Öå і ïîÿâà íîâèõ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòå-
ðіàëіâ іç çàçäàëåãіäü çàäàíèìè âëàñòèâîñòÿìè, і âіäêðèòòÿ òà çàñòîñóâàííÿ
íîâèõ äæåðåë åíåðãії (àòîìíîї, òåðìîÿäåðíîї), êîìï’þòåðíîї òà ëàçåðíîї
òåõíіêè, і øèðîêå âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé, áіîòåõíîëîãіé,
ðîáîòîòåõíіêè, ðåñóðñîçáåðіãàþ÷èõ òåõíîëîãіé òîùî. Ç îäíîãî áîêó, öå çíà÷-
íî ïіäâèùóє ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі, à ç іíøîãî – âïëèâàє íà çìåíøåííÿ
çàéíÿòîñòі ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ.

Äåäàëі áіëüøîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü ïðèðîäîîõîðîííà òåõíіêà і òåõíî-
ëîãії, ÿêі âïëèâàþòü íà çìåíøåííÿ øêіäëèâèõ âèêèäіâ àáî їõ çàïîáіãàííÿ

§ 10.  
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íà îñíîâі âèêîðèñòàííÿ òàê çâàíîї áåçâіäõîäíîї òåõíîëîãії (òåõíîëîãії ìі-
íіìàëüíèõ âіäõîäіâ).

 У результаті НТР змінюється і територіальна організація вироб-
ництва. Äî ñåðåäèíè ÕÕ ñò. òðàäèöіéíèìè áóëè òàêі ÷èííèêè ðîçìіùåí-
íÿ âèðîáíèöòâà, ÿê íàÿâíіñòü ñèðîâèíè, ñïîæèâà÷à (ðèíêè çáóòó ïðîäóê-
öії), äæåðåëà åíåðãії, âîäè é îñîáëèâîñòі ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ àáî
òðàíñïîðòíîї äîñòóïíîñòі. Âіäîìî, ùî їõ çíà÷åííÿ íå çàëèøàëîñÿ ñòàëèì,
çìіíþþ÷èñü çàëåæíî âіä ãàëóçі, à òàêîæ ó ðіçíі іñòîðè÷íі åïîõè.

Ñó÷àñíèé åòàï íàóêîâî-òåõíі÷íîї ðåâîëþöії âíîñèòü ñóòòєâі çìіíè äî
ðîëі öèõ òðàäèöіéíèõ ÷èííèêіâ ðîçìіùåííÿ íå ëèøå â îêðåìèõ êðàїíàõ,
à é â óñüîìó ñâіòі. Ðіçêî çðîñëî òÿæіííÿ âèðîáíèöòâà äî öåíòðіâ íàóêî-
âèõ äîñëіäæåíü, ùî ìàþòü ó ñâîєìó ðîçïîðÿäæåííі âèñîêîêâàëіôіêîâàíі
êàäðè. Ó êðàїíàõ ЄÑ, ÑØÀ, ßïîíії òà іíøèõ òàêèìè öåíòðàìè є òåõíîëî-
ãі÷íі ïàðêè (òåõíîïàðêè). Ó íèõ äëÿ âèðîáíèöòâà íîâіòíüîї íàóêîìіñòêîї
ïðîäóêöії âèêîðèñòîâóþòü òіñíі çâ’ÿçêè ç óíіâåðñèòåòñüêèìè і íàóêîâî-
äîñëіäíèìè öåíòðàìè. Òèïîâèìè ïðèêëàäàìè ïîäіáíèõ ïàðêіâ є Êðåìíіє-
âà äîëèíà (ÑØÀ), ІçàðÂåëëі (Íіìå÷÷èíà), Öóêóáà (ßïîíіÿ).

Â óìîâàõ ÍÒÐ âèñîêà êîíöåíòðàöіÿ âèðîáíèöòâà íåðіäêî ïîâ’ÿçàíà ç 
àãëîìåðàöіÿìè òà ðîçâèíóòîþ іíôðàñòðóêòóðîþ. Ïðèêëàäîì ìîæóòü
áóòè ïîòóæíі ïðîìèñëîâі ðåãіîíè âèñîêîðîçâèíåíèõ êðàїí, ÿê-îò: Ðåéí-
Âåñòôàëіÿ ó Íіìå÷÷èíі, ðàéîí Âåëèêîãî Ëîíäîíà â Àíãëії, ìåãàïîëіñè
ÑØÀ òà іí. Óñі âîíè є íîñіÿìè ÍÒÐ, îñêіëüêè âîëîäіþòü âèñîêîêâàëіôіêî-
âàíèìè êàäðàìè, íàéñó÷àñíіøîþ âèðîáíè÷îþ òà ñîöіàëüíîþ іíôðàñòðóê-
òóðîþ, ìîæëèâîñòÿìè êîìïëåêñíîї ïåðåðîáêè âіäõîäіâ âèðîáíèöòâà.

Ïîìіòíà òàêîæ îðієíòàöіÿ âèðîáíèöòâà íà äåøåâó ðîáî÷ó ñèëó, îñîá-
ëèâî íåâèñîêîї êâàëіôіêàöії, ùî є åêîíîìі÷íî äîöіëüíèì. ßê íàñëіäîê, ó 
êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ïåðåíåñåíі îêðåìі ïіäïðèєìñòâà ëåãêîї ïðîìèñ-
ëîâîñòі, à òàêîæ äåÿêі åêîëîãі÷íî íåáåçïå÷íі íàôòîïåðåðîáíі ïіäïðèєì-
ñòâà і ïіäïðèєìñòâà êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії, ìàøèíîáóäóâàííÿ.

Îòæå, ÍÒÐ ïîìіòíî âïëèâàє íà ãàëóçåâó òà òåðèòîðіàëüíó ñòðóêòóðó
ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà. І ÿê íàñëіäîê, íà ïî÷àòêó XXІ ñò. ãåîãðàôі÷íà
ìîäåëü ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà íàáóâàє îçíàêè ïîëіöåíòðè÷íîñòі (áàãàòî
öåíòðіâ). Òàê, ó ñâіòі ôîðìóþòüñÿ ÷îòèðè ãîëîâíі öåíòðè íàóêîâîãî ïðî-
ãðåñó – ÑØÀ (35 % ñâіòîâèõ âèòðàò íà íàóêîâî-äîñëіäíі ðîçðîáêè), Єâðî-
ïåéñüêèé Ñîþç (24 %), ßïîíіÿ і Êèòàé (ïðèáëèçíî ïî 12 %).

 Глобалізація та регіональна економічна інтеграція. Ó íàø ÷àñ
ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî íàáóâàє íîâîї ÿêîñòі – âàæëèâîþ ôîðìîþ і îäíî÷àñíî
íîâèì åòàïîì ðîçâèòêó ñòàє ãëîáàëіçàöіÿ. Çà âèçíà÷åííÿì åêñïåðòіâ Ìіæíà-
ðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó, öåé ôåíîìåí ÿâëÿє ñîáîþ çðîñòàþ÷ó åêîíîìі÷íó
âçàєìîçàëåæíіñòü êðàїí óñüîãî ñâіòó. Öå є ðåçóëüòàòîì çðîñòàþ÷îãî îáñÿãó і
ðіçíîìàíіòòÿ ìіæíàðîäíîãî ïåðåìіùåííÿ òîâàðіâ, ïîñëóã і ñâіòîâèõ ïîòîêіâ
êàïіòàëó, à òàêîæ çàâäÿêè äåäàëі øâèäøîìó ïîøèðåííþ òåõíîëîãіé.

Ãëîáàëіçàöіÿ є ïðîöåñîì ñòâîðåííÿ ñâіòîâîãî åêîíîìі÷íîãî, ôіíàíñîâîãî,
іíôîðìàöіéíîãî òà ãóìàíіòàðíîãî ïðîñòîðó, ùî çìåíøóє ðîëü äåðæàâíèõ 
êîðäîíіâ íà øëÿõó ðóõó іíôîðìàöії, êàïіòàëіâ, òîâàðіâ, ïîñëóã.

Îñíîâíèìè ÷èííèêàìè ïðîöåñó ãëîáàëіçàöії є ïîãëèáëåííÿ ìіæíàðîä-
íîãî ïîäіëó ïðàöі òà ðîçâèòîê іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé.
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Ïðè öüîìó çðîñòàє âіäêðèòіñòü і âçàєìîçàëåæíіñòü íàöіîíàëüíèõ ãîñïî-
äàðñòâ. Çàãàëüíîñâіòîâі åêîíîìі÷íі ïðîöåñè ñòàþòü ïåðåâàæàþ÷èìè, à іí-
íîâàöіéíà ïіäïðèєìíèöüêà äіÿëüíіñòü âèõîäèòü íà íàäíàöіîíàëüíèé ðі-
âåíü. Äåäàëі áіëüøå äåðæàâè çìóøåíі îðієíòóâàòèñÿ ó ñâîїé åêîíîìі÷íіé
ïîëіòèöі íà çàãàëüíîñâіòîâі òåíäåíöії.

Òàêîæ âàæëèâîþ òåíäåíöієþ â ðîçâèòêó ñó÷àñíîї ñâіòîâîї åêîíîìіêè є
åêîíîìі÷íå çáëèæåííÿ і âçàєìîäіÿ êðàїí íà ðåãіîíàëüíîìó ðіâíі – ìіæíàðîä-
íà åêîíîìі÷íà іíòåãðàöіÿ. Öÿ іíòåãðàöіÿ ÿâëÿє ñîáîþ ïðîöåñ ãîñïîäàðñüêîãî
îá’єäíàííÿ êðàїí íà îñíîâі ðîçâèòêó ñòіéêèõ çâ’ÿçêіâ і ðîçïîäіëó ïðàöі ìіæ
îêðåìèìè íàöіîíàëüíèìè ãîñïîäàðñòâàìè. Ïðè öüîìó ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ
ìіæäåðæàâíі åêîíîìі÷íі àáî âàëþòíі ñîþçè, àñîöіàöії êðàїí-âèðîáíèêіâ і
åêñïîðòåðіâ ñèðîâèíè, âіëüíі åêîíîìі÷íі çîíè òà іíøі ôîðìè іíòåãðàöіéíèõ
îá’єäíàíü. Ïðèêëàäîì ìîæóòü áóòè іíòåãðàöіéíі åêîíîìі÷íі ïðîöåñè â Çà-
õіäíіé Єâðîïі і Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі, ùî ïðèâåëè äî óòâîðåííÿ Єâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó (ЄÑ) òà Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêîї àñîöіàöії âіëüíîї òîðãіâëі (ÍÀÔÒÀ).

Îòæå, ñó÷àñíі ñâіòîâі åêîíîìі÷íі âçàєìîâіäíîñèíè ïðîÿâëÿþòüñÿ â ïå-
ðåõîäі âèðîáíèöòâà ÷åðåç íàöіîíàëüíі êîðäîíè òà іíòåãðàöії, ïðèâåëè äî
ïîñèëåííÿ âçàєìîçâ’ÿçêó îêðåìèõ íàöіîíàëüíèõ åêîíîìіê, ôîðìóâàííÿ
ãëîáàëіçîâàíîãî ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà.

 Транснаціональні корпорації (ТНК) та їхній вплив на функціо-
нування міжнародної економіки. Çàãàëüíîâèçíàíî, ùî ÒÍÊ ñòàëè íà
ñó÷àñíîìó åòàïі îñíîâíîþ і ðóøіéíîþ ñèëîþ ïðîöåñó іíòåðíàöіîíàëіçàöії
ñâіòîâîї åêîíîìіêè ÿê âøèð (ãëîáàëіçàöіÿ), òàê і âãëèá (ðåãіîíàëіçàöіÿ).
Öå îçíà÷àє, ùî ïàíóâàííÿ ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі äåêіëüêîõ ñîòåíü íàéáіëü-
øèõ ÒÍÊ âèçíà÷àє îñíîâíі ïðîïîðöії ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà і çáóòó.

ÒÍÊ ìàþòü äîñèòü òðèâàëó іñòîðіþ. Òåðìіí «òðàíñíàöіîíàëüíà êîðïî-
ðàöіÿ» âèíèê ùå â 70-õ ðîêàõ ÕÕ ñò., êîëè ìіæíàðîäíèõ âèðîáíèêіâ óñіõ
êðàїí ñòàëè íàçèâàòè òðàíñíàöіîíàëüíèìè. Õî÷à ôіðìè ç îçíàêàìè ÒÍÊ
ç’ÿâèëèñÿ ùå êіëüêà ñòîëіòü òîìó (Muscovy Company (1555 p.), EastIndia
Company (1600 p.). Çäåáіëüøîãî öå áóëè âåëèêі êîìïàíії, ÿêі âïðîäîâæ
òðèâàëîãî ÷àñó åêñïîðòóâàëè òîâàðè íà іíîçåìíі ðèíêè, à çãîäîì ïî÷àëè
ñòâîðþâàòè ñâîї ïðåäñòàâíèöòâà і ôіëії çà êîðäîíîì. Îäíàê ñïðàâæíі ìіæ-
íàðîäíі êîðïîðàöії âèíèêëè íàïðèêіíöі XIX ñò.

Íà ïî÷àòîê 40-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. ó ñâіòі їõ íàëі÷óâàëîñÿ áëèçüêî 300, à â
2000 ð. çàãàëüíà ÷èñåëüíіñòü ÒÍÊ äîñÿãëà 60 òèñ. ç 508 òèñ. ôіëіé. Ñòàíîì
íà êіíåöü 2014 ð. ó ñâіòі íàëі÷óâàëîñÿ ïîíàä 70 òèñ. ÒÍÊ, ùî ìàþòü ïîíàä
700 òèñ. ôіëіé ïî âñüîìó ñâіòó. Ãîëîâíі (êåðóþ÷і) êîìïàíії ðîçòàøîâàíі
ïåðåâàæíî â ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ, à ôіëії – ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.

Îòæå, çà âèçíà÷åííÿì ÎÎÍ, ÒÍÊ – öå ìіæíàðîäíі ôіðìè ó äâîõ àáî áіëü-
øå êðàїíàõ, ùî çäіéñíþþòü óïðàâëіííÿ ñâîїìè ïіäðîçäіëàìè ç îäíîãî àáî
êіëüêîõ öåíòðіâ.

Ïðè öüîìó åêñïåðòè ÎÎÍ âіäíîñÿòü äî ÒÍÊ òі, ÿêі çäіéñíþþòü áóäü-ÿêó
âèðîáíè÷ó äіÿëüíіñòü, ãîëîâíå, ùîá їõ äіÿëüíіñòü áóëà âèíåñåíà çà ìåæі
íàöіîíàëüíîї äåðæàâè.

Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè ÒÍÊ є: çíà÷íі ìàñøòàáè äіÿëüíîñòі, ó ÿêó çà-
äіÿíі ïðàêòè÷íî âñі êðàїíè ñâіòó; âåëè÷åçíèé ìàòåðіàëüíèé і ôіíàíñîâèé
ïîòåíöіàë; ìіöíі ïîçèöії ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі; òåðèòîðіàëüíà і ãàëóçåâà
ðіçíîìàíіòíіñòü äіÿëüíîñòі.
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Êðèòåðіÿìè âіäíåñåííÿ êîðïîðàöіé äî ÒÍÊ, âèçíà÷åíèìè Êîìіñієþ ç
ÒÍÊ ïðè Åêîíîìі÷íіé і ñîöіàëüíіé Ðàäі ÎÎÍ, є òàêі: ðі÷íèé îáñÿã ïðîäà-
æó – ïîíàä 1 ìëðä äîë. ÑØÀ; íàÿâíіñòü ôіëіé íå ìåíø ÿê ó øåñòè êðàї-
íàõ; ÷àñòêà іíîçåìíèõ àêòèâіâ íå ìåíøå íіæ 25–30 % âіä îáñÿãó çàãàëüíîї
âàðòîñòі âñіõ àêòèâіâ êîìïàíії; 20 % çîâíіøíüîåêîíîìі÷íèõ îïåðàöії çäіé-
ñíþþòüñÿ çà ìåæàìè êðàїíè áàçóâàííÿ.

Äî òàêèõ ãëîáàëüíèõ ÒÍÊ íàëåæàòü àìåðèêàíñüêі êîìïàíії: «Êîêà-
êîëà», ÿêà ðîçìіñòèëà âèðîáíèöòâî ó 190 êðàїíàõ ñâіòó, «IBM», ùî ìàє
ôіëії ó 124 êðàїíàõ, «Åêñîí» ç ôіëіÿìè ó 100 êðàїíàõ.

Òàêîæ âåëèêèìè ÒÍÊ є: General Electric (åíåðãåòèêà, ÑØÀ); Vodafone
Group (òåëåêîìóíіêàöії, Âåëèêà Áðèòàíіÿ); Royal Dutch/Shell Group (íà-
ôòîãàçîâèé ñåêòîð, Íіäåðëàíäè/Âåëèêà Áðèòàíіÿ); British Petroleum
Company (íàôòîãàçîâèé ñåêòîð, Âåëèêà Áðèòàíіÿ); Exxon Mobil (íàôòîãà-
çîâèé ñåêòîð, ÑØÀ); Toyota Motor Corporation (àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ,
ßïîíіÿ); Total (íàôòîãàçîâèé ñåêòîð, Ôðàíöіÿ); El ectricite De France
(ÆÊÃ, Ôðàíöіÿ); Ford Motor Company (ìàøèíîáóäóâàííÿ, ÑØÀ).

Історія географії 

Ñâіòîâà åêîíîìі÷íà ìîãóòíіñòü ñêîíöåíòðîâàíà ó 100 íàéáіëüøèõ ÒÍÊ,
íà ÿêі ïðèïàäàє 22 % ñâіòîâèõ ïðîäàæіâ. ×èñòèé ïðèáóòîê áóäü-ÿêîї ç
íàéáіëüøèõ ÒÍÊ ìîæíà ñïіââіäíåñòè ç ðі÷íèì áþäæåòîì Óêðàїíè. Ïðè
öüîìó, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî 2/3 îáñÿãó âèðîáíèöòâà ÒÍÊ ïðèïàäàє íà
êðàїíè, äå ðîçìіùåíі їõíі ôіëії, îñíîâíі ïðèáóòêè íàäõîäÿòü ó êðàїíè áà-
çóâàííÿ ÒÍÊ. Öå ïåðåäóñіì ÑØÀ, ßïîíіÿ, Íіìå÷÷èíà і Ôðàíöіÿ.

Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ íèíіøíüîãî ñòàíó ñâіòîâîї åêîíîìіêè є âçàєìîäіÿ
äâîõ òåíäåíöіé її ðîçâèòêó. Ç îäíîãî áîêó, öå ïîñèëåííÿ íàöіîíàëüíèõ
îñîáëèâîñòåé åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ðіçíèõ êðàїí. Ç äðóãîãî áîêó, ÷іòêî 
ïðîÿâèëàñÿ òåíäåíöіÿ ïîãëèáëåííÿ іíòåðíàöіîíàëіçàöії ãîñïîäàðñüêîãî
æèòòÿ і ïðîöåñіâ åêîíîìі÷íîї ãëîáàëіçàöії. Öå і ïîðîäæóє ñóïåðå÷íîñòі íà
îñíîâі öèõ òåíäåíöіé, ùî íåðіäêî âèÿâëÿþòüñÿ â ãîñòðèõ ôîðìàõ, ÿê-îò:
ìіæíàðîäíèé òåðîðèçì, àíòèãëîáàëіñòñüêèé ðóõ òîùî.

Ùîäî Óêðàїíè, òî íà âіò÷èçíÿíîìó ðèíêó ïðåäñòàâëåíі ÒÍÊ: Coca-Cola,
PepsiCo, Macdonald’s, Samsung, Toyota, Nestle, Nokia, Metro, Cash&Carry,
Hewlett-Packard, British American Tobacco, Shell, Westinghouse òà іí. 
Âåëè êі ìіæíàðîäíі ïðîìèñëîâі êîíöåðíè, íà æàëü, ïðàêòè÷íî âіäñóòíі.
Âèíÿòêîì є Mittal Steel, äëÿ ÿêîї її óêðàїíñüêå ïіäïðèєìñòâî «Êðèâîðіæ-
ñòàëü» – öå ïðîìіæíà, à íå êіíöåâà ëàíêà âèðîáíè÷îãî ëàíöþãà.

Apple – американська технологічна компанія з офісом у Купертіно, Каліфорнія 
(США), яка проектує і розробляє побутову електроніку, програмне забезпе-
чення та онлайн-сервіси. До пристроїв, розроблених компанією, належать 
смартфон iPhone, планшет iPad, персональний комп’ютер Mac, портативний 
медіаплеєр iPod і розумний годинник AppleWatch. 
Творцями Apple є Стів Джобс, Стів Возняк і Рональд Вейн. Компанію заснува-
ли 1 квітня 1976 року з метою розробки і продажу персональних комп’ютерів. 
Її було зареєстровано як Apple Computer 1977 року, а перейменовано на Apple 
2007 року. Apple – це найбільша у світі компанія в галузі інформаційних техно-
логій за виручкою, найбільша у світі технологічна компанія за обсягом активів 
і третій найбільший у світі виробник мобільних телефонів.
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Десятка найбільших світових ТНК

1. APPLE
(технологічний сектор, США)

2. EXXON MOBIL
(нафтогазовий сектор, США)

3. BERKSHIRE HATHAWAY
(інвестиційний сектор, США) 

4.
GOOGLE
(сектор обчислювальної техніки
і програмового забезпечення, США) 

5.
  MICROSOFT
(сектор обчислювальної техніки
і програмового забезпечення, США) 

6. PETROCHINA
(нафтогазовий сектор, Китай)

WELLS FARGO
(банківський сектор, США)

8. JOHNSON@JOHNSON
(сектор фармацевтики та біотехнологій, США)

9. INDUSTRIAL@COMMERCIAL BANK OF CHINA
(банківський сектор, Китай)

10. NOVARTIS
(сектор фармацевтики та біотехнологій, Швейцарія)
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Ôîðìóâàííÿ âіò÷èçíÿíèõ ÒÍÊ ìàє ñòàòè îäíèì çі ñòðàòåãі÷íèõ ïðіîðè-
òåòіâ äåðæàâíîї åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè, ùî ñïðèÿòèìå ïіäâèùåííþ êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñòі óêðàїíñüêîї åêîíîìіêè â óìîâàõ ãëîáàëіçàöії. Ïåðñïåê-
òèâíèìè äëÿ ôîðìóâàííÿ óêðàїíñüêèõ ÒÍÊ ãàëóçÿìè є âіéñüêîâî-ïðîìèñ-
ëîâèé êîìïëåêñ, ìàøèíîáóäóâàííÿ, àâіàêîñìі÷íà, ìåòàëóðãіéíà і õіìі÷íà
ïðîìèñëîâіñòü, åëåêòðîíіêà, ëåãêà і õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü, íàóêîâі äî-
ñëіäæåííÿ, ïðîãðàìóâàííÿ, ôіíàíñîâà, ñòðàõîâà і òîðãîâåëüíà ñôåðè.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Г О ЛОВН Е
 Науково-технічна революція (НТР) – це глибокі якісні перетворення суспільного ви-

робництва під впливом досягнень науки і техніки.
 Головною особливістю НТР є швидкий розвиток науки, яка стала важливою сферою

економічної діяльності.
 У результаті впливу НТР зростає частка високотехнологічних і наукомістких вироб-

ництв, змінюється галузева і територіальна структури господарства.
 Глобалізація являє собою зростаючу економічну взаємозалежність країн усього світу.
 Транснаціональні корпорації – це міжнародні фірми у двох або більше країнах, що

здійснюють управління своїми підрозділами з одного або декількох центрів.
 ТНК на сучасному етапі – основна рушійна сила процесу інтернаціоналізації світо-

вої економіки; вони визначають основні пропорції світового виробництва і збуту.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Що розуміють під поняттям «науково-технічна революція»?
2. Поясніть, як НТР впливає на територіальну структуру світового господарства.
3. Зазначте, у чому сутність та причини глобалізації світового господарства.
4. Проаналізуйте, як впливають процеси глобалізації на сучасне економічне життя

суспільства.
5. Як змінюється територіальна організація виробництва в епоху НТР?

Підготуйте виступ до дискусії на теми:
«Чи можна керувати процесом глобалізації?»
«Процес глобалізації для України: більше плюсів чи мінусів?».



Розділ 2 Розділ  2 

ÑІËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎÑІËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ

ËІÑÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ

ÂÈÄÎÁÓÂÍÀ ÏÐÎÌÈÑËÎÂІÑÒÜ
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 зрозуміти значення сільського господарства в сучасному світі;
 знати види діяльності в сільському господарстві;
 розрізняти вплив природних і суспільних чинників на рівень розвитку та спеціа-

лізацію сільського господарства в Україні і світі;
 уміти характеризувати розміщення рослинництва і тваринництва в Україні і світі;
 р р р р уоцінювати місце України на світових ринках сільськогосподарської продукції.

ÑІËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ,
ÉÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÍß Â ÑÓ×ÀÑÍÎÌÓ ÑÂІÒІ

Які види діяльності людини переважали в давнину?
Що таке первинний сектор економіки? Чим відрізняються його виробництва?

 Сільське господарство – складова первинного сектору еконо-
міки. Öå îäèí ç íàéäàâíіøèõ âèäіâ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè і
éîãî âèíèêíåííÿ ïîâ’ÿçàíå ç ïåðåõîäîì âіä ïîëþâàííÿ, çáèðàííÿ, òàê
çâàíîãî ïðèâëàñíþâàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, äî âèðîáíè÷îãî, çîêðåìà çåìëå-
ðîáñòâà і òâàðèííèöòâà.

Історія географії 

Âèðîáíèöòâî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії çàâæäè ìàëî íàäçâè÷àé-
íî âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ñâіòîâîї åêîíîìіêè. Àäæå âîíî ñïåöіà-
ëіçóєòüñÿ íà âèðîùóâàííі êóëüòóðíèõ ðîñëèí (ðîñëèííèöòâî) і ðîçâåäåííі
é âèðîùóâàííі äîìàøíіõ òâàðèí (òâàðèííèöòâî). Òèì ñàìèì ñіëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî çàáåçïå÷óє íàñåëåííÿ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, à îêðåìі âèäè
ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà – ñèðîâèíîþ.

Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî äëÿ Óêðàїíè є îäíієþ ç ïðіîðèòåòíèõ ñôåð ÿê
âíóòðіøíüîåêîíîìі÷íîãî, òàê і çîâíіøíüîåêîíîìі÷íîãî (ìàë. 19) ðîçâèòêó 
êðàїíè, àäæå ïèòàííÿ îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà é ïіäòðèìêè ïðîäîâîëü÷îãî
çàáåçïå÷åííÿ äëÿ îêðåìîї äåðæàâè àêòóàëüíі â óñі ÷àñè. Âіä öüîãî çàëå-
æèòü íå òіëüêè æèòòєçäàòíіñòü і ñàìîäîñòàòíіñòü êðàїíè, à é áåçëі÷ íàé-
ðіçíîìàíіòíіøèõ íàïðÿìіâ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі.

§ 11.  

За науковими свідченнями, сільське господарство зародилося в Середній Азії 
та Єгипті 10 тис. років тому. Швидкий розвиток сільського господарства від-
бувався також у Північному й Південному Китаї, у Новій Гвінеї, частині Індії та 
окремих країнах Америки. З тих часів воно зазнало значних змін, перетворив-
шись на потужну продуктивну індустріалізовану сферу економіки.

ÑІËÜÑÜÊÅ 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ
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Мал. 19. Місце України на світових ринках сільськогосподарської продукції 
(відсоток світового виробництва)

Ðîëü ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі òà åêîíîìіöі êðàїíè
âèçíà÷àєòüñÿ éîãî ñòðóêòóðîþ і ðіâíåì ðîçâèòêó. ßê ïîêàçíèêè ðîçâèòêó
ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íàé÷àñòіøå çàñòîñîâóþòü ÷àñòêó çàéíÿòèõ ó íüîìó
ñåðåä åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ, à òàêîæ éîãî ÷àñòêó â ñòðóêòóðі
ÂÂÏ. ×è çàâæäè çíà÷íà êіëüêіñòü çàéíÿòèõ ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі îñіá
ñâіä÷èòü ïðî çíà÷íèé ðіâåíü éîãî ðîçâèòêó? Íèíі â ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó
âèðîáíèöòâі çàéíÿòî ïðèáëèçíî ïîëîâèíó åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ
ñâіòó (ÅÀÍ). Ïðîòå ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, öåé ïîêàçíèõ ïåðåñі÷íî
ñòàíîâèòü 70–75 % åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ, òèì÷àñîì ÿê ó ðîç-
âèíóòèõ êðàїíàõ – ìåíøå âіä 10 %, à â äåÿêèõ êðàїíàõ Єâðîïè і ÑØÀ –
òіëüêè 2–3 %. Ïðè öüîìó îáñÿã âèðîáíèöòâà ñіëüñüêîãîñïî äàðñüêîї ïðî-
äóêöії â ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ ÷àñòî â êіëüêà ðàçіâ ïåðåâèùóє âíóòðіøíі
ïîòðåáè, òîìó öі êðàїíè є åêñïîðòåðàìè ïðîäóêöії ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
íà ñâіòîâèé ðèíîê.

 Аграрні суспільства в сучасному світі. Аграрні відносини.
Ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі çàçâè÷àé äî àãðàðíèõ ñóñïіëüñòâ íàëåæàòü òі, ùî
õàðàêòåðèçóþòü äîіíäóñòðіàëüíó ñòàäіþ їõíüîãî ðîçâèòêó. Òîáòî öå òàêèé
åòàï ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà, êîëè íàéáіëüøèé âíåñîê â åêîíîìіêó çäіéñíþє
ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, âïëèâàþ÷è íà ðіçíі ñôåðè æèòòÿ ëþäåé. Ïðè öüîìó
ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî ðîçâèâàєòüñÿ ñëàáî, ñïîñòåðіãàþòüñÿ çàãàëîì
íèçüêі òåìïè âèðîáíèöòâà ïðîäóêöії çà çíà÷íèõ çàòðàò ëþäñüêîї ïðàöі.

Àãðàðíå ñóñïіëüñòâî ùå ÷àñòî íàçèâàþòü «òðàäèöіéíå ñóñïіëüñòâî» òà
«ñåëÿíñüêå ñóñïіëüñòâî». Êëàñè÷íèìè ïðèêëàäàìè àãðàðíèõ ñóñïіëüñòâ
ââàæàþòü äàâíі Êèòàé, Íîâó Ãâіíåþ, Іíäіþ, Ïåðó òà іíøі êðàїíè. Ïðî âå-
ëèêó ðîëü ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â öèõ êðàїíàõ ñâіä÷èòü ïîÿâà â íèõ
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ãðîìàä, ùî ñòàëè îñíîâîþ їõíüîãî ñóñïіëüíîãî ðîç-
âèòêó, à ïîòіì ïîøèðèëèñÿ ïî âñüîìó ñâіòó.
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Ïîïðè âåëèêó ðîëü ñіëüñüêîãî ãîñ ïî-
äàðñòâà â àãðàðíèõ ñóñïіëüñòâàõ, âî íî
ðîçâèâàëîñÿ åêñòåíñèâíî. Òîáòî êіëüêіñòü
ïðîäóêöії çáіëüøóâàëàñÿ áåç ïіäâèùåí-
íÿ її ÿêîñòі, ïåðåâàæíî çàâ äÿêè ïîñòіé-
íîìó ðîçøèðåííþ ïîñіâíèõ ïëîù. 

Íà ñó÷àñíîìó åòàïі ðîçâèòêó ñâіòîâî ãî
ãîñïîäàðñòâà â ÷èñòîìó âèãëÿäі àã ðàð-
íèõ ñóñïіëüñòâ íåìàє. Ïðîòå â áàãàòüîõ
êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, çîêðåìà ó 
êðàїíàõ Àçії, Àôðèêè (ìàë. 20), àãðàð-
íèé ñåêòîð åêîíîìіêè ïîñіäàє ïðîâіäíі
ïîçèöії â íàöіîíàëüíіé åêîíîìіöі.

Àãðàðíі âіäíîñèíè – öå ñêëàäîâà
åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí, ÿêі âèíèêàþòü ó
ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі íàñàìïåðåä ùî äî
âîëîäіííÿ é âèêîðèñòàííÿ çåìëі ÿê ãî-
ëîâíîãî çàñîáó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî

âèðîáíèöòâà. Íåäàðìà ñëîâî «àãðàðíèé» ó ïåðåêëàäі ç ëàòèíñüêîї ìîâè
îçíà÷àє «çåìåëüíèé». Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі çåìëÿ – öå íå òіëüêè
çàñіá âèðîáíèöòâà, à é ïðåäìåò ïðàöі. Âіä її êіëüêîñòі і ÿêîñòі çíà÷íîþ
ìіðîþ çàëåæèòü òàêà îñîáëèâіñòü àãðàðíèõ âіäíîñèí, ÿê âèðîáíèöòâî,
ðîçïî äіë, îáìіí і ñïîæèâàííÿ ñіëüñüêî ãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії і ïîñëóã.
Òîìó çåìëåçàáåçïå÷åíіñòü ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі – öå îñíîâíà éîãî
îñîáëèâіñòü.

Âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ àãðàðíèõ âіäíîñèí є ôîðìà âëàñíîñòі íà çåìëþ
ÿê îñíîâíèé çàñіá âèðîáíèöòâà, ÿêà â áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó áóâàє äåðæàâ-
íîþ, ìóíіöèïàëüíîþ (íàëåæèòü îðãàíàì ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ) òà
ïðèâàòíîþ.

Ñóá’єêòàìè àãðàðíèõ âіäíîñèí, òîáòî òèìè, õòî êîðèñòóєòüñÿ çåìëåþ
ç ìåòîþ âèðîáíèöòâà і îáìіíó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ïðîäóêöієþ, є:

– äåðæàâà;
–  âèðîáíè÷і êîëåêòèâè, ÿêі, íàïðèêëàä, â Óêðàїíі ïðåäñòàâëåíі ñіëüñüêî-

ãîñïîäàðñüêèìè êîîïåðàòèâàìè, ñåëÿíñüêèìè ñïіëêàìè òîùî;
– ïіäðÿäíі òà îðåíäíі ôîðìóâàííÿ;
–  іíäèâіäóàëüíі âèðîáíèêè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії (ôåðìåðè,

ñіìåéíі ãîñïîäàðñòâà òîùî).
Íàÿâíіñòü ðіçíèõ ôîðì âëàñíîñòі íà çåìëþ і çåìëåêîðèñòóâàííÿ є îñíî-

âîþ áàãàòîóêëàäíîñòі ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ñâіòîâà ïðàêòèêà ïîêàçóє,
ùî â àãðàðíîìó ñåêòîðі åôåêòèâíî ôóíêöіîíóþòü ðіçíîìàíіòíі çà ìàñøòà-
áîì і ôîðìàìè âëàñíîñòі âèäè ïіäïðèєìñòâ – äðіáíі, ñåðåäíі é âåëèêі, çàñíî-
âàíі íà ïîâíіé âëàñíîñòі íà çåìëþ, ÷àñòêîâіé âëàñíîñòі é îðåíäі; ñіìåéíі 
ôåðìè, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі êîîïåðàòèâè і êîðïîðàöії. Óñі âîíè ìàþòü
îäíàêîâі ïðàâà ó âіäíîñèíàõ ç äåðæàâîþ, іíøèìè àãðàðíèìè і íåñіëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèìè ïіäïðèєìñòâàìè òà îðãàíіçàöіÿìè.

Мал. 20. В Ефіопії експорт кави 
становить 25 % валютного доходу 

країни (дані 2015 р.)
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Національне надбання

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Г О ЛОВН Е
 Сільське господарство займається вирощуванням культурних рослин і розведенням

і вирощуванням домашніх тварин, забезпечує населення продуктами харчування, а
окремі види промислового виробництва – сировиною.

 Аграрні суспільства переважали в доіндустріальний етап розвитку суспільства.
 Аграрні відносини характеризуються наявністю різних форм власності на землю і

суб’єктів землекористування.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Коли виникло сільське господарство?
2. Що таке аграрні відносини?
3. Чим відрізняються аграрні суспільства? 
4. Поясніть, чому сільське господарство належить до первинного сектору економіки.
5. За офіційним сайтом своєї області і в бесіді із членами родини з’ясуйте, які форми

власності на землю існують у вашій області, населеному пункті, у вашій родині.

ÐÎËÜ ÏÐÈÐÎÄÍÈÕ ×ÈÍÍÈÊІÂ Ó ÐÎÇÂÈÒÊÓ
É ÐÎÇÌІÙÅÍÍІ ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

 У яких природних зонах світу умови сприятливі для розвитку сільського госпо-
дарства?

Які зональні типи клімату і ґрунтів переважають в Україні?
Яку продукцію сільського господарства ваша родина купує в магазині? Яку з 

неї вирощено в наших широтах, а яку завезено з інших широт?

 Складники сільського господарства. ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, ñіëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî ñêëàäàєòüñÿ ç ðîñëèííèöòâà і òâàðèííèöòâà (ìàë. 21).
Âîíè ìàþòü ñêëàäíó ñòðóêòóðó і ïîäіëÿþòüñÿ íà çíà÷íó êіëüêіñòü ðіçíî-
ìàíіòíèõ âèðîáíèöòâ.

д
За час проведення земельної реформи, яка триває в Україні з 1990 року, від-
булася демонополізація державної форми власності на землю. Об’єктом ре-
формування стали землі майже 12 тис. господарств.
У приватну власність передано 72,4 % сільськогосподарських угідь, у т. ч.
80,9 % ріллі для використання за цільовим призначенням – сільськогоспо-
дарського виробництва. Право на земельну частку (пай) набули 6,9 млн осіб, 
з яких 6,8 млн (98,6 %) отримали сертифікати на земельну частку (пай). 
Повно правними власниками з отриманням державних актів стали 6,7 млн 
громадян – 98,2 % від кількості осіб, які отримали сертифікати. (За даними 
Міністерства аграрної політики та продовольства України.)

Використавши офіційний сайт Міністерства аграрної політики та про-
довольства України http://www.minagro.gov.ua/, відшукайте актуальну 
інформацію про земельну реформу в Україні і діяльність сільськогос-
подарських підприємств. Чи є серед них підприємства вашої області?

§ 12.  
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Мал. 21. Галузі сільського господарства

Ó ðîñëèííèöòâі òàêèé ïîäіë çäіéñíþþòü íàñàìïåðåä çà âèãëÿäîì ðîñëèí,
ÿêі âèðîùóþòü. Ïðîòå îñíîâíèìè ãðóïàìè êóëüòóð, ùî âèðîáëÿþòü çåìëå-
ðîáè, є:

– çåðíîâі (ïøåíèöÿ, æèòî, îâåñ, ÿ÷ìіíü, ðèñ, êóêóðóäçà òîùî); 
– çåðíîáîáîâі (ãîðîõ, êâàñîëÿ); 
–  êîðìîâі (îäíîðі÷íі òà áàãàòîðі÷íі òðàâè, ñèëîñíі êóëüòóðè, êîðìîâі

êîðåíåïëîäè, êîðìîâі áàøòàííі êóëüòóðè);
–  òåõíі÷íі (öóêðîâà òðîñòèíà, öóêðîâèé áóðÿê, áàâîâíèê, ëüîí, äæóò

òà іí.) êóëüòóðè.
Òâàðèííèöòâî òàêîæ ìàє ðîçãàëóæåíó ñòðóêòóðó і ïðåäñòàâëåíå áàãà-

òüìà âèðîáíèöòâàìè, ñåðåä ÿêèõ îñíîâíèìè є ñêîòàðñòâî, ñâèíàðñòâî, 
ïòàõіâíèöòâî, âіâ÷àðñòâî.

Ñïåöіàëіçàöіÿ ðîñëèííèöòâà і òâàðèííèöòâà â îêðåìèõ êðàїíàõ і ðåãіî-
íàõ ñâіòó çàëåæèòü âіä áàãàòüîõ ÷èííèêіâ – êîíêðåòíèõ ïðèðîäíèõ і
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ óìîâ.

 Природні чинники аграрного виробництва. Ñåðåä îñíîâíèõ ïðè-
ðîäíèõ ÷èííèêіâ, ùî áåçïîñåðåäíüî âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ñâіòîâîãî ñіëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, є íàÿâíіñòü çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ, çîêðåìà çåìåëü öі-
ëüîâîãî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Äî íèõ íàëåæàòü ðіëëÿ,
ïàñîâèùà, ñіíîæàòі, áàãàòîðі÷íі íàñàäæåííÿ і ïåðåëîãè. Çàãàëüíà ïëîùà
öèõ çåìåëü ñòàíîâèòü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ.

Êðàїíè òà ðåãіîíè íåîäíàêîâî çàáåçïå÷åíі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè çåì-
ëÿìè. Òàê, íà Єâðàçіþ ïðèïàäàє 59 % ñâіòîâîї ðіëëі, íà Ïіâíі÷íó òà Öåíò-
ðàëüíó Àìåðèêó  – 15 %, íà Àôðèêó  – 15 %, íà Ïіâäåííó Àìåðèêó – 8 %,
íà Àâñòðàëіþ  – 3 %. Áіëüøà ÷àñòèíà (80 %) ñâіòîâîї ðіëëі ðîçìіùåíà â
ïîñóøëèâіé çîíі. Íàéáіëüøà ÷àñòêà ïàñîâèù  – ó êðàїíàõ Àôðèêè (24 %)
òà Àçії (18 %).

Âàæëèâèì ïîêàçíèêîì äëÿ ðîçâèòêó ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà є çåìëå-
çàáåçïå÷åíіñòü – äóøîâèé ïîêàçíèê ïëîùі çåìåëü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ. Éîãî âèçíà÷àþòü ÿê âіäíîøåííÿ ïëîùі ñіëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ óãіäü äî íàÿâíîãî íàñåëåííÿ êðàїíè, ðåãіîíó, íàñåëåíîãî ïóíêòó
òîùî. Ñâіòîâèé ïîêàçíèê çàáåçïå÷åíîñòі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè çåìëÿìè
íà äóøó íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü  – 0,23 ãà. Ó ðіçíèõ êðàїíàõ öåé ïîêàçíèê
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ñóòòєâî âіäðіçíÿєòüñÿ. Òàê, â Àâñòðàëії âіí ñòàíîâèòü ïîíàä 2 ãà, Êàíàäі òà
Óêðàїíі  – ìàéæå 1,5 ãà, Ðîñії  – 0,9 ãà. Ó Êèòàї, Áàíãëàäåø òà Áåëüãії íà
êîæíîãî ìåøêàíöÿ ïðèïàäàє 0,07 ãà, ó Єãèïòі  – 0,05 ãà, ó ßïîíії  – 0,03 ãà.
Ç íàâåäåíèõ äàíèõ âèäíî, ùî Óêðàїíі çàãàëîì íàëåæèòü ãіäíå ìіñöå ó ñâіòі
çà çåìëåçàáåçïå÷åíіñòþ.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Іíøèìè ïðèðîäíèìè ÷èííèêàìè áåçïîñåðåäíüîãî âïëèâó íà ðîçâèòîê
àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà є êëіìàò і ґðóíòè. Àãðîêëіìàòè÷íі óìîâè, à ñàìå –
ñóìà äîäàòíèõ (åôåêòèâíèõ) âèùå 10 Ñ òåìïåðàòóð äëÿ âåãåòàöії ðîñëèí,
à òàêîæ îñîáëèâîñòі ñïіââіäíîøåííÿ òåïëà і âîëîãè (êîåôіöієíò çâîëîæåí-
íÿ), âèçíà÷àþòü ðі÷íі ðèòìè, ñåçîííèé õàðàêòåð ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
âèðîáíèöòâà, à òàêîæ ÷àñòî çóìîâëþþòü éîãî ðèçèêîâіñòü і íåñòіéêіñòü.
Ґðóíòîâі ðåñóðñè, íàñàìïåðåä ðîäþ÷іñòü, ñòðóêòóðà é ìåõàíі÷íèé

ñêëàä ґðóíòó, áåçïîñåðåäíüî ôîðìóþòü ðåãіîíàëüíó ñòðóêòóðó ðîñëèííè-
öòâà. Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ Óêðàїíè ïðåäñòàâëåíі ðіçíîìàíіòíèìè
ґðóíòàìè, àëå áіëüøіñòü ç íèõ ìàþòü âèñîêó ðîäþ÷іñòü. Òàê, ó ñòðóêòóðі
çîíàëüíèõ òèïіâ ґðóíòіâ Óêðàїíè, ùî ïіä îðíèìè çåìëÿìè, ÷îðíîçåìè і
ëó÷íî-÷îðíîçåìíі ґðóíòè ÿê íàéáіëüø ðîäþ÷і çàéìàþòü ìàéæå 73 %, ñіðі
îïіäçîëåíі ґðóíòè òà ÷îðíîçåìè îïіäçîëåíі – ïîíàä 12 %, êàøòàíîâі –
áëèçüêî 4 %.

 Зональність світового сільського господарства. Àãðîêëіìàòè÷íà
ñèòóàöіÿ і ïåðåâàæàííÿ òèõ ÷è іíøèõ çîíàëüíèõ òèïіâ ґðóíòіâ âèçíà ÷àþòü
і çîíàëüíó ñïåöіàëіçàöіþ ðîñëèííèöòâà і òâàðèííèöòâà ó ñâіòîâîìó ñіëü-
ñüêîìó ãîñïîäàðñòâі. Âèäіëÿþòü êіëüêà àãðîêëіìàòè÷íèõ ïîÿñіâ ñâіòó,
ñåðåä ÿêèõ õîëîäíèé, ïîìіðíèé (ïðîõîëîäíèé і òåïëèé), ñóáòðîïі÷íèé і
òðîïі÷íèé. Âîíè ïîøèðþþòüñÿ íà ñóõîäîëі â îáîõ ïіâêóëÿõ Çåìëі.

Ó õîëîäíîìó ïîÿñі Ïіâíі÷íîї ïіâêóëі ðîçâèòîê ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
îáìåæåíèé íåäîñòàòíіñòþ òåïëà і ìàéæå ñóöіëüíèì ïîøèðåííÿì áàãàòî-
âіêîâîї ìåðçëîòè. Çåìëåðîáñòâî ìîæëèâå òóò ó çàêðèòîìó ґðóíòі, à íà
ìàëîïðîäóêòèâíèõ ïàñîâèùàõ â îñíîâíîìó ðîçâèâàєòüñÿ îëåíÿðñòâî.

Ïîìіðíèé àãðîêëіìàòè÷íèé ïîÿñ îõîïëþє çíà÷íó ïëîùó. Çà óìîâàìè
òåïëà і çâîëîæåííÿ âіí ïîäіëÿєòüñÿ íà äâà ïіäïîÿñè: ïîìіðíèé ïðîõî ëîäíèé
і ïîìіðíèé òåïëèé. Ó ïîìіðíîìó ïðîõîëîäíîìó íåçíà÷íі ðåñóðñè òåïëà íà-
êëàäàþòü ñåðéîçíі îáìåæåííÿ íà íàáіð êóëüòóð, ÿêі òóò ìîæíà âèðîùóâàòè
(ñêîðîñòèãëі êóëüòóðè – æèòî, ÿ÷ìіíü, îâî÷і, äåÿêі êîðåíåïëîäè, ðàííÿ êàðòî-
ïëÿ). Çåìëåðîáñòâî ìàє îñåðåäêîâèé õàðàêòåð. Ïîìіðíèé òåïëèé – öå ïіäïî ÿñ
ìàñîâîãî çåìëåðîáñòâà. Ðіëëåþ òóò çàéíÿòî äî 70 % ïðèäàòíèõ òåðèòîðіé.
Âèðîùóþòü íàéðіçíîìàíіòíіøі êóëüòóðè, çàéìàþòüñÿ âèíîãðàäàðñòâîì і ñà-
äіâíèöòâîì. Ó ïîìіðíîìó àãðîêëіìàòè÷íîìó ïîÿñі ñêëàëèñÿ ñïðèÿòëèâі óìî-
âè äëÿ ðіçíèõ âèäіâ òâàðèííèöòâà, ïðîòå ïëîùі ïàñîâèù ïîäåêóäè îáìåæåíі.

Ñóáòðîïі÷íèé àãðîêëіìàòè÷íèé ïîÿñ ðîçòàøîâàíèé ó ìåæàõ ñóáòðîïі÷-
íîãî ãåîãðàôі÷íîãî ïîÿñó, îõîïëþє óñі, êðіì Àíòàðêòèäè, ìàòåðèêè. Òóò
âèðîùóþòü ïî äâà âðîæàї íà ðіê: óçèìêó  – êóëüòóðè ïîìіðíîãî ïîÿñó (çåð-
íîâі, îâî÷і), óëіòêó  – òðîïі÷íі îäíîðі÷íі (áàâîâíèê) àáî áàãàòîðі÷íі êóëüòó-

Користуючись офіційним сайтом своєї області та Додатком 1 підручни-
ка, обчисліть показник землезабезпеченості.
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ðè (îëèâè, öèòðóñîâі, ÷àé, âîëîñüêèé ãîðіõ, іíæèð òîùî). Ïåðåâàæàþòü
íèçüêîïðîäóêòèâíі, äåãðàäîâàíі ÷åðåç íåêîíòðîëüîâàíèé âèïàñ ïàñîâèùà.

Òðîïі÷íèé ïîÿñ âіäðіçíÿєòüñÿ íåïåðåðâíîþ âåãåòàöієþ ðîñëèí, ùî ñïðèÿє
çáîðó êіëüêîõ âðîæàїâ íà ðіê. Òóò âèðîùóþòü öóêðîâó òðîñòèíó, êàâó,
êàêàî, áàòàò òà іíøі êóëüòóðè. Âåëè÷åçíі ïëîùі ïіä ïàñîâèùàìè ç áіäíîþ 
ðîñëèííіñòþ.

Історія географії 

Іíòåãðàöіÿ ñâіòîâîãî ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ç ïðîìèñëîâіñòþ ñïðèÿëà 
ôîðìóâàííþ àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó (ÀÏÊ) (ìàë. 22). Äî ÀÏÊ, îêðіì
âëàñíå ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, âіäíîñÿòü ïðîìèñëîâіñòü, ùî çàáåçïå÷óє
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî íåîáõіäíèìè ìàøèíàìè, ìåõàíіçìàìè,
äîáðèâàìè òîùî. Òàêîæ äî ÀÏÊ íàëåæàòü ïіäïðèєìñòâà, ÿêі çäіéñíþþòü
òðàíñïîðòóâàííÿ, çáåðåæåííÿ, ïåðåðîáêó і çáóò ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї
ïðî äóêöії. Ðîçâèòîê ÀÏÊ ó êðàїíàõ і ðåãіîíàõ ñâіòó íàçèâàþòü àãðîáіçíåñ.

Мал. 22. Склад агропромислового комплексу

З метою зменшення площ сільськогосподарських угідь і підвищення їхньої 
продуктивності у 40–70-х роках ХХ ст. переважно у країнах, що розвиваються, 
відбулася зелена революція – комплекс заходів, що включали активне ви-я
ведення продуктивніших сортів рослин, застосування добрив, пестицидів, су-
часної техніки, тобто розпочалася інтенсифікація сільського господарства. 
Початок зеленої революції було покладено в 1943 р. в Мексиці сільськогоспо-
дарською програмою мексиканського уряду та Фонду Рокфеллера. До 1951–
1956 рр. Мексика повністю забезпечила себе зерном і почала його експорт, за 
15 років урожайність зернових у країні зросла втричі. Розробки Борлоуга були 
використані в Колумбії, Індії, Пакистані.
У 80-х роках XX ст. переважно в розвинених країнах розпочався новий етап 
зеленої революції (іноді її називають біотехнологічною революцією). На осно-
ві генної інженерії були створені нові сорти рослин і нові породи  худоби із за-
даними корисними властивостями, стійких до заморозків і до хвороб (помідори, 
картопля, бавовник, соєві боби). Застосування гормонів росту підвищило надої 
у корів, прирости свиней і великої рогатої худоби.
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значення основних технічних культур, що їх вирощують у по-
рному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування
тановлених відмінностей.

Г О ЛОВН Е
 Рослинництво і тваринництво – основні складові сільського господарства.
 Показник землезабезпеченості визначає ступінь забезпеченості світу, країни чи ре-

гіону землями сільськогосподарського призначення на душу населення.
 До сільськогосподарських угідь належать рілля, пасовища, сіножаті, багаторічні на-

садження, перелоги.
 Основні природні чинники сільськогосподарського виробництва – клімат і ґрунти.
 Виділяють холодний, помірний, субтропічний і тропічний агрокліматичні пояси.
 Інтеграція сільського господарства з іншими сферами економіки, зокрема з промис-

ловістю, сприяли розвитку агробізнесу.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 

1. Яка структура сільського господарства?
2. Чим агрокліматичні пояси відрізняються від кліматичних?
3. Чому показник землезабезпеченості є важливим для розвитку сільського господар-

ства?
4. Поясніть значну різноманітність сільськогосподарського виробництва в помірному

агрокліматичному поясі.
5. Користуючись картою атласу «Світове сільське господарство», порівняйте сільсько-

господарську спеціалізацію України і країн-сусідів.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÑІËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÕ
ÓÃІÄÜ Â ÓÊÐÀЇÍІ. ÐÎÇÌІÙÅÍÍß Â ÓÊÐÀЇÍІ 
ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÑІËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÕ
ÊÓËÜÒÓÐ

Що належить до сільськогосподарських угідь?
Які природні умови сприятливі для розвитку рослинництва в Україні?
Які сільськогосподарські культури зазвичай є у вашому сімейному раціоні?

 Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Çåìåëüíèé
ôîíä Óêðàїíè (60,4 ìëí ãà) õàðàêòåðèçóєòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì îñâîєíîñòі.
Îñíîâó çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ ñòàíîâëÿòü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ, ÿêі
çàéìàþòü 41,5 ìëí ãà, àáî 68,8 % çåìåëüíîãî ôîíäó Óêðàїíè. Äî ñіëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ óãіäü íàëåæàòü ðіëëÿ (32,5 ìëí ãà), ñіíîæàòі (2,4 ìëí ãà),
ïàñîâèùà (5,4 ìëí ãà), áàãàòîðі÷íі íàñàäæåííÿ (0,8 ìëí ãà), ïåðåëîãè
(0,2 ìëí ãà). Ñòðóêòóðà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü  – ïðîöåíòíå âіäíî-
øåííÿ îêðåìèõ ñêëàäîâèõ öèõ óãіäü äî їõíüîї çàãàëüíîї ïëîùі (ìàë. 23).

РАКТИЧНА РОБОТА № 3

§ 13.  
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Ó ðåçóëüòàòі ïðîâåäåííÿ çåìåëüíîї ðå-
ôîðìè â Óêðàїíі ñóòòєâî çìіíèëàñÿ ñòðóê-
òóðà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü é çà ôîð-
ìàìè âëàñíîñòі íà çåìëþ. Òàê, ó ïðèâàòíіé
âëàñíîñòі íèíі ïåðåáóâàє 31 060 òèñ. ãà ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü, àáî 74,8 %; ó äåð-
æàâíіé âëàñíîñòі âіäïîâіäíî 10 405 òèñ. ãà,
àáî 25,1 %; ó êîìóíàëüíіé – 25,5 òèñ. ãà, 
àáî 0,06 %; ó êîëåêòèâíіé âëàñíîñòі –
17,4 òèñ. ãà, àáî 0,04 %. Íàâåäåíі äàíі ñâіä-
÷àòü ïðî çìіöíåííÿ â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàð-
ñòâі Óêðàїíè ðèíêîâîї åêîíîìіêè.

 Розміщення виробництва зернових 
і зернобобових культур. Âèðîùóâàííÿ
çåðíîâèõ êóëüòóð – öå îñíîâà ðîñëèííèöòâà
òà é óñüîãî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíè-
öòâà Óêðàїíè, áî çåðíî ôîðìóє ïðîäîâîëü÷і
çàïàñè êðàїíè, äàє ïðîäóêöіþ íà åêñïîðò.
Îáñÿãè âèðîáíèöòâà çåðíà â íàøіé êðàїíі
îñòàííіìè ðîêàìè ïîñòіéíî íàðîùóþòüñÿ,
ùî öіëêîì çàäîâîëüíÿє ÿê âëàñíі ïîòðåáè
êðàїíè, òàê і ïîòðåáè çîâíіøíüîãî ðèíêó
(òàáë. 1). 

Ó ñòðóêòóðі âèðîáíèöòâà çåðíà áіëüøà ÷àñòèíà ïðèïàäàє íà îçèìó ïøå-
íèöþ. Äðóãå ìіñöå ïîñіäàє ÿ÷ìіíü, òðåòє – êóêóðóäçà, à íà ÷åòâåðòîìó
ìіñöі – æèòî. Çà îáñÿãàìè âèðîáíèöòâà їì çíà÷íî ïîñòóïàþòüñÿ ãðå÷êà,
îâåñ, ïðîñî, ðèñ і çåðíîáîáîâі.

Ïîñіâè îçèìîї ïøåíèöі çîñåðåäæåíі ïåðåâàæíî ó ñòåïîâіé òà ëіñîñòåïîâіé
çîíàõ, äå ïðèðîäíі óìîâè ñïðèÿþòü âèðîùóâàííþ çåðíà âèñîêîї ÿêîñòі.

Äðóãîþ âàæëèâîþ ïðîäîâîëü÷îþ êóëüòóðîþ є îçèìå æèòî. Âîíî íåâèáàã-
ëèâå äî ґðóíòîâî-êëіìàòè÷íèõ óìîâ, òîìó îñíîâíі éîãî ïîñіâè çîñåðåäæåíі
â Ïîëіññі òà â Êàðïàòàõ.

Îñíîâíèìè ïðîäîâîëü÷èìè êðóï’ÿíèìè êóëüòóðàìè є ðèñ, ïðîñî і ãðå÷-
êà. Їõíі ïîñіâè ïîðіâíÿíî íåâåëèêі. Òàê, ðèñ ðîñòå ëèøå íà ïіâäíі Óêðàїíè

Òàáëèöÿ 1
Âèðîáíèöòâî îñíîâíèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, òèñ. ò

(çà äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè)

Роки
Зернові та

зернобобові
культури

Цукрові
буряки

Насіння 
соняшнику Картопля

Овочі 
відкритого

ґрунту
2013 63 051,3 10 789,4 11 050,5 22 258,6 9872,6
2014 63 859,32 15 734,1 10 133,82 23 693,4 9637,53
2015* 60 125,8 10 330,8 11 181,1 20 839,3 9214,0
2016*

(попередні дані)
44 443,4 32 36,5 8998,4 21 401,9 7170,8

* Без території АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу.

Мал. 23. Структура сільсько-
господарських угідь в Україні
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íà çðîøóâàíèõ çåìëÿõ. Äëÿ âèðîùóâàííÿ ãðå÷êè íàéáіëüø ñïðèÿòëèâèìè
óìîâàìè є ïіâíі÷íі ðàéîíè ëіñîñòåïó òà Ïîëіññÿ, äå é çîñåðåäæåíі îñíîâíі
її ïîñіâè. À ïðîñî âèðîùóþòü ïåðåâàæíî â ñòåïó çàâäÿêè éîãî ïîñóõî-
ñòіéêîñòі.

Çåðíîâèìè êóëüòóðàìè, ùî âèðîùóþòü ïåðåâàæíî íà êîðì, є ÿ÷ìіíü,
îâåñ, êóêóðóäçà òà çåðíîáîáîâі, õî÷à êîæíà іç öèõ êóëüòóð є ÷àñòêîâî ïðî-
äîâîëü÷îþ. Їõíі ïîñіâè є â áóäü-ÿêіé ïðèðîäíіé çîíі Óêðàїíè.

Національне надбання

 Виробництво технічних культур є важливою складовою рос-
линництва. Îñíîâíèìè òåõíі÷íèìè êóëüòóðàìè, ùî âèðîùóþòüñÿ â
Óêðàїíі, є öóêðîâèé áóðÿê і ñîíÿøíèê, ÷àñòêà ÿêèõ ó ñòðóêòóðі ïîñіâíèõ
ïëîù òåõíі÷íèõ êóëüòóð ñòàíîâèòü ìàéæå 90 %. Êðіì òîãî, íà óêðàїí-
ñüêèõ çåìëÿõ âèðîùóþòü ëüîí-äîâãóíåöü, ëüîí-êóäðÿâåöü, õìіëü, òþòþí,
åôіðîîëіéíі òà ëіêàðñüêі ðîñëèíè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ÿê ñèðîâèíó äëÿ
ðіçíèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñòі. Íàéáіëüøі ïîñіâíі ïëîùі ïіä öèìè êóëüòó-
ðàìè çîñåðåäæåíі ó ñòåïîâіé і ëіñîñòåïîâіé çîíàõ. Çíà÷íî ìåíøà їõ ïëîùà
â Ïîëіññі.

Öóêðîâèé áóðÿê є îäíієþ ç íàéöіííіøèõ êóëüòóð íàøîãî ðîñëèííèöòâà.
Âіí ïîòðåáóє áàãàòî òåïëà і âîëîãè. Òàêі óìîâè ñêëàëèñÿ â ëіñîñòåïîâіé
çîíі Óêðàїíè, ùî é îáóìîâëþє êîíöåíòðàöіþ ïîñіâіâ öóêðîâîãî áóðÿêó
ñàìå â öіé çîíі. Êðіì òîãî, âèðîùóâàííÿ öóêðîâèõ áóðÿêіâ äóæå òðóäîìіñò-
êå âèðîáíèöòâî. Òîìó ïðè ðîçìіùåííі éîãî ïîñіâіâ îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóþòü
і ÷èííèê íàÿâíîñòі òðóäîâèõ ðåñóðñіâ òà ïåðåðîáíèõ ïіäïðèєìñòâ ïîáëèçó.
Â îáëàñòÿõ, ùî ðîçìіùåíі â ëіñîñòåïîâіé çîíі, çîñåðåäæåíî 80 % ïîñіâіâ
öóêðîâèõ áóðÿêіâ і çáèðàєòüñÿ äî 70 % óñüîãî âðîæàþ öієї êóëüòóðè.

Íàéáіëüøó ïîñіâíó ïëîùó ñåðåä òåõíі÷íèõ êóëüòóð íèíі çàéìàє ñîíÿø-
íèê. Çà âèðîáíèöòâîì ñîíÿøíèêó Óêðàїíà âõîäèòü ó ïåðøó äåñÿòêó êðàїí-
âèðîáíèêіâ öієї êóëüòóðè, ïîñіäàþ÷è òðåòє ìіñöå çà îáñÿãîì âèðîáíèöòâà.
Íàéáіëüøі ïîñіâè ñîíÿøíèêó çîñåðåäæåíі ó ñòåïîâіé çîíі.

Ñåðåä іíøèõ îëіéíèõ êóëüòóð, ùî âèðîùóþòü â Óêðàїíі, ñëіä âèîêðå-
ìèòè ñîþ. Íàéáіëüøі її ïëîùі çîñåðåäæåíі â ×åðêàñüêіé òà Âіííèöüêіé
îáëàñòÿõ. Íà ïіâäíі Óêðàїíè âèðîùóþòü ðèöèíó, â çàõіäíèõ îáëàñòÿõ –
ðіïàê. Åôіðîîëіéíі êóëüòóðè – êîðіàíäð, ì’ÿòó, ëàâàíäó, òðîÿíäó, êìèí –
âèðîùóþòü ïåðåâàæíî íà ïіâäíі Êðèìó òà íà Ïîäіëëі.

Останніми роками Україна показує рекордні обсяги збору зернових культур
(63,8 млн тонн зерна у 2014–2015 маркетинговому році) і тому є конкуренто-
спроможним гравцем на міжнародному ринку зерна. За офіційними даними, у 
2014–2015 маркетинговому році за кордон було відвантажено 34,8 млн тонн
зерна. Найбільшим експортером, як і в попередньому сезоні, стала компанія
«Нібулон». За даними її прес-служби, у 2014–2015 маркетинговому році ком-
панія поставила на зовнішні ринки 4,2 млн тонн зернових та олійних культур.
У планах компанії на наступні роки – збільшення обсягу відвантаження до
5 млн тонн насамперед завдяки таким перспективним ринкам збуту, як Китай 
та Іран. В останні два роки «Нібулон» відкрив кілька нових напрямків: Китай, 
Таїла нд і Мексика. Остання заслуговує окремої уваги з огляду на географічну 
віддаленість країни та наближеність провідних сільгоспвиробників – США й 
Аргентини. Ці країни традиційно мають сильні позиції на ринку Західної півкулі.
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Ëüîí-äîâãóíåöü – öå íåâèáàãëèâà äî òåïëà і âîëîãîëþáíà ðîñëèíà. Íàé-
áіëüø ïðèäàòíèìè äëÿ її âèðîùóâàííÿ є ñіðі ëіñîâі òà ïіäçîëèñòі ґðóíòè.
Òîìó öÿ ðîñëèíà é êóëüòèâóєòüñÿ â ïîëіñüêèõ îáëàñòÿõ òà â ïåðåäãіð’ÿõ
Êàðïàò, äå ïðèðîäíі óìîâè âіäïîâіäàþòü âèìîãàì âèðîùóâàííþ ëüîíó.

 Вирощування картоплі, овочевих і баштанних культур  çàáåçïå-
÷óє íàñåëåííÿ öіííèìè âіòàìіííèìè ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, à òàêîæ ìàє
âåëèêå òåõíі÷íå і êîðìîâå çíà÷åííÿ. Ïіä ïîñіâè öèõ êóëüòóð âіäâåäåíî
ïîíàä 7 % ïîñіâíèõ ïëîù Óêðàїíè. Ñåðåä óñіõ öèõ êóëüòóð îñîáëèâî âèäі-
ëÿþòüñÿ ïîñіâè êàðòîïëі, ÿêó âèðîùóþòü ïî âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè
(ìàë. 24). Îäíàê íàéñïðèÿòëèâіøèìè äëÿ âèðîùóâàííÿ êàðòîïëі є êëі-
ìàòè÷íі і ґðóíòîâі óìîâè Ïîëіññÿ. Ïîòðåáè íàñåëåííÿ â êàðòîïëі çàáåçïå-
÷óþòüñÿ ïîâíіñòþ âëàñíèì âèðîáíèöòâîì.

Â Óêðàїíі âèðîùóþòü ìàéæå 40 âèäіâ ðіçíèõ îâî÷åâèõ êóëüòóð. Îñíîâ-
íі ãîñïîäàðñòâà ç âèðîùóâàííÿ îâî÷іâ òÿæіþòü äî âåëèêèõ ìіñò, ïðîìèñ-
ëîâèõ öåíòðіâ, êóðîðòіâ, ÿêі є îñíîâíèìè ñïîæèâà÷àìè îâî÷åâîї ïðîäóê-
öії. Âåëèêі ñïåöіàëіçîâàíі ïіäïðèєìñòâà ç âèðîùóâàííÿ îâî÷іâ ðîçìіùåíі 
íàâêîëî Êèєâà, Õàðêîâà, Ëüâîâà, Äíіïðà, ïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ Äîíáàñó
òà іíøèõ ìіñò. Êðіì òîãî, ó âèðîùóâàííі îâî÷іâ ïðîñòåæóєòüñÿ é çîíàëüíà
ñïåöіàëіçàöіÿ. Òàê, òåïëîëþáíі îâî÷і – ïîìіäîðè, áàêëàæàíè, ïåðåöü – âè-
ðîùóþòü ïåðåâàæíî ó ñòåïîâіé çîíі. Ó ëіñîñòåïó êóëüòèâóþòü çäåáіëüøîãî
îãіðêè, à â Ïîëіññі – õîëîäîñòіéêі êóëüòóðè, çîêðåìà êàïóñòó, ãîðîõ, ñòî-
ëîâèé áóðÿê, ìîðêâó.

Êàâóíè òà äèíі, òàê çâàíі áàøòàííі êóëüòóðè, âèðîùóþòü ïåðåâàæíî íà
ïіâäíі òà ïіâäåííîìó ñõîäі Óêðàїíè. Ïðîâіäíîþ îáëàñòþ ç їõ âèðîùóâàííÿ
є Õåðñîíñüêà, ïðîäóêöіÿ ÿêîї çíàíà äàëåêî çà ìåæàìè îáëàñòі.

Мал. 24. Посівні площі картоплі на території України
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 Плодівництво. Öå âàæëèâèé íàïðÿìîê ðîñëèííèöòâà, äî ñêëàäó ÿêîãî
âõîäÿòü ñàäіâíèöòâî, âèíîãðàäàðñòâî, ÿãіäíèöòâî. Ïëîäîâî-ÿãіäíі íàñà-
äæåííÿ ðîçìіùåíі ïî âñіé òåðèòîðії êðàїíè, à íàéáіëüøå їõ ó Çàêàðïàòòі òà
â Îäåñüêіé, Õåðñîíñüêіé, Âіííèöüêіé, Çàïîðіçüêіé, ×åðíіâåöüêіé îáëàñòÿõ.

ßãіäíèêè ðîçìіùåíі çäåáіëüøîãî â Ïîëіññі, à òàêîæ íàâêîëî âåëèêèõ
ìіñò і ïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ.

Âіò÷èçíÿíå âèðîáíèöòâî îâî÷іâ, ÿãіä і ôðóêòіâ íå çàäîâîëüíÿє óñіõ ïîò-
ðåá íàñåëåííÿ, òîìó çíà÷íèé їõíіé îáñÿã çàâîçèòüñÿ ç іíøèõ êðàїí ñâіòó.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Г О ЛОВН Е
 У структурі земельних ресурсів України переважають сільськогосподарські угіддя,

які здебільшого представлені ріллею (орними землями).
 Понад 74 % сільськогосподарських угідь приватизовано.
 У структурі посівних площ переважають зернові культури.
 До основних зернових культур, які вирощують в Україні, належить озима пшениця.
 Найбільші площі серед технічних культур припадають на соняшник і цукровий буряк .
 Овочівництво та плодівництво розміщені по всій території України і тяжіють до вели-

ких міст і промислових центрів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Яка частка сільськогосподарських земель припадає на орні землі і пасовища?
2. Чим пояснити відмінності в розміщенні посівів озимої пшениці й озимого жита?
3. Поясніть, чому частка посівних площ під зерновими культурами найбільша.
4. Які причини значного ввезення до України різноманітних овочів і фруктів?
5. Користуючись офіційним сайтом своєї області, зберіть інформацію про найбільші

сільськогосподарські підприємства, з’ясуйте їхню спеціалізацію.
6. Користуючись Додатком 2 підручника, з’ясуйте, які найбільші зернотрейдери в

Україні .

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÒÀ ÐÎÇÌІÙÅÍÍß ÒÂÀÐÈÍÍÈÖÒÂÀ.
ÇÎÍÀËÜÍÀ ÑÏÅÖІÀËІÇÀÖІß ÑІËÜÑÜÊÎÃÎ
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ ÓÊÐÀЇÍÈ

Які природні умови сприятливі для розвитку тваринництва в Україні?
Яка частка пасовищ і сіножатей у структурі сільськогосподарських угідь?

 Структура і кормова база тваринництва. Òâàðèííèöòâî – âàæëèâà
ñêëàäîâà ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðàїíè, ùî çàáåçïå÷óє íàñåëåííÿ êðàї-
íè òàêèìè îñíîâíèìè ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, ÿê ì’ÿñî, ìîëîêî, ÿéöÿ, à
òàêîæ ñèðîâèíîþ ëåãêó, õàð÷îâó, õіìіêî-ôàðìàöåâòè÷íó ãàëóçі ïðîìèñëîâî-
ñòі. Íàéïðîäóêòèâíіøèìè ó òâàðèííèöòâі Óêðàїíè є ñêîòàðñòâî, ñâèíàðñòâî,
ïòàõіâíèöòâî (ìàë. 25). Ìåíøå çíà÷åííÿ ìàþòü âіâ÷àðñòâî, êîíÿðñòâî,
áäæіëüíèöòâî, ñòàâêîâå ðèáíèöòâî, øîâêіâíèöòâî.

За офіційним сайтом Міністерства аграрної політики і продовольства 
http://www.minagro.gov.ua/uk/ministry?tid_hierachy=126 знайдіть інфор-
мацію про розвиток рослинництва в Україні на сучасному етапі. 

§ 14.  
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Мал. 25. Динаміка виробництва основних продуктів тваринництва в Україні

Òâàðèííèöòâî òіñíî ïîâ’ÿçàíå ç ðîñëèííèöòâîì, àäæå çàáåçïå÷óє éîãî
îðãàíі÷íèìè äîáðèâàìè, à çåìëåðîáñòâî ôîðìóє êîðìîâó áàçó òâàðèííè-
öòâà – âèðîùóє êîðìîâі і çåðíîôóðàæíі êóëüòóðè. Іíøèì âàæëèâèì äæå-
ðåëîì êîðìîâîї áàçè є âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ êîðìîâèõ óãіäü – ïàñîâèù
і ñіíîæàòåé. Íàéáіëüøі ïëîùі ñіíîæàòåé ðîçòàøîâàíі â Ïîëіññі òà ëіñî-
ñòåïó, à ïàñîâèù – ó ñòåïîâіé çîíі Óêðàїíè òà â Êàðïàòàõ.

Âèðîáíèöòâî êîìáіíîâàíèõ êîðìіâ (êîìáіêîðìіâ) íàëàãîäæåíî íà êîì-
áі êîðìîâèõ çàâîäàõ Óêðàїíè òà â êîðìîöåõàõ, äå âèêîðèñòîâóþòü ðіçíі
êîðìîâі äîìіøêè äëÿ ïіäâèùåííÿ ÿêîñòі êîðìіâ.

Êîðìîâà áàçà – îäèí ç ãîëîâíèõ ÷èííèêіâ ñïåöіàëіçàöії òâàðèííèöòâà.
Òàê, íàÿâíіñòü ïðèðîäíèõ êîðìîâèõ óãіäü ñïðèÿє ðîçâèòêó ì’ÿñíîãî і ì’ÿ-
ñî-ìîëî÷íîãî ñêîòàðñòâà, âіâ÷àðñòâà. Ó ðàéîíàõ âèðîùóâàííÿ êîðìîâèõ
êóëüòóð ðîçâèâàєòüñÿ ìîëî÷íå, ìîëî÷íî-ì’ÿñíå ñêîòàðñòâî і ñâèíàðñòâî.

Ñêîòàðñòâî – ïðîâіäíèé íàïðÿìîê òâàðèííèöòâà Óêðàїíè. Ñïåöіàëі-
çóєòüñÿ íàñàìïåðåä íà ðîçâåäåííі âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè, çîêðåìà êîðіâ.
Íàéáіëüøå ïîãîëіâ’ÿ âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè – íà çàõîäі Ïîëіññÿ, íà ïðàâî-
áåðåææі ëіñîñòåïó òà â Êàðïàòàõ.

Ñâèíàðñòâî – äðóãèé çà çíà÷åííÿì і êіëüêіñòþ ïðîäóêòèâíîї õóäîáè
íàïðÿìîê òâàðèííèöòâà. Âîíî ðîçâèâàєòüñÿ ïåðåâàæíî â ðàéîíàõ ïîòóæ-
íîãî çåìëåðîáñòâà, âèðîùóâàííÿ ôóðàæíîãî çåðíà, êàðòîïëі, öóêðîâîãî
áóðÿêó, ó ðàéîíàõ õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі, äå äëÿ âіäãîäіâëі ñâèíåé âè-
êîðèñòîâóþòü âіäõîäè ðіçíîìàíіòíèõ âèðîáíèöòâ. Íàéáіëüøå ïîãîëіâ’ÿ
ñâèíåé ó Êèїâñüêіé, Ðіâíåíñüêіé, ×åðêàñüêіé, Õìåëüíèöüêіé òà Âіííèöüêіé
îáëàñòÿõ, äå âèðîùóâàííÿ ñâèíåé ìàє ì’ÿñî-ñàëüíèé íàïðÿìîê. Ó ïіâäåí-
íèõ îáëàñòÿõ êðàїíè âèðîùóþòü ñâèíåé ïåðåâàæíî íà ñàëî.

Ïòàõіâíèöòâî íàäçâè÷àéíî ïðîäóêòèâíèé íàïðÿìîê òâàðèííèöòâà,
òåìïè ðîçâèòêó ÿêîãî â Óêðàїíі íàéáіëüøі (ìàë. 26). Ïòàõіâíèöòâî ñêëàäà-
єòüñÿ ç êîìïëåêñó ñïåöіàëіçîâàíèõ ïіäïðèєìñòâ і âèðîáíèöòâ, ùî çàéìàþòü-
ñÿ âèðîùóâàííÿì, ïåðåðîáêîþ, òðàíñïîðòóâàííÿì ïòèöі і âèðîáíèöòâîì
êîðìіâ. Âàæëèâèì ÷èííèêîì éîãî ðîçìіùåííÿ є îðієíòàöіÿ íà ñïîæèâà÷à.
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1. Вінницька птахофабрика  20,2 %
2. Миронівська птахофабрика 18,5 %
3. Птахогосподарство «Червоний прапор» 12,4 %
4. Гаврилівський птахівничий комплекс  7,3 %
5. Старинська птахофабрика 5,8 %
6. «Агро-Овен» 4,9 %
7. «Ясенсвіт» 4,2 %
8. «Оріль-Лідер» 4,2 %
9. Птахокомплекс «Дніпровський» 3,8 %
10. Володимир-Волинська птахофабрика 3,2 %

7453
6845

4571
2701

2128
1812

1566
1540

1413
1193

Мал. 26. Топ-10 птахофабрик України за доходом в 2015 р., млн грн

Òîìó íàéáіëüøå ïòàõîôàáðèê çîñåðåäæåíî ïîáëèçó âåëèêèõ ìіñò і ïðîìèñ-
ëîâèõ öåíòðіâ. Ïîøèðåíå ïòàõіâíèöòâî ïåðåâàæíî â ëіñîñòåïîâіé і ñòåïî-
âіé çîíàõ, äå äëÿ éîãî ðîçâèòêó є êîðìîâà áàçà – çåðíî. Ç ïîíàä 200 ìëí
ñâіéñüêèõ ïòàõіâ 90 % ïðèïàäàє íà êóðåé. Êîìáіêîðìîâå âèðîáíèöòâî äëÿ
ïîòðåá ïòàõіâíèöòâà íàéáіëüøå ðîçâèíåíå ó Äíіïðî ïåòðîâñüêіé, Ïîëòàâ-
ñüêіé, Êèїâñüêіé òà Ìèêîëàїâñüêіé îáëàñòÿõ.

Національне надбання

Âіâ÷àðñòâî çà ðîêè íåçàëåæíîñòі ñóòòєâî çíèçèëî âèðîáíèöòâî і áóëî
íà ìåæі àáñîëþòíîї ðóéíàöії. Íèíі âіâ÷àðñòâî ïî÷èíàє âіäðîäæóâàòèñÿ і
òîìó ìàє ïîêè ùî äîïîìіæíå çíà÷åííÿ. Âèíÿòîê ñòàíîâëÿòü ñïåöіàëіçîâàíі
ãîñïîäàðñòâà ç ðîçïëîäæóâàííÿ îâåöü ó ïåðåäãіðñüêèõ і ãіðñüêèõ ìіñöåâîñ-
òÿõ і ó ñòåïîâèõ ðàéîíàõ. Òóò âіâ÷àðñòâî ìàє âîâíÿíèé íàïðÿìîê âèðîùó-
âàííÿ, à â ãîðàõ – ì’ÿñî-âîâíÿíèé.

Ðèáíå ãîñïîäàðñòâî ñòàíîâëÿòü ïіäïðèєìñòâà, ÿêі âèëîâëþþòü ðèáó,
äîáóâàþòü ìîðñüêîãî çâіðà, ìîðåïðîäóêòè і âèðîáëÿþòü ç íèõ ðіçíîìàíіòíó
ïðîäóêöіþ. Äî ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà íàëåæèòü òàêîæ âіäòâîðåííÿ áіîðå-
ñóðñіâ, à òàêîæ âèðîáíèöòâà ç ïåðåðîáêè ñèðîâèíè – çàñîëåííÿ, êîïòіííÿ,
ñóøіííÿ, â’ÿëåííÿ òîùî.

Îñíîâîþ ñèðîâèííîї áàçè ðèáíîãî êîìïëåêñó Óêðàїíè є Àçîâî-×îðíî-
ìîðñüêèé ðàéîí, Ñåðåäíÿ òà Ïіâäåííà Àòëàíòèêà, Іíäіéñüêèé îêåàí, à
òàêîæ âíóòðіøíі ïðіñíîâîäíі áàñåéíè ðі÷îê, îçåð, ñòàâêіâ, âîäîñõîâèù.
Ïіäïðèєìñòâà ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà âèïóñêàþòü ïðîäóêöіþ ïîíàä 100 íà-
éìåíóâàíü. Íàéáіëüøèìè ðèáîïðîìèñëîâèìè îá’єäíàííÿìè є, íàïðèêëàä,
×îðíîìîðñüêå іç öåíòðàìè â Îäåñі, Іçìàїëі, Âèëêîâîìó, Î÷àêîâі, Õåðñîíі,
Ïіâíі÷íî-Àçîâñüêå (öåíòðè – Ìàðіóïîëü, Áåðäÿíñüê, Ãåíі÷åñüê).

д
Відкриття ринку Європейського Союзу у 2014 р. створило для укра їнських 
сільськогосподарських виробників багато нових можливостей. Так, збільшен-
ня вітчизняного виробництва м’яса птиці (1,2 млн т) позитивно позначилося
на зовнішньоторговельній діяльності. У 2013 р. обсяг експорту м’яса птиці 
становив 120 тис. т (1,2 % світового експорту), а в 2014 р. – 175 тис. т (1,5 %
світового експорту). Експорт м’яса птиці до країн Європи у 2014–2015 рр. зріс 
в 3,1 раза, до 27,3 млн дол. Також зріс експорт яєць і яєчних продуктів: у 
першій половині 2015 р. обсяги експорту ста новили 4,5 млн дол.



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 2 2

70

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

 Зональна спеціалізація сільського господарства України. 
Ó ìåæàõ ïðèðîäíèõ çîí âèäіëÿþòü çîíàëüíі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі êîìï-
ëåêñè, ñïåöіàëіçàöіÿ ÿêèõ âèçíà÷àєòüñÿ çäåáіëüøîãî ïðèðîäíèìè óìîâà-
ìè – êëіìàòè÷íèìè òà ґðóíòîâèìè (ìàë. 27). Çîíè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї 
ñïåöіàëіçàöії âêàçóþòü íà âèðîáíèöòâî òèõ ÷è іíøèõ âèäіâ ïåðåâàæíî òî-
âàðíîї ïðîäóêöії ðîñëèííèöòâà і òâàðèííèöòâà â ïåâíіé ïðèðîäíіé çîíі.
Âèäіëÿþòü òðè çîíè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ñïåöіàëіçàöії – ìіøàíèõ ëіñіâ
(Ïîëіñüêó), ëіñîñòåïó, ñòåïó, à òàêîæ ïîçàçîíàëüíі ïðèìіñüêі òåðèòîðії òà
äâà ãіðñüêі ðåãіîíè – Êàðïàòñüêèé і Êðèìñüêèé.

Ïîëіñüêà çîíà îõîïëþє 19 % ïëîùі Óêðàїíè, íà ðіëëþ ïðèïàäàє 35 %
òåðèòîðії öієї çîíè, 2 % – íà áîëîòà, 30 % – ëіñè. Ñïåöіàëіçàöіÿ çîíè ðіçíî-
ìàíіòíà. Öå ìîëî÷íî-ì’ÿñíå ñêîòàðñòâî, ëüîíàðñòâî, êàðòîïëÿðñòâî ç âè-
ðîáíèöòâîì çåðíà. Íà îñíîâі ïåðåðîáêè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ñèðîâèíè
òóò ñôîðìóâàëèñÿ òàêі ñïåöіàëіçîâàíі ÀÏÊ, ÿê ìîëîêîïðîìèñëîâèé,
ì’ÿñîïðîìèñëîâèé, êàðòîïëåïðîäóêòîâèé, ëüîíîïðîìèñëîâèé òà іí. Òóò
âèðîáëÿþòü 95 % ëüîíó, 45 % êàðòîïëі, 20 % ìîëîêà і ì’ÿñà êðàїíè.

Íà ëіñîñòåïîâó çîíó ïðèïàäàє 37 % îðíèõ çåìåëü Óêðàїíè. Її ñïåöіàëі-
çàöіÿ – âèðîáíèöòâî öóêðîâèõ áóðÿêіâ, çåðíà, ñêîòàðñòâî і ñâèíàðñòâî.
Êðіì òîãî, ðîçâèíóòå ïòàõіâíèöòâî, âèðîáíèöòâî êàðòîïëі, îâî÷іâ, ñîíÿø-
íèêó, õìåëþ, ì’ÿòè. Íàéðîçâèíóòіøèì ÀÏÊ є áóðÿêîöóêðîâèé, çåðíîïðî-
äóêòîâèé, ì’ÿñîïðîìèñëîâèé, ïëîäîîâî÷åêîíñåðâíèé. Òóò âèðîáëÿþòü 70 %
öóêðîâèõ áóðÿêіâ Óêðàїíè, 40 % çåðíà, ìàéæå ïîëîâèíó ì’ÿñà і ìîëîêà.

Ñòåïîâà çîíà îõîïëþє ïîíàä 40 % òåðèòîðії Óêðàїíè. Öå îñíîâíèé ðà-
éîí çðîøóâàëüíîї ìåëіîðàöії. Äëÿ öієї çîíè õàðàêòåðíà âèñîêà ðîçîðàíіñòü
çåìåëü – ïîíàä 80 %. Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà

Інші – 115,5

Хмельницька – 11,6 Вінницька – 18,3

нецька – 11,5До

Київська – 15,2

лтавська – 16,1По

– 14,7Харківська –

Черкаська – 14,9Чернігівська – 9,4

Кіровоградська –
 11,5

петровська – 15,1Дніпроп

Мал. 27. Топ-10 регіонів України за обсягами сільськогосподарського
виробництва, млрд грн (2013 р.)

За офіційним сайтом Міністерства аграрної політики і продовольства 
http://www.minagro.gov.ua/uk/ministry?tid_hierachy=127 знайдіть інформа-
цію про розвиток тваринництва в Україні на сучасному етапі.
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âèðîùóâàííі çåðíîâèõ, ñîíÿøíèêó і íà ñêîòàðñòâі. Äîäàòêîâі ãàëóçі çîíè –
öå âèíîãðàäàðñòâî, îâî÷іâíèöòâî, ñâèíàðñòâî, âіâ÷àðñòâî. Íàéáіëüø ðîç-
âèíåíі òàêі ñïåöіàëіçîâàíі ÀÏÊ: ì’ÿñîïðîìèñëîâèé, ìîëîêîïðîìèñëîâèé,
çåðíîïðîäóêòîâèé, îëіéíîæèðîïðîäóêòîâèé, ïëîäîîâî÷åêîíñåðâíèé. Òóò
âèðîáëÿєòüñÿ 100 % ðèñó, 95 % – âèíîãðàäó, 80 % – ñîíÿøíèêó, 48 % –
çåðíà, 70 % – âîâíè, 35 % – îâî÷іâ, 30 % – ìîëîêà і ì’ÿñà.

Ãіðñüêі ðàéîíè Êàðïàò і Êðèìó ñïåöіàëіçóþòüñÿ ïåðåâàæíî íà òâàðèí-
íèöòâі, çîêðåìà ðîçâåäåííі îâåöü і âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè ì’ÿñî-ìîëî÷íîãî
íàïðÿìêó. Ó Êðèìó íà äóæå îáìåæåíèõ ïëîùàõ âèðîùóþòü âèñîêîÿêіñíі
ñîðòè âèíîãðàäó, äåÿêі ëіêàðñüêі ðîñëèíè òà åôіðîîëіéíі êóëüòóðè.

Ïðèìіñüêі çîíè ñïåöіàëіçàöії, ùî ðîçìіùåíі áіëÿ âåëèêèõ ìіñò і ïðî-
ìèñëîâèõ öåíòðіâ, ïîêëèêàíі çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè ìіñüêèõ æèòåëіâ ó
ìàëîòðàíñïîðòàáåëüíіé ïðîäóêöії çåìëåðîáñòâà і òâàðèííèöòâà, ÿêà øâèäêî
ïñóєòüñÿ. Öå ìîëîêî, ñèð, ñìåòàíà, ñâіæі îâî÷і, ôðóêòè òîùî. Ãîñïîäàðñòâà
öèõ çîí ïåðåõîäÿòü íà öіëîðі÷íå âèðîáíèöòâî ðîñëèííèöüêîї (ó òåïëèöÿõ,
ïàðíèêàõ) і òâàðèííèöüêîї ïðîäóêöії.

Г О ЛОВН Е
 Найбільш продуктивними галузями тваринництва України є скотарство, свинарство,

птахівництво.
 В Україні сформована кормова база, яка значно впливає на спеціалізацію тварин-

ництва.
 У межах природних зон виділяють зональні сільськогосподарські комплекси, спеці-

алізація яких визначається здебільшого природними умовами – кліматичними і
ґрунтовими.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 

1. Яке значення тваринництва для людини та економіки України?
2. Чому кормова база впливає на спеціалізацію тваринництва?
3. Чим відрізняється спеціалізація скотарства в різних природних зонах України?
4. Поясніть потужний розвиток птахівництва в багатьох регіонах України.
5. Визначте сільськогосподарську спеціалізацію в кожній природній зоні України.

ÑІËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ ÑÂІÒÓ

Що впливає на спеціалізацію сільськогосподарського виробництва?
Яке сільськогосподарське виробництво в Україні є експортоорієнтованим?

 Географія основних зернових і технічних культур. Îñíîâîþ
âñüîãî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà є âèðîùóâàííÿ çåð-
íîâèõ êóëüòóð – ïøåíèöі, ðèñó, êóêóðóäçè, ÿ÷ìåíþ, âіâñà òà æèòà. Íà
їõíі ïîñіâè ïðèïàäàє 1/2 ðіëëі ñâіòó, à â îêðåìèõ êðàїíàõ ùå áіëüøå (íà-
ïðèêëàä, â ßïîíії 96 %). Çåðíî – îñíîâíèé ïðîäóêò õàð÷óâàííÿ, íàéâàæ-
ëèâіøà ÷àñòèíà êîðìіâ, є òàêîæ ñèðîâèíà äëÿ íèçêè ãàëóçåé ïðîìèñëî-
âîñòі. Ñó÷àñíå âèðîáíèöòâî çåðíà ó ñâіòі äîñÿãàє ïîíàä 2 ìëðä ò íà ðіê,
ïðè÷îìó 4/5 ïðèïàäàє íà ïøåíèöþ, ðèñ, êóêóðóäçó.

§ 15.  
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Ïøåíèöÿ – ëіäåð ñâіòîâîãî çåðíîâîäñòâà. Çàâäÿêè ñòâîðåííþ íîâèõ ñîð-
òіâ íèíі àðåàë її îáðîáëåííÿ îõîïëþє âñі êðàїíè ñâіòó. Îñíîâíі ðàéîíè
âèðîùóâàííÿ ïøåíèöі ó ñâіòі – ÑØÀ, Êàíàäà, Àðãåíòèíà, Àâñòðàëіÿ, Ðî-
ñіÿ, Êàçàõñòàí, Óêðàїíà, êðàїíè ЄÑ, Êèòàé (ìàë. 28).

Ðèñ – äðóãà ïіñëÿ ïøåíèöі çà ìàñøòàáàìè âèðîùóâàííÿ êóëüòóðà ñâі-
òó, îñíîâíèé ïðîäóêò õàð÷óâàííÿ áіëüøîї ÷àñòèíè íàñåëåííÿ Çåìëі (îñîá-
ëèâî ãóñòîíàñåëåíèõ êðàїí Àçії). Ç ðèñó îòðèìóþòü áîðîøíî, êðîõìàëü,
éîãî ïåðåðîáëÿþòü íà ñïèðò, éîãî âіäõîäè éäóòü íà êîðì õóäîáі.

Ïîïðè «ðîçñåëåííÿ» ðèñó ïî âñіõ êîíòèíåíòàõ, çîíè іíòåíñèâíîãî éîãî
âèðîùóâàííÿ ñêîíöåíòðîâàíі ïåðåâàæíî ó êðàїíàõ Ïіâäåííîї і Ïіâäåííî-
Ñõіäíîї Àçії (îñòàííі äàþòü áëèçüêî 90 % ñâіòîâîãî âðîæàþ ðèñó). Îñîá-
ëèâî âèäіëÿєòüñÿ Êèòàé, ùî óäâі÷і ïåðåâåðøóє çà îáñÿãîì çáîðó íàñòóïíó
çà íèì Іíäіþ. Äî íàéáіëüøèõ âèðîáíèêіâ ðèñó íàëåæàòü òàêîæ Іíäîíåçіÿ,
Òàїëàíä, ßïîíіÿ, Áðàçèëіÿ.

Ðèñ ìàє îñîáëèâå ìіñöå ó ñâіòîâіé òîðãіâëі: ðîçâèíåíі êðàїíè іìïîðòó-
þòü ðèñ ó íåâåëèêіé êіëüêîñòі, òîðãіâëÿ ðèñîì іäå ïåðåâàæíî ìіæ êðàїíà-
ìè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Ç ðîçâèíåíèõ êðàїí ðèñîì òîðãóþòü ïåðåâàæíî
ÑØÀ, ßïîíіÿ, Іòàëіÿ òà Àâñòðàëіÿ.

Êóêóðóäçà – îñíîâíà êîðìîâà êóëüòóðà äëÿ òâàðèííèöòâà і ïòàõіâíè-
öòâà, îñîáëèâî ó ÑØÀ і Çàõіäíіé Єâðîïі. Â Àçії, Àôðèöі, Ëàòèíñüêіé Àìå-
ðèöі, Ïіâäåííіé Єâðîïі âîíà, ãîëîâíèì ÷èíîì, ïðîäîâîëü÷à êóëüòóðà, àëå
âîíà òàêîæ âàæëèâà і ÿê òåõíі÷íà êóëüòóðà. Ïîõîäèòü êóêóðóäçà ç Ìåê-
ñèêè, çâіäêè ïіñëÿ âіäêðèòòÿ Íîâîãî Ñâіòó áóëà çàâåçåíà â іíøі ðåãіîíè
ñâіòó. Íàéáіëüøèé ó ñâіòі òàê çâàíèé êóêóðóäçÿíèé ïîÿñ ðîçìіùåíèé ó
ÑØÀ. Îñíîâíі åêñïîðòåðè êóêóðóäçè – ÑØÀ, Êàíàäà, Àâñòðàëіÿ, Áðàçè-
ëіÿ, Àðãåíòèíà.

Êðіì çåðíîâèõ, äæåðåëîì ïðîäîâîëüñòâà є òàêîæ îëіéíі, áóëüáîïëіäíі, 
öóêðîíîñíі, òîíіçóþ÷і, îâî÷åâі, ïëîäîâі êóëüòóðè. Ç îëіéíèõ êóëüòóð ó 
ñâіòîâîìó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі âèäіëÿєòüñÿ âèðîáíèöòâî ñîї, àðàõіñó,

Мал. 28. Країни – світові лідери за експортом пшениці (2015–2016 рр.)
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ñîíÿøíèêó, ðіïàêó, êóíæóòó, ãіð÷èöі, îëèâîê, îëії ç îëіéíîї ïàëüìè. Íèíі
2/3 ñïîæèâàíèõ æèðіâ ìàþòü ðîñëèííå ïîõîäæåííÿ. Ãîëîâíèìè їõ åêñ-
ïîðòåðàìè є êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, à іìïîðòåðàìè – ðîçâèíåíі êðàїíè.
Çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà і ñïîæèâàííÿ îëіéíèõ çà îñòàííі äåñÿòèëіòòÿ áóëî
ïîâ’ÿçàíå â ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ іç çàìіíîþ æèðіâ òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ
ðîñëèííèìè, à ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, – çðîñòàííÿì ÷èñåëüíîñòі íà-
ñåëåííÿ, âіäíîñíîþ äåøåâèçíîþ ïðîäóêòіâ. Íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè
îëіéíèõ є ÑØÀ, Іíäіÿ, Êèòàé.

Íàéïîøèðåíіøîþ êóëüòóðîþ ç áóëüáîïëîäіâ є êàðòîïëÿ, ðîäîì ç Ïіâ-
äåííîї Àìåðèêè. Òåïåð öå â îñíîâíîìó êóëüòóðà ïîìіðíîãî ïîÿñó Ïіâíі÷íîї
ïіâêóëі. Ó ñâіòîâîìó âèðîáíèöòâі êàðòîïëі âèäіëÿþòüñÿ Ðîñіÿ, Ïîëüùà,
Êèòàé, ÑØÀ, Іíäіÿ, ÔÐÍ.

Ç òîíіçóþ÷èõ êóëüòóð çàçâè÷àé âèðîùóþòü ÷àé, êàâó і êàêàî. Їõ âèðîá-
íèö  òâî íàëàãîäæåíî ïåðåâàæíî ó êðàїíàõ òðîïі÷íèõ і ÷àñòêîâî ñóáòðîïі÷íèõ
øèðîò, à ïëîùі їõ âèðîùóâàííÿ äóæå îáìåæåíі.

Ïëîäîâі òà îâî÷åâі êóëüòóðè ìàþòü ÷іëüíå ìіñöå â ãîñïîäàðñòâі áàãà-
òüîõ êðàїí. Íàéáіëüøі âèðîáíèêè ôðóêòіâ – öå Êèòàé, Іíäіÿ, Áðàçèëіÿ,
ÑØÀ, Іòàëіÿ. Çі çðîñòàííÿì ðîëі îâî÷іâ і ôðóêòіâ ó õàð÷óâàííі (îñîá ëèâî
â ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ) çáіëüøóþòüñÿ îáñÿãè їõíüîãî âèðîáíèöòâà òà іì-
ïîðòó.

Ç íåïðîäîâîëü÷èõ êóëüòóð íàéáіëüøå çíà÷åííÿ ó ñâіòîâîìó ñіëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâі ìàþòü âîëîêíèñòі êóëüòóðè і âèðîáíèöòâî íàòóðàëüíîãî
êàó ÷óêó (ìàë. 29).

Îñíîâíîþ âîëîêíèñòîþ êóëüòóðîþ є áàâîâíèê, ó âèðîùóâàííі ÿêîãî
ëіäèðóþòü êðàїíè Àçії, çà íèìè éäóòü êðàїíè Àìåðèêè і Àôðèêè. Іíøі
âîëîêíèñòі êóëüòóðè – ëüîí і äæóò – ìàþòü íåâåëèêі ïëîùі ñіëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ óãіäü. Ìàéæå 3/4 ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà ëüîíó ïðèïàäàє íà
Ðîñіþ і Áіëîðóñü, äæóòó – íà Áàíãëàäåø. Îñîáëèâî âèñîêó òåðèòîðіàëüíó
êîíöåíòðàöіþ ìàє âèðîùóâàííÿ íàòóðàëüíîãî êàó÷óêó, 85 % ÿêîãî âèðîá-
ëÿþòü êðàїíè Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії (ëіäèðóþòü – Ìàëàéçіÿ, Òàїëàíä,
Іíäî íåçіÿ).
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Мал. 29. Найбільші світові виробники каучуку (млн т)
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ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

 Виробництво продукції тваринництва. Òâàðèííèöòâî ðîçâèâàєòüñÿ
â óñіõ ðåãіîíàõ ñâіòó і є âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ñâіòîâîãî ñіëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà (çàãàëüíèé îáñÿã âèðîáíèöòâà ïîíàä 12 òðëí ãîëіâ). Ñåðåä ãàëóçåé
òâàðèííèöòâà íàéáіëüø ïîøèðåíå ñêîòàðñòâî. Âîíî ïåðåâàæàє ó êðàїíàõ
і ðåãіîíàõ, ùî ìàþòü âåëèêі ðåñóðñè ïàñîâèù. Õóäîáó ì’ÿñíîãî íàïðÿìêó
ðîçâîäÿòü ïåðåâàæíî ó êðàїíàõ ç ïîñóøëèâèì і ñóõèì êëіìàòîì, íàïðè-
êëàä, â Іíäії, Ïàêèñòàíі, Àðãåíòèíі òîùî. Â åêîíîìі÷íî-ðîçâèíåíèõ êðàї-
íàõ Єâðîïè і Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè â óìîâàõ áіëüø âîëîãîãî êëіìàòó (ëіñîâà і
ëіñîñòåïîâà ïðèðîäíі çîíè) ðîçâîäÿòü âåëèêó ðîãàòó õóäîáó ìîëî÷íî-
ì’ÿñíîãî і ì’ÿñíîãî íàïðÿìêіâ. Âèðîáíèöòâî ìîæå áóòè áіëüø іíòåíñèâíèì,
ÿê, íàïðèêëàä, ó ÑØÀ, і áіëüø åêñòåíñèâíèì, ÿê â Àðãåíòèíі ÷è â Àâñòðà-
ëії. Íàéáіëüøå ïîãîëіâ’ÿ õóäîáè â Іíäії, Áðàçèëії, Êèòàї, ÑØÀ, Àðãåíòèíі.

Äî íàéñòàáіëüíіøå ðîçâèòêîâèõ íàïðÿìêіâ òâàðèííèöòâà íàëåæèòü
ñâèíàðñòâî (ïîíàä 800 ìëí ãîëіâ), îñêіëüêè éîãî ðîçâèòîê ìîæëèâèé óñþ-
äè ïðè âèêîðèñòàííі ÿê åêñòåíñèâíî-ïàñîâèùíîãî óòðèìàííÿ õóäîáè, òàê
і öіëîðі÷íîãî ñòіéëîâîãî íà ïðèâіçíèõ êîðìàõ і âіäõîäàõ õàð÷îâîї ïðîìèñ-
ëîâîñòі. Çíà÷íå ïîãîëіâ’ÿ ñâèíåé ó Êèòàї (ïîíàä 50 % ñâіòîâîãî âèðîáíè-
öòâà), áàãàòüîõ êðàїíàõ Єâðîïè – Ôðàíöії, Íіìå÷÷èíі, Іòàëії, Âåëèêіé
Áðèòàíії, Ðîñії, Óêðàїíі, Ïîëüùі. Äîáðå ðîçâèíåíå ñâèíàðñòâî ó ÑØÀ.

Ïòàõіâíèöòâî – îäíà ç íàéáіëüø äèíàìі÷íèõ ãàëóçåé ñâіòîâîãî òâà-
ðèííèöòâà, ùî ðîçâèíåíà ïîâñþäè. Öå çóìîâëåíî çáіëüøåííÿì ïîïèòó íà
ïðîäóêöіþ ïòàõіâíèöòâà. Çíà÷íèõ óñïіõіâ äîñÿãëî ñïåöіàëіçîâàíå іíòåí-
ñèâíå ïòàõіâíèöòâî ì’ÿñíîãî і ÿє÷íîãî íàïðÿìêіâ, ÿêå çàáåçïå÷óє âíóò-
ðіøíі ïîòðåáè áàãàòüîõ êðàїí ñâіòó òà ïîñòà÷àє ïðîäóêöіþ íà åêñïîðò.

Âіâ÷àðñòâî ïîøèðåíå â óñіõ ðåãіîíàõ ñâіòó, ïðîòå ïåðåâàæàє â íàïіâïóñ-
òåëüíèõ і ïóñòåëüíèõ çîíàõ. Íàéáіëüøå ïîãîëіâ’ÿ îâåöü â Àâñòðàëії, Íîâіé
Çåëàíäії, Ïіâäåííіé Àôðèöі, Àðãåíòèíі, Іíäії. Âіâ÷àðñòâî ðîçâèíåíå òàêîæ â
Іñïàíії, Òóðå÷÷èíі, Âåëèêіé Áðèòàíії, Êèòàї, ÑØÀ òà â іíøèõ êðàїíàõ.

Ðèáè і ìîðåïðîäóêòіâ ó ñâіòі îòðèìóþòü óäâі÷і ìåíøå, íіæ ì’ÿñà. Ðè-
áàëüñüêèé ôëîò і ñïåöіàëüíі ïîðòè ç ïіäïðèєìñòâàìè ç ãëèáîêîї ïåðåðîáêè
ìîðåïðîäóêòіâ çàáåçïå÷óþòü íåîáõіäíèé ðіâåíü їõ ñïîæèâàííÿ. Íèíі ïðî-

Між представниками різних наукових шкіл тривалий час точилися дис-
кусії про різні способи інтенсифікації світового сільського господарства. 
У результаті дискусій виникло органічне сільське господарство, коли 
для збільшення врожайності, забезпечення культурних рослин еле-
ментами мінерального живлення, боротьби зі шкідниками та бур’янами 
активніше застосовують сівозміну, органічні добрива, різні методи обро-
бітку ґрунту тощо. Нині на Землі  органічне сільське господарство розви-
вається на площі понад 40 млн га. Найбільшими країнами-спожива чами 
органічної продукції у світі є США, Німеччина, Франція, Китай, Канада. 
В Україні органічне виробництво розвивають на 2000 га сільськогоспо-
дарських угідь понад 500 господарств. Наша країна постачає на сві-
товий ринок органічну продукцію, серед якої пшениця, ячмінь, овес, 
гречка, кукурудза, чорниця, березовий сік, гірчиця, льон, соняшник, на-
сіння гарбуза та інші. Найбільшим імпортером української органічної 
продукції є Німеччина.
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âіäíîþ àêâàòîðієþ ðèáíîãî ïðîìèñëó є Òèõèé îêåàí, à êðàїíè öüîãî áàñåé-
íó ïîñòà÷àþòü íà ðèíîê ïîíàä 70 % ïðîäóêöії ó ñâіòі. Ëіäåðè ðèáàëüñòâà –
Êèòàé, Ïåðó, ×èëі.

Çíà÷íîãî ïðîãðåñó äîñÿã ðîçâèòîê àêâàêóëüòóðè. Òàê, ó Íîðâåãії ëîñîñÿ
áіëüøå âèðîùóþòü, íіæ áåçïîñåðåäíüî âèëîâëþþòü, ðèáíèöüêі ãîñïîäàð-
ñòâà ÷àñòî ñàìі çäіéñíþþòü і ïåðåðîáêó ðèáè: çàìîðîæóâàííÿ, çàñîëåííÿ,
îáðîáëåííÿ, óïàêîâêó òà іíøі âèðîáíè÷і îïåðàöії. Òå ñàìå õàðàêòåðíî äëÿ
Äàíії, ùî ñòàëà îäíèì ç íàéáіëüøèõ ïîñòà÷àëüíèêіâ íà åêñïîðò ôîðåëі ó
ñâіæîìó, çàìîðîæåíîìó і êîï÷åíîìó âèãëÿäі.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

 Найбільші країни – виробники та експортери сільськогоспо-
дарської продукції. Íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї
ïðîäóêöії є íàéáіëüøі çà ðîçìіðàìè і ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ êðàїíè. Öå,
çîêðåìà, Êèòàé, Іíäіÿ, ÑØÀ, Êàíàäà, Áðàçèëіÿ. Íåçâàæàþ÷è íà çíà÷íå
ñïîæèâàííÿ ïðîäóêöії ðîñëèííèöòâà і òâàðèííèöòâà âñåðåäèíі êðàїíè,
çíà÷íó її ÷àñòêó öі êðàїíè ïîñòà÷àþòü íà ñâіòîâèé ðèíîê.

Çà ðåçóëüòàòàìè 2015 ð., äî 10 êðàїí ç íàéáіëüø âèñîêèì ðіâíåì ðîç-
âèòêó ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà óâіéøëè Êèòàé, Іíäіÿ, ÑØÀ, Іíäîíåçіÿ,
Áðàçèëіÿ, Íіãåðіÿ, Ïàêèñòàí, Òóðå÷÷èíà, Àðãåíòèíà, ßïîíіÿ (ìàë. 30).

Ñóêóïíèé äîõіä âіä ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ñòàíîâèâ ó Êèòàї
1 òðëí 88 ìëðä äîë. Êèòàé íàéáіëüøèé íå òіëüêè âèðîáíèê, à é åêñïîðòåð
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії, çîêðåìà çåðíîâèõ êóëüòóð. Êðàїíà ïî-
ñòà÷àє íà ñâіòîâèé ðèíîê ðèñ òà іíøó ïðîäóêöіþ ðîñëèííèöòâà.

Ñóêóïíèé äîõіä Іíäії âіä ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ñòàíîâèâ 4134 ìëðä äîë.
Іíäіÿ åêñïîðòóє ðіçíîìàíіòíó ïðîäóêöіþ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïåðåâàæíî

Мал. 30. Топ-10 країн світу з найвищим рівнем розвитку сільського господарства

За картою атласу «Світове сільське господарство» ви значте країни і 
регіони світу, де розвивається високотоварне тваринництво.
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ó êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Ïåðåâàæàþ÷îþ åêñïîðòíîþ êóëüòóðîþ є öóê-
ðîâà òðîñòèíà.

Ñóêóïíèé äîõіä ÑØÀ âіä ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà – 
290 ìëðä äîë. Íàéáіëüøèìè ñòàòòÿìè åêñïîðòó êðàїíè є êóêóðóäçà, à òà-
êîæ ïðîäóêöіÿ òâàðèííèöòâà.
Іíäîíåçіÿ, ùî ïîñіëà ÷åòâåðòó ñõîäèíêó â ðåéòèíãó, є íàéáіëüøèì åêñ-

ïîðòåðîì íàòóðàëüíîãî êàó÷óêó, êàâè, ñïåöіé, êàêàî òà іíøîї ïðîäóêöії
ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ñóêóïíèé äîõіä êðàїíè âіä ñіëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ñÿãíóâ 127 ìëðä äîë.

Áðàçèëіÿ äîáðå âіäîìà ÿê ëіäåð ç âèðîáíèöòâà öóêðîâîї òðîñòèíè, êàâè, 
ñîї, êóðÿòèíè і çàðîáèëà ó 2015 ð. çàâäÿêè ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó ïîíàä
110 ìëðä äîë.

Íіãåðіÿ іç ñóêóïíèì äîõîäîì âіä ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ó 106 ìëðä äîë.
âіäðіçíÿєòüñÿ çíà÷íèìè åêñïîðòíèìè îáñÿãàìè ôðóêòіâ, áîáіâ і ãîðіõіâ, à
òàêîæ íàòóðàëüíîãî êàó÷óêó.

Ïàêèñòàí, ó ÿêîìó áіëüøіñòü åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ çàéíÿòà
â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, ïîñòà÷àє íà ñâіòîâèé ðèíîê ïøåíèöþ і áàâîâíèê.
Ñóêóïíèé äîõіä êðàїíè âіä ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ñòàíîâèâ ó 2015 ð. 
63 ìëðä äîë.

Òóðå÷÷èíà, ÿêà ïîñіëà âîñüìå ìіñöå â ðåéòèíãó, є ëіäåðîì ç âèðîáíè-
öòâà і åêñïîðòó íàéðіçíîìàíіòíіøîї ïðîäóêöії ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà,
ñåðåä ÿêîї íàñàìïåðåä іíæèð, òþòþí, ëèìîíè, ôіñòàøêè, ëіñîâі ãîðіõè,
ïîìіäîðè, êàâóíè òà áàãàòî іíøîãî. Ñóêóïíèé äîõіä âіä ñіëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà ñòàíîâèâ 62 ìëðä äîë.

Îñíîâíèìè òîâàðàìè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî åêñïîðòó Àðãåíòèíè є
ïðîäóêöіÿ òâàðèííèöòâà, à òàêîæ ïøåíèöÿ, ñîÿ, êóêóðóäçà. Ñóêóïíèé
äîõіä âіä ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ñòàíîâèâ ó 2015 ð. 59 ìëðä äîë.

Ñóêóïíèé äîõіä ßïîíії âіä ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà – 
51 ìëðä äîë. Êðàїíà є îäíèì ç íàéáіëüøèõ âèðîáíèêіâ і åêñïîðòåðіâ ðèáè
і ìîðåïðîäóêòіâ.

Г О ЛОВН Е
 Основою світового рослинництва є вирощування зернових культур.
 З непродовольчих культур найбільше значення у світовому сільському господарстві

мають волокнисті культури і виробництво натурального каучуку.
 Серед галузей тваринництва найбільш поширене у світі скотарство.
 Напрямком тваринництва, що розвивається найбільш динамічно, є птахівництво.
 Країни з найбільшим обсягом виробництва та експорту сільськогосподарської про-

дукції – це Китай, Індія, США, Індонезія, Бразилія, Нігерія, Пакистан, Туреччина,
Аргентина, Японія.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 

1. Які продовольчі культури вирощують у світі у значних обсягах?
2. Які напрямки тваринництва розвиваються у світі найбільш стабільно?
3. Чому зростають обсяги виробництва овочів і фруктів?
4. Поясніть, чому роль Тихого океану в рибному світовому господарстві зростає.
5. Використовуючи офіційний сайт Продовольчої і сільськогосподарської організації

ООН ФАО http://www.fao.org/home/en/, знайдіть актуальну інформацію про тенденції
розвитку світового сільського господарства.
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 пояснювати закономірності розміщення основних лісових поясів світу;
 знати розміщення районів лісового господарства у світі та в Україні;
 навчитися порівнювати лісозабезпеченість України, світу й окремих його регіонів;
 уміти оцінювати вплив лісового господарства на екологічний стан природного 

середовища.

ËІÑÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ

 У яких географічних поясах є лісові природні зони?
Що таке лісистість?

 Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Ó çåìåëüíîìó
ôîíäі ñâіòó íà ëіñè ïðèïàäàє 40,3 ìëí êì2 ïëîùі ñóõîäîëó, àáî 27 %.
Ëіñîâі ðåñóðñè ìàþòü íàäçâè÷àéíî âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ åêîíîìіêè áóäü-
ÿêîї êðàїíè, îñêіëüêè âîíè є ñèðîâèíîþ äëÿ ðіçíèõ ïðîìèñëîâèõ âèðîá-
íèöòâ, à òàêîæ âèêîíóþòü ðåêðåàöіéíó, çàõèñíó òà åêîëîãі÷íó ôóíêöії.

Ëіñè íà çåìíіé êóëі çîñåðåäæåíі ó äâîõ ïîÿñàõ – ïіâíі÷íîìó і ïіâäåííî-
ìó. Ïіâíі÷íèé ïîÿñ ðîçòàøîâàíèé ïåðåâàæíî â ïîìіðíîìó ãåîãðàôі÷íîìó
ïîÿñі Ïіâíі÷íîї ïіâêóëі і ïðåäñòàâëåíèé õâîéíèìè, ìіøàíèìè é øèðîêî-
ëèñòèìè ëіñàìè. Ïіâäåííèé ïîÿñ îõîïëþє ëіñè åêâàòîðіàëüíîãî і òðîïі÷íî-
ãî ãåîãðàôі÷íèõ ïîÿñіâ.

Âàæëèâèìè ïîêàçíèêàìè îöіíêè ëіñîâèõ ðåñóðñіâ є ëіñèñòіñòü òåðè-
òîðії, ëіñîçàáåçïå÷åíіñòü, çàïàñè äåðåâèíè. Ëіñèñòіñòü óêàçóє íà ñòóïіíü
ïîêðèòòÿ òåðèòîðії ëіñîì. Âîíà îá÷èñëþєòüñÿ ÿê âіäíîøåííÿ ïëîùі ëіñіâ
äî óñієї ïëîùі êðàїíè ÷è ðåãіîíó. Ëіñîçàáåçïå÷åíіñòü – öå ïîêàçíèê ïëîùі
ëіñó íà äóøó íàñåëåííÿ. Çàïàñè äåðåâèíè, ùî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ó ìåáëå-
âîìó, ëіñîõіìі÷íîìó, áóäіâåëüíîìó òà іíøèõ ïðîìèñëîâèõ âèðîáíèöòâàõ,
íå îäíàêîâі â ëіñàõ ïіâíі÷íîãî і ïіâäåííîãî ïîÿñіâ. Íàéáіëüøі çàïàñè äåðå-
âèíè ïіâíі÷íîãî ëіñîâîãî ïîÿñó çîñåðåäæåíі ó ÑØÀ, Êàíàäі, Ðîñії, à ïіâ-
äåííîãî – ó Áðàçèëії, Іíäîíåçії, Âåíåñóåëі, Êîíãî.

Êðàїíè, áàãàòі íà ëіñîâі ðåñóðñè, ðîçâèâàþòü ëіñîâå ãîñïîäàðñòâî. Öå
ñôåðà åêîíîìіêè, ùî âèðîùóє, âèâ÷àє, âåäå îáëіê і âіäòâîðåííÿ, îõîðîíó і
çàõèñò ëіñіâ, à òàêîæ ðåãóëþє їõ ðàöіîíàëüíå âèêîðèñòàííÿ. Çà ñòàòèñòè÷-
íèìè äàíèìè Ïðîäîâîëü÷îї і ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї îðãàíіçàöії ÎÎÍ – FAO,
îáñÿã çàãîòіâëі äåðåâèíè ó ñâіòі ó 2015 ð. ñòàíîâèâ ïîíàä 4000 ìëí ì3. Äî
ï’ÿòіðêè íàéáіëüøèõ êðàїí – çàãîòіâåëüíèêіâ äåðåâèíè âõîäÿòü Іíäіÿ,
ÑØÀ, Êèòàé, Áðàçèëіÿ і Ðîñіÿ (ìàë. 31).

§ 16.  

ËІÑÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ
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Мал. 31. Країни – лідери заготівлі деревини (млн м3)3

 Лісове господарство в Україні. Ëіñè Óêðàїíè çà ñâîїì ïðèçíà÷åííÿì
і ðîçòàøóâàííÿì âèêîíóþòü ïåðåâàæíî âîäîîõîðîííі, ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íі,
îçäîðîâ÷і ôóíêöії і çàáåçïå÷óþòü ïîòðåáè ïðîìèñëîâîñòі â ëіñîâèõ ðåñóð-
ñàõ. Îñîáëèâîñòі ëіñîâèõ ðåñóðñіâ і ëіñîâîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðàїíè òàêі:

– âіäíîñíî íèçüêèé ñåðåäíіé ðіâåíü ëіñèñòîñòі òåðèòîðії êðàїíè;
–  ïîøèðåííÿ ëіñіâ ó ðіçíèõ ïðèðîäíèõ çîíàõ і ðåãіîíàõ, ùî іñòîòíî âіä-

ðіçíÿþòüñÿ ùîäî ëіñîðîñëèííèõ óìîâ і ìåòîäіâ âåäåííÿ ëіñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà;

–  âèñîêèé âіäñîòîê (15,8 %) çàïîâіäíèõ ëіñіâ і âèñîêà ÷àñòêà (äî 50 %)
ëіñіâ ç ðåæèìîì îáìåæåíîãî âèêîðèñòàííÿ;

–  çíà÷íі ëіñîâі ìàñèâè ðîçòàøîâàíі â çîíі ðàäіîàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ;
–  ìàéæå ïîëîâèíà ëіñіâ Óêðàїíè øòó÷íî ñòâîðåíі é ïîòðåáóþòü ïîñèëå-

íîãî äîãëÿäó;
–  äëÿ âåäåííÿ ëіñîâîãî ãîñïîäàðñòâà ëіñè íàäàíі â ïîñòіéíå êîðèñòóâàí-

íÿ ïіäïðèєìñòâàì, óñòàíîâàì і îðãàíіçàöіÿì êіëüêîõ äåñÿòêіâ ìіíіñ-
òåðñòâ і âіäîìñòâ.

Çàãàëüíà ïëîùà ëіñîâîãî ôîíäó Óêðàїíè ñòàíîâèòü 10,4 ìëí ãà, ç ÿêèõ
óêðèòèõ ëіñîâîþ ðîñëèííіñòþ 9,6 ìëí ãà. Ëіñèñòіñòü òåðèòîðії êðàїíè ñòà-
íîâèòü 15,9 % (ìàë. 32). Óêðàїíà, íåçâàæàþ÷è íà íåâåëèêó ëіñèñòіñòü
òåðèòîðії, ïîñіäàє â Єâðîïі 8 ìіñöå çà ïëîùåþ ëіñіâ. Çà 50 ðîêіâ ïëîùà
ëіñіâ çðîñëà íà 21 %, à çàïàñ äåðåâèíè – ìàéæå âòðè÷і.

Çàëåæíî âіä ôóíêöіé, ùî âèêîíóþòü ëіñè, їõ ïîäіëÿþòü íà åêñïëóàòàöіé-
íі (38 %), çàõèñíі (33 %), ðåêðåàöіéíі (15 %), ëіñè ïðèðîäîîõîðîííîãî,
íàóêîâîãî, іñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ (14 %).

Äåðæàâíå àãåíòñòâî ëіñîâèõ ðåñóðñіâ Óêðàїíè, ó ïіäïîðÿäêóâàííі ÿêîãî
ïåðåáóâàє 73 % ëіñіâ êðàїíè, є öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷îї âëàäè â
ãàëóçі ëіñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.

Îñíîâíèìè ëіñîçàãîòіâåëüíèìè ðàéîíàìè Óêðàїíè є Óêðàїíñüêі Êàðïàòè,
Ïîëіññÿ. Äî íèõ ïðèєäíóþòüñÿ é îáëàñòі Öåíòðàëüíîї Óêðàїíè, äå ãîëîâ-
íîþ óìîâîþ ðîçâèòêó ëіñîçàãîòіâëі є íå íàÿâíіñòü ëіñó âçàãàëі, à íàÿâíіñòü
åêñïëóàòàöіéíèõ ëіñіâ, äå ìîæëèâå ïðîâåäåííÿ ðóáîê і çàãîòіâëÿ äіëîâîї
äåðåâèíè.
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Мал. 32. Лісистість території України за регіонами

Ëіñîïèëüíå âèðîáíèöòâî çîñåðåäæåíî â òàêèõ öåíòðàõ, ÿê ×åðíіâöі, Âè-
ãîäà, Íàäâіðíà (Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà îáëàñòü), Ðàõіâ (Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü),
Ñêîëå, Ñòðèé (Ëüâіâñüêà îáëàñòü), Êîâåëü (Âîëèíñüêà îáëàñòü), Êîðîñòåíü,
Ìàëèí (Æèòîìèðñüêà îáëàñòü).

Ïðіîðèòåòàìè â ðîáîòі ëіñîâîãî ãîñïîäàðñòâà íà íàéáëèæ÷ó ïåðñïåêòè-
âó є: ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ åêîëîãі÷íîї áåçïåêè êðàїíè âíàñëіäîê çáіëüøåííÿ
ëіñèñòîñòі її òåðèòîðії çàâäÿêè çàëіñíåííþ äåãðàäîâàíèõ, ìàëîïðîäóêòèâ-
íèõ і òåõíîãåííî çàáðóäíåíèõ çåìåëü; âåäåííÿ ëіñîâîãî ãîñïîäàðñòâà íà
çàñàäàõ íåâèñíàæëèâîãî ëіñîêîðèñòóâàííÿ; çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ëіñіâ
âіä ïîæåæ, çìåíøåííÿ êіëüêîñòі ïîæåæ і ìіíіìіçàöіÿ їõíіõ íàñëіäêіâ; çà-
áåçïå÷åííÿ îõîðîíè ëіñіâ âіä íåçàêîííèõ ðóáîê òà іíøèõ ïîðóøåíü ëіñî-
âîãî çàêîíîäàâñòâà (çîêðåìà, çàâäÿêè çàïðîâàäæåííþ єäèíîї äåðæàâíîї
ñèñòåìè åëåêòðîííîãî îáëіêó äåðåâèíè); çäіéñíåííÿ çàõèñòó ëіñіâ âіä
øêіäíèêіâ і õâîðîá; îõîðîíà і âіäòâîðåííÿ ìèñëèâñüêèõ òâàðèí; ðîçâèòîê
ëіñîâîї іíôðàñòðóêòóðè, áóäіâíèöòâî ëіñîâèõ äîðіã; ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ åêî-
ëîãі÷íîї êóëüòóðè íàñåëåííÿ â ëіñàõ. Çàçíà÷åíі ïðіîðèòåòíі íàïðÿìêè
ñòàëè îñíîâîþ Íàöіîíàëüíîї ëіñîâîї ñòðàòåãії, ðîçðîáëåíîї Äåðæëіñàãåíò-
ñòâîì Óêðàїíè (ìàë. 33).

Íà îñíîâі іíòåãðàöії ëіñîâîãî ãîñïîäàðñòâà і ïðîìèñëîâîñòі, çîêðåìà õі-
ìі÷íîї, â Óêðàїíі ôóíêöіîíóє ëіñîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ (ËÏÊ), ùî çäіé-
ñíþє çàãîòіâëþ, îáðîáêó і ïåðåðîáêó äåðåâèíè. Ïіäïðèєìñòâà ËÏÊ âèðîá-
ëÿþòü òèñÿ÷і ðіçíîìàíіòíèõ âèäіâ ïðîäóêöії.
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Мал. 33. Основні пріоритети державної лісової стратегії

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Г О ЛОВН Е
 Ліси на земній кулі зосереджені у двох поясах – північному і південному.
 Лісистість указує на ступінь покриття території лісом, а лісозабезпеченість – на по-

казник площі лісу на душу населення.
 Лісове господарство – це сфера економіки, що вирощує, вивчає, веде облік і від-

творення, охорону і захист лісів, а також регулює їхнє раціональне використання.
 До п’ятірки найбільших країн – заготівельників деревини входять Індія, США, Китай,

Бразилія і Росія.
 Основними лісозаготівельними районами України є Українські Карпати, Полісся.
 Пріоритетами в роботі лісового господарства України є розробка і реалізація Націо-

нальної лісової стратегії.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 

1. Які лісові пояси виділяють на земній кулі?
2. Які пріоритетні напрямки розвитку лісового господарства в Україні?
3. Чим відрізняється показник лісистості в різних регіонах України?
4. Поясніть необхідність раціонального використання лісових ресурсів.
5. Користуючись картою атласу «Лісове господарство України», визначте обсяг діло-

вої деревини в різних регіонах України.

Використовуючи офіційний сайт Державного агентства лісових ресур-
сів України http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index, знайдіть акту-
альну інформацію про реформування лісового господарства в Україні.
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 розрізняти види мінеральних ресурсів;
 знати найбільші басейни і райони видобутку мінеральних ресурсів у світі та

в Україні;
 розуміти закономірності поширення родовищ і басейнів корисних копалин;
 пояснювати лідерство окремих країн на світових ринках мінеральної сировини;
 оцінювати місце України на світових ринках мінеральної сировини.

ÌІÍÅÐÀËÜÍІ ÐÅÑÓÐÑÈ

Що називають корисними копалинами?
Чим різняться між собою рудні і нерудні корисні копалини?

 Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Ñëîâî
«ðåñóðñ» îçíà÷àє çàïàñ, òîáòî òå, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî â ãîñïîäàð-
ñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíîþ. Ìіíåðàëüíі ðåñóðñè – ìіíåðàëüíі óòâîðåííÿ
îðãàíі÷íîãî і íåîðãàíі÷íîãî ïîõîäæåííÿ. Âîíè óòâîðþþòüñÿ â ëіòîñôåðі, äå
çàãàëîì ìіñòèòüñÿ ïîíàä 200 âèäіâ êîðèñíèõ êîïàëèí. Âîíè є êîðèñíèìè â
íàéðіçíîìàíіòíіøèõ âèäàõ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. Çàëåæíî âіä òîãî, ÿê їõ
âèêîðèñòîâóþòü, ðîçðіçíÿþòü ïàëèâíі, ðóäíі і íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè.

Ïàëèâíі êîðèñíі êîïàëèíè âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïàëèâî äëÿ âèðîáëåííÿ
åíåðãії. Çâіäñè é іíøà íàçâà ïàëèâíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí – åíåðãåòè÷íі,
îñêіëüêè â íèõ çîñåðåäæåíà åíåðãіÿ, ïðèäàòíà äëÿ ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñ-
òàííÿ ëþäèíîþ. Äî ïàëèâíèõ êîïàëèí íàëåæèòü âóãіëëÿ, íàôòà, ïðèðîä-
íèé ãàç, ãîðþ÷і ñëàíöі, òîðô. Çíà÷íîþ ìіðîþ ñàìå çàâäÿêè íèì ëþäñòâî
îòðèìóє åëåêòðîåíåðãіþ, áåíçèí, êåðîñèí, âîäåíü і òåïëîâó åíåðãіþ.

Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî óòâîðåíå ïðèðîäíèì øëÿõîì і íàêîïè÷åíå â íàä-
ðàõ ïëàíåòè âèêîïíå îðãàíі÷íå ïàëèâî íå çäàòíå øâèäêî âіäíîâëþâàòèñÿ
і ïîïîâíþâàòè ñâîї çàïàñè.

Ðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè – öå òàêі, ç ÿêèõ îòðèìóþòü ìåòàëè. Ðóäíі
êîðèñíі êîïàëèíè çàçâè÷àé ïîäіëÿþòü íà ðóäè ÷îðíèõ і êîëüîðîâèõ ìåòà-
ëіâ. Ðóäè ÷îðíèõ ìåòàëіâ – öå çàëіçíà і ìàðãàíöåâà ðóäè. Ãðóïà ðóä êîëüî-
ðîâèõ ìåòàëіâ øèðøà і ïðåäñòàâëåíà àëþìіíієâèìè, òèòàíîâèìè, ìіäíè-
ìè, âîëüôðàìîâèìè, îëîâ’ÿíèìè òà іíøèìè ðóäàìè. Äî ðóä êîëüîðîâèõ
ìåòàëіâ íàëåæèòü òàêîæ ïîëіìåòàëåâà ðóäà, ùî ìіñòèòü âîäíî÷àñ öіëèé
êîìïëåêñ ðіçíèõ ìåòàëіâ: ìіäü, çîëîòî, ñðіáëî, îëîâî òîùî.

Íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè – öå íåìåòàëåâі êîïàëèíè, ÿêі є äîñèòü ðіçíî-
ìàíіòíèìè. Çàãàëîì ãðóïà íåðóäíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí íàëі÷óє áëèçüêî
100 âèäіâ. Єäèíîї, çàãàëüíîïðèéíÿòîї êëàñèôіêàöії íåðóäíèõ êîðèñíèõ
êîïàëèí íåìàє. Àëå çàçâè÷àé ñåðåä íèõ îêðåìî ðîçðіçíÿþòü ðіçíîìàíіòíó

§ 17.  

ÂÈÄÎÁÓÂÍÀ 
ÏÐÎÌÈÑËÎÂІÑÒÜ
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ñèðîâèíó, ÿêó îäåðæóþòü ïіñëÿ ñïåöіàëüíîї îáðîáêè (êàì’ÿíó і êàëіéíó
ñіëü, ôîñôàòè, ñіðêó ñàìîðîäíó, êàîëіí, áðîì, ãðàôіò, éîä, ñëþäà, àçáåñò,
òàëüê òà іí.). Êðіì òîãî, íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè âèêîðèñòîâóþòü ó íà-
òóðàëüíîìó âèãëÿäі ÿê áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè (ïіñêè, ãëèíè, ãðàíіò, ëàáðà-
äîðèò, äіîðèò, âàïíÿê, äîëîìіò, ìàðìóð, ìåðãåëü, òóôè òà іí.). Äî öієї 
ãðóïè êîðèñíèõ êîïàëèí íàëåæàòü òàêîæ і äîðîãîöіííі (êîøòîâíі) òà âè-
ðîáíі êàìåíі òîùî.

 Запаси і ресурсозабезпеченість країн мінеральними ресурсами. 
Íàøà ïëàíåòà ìàє çíà÷íі çàïàñè ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ. Àëå çàïàñè ðіçíèõ
âèäіâ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ íåîäíàêîâі і ïîøèðåíі íåðіâíîìіðíî. Òîìó çàáåç-
ïå÷åíіñòü íèìè îêðåìèõ ðåãіîíіâ ñâіòó і êðàїí äóæå ðіçíà (äèâ. Äîäàòîê 6).

Çàãàëüíîñâіòîâі çàïàñè íàôòè ïåðåâèùóþòü 239 ìëðä òîíí. Îñíîâíі
çàïàñè íàôòè – ïîíàä 47 % ñâіòîâîãî îáñÿãó – çîñåðåäæåíі íà Áëèçüêîìó
Ñõîäі (ìàë. 34). À ñåðåä êðàїí öüîãî ðåãіîíó çàïàñàìè íàôòè ïîìіòíî âè-
ðіçíÿєòüñÿ Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ.

Äðóãå ìіñöå çà çàïàñàìè íàôòè ñåðåä ðåãіîíіâ ïîñіäàє Ïіâäåííà і Öåíò ðàëü-
íà Àìåðèêà (ïîíàä 19 %). Î÷åâèäíèì ëіäåðîì òóò є Âåíåñóåëà, íàô òîâèì
çàïàñàì ÿêîї íåìàє êîíêóðåíòіâ â óñüîìó ñâіòі.

Íà òðåòüîìó ìіñöі – Ïіâíі÷íà Àìåðèêà, íà ÿêó ïðèïàäàє áіëüø ÿê 14 %
ñâіòîâèõ çàïàñіâ íàôòè. Îñíîâíі ïîêëàäè òóò çîñåðåäæåíі â Êàíàäі.

Ùîäî єâðîïåéñüêèõ òà єâðàçіéñüêèõ êðàїí, òî âîíè ìàþòü çàïàñè íàô òè,
÷àñòêà ÿêèõ ñòàíîâèòü ìåíøå íіæ 10 % âіä çàãàëüíîñâіòîâèõ. Ùå ìåíøå
íàô òè â Àôðèöі і çîâñіì її íåáàãàòî â Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîìó ðåãіîíі.

Çàãàëüíîñâіòîâі çàïàñè ïðèðîäíîãî ãàçó ñòàíîâëÿòü 187 òðëí ì3. Ïîäіá íî
äî íàôòè îñíîâíі çàïàñè ïðèðîäíîãî ãàçó òàêîæ çîñåðåäæåíі íà Áëèçüêîìó
Ñõîäі – 43 % ñâіòîâîãî îáñÿãó. Ñàìå â öüîìó ðåãіîíі ðîçòàøîâàíà íàéáà-
ãàòøà íà ïðèðîäíèé ãàç êðàїíà ñâіòó – Іðàí.

×èìàëі çàïàñè ïðèðîäíîãî ãàçó é ó êðàїíàõ Єâðîïè òà Єâðàçії, äå çáåðі-
ãàєòüñÿ ïîíàä 30 % ñâіòîâèõ çàïàñіâ. Ðîñіÿ, ÿêà є ëіäåðîì ó öüîìó ðåãіîíі,
çà çàïàñàìè «áëàêèòíîãî» ïàëèâà ïîñòóïàєòüñÿ ó ñâіòі ëèøå Іðàíó. Çàïàñè 
ïðèðîäíîãî ãàçó â Óêðàїíі âіäíîñíî íåâåëèêі і ñòàíîâëÿòü 600 ìëðä ì3.

Äî ëіäåðіâ íàëåæèòü òàêîæ Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêèé ðåãіîí, ÿêèé âî-
ëîäіє ìàéæå 8,5 % ñâіòîâèõ çàïàñіâ ïðèðîäíîãî ãàçó. Íàéáіëüøі ó öüîìó

Мал. 34. Запаси нафти за регіонами (%, 2015 р.)
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Мал. 35. Запаси природного газу за регіонами (%, 2015 р.)

ðåãіîíі ïîêëàäè âèÿâëåíî â Êèòàї. Ñåðåä ðåãіîíіâ íàéìåíøі çàïàñè ïðè-
ðîäíîãî ãàçó ìàþòü Àôðèêà òà Àìåðèêà (ìàë. 35).

Çàãàëüíîñâіòîâі çàïàñè âóãіëëÿ ñòàíîâëÿòü 892 ìëðä òîíí. Ïðè öüîìó
çàïàñè öüîãî ïàëèâà ðîçïîäіëåíі áіëüø ðіâíîìіðíî ïî ðіçíèõ ðåãіîíàõ
ñâіòó. Íàéáàãàòøі íà âóãіëëÿ íàäðà єâðîïåéñüêèõ òà єâðàçіéñüêèõ êðàїí
ìіñòÿòü 35 % ñâіòîâèõ éîãî çàïàñіâ. Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêèé ðåãіîí âî-
ëîäіє 32 % ñâіòîâîãî îáñÿãó öèõ ðåñóðñіâ, à Ïіâíі÷íà Àìåðèêà – 28 %.
Іíøі ðåãіîíè ñâіòó ìàþòü çíà÷íî ìåíøі ðåñóðñè âóãіëëÿ (ìàë. 36).

Äî íàéáàãàòøèõ íà çàïàñè âóãіëëÿ êðàїí íàëåæàòü ÑØÀ, Ðîñіÿ і Êèòàé.
Çà îáñÿãîì ðîçâіäàíèõ çàïàñіâ âóãіëëÿ Óêðàїíà òàêîæ íàëåæèòü äî îäíієї
ç ïðîâіäíèõ êðàїí ñâіòó.

Ñâіä÷åííÿì íåðіâíîìіðíîãî ðîçïîäіëó ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ є òàêîæ ïî-
êëàäè ðóäíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí. Òàê, ïіäòâåðäæåíі çàïàñè çàëіçíèõ ðóä
ó ñâіòі ñòàíîâëÿòü 190 ìëðä òîíí. Àëå îñíîâíі їõ çàïàñè – 45 % – çîñåðå-
äæåíі â Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîìó ðåãіîíі. Ùîäî êðàїí, òî ç-ïîìіæ іíøèõ
ïîìіòíî âèðіçíÿєòüñÿ çàïàñàìè çàëіçíèõ ðóä Àâñòðàëіÿ. Óêðàїíà ïîñіäàє
îäíå ç ïðîâіäíèõ ó ñâіòі ìіñöü çà çàïàñàìè çàëіçíèõ ðóä (äèâ. Äîäàòîê 6).

Çàãàëüíі çàïàñè ìàðãàíöåâèõ ðóä çíà÷íî ïîñòóïàþòüñÿ çàïàñàì çàëіçíèõ
ðóä і ñòàíîâëÿòü 620 ìëí òîíí. Ïðè öüîìó ìàéæå òðåòèíà âñіõ çàïàñіâ çî-
ñåðåäæåíà â Àôðèöі, ó Ïіâäåííî-Àôðèêàíñüêіé Ðåñïóáëіöі (äèâ. Äîäàòîê 6).

Мал. 36. Запаси вугілля за регіонами (%, 2015 р.)
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Çàãàëüíі ïіäòâåðäæåíі çàïàñè áîêñèòіâ ñÿãàþòü 28 ìëðä òîíí. Îäíàê
áëèçüêî ïîëîâèíè âñіõ çàïàñіâ ìіñòèòüñÿ â Àôðèöі (ó Ãâіíåї) і Àâñòðàëії, à
òàêîæ ó Ïіâäåííіé Àìåðèöі (ó Áðàçèëії) (äèâ. Äîäàòîê 6).

Äîâåäåíі çàïàñè іëüìåíіòіâ (òèòàíîâèõ ðóä) ñòàíîâëÿòü 740 ìëí òîíí.
Àëå îñíîâíі ç íèõ ìіñòÿòüñÿ â ðîäîâèùàõ Êèòàþ, Àâñòðàëії і ÏÀÐ. Çà çà-
ïàñàìè іëüìåíіòіâ âèðіçíÿєòüñÿ ó ñâіòі é Óêðàїíà (äèâ. Äîäàòîê 6).

Ìàéæå ïîëîâèíà çàïàñіâ ìіäі ïðèóðî÷åíà äî íèçêè ðîäîâèù, ùî óòâîðþ-
þòü ñâîєðіäíèé ïîÿñ, ÿêèé òÿãíåòüñÿ âçäîâæ Òèõîîêåàíñüêîãî óçáåðåææÿ
îáîõ Àìåðèê. Ïîêëàäè ìіäі, ÿêі íàëåæàòü ×èëі, íàáàãàòî ïåðåâåðøóþòü
çàïàñè іíøèõ êðàїí íà öåé ìåòàë. Çíà÷íèìè ðåñóðñàìè ìіäі âîëîäіє òàêîæ
Àâñòðàëіÿ. Òðåòє ìіñöå ó ñâіòі çà çàïàñàìè ìіäíèõ ðóä ïîñіäàє ùå îäíà
ïіâäåííîàìåðèêàíñüêà êðàїíà – Ïåðó (äèâ. Äîäàòîê 6).

Çà ïîêëàäàìè îëîâà òà âîëüôðàìó íåìàє ñîáі ðіâíèõ Êèòàé. Öÿ ñàìà
êðàїíà ðàçîì ç Àâñòðàëієþ âîëîäіє âåëè÷åçíèìè ïîêëàäàìè ïîëіìåòà ëі÷-
íèõ ñâèíöþ і öèíêó. ×èìàëі çàïàñè ñâèíöþ і â Ðîñії. À Ïåðó âіäîìà íå
ëèøå ñâîїìè ïîêëàäàìè ñâèíöþ, à é öèíêó. Çà çàïàñàìè çîëîòà ñåðåä іíøèõ
êðàїí âèäіëÿþòüñÿ Àâñòðàëіÿ, Ðîñіÿ і ÏÀÐ.

Òàê ñàìî çìіíþєòüñÿ é ïåðåëіê êðàїí, ùî âèðіçíÿþòüñÿ çàïàñàìè íå-
ðóäíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí. Ó Ìåðòâîìó ìîðі (Іçðàїëü) ìіñòÿòüñÿ íàéáіëüøі
ó ñâіòі ïîêëàäè êàëіéíîї ñîëі. Ìàðîêêî âèçíàíà êðàїíîþ, ùî є íàéáàãàòøîþ
çà çàïàñàìè ôîñôàòіâ. Íàéáіëüøі ïîêëàäè àëìàçіâ óòâîðèëèñÿ â Àâñòðàëії,
à òàêîæ ó òàêèõ àôðèêàíñüêèõ êðàїíàõ, ÿê-îò: Äåìîêðàòè÷íà Ðåñïóáëіêà
Êîíãî òà Áîòñâàíà.

Ðåñóðñè áóäіâåëüíîãî êàìіííÿ, âàïíÿêіâ, ãіïñó, ãëèíè і ïіñêó íàñòіëüêè 
âåëèêі é ïîøèðåíі, ùî îñíîâíèì ïðè îöіíöі ðîäîâèù є íå їõíÿ ïîòóæíіñòü
і ÿêіñòü, à âіäñòàíü äî ñïîæèâà÷à é âàðòіñòü òðàíñïîðòóâàííÿ.

Çà çàïàñàìè íåðóäíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí Óêðàїíà ïîñіäàє îäíå ç ïðîâіä-
íèõ ìіñöü ó ñâіòі. Òàê, ðîäîâèùà ñàìîðîäíîї ñіðêè і îçîêåðèòó â Ïåðåä-
êàðïàòòі – íàéáіëüøі ó ñâіòі. Óêðàїíà òàêîæ áàãàòà çàïàñàìè öåìåíòíîї
ñèðîâèíè і ðіçíîìàíіòíèõ áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ. Çà çàïàñàìè ãðàíіòіâ,
ëàáðàäîðèòіâ (Æèòîìèðñüêà îáëàñòü) Óêðàїíà â Єâðîïі є ïîçà êîíêóðåí-
öієþ. Êðіì òîãî, Óêðàїíà íàëåæèòü äî îäíієї ç ïðîâіäíèõ êðàїí ñâіòó і çà
îáñÿãîì ðîçâіäàíèõ çàïàñіâ êàëіéíèõ ñîëåé.

Óêðàїíà ïîñіäàє äðóãå ìіñöå ó ñâіòі çà êіëüêіñòþ çàïàñіâ áóðøòèíó òà
âіäðіçíÿєòüñÿ íàéâèùèì ó ñâіòі âіäñîòêîì áóðøòèíó þâåëіðíîї ÿêîñòі â
ïîêëàäàõ (24 % ñèðîâèíè). Ïåðåâàãîþ óêðàїíñüêèõ ðîäîâèù є íåâåëèêà
ãëèáèíà çàëÿãàííÿ – 2–3 ì, ùî ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî âіò÷èçíÿíèé
áóðøòèí-ñèðåöü íà 20–40 % äåøåâøå çà êàëіíіíãðàäñüêèé.

Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ïîíÿòòÿ ðåñóðñîçàáåçïå÷åíîñòі є äîñèòü óìîâíèì.
Àäæå çàïàñè åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ âèðàõîâóþòü íå ëèøå â òîííàõ àáî êó-
áîìåòðàõ. ×àñòî âîíè âèçíà÷àþòüñÿ ÷åðåç êіëüêіñòü ðîêіâ, óïðîäîâæ ÿêèõ
ïåâíîãî ðåñóðñó âèñòà÷èòü äëÿ âèðîáíèöòâà åíåðãії íà ñó÷àñíîìó êіëüêіñ-
íîìó ðіâíі. Çâàæàþ÷è íà öå, âóãіëëÿ âèñòà÷èòü ïðèáëèçíî íà 400 ðîêіâ,
íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó – íà 40–50.

Ïîêàçíèê ðåñóðñîçàáåçïå÷åíîñòі çàëåæèòü òàêîæ і âіä òåìïіâ âèêîðèñ-
òàííÿ ïàëèâíèõ ðåñóðñіâ, ÿêі íå çàëèøàþòüñÿ ñòàëèìè. Çà ïðîãíîçàìè, äî
2035 ð. áóäå çáåðіãàòèñÿ âèÿâëåíà ùå ó 1960-òі ðîêè òåíäåíöіÿ: ñïîæèâàííÿ
íàôòè é âóãіëëÿ ó ñâіòі çàãàëîì çíèæóâàòèìåòüñÿ, à ñïîæèâàííÿ ïðèðîä-
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íîãî ãàçó çðîñòàòèìå. Ñåðåä ïðè÷èí òàêîї òåíäåíöії, çîêðåìà, ïðàãíåííÿ
âèêîðèñòîâóâàòè ùîíàéáіëüøå åêîëîãі÷íі âèäè ïàëèâà. Ç îãëÿäó íà öå,
ïåðñïåêòèâíèìè є íåâèêîïíå ïàëèâî (íàïðèêëàä, áіîïàëèâî) і íåòðàäè-
öіéíі äæåðåëà åíåðãії – ãåîòåðìàëüíîї, ñîíÿ÷íîї, âіòðîâîї, åíåðãії ïðèëèâіâї
òîùî. Їõíÿ ÷àñòêà â çàãàëüíîñâіòîâèõ îáñÿãàõ ïåðâèííîї åíåðãії çðîñòå ç
3 % ñüîãîäíі äî 9 % ó 2035 ð.

Îòæå, ðåñóðñîçàáåçïå÷åíіñòü – öå ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ çàïàñàìè ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñіâ і îáñÿãîì їõ âèêîðèñòàííÿ. Âîíà îá÷èñëþєòüñÿ àáî êіëü-
êіñòþ ðîêіâ, íà ÿêі âèñòà÷èòü öèõ ðåñóðñіâ, àáî їõíіìè çàïàñàìè ç ðîçðà-
õóíêó íà äóøó íàñåëåííÿ.

Ó ðіçíèõ êðàїíàõ ñâіòó ìîæóòü áóòè âіäìіííîñòі ùîäî âèêîðèñòàííÿ
ðіçíèõ ðåñóðñіâ. Òàê, îñòàííіìè ðîêàìè â Óêðàїíі ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïîìіòíå
çìåíøåííÿ ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó. Âîíî ïîâ’ÿçàíå íàñàìïåðåä çі
ñïàäîì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà і ìåíøîþ ìіðîþ іç çàõîäàìè ãàçîçàî-
ùàäæåííÿ, ãàçîçàìіùåííÿ òà åíåðãîåôåêòèâíîñòі. Îäíî÷àñíî â Óêðàїíі
ñêîðî÷óєòüñÿ іìïîðò ãàçó. Ïðè öüîìó îñíîâíèì äæåðåëîì іìïîðòó ãàçó
ñòàëè êðàїíè Єâðîñîþçó, ÿêі çíà÷íî çàìіíèëè іìïîðò ãàçó ç Ðîñії.

Г О ЛОВН Е
 Мінеральні ресурси включають у себе паливні, рудні і нерудні корисні копалини.
 Серед паливних ресурсів найбільшими є запаси вугілля, що разом з нафтою та га-

зом зосереджені здебільшого в Північній півкулі.
 Серед рудних копалин найбільші запаси руд чорних металів.
 Нерудні корисні копалини та їхні запаси в окремих регіонах світу і країнах дуже різні.
 Ресурсозабезпеченість – це співвідношення між запасами природних ресурсів і об-

сягом їх використання.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Що є мінеральними ресурсами?
2. Як розрізняють мінеральні ресурси за використанням?
3. Наведіть приклади країн, багатих на рудні корисні копалини.
4. Визначте регіони, що мають найбільші запаси паливних ресурсів.
5. Поясніть, від чого залежить ресурсозабезпеченість країн мінеральними ресурсами.

ÂÈÄÎÁÓÂÀÍÍß
ÏÀËÈÂÍÈÕ ÌІÍÅÐÀËÜÍÈÕ ÐÅÑÓÐÑІÂ

Що називають паливними корисними копалинами?
Чим зумовлена різноманітність паливних корисних копалин?

 Основні закономірності розміщення родовищ паливних ко-
рисних копалин. Ïîøèðåííÿ ïàëèâíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí çóìîâëåíî
íàÿâíіñòþ ïåâíèõ òåêòîíі÷íèõ ñòðóêòóð. Àäæå ïîêëàäè íàôòè, ïðèðîäíî-
ãî ãàçó і âóãіëëÿ çàçâè÷àé ïðèóðî÷åíі äî îñàäîâîãî ÷îõëà ïëàòôîðì (òàê
çâàíèõ, ïëèò), à òàêîæ äî îñàäîâèõ і âóëêàíі÷íèõ âіäêëàäіâ îáëàñòåé
ñêëàä÷àñòîñòі. Òåêòîíі÷íі çàïàäèíè, ñêëàäåíі îñàäîâèìè ïîðîäàìè, óòâî-
ðåííÿ ÿêèõ ñóïðîâîäæóâàëîñÿ íàêîïè÷åííÿì і çáåðåæåííÿì ó ïîêëàäàõ

§ 18.  
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âóãëåâîäíіâ, íàçèâàþòü íàôòîãàçîíîñíèìè áàñåéíàìè. Ïîäåêóäè òàêі áà-
ñåéíè ÷àñòêîâî âêðèòі ìîðñüêèìè âîäàìè, òîæ äåÿêі ðîäîâèùà íèíі є, ïî
ñóòі, ìîðñüêèìè.

Òàê, âñåñâіòíüîâіäîìèé íàôòîãàçîíîñíèé áàñåéí Ïåðñüêîї çàòîêè
ïðèóðî÷åíèé äî òåêòîíі÷íîї çàïàäèíè íà ñòèêó Àðàâіéñüêîї ïëàòôîðìè і 
Àëüïіéñüêî-Ãіìàëàéñüêîї îáëàñòі ñêëàä÷àñòîñòі. Êðèñòàëі÷íèé ôóíäàìåíò
òóò ðîçòàøîâàíèé íà ãëèáèíі â êіëüêà êіëîìåòðіâ ïіä òîâùåþ îñàäîâèõ
ïîðіä, ó ÿêèõ і óòâîðèëèñÿ íàéáіëüøі ó ñâіòі ðîäîâèùà íàôòè òà ãàçó. Ïî-
äіáíèì ÷èíîì ó áàãàòîêіëîìåòðîâèõ îñàäîâèõ òîâùàõ Çàõіäíîñèáіðñüêîї
ïëèòè, ùî ïåðåêðèâàþòü ôóíäàìåíò ìîëîäîї ïëàòôîðìè, óòâîðèëèñÿ і 
âіäî ìі íàôòîãàçîâі ðîäîâèùà Çàõіäíîñèáіðñüêîãî áàñåéíó. Â îñàäîâèõ âіä-
êëàäàõ ïëèòè Àôðèêàíñüêîї ïëàòôîðìè íèçêà íàôòîâèõ і ãàçîâèõ ðîäîâèù
óòâîðèëà Ñàõàðñüêèé íàôòîãàçîíîñíèé áàñåéí. Äî ïðîãèíó Ïіâíі÷íîàìå-
ðèêàíñüêîї ïëàòôîðìè ïðèóðî÷åíèé Çàõіäíîêàíàäñüêèé íàôòîãàçîíîñ-
íèé áàñåéí.

Íàôòîãàçîíîñíèé áàñåéí Ìåêñèêàíñüêîї çàòîêè, ùî є îäíèì ç íàé-
áіëüøèõ ó ÑØÀ,  ðîçòàøîâóєòüñÿ â ìåæàõ ãіãàíòñüêîї çàïàäèíè ìîëîäîї
ïëàòôîðìè (ïëèòè), íàéáіëüø ïðîãíóòà ÷àñòèíà ÿêîї âêðèòà âîäàìè Ìåê-
ñèêàíñüêîї çàòîêè. Â îñàäîâèõ âіäêëàäàõ òåêòîíі÷íèõ çàïàäèí, ÷àñòèíà
ÿêèõ íà äíі Ãâіíåéñüêîї çàòîêè áіëÿ çàõіäíèõ áåðåãіâ Àôðèêè, òàêîæ ðîç-
òàøîâàíі ÷èñëåííі ðîäîâèùà ïàëèâíèõ ðåñóðñіâ, ùî âіäîìі ÿê íàôòîãàçî-
íîñíèé áàñåéí Ãâіíåéñüêîї çàòîêè. Òàê ñàìî ìîðñüêèìè âîäàìè çàéíÿòà
é ïëèòà Єâðîïåéñüêîї ïëàòôîðìè â ðàéîíі Ïіâíі÷íîãî òà Áàëòіéñüêîãî
ìîðіâ, äå óòâîðèâñÿ Ïіâíі÷íîìîðñüêèé íàôòîãàçîíîñíèé áàñåéí. 

Ç ìîëîäîþ Єâðîïåéñüêîþ ïëàòôîðìîþ ïîâ’ÿçàíі íå ëèøå íàôòîãàçîíîñ-
íі, à é âóãіëüíі áàñåéíè. Ëàíöþæîê âóãіëüíèõ áàñåéíіâ, ùî ïðîñòÿãàєòüñÿ
âçäîâæ ïіâíі÷íîãî êðàþ ìîëîäîї Єâðîïåéñüêîї ïëàòôîðìè (ïëèòè), óòâî-
ðþє ñâîєðіäíó «âóãіëüíó âіñü Єâðîïè» – âіä ðîäîâèù Âåëèêîї Áðèòàíії äî
Äîíåöüêîãî âóãіëüíîãî áàñåéíó âêëþ÷íî. Äî íåї, çîêðåìà, íàëåæèòü і 
Âåðõíüîñіëåçüêèé âóãіëüíèé áàñåéí, ùî ðîçòàøîâàíèé ïåðåâàæíî íà òå-
ðèòîðії Ïîëüùі, à òàêîæ ó ×åõії. Äî ïðîãèíó äàâíüîї Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї
ïëàòôîðìè ïðèóðî÷åíèé Ëüâіâñüêî-Âîëèíñüêèé âóãіëüíèé áàñåéí, ðîçòà-
øîâàíèé íà òåðèòîðії Óêðàїíè. Ó âіäêëàäàõ îñàäîâèõ ïîðіä äàâíіõ Êèòàé-
ñüêîї òà Іíäîñòàíñüêîї ïëàòôîðì ðîçòàøîâàíі ðîäîâèùà âóãіëüíèõ áàñåé-
íіâ Êèòàþ òà Іíäії.

Ç îñàäîâèìè âіäêëàäàìè îáëàñòåé ñêëàä÷àñòîñòі ïîâ’ÿçàíі îäíі ç íàé-
áіëüøèõ ó ñâіòі Êàðàãàíäèíñüêèé âóãіëüíèé áàñåéí, ùî â Êàçàõñòàíі, і 
Êóçíåöüêèé êàì’ÿíîâóãіëüíèé áàñåéí â Ðîñії. Òàê ñàìî îñàäîâèì âіäêëà-
äàì îáëàñòі ñêëàä÷àñòîñòі çîáîâ’ÿçàíèé ñâîїì óòâîðåííÿì Àïïàëàöüêèé
êàì’ÿíî âóãіëüíèé áàñåéí ó ÑØÀ òà âóãіëüíèé áàñåéí íà ñõîäі Àâñòðàëії.

 Видобування вугілля, нафти і природного газу. Çà ïðîãíîçàìè, äî
2020 p. êіëüêіñòü âèëó÷åíîї ó ñâіòі ç íàäð ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè íåâïèííî
áóäå çðîñòàòè. Çàãàëîì âèäîáóòîê ïàëèâíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí çáіãàєòüñÿ
ç їõíіì ðîçòàøóâàííÿì, õî÷à îêðåìі êðàїíè (ÿê-îò, ÑØÀ) ïðàãíóòü «çàêîí-
ñåðâóâàòè» («ïðèòðèìóâàòè») ñâîї ðåñóðñè. Íàòîìіñòü âîíè âèêîðèñòîâó-
þòü ïåðñïåêòèâíі ðîäîâèùà çà êîðäîíîì. Іíøà ñèòóàöіÿ â äåÿêèõ ìàëî-
ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ, ÿêі ïîêè íå â çìîçі ïðèñòóïèòè äî ïîâíîìàñøòàáíîãî
îñâîєííÿ ñâîãî ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó.
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Ïàëèâíі ðåñóðñè íèíі çàáåçïå÷óþòü
ïîíàä 90 % ñóìàðíîãî ñïîæèâàííÿ åíåð-
ãії ó ñâіòі. Ïðè öüîìó ñâіòîâà åíåðãåòèêà
ïðîäîâæóє áàçóâàòèñÿ íà òðüîõ îñíîâíèõ
«êîïàëèíàõ» – íàôòі, ãàçі é âóãіëëі.

Íàôòà, ÿê і ðàíіøå, ïðîäîâæóє çà-
ëèøàòèñÿ îñíîâíèì âèäîì ïàëèâíèõ
ðåñóðñіâ. Íà íàôòó ïðèïàäàє 33 % ñâіòî-
âîãî ñïîæèâàííÿ åíåðãії. 

Çàãàëîì ó ñâіòі çà ðіê âèäîáóâàþòü
áëèçüêî 4,4 ìëðä òîíí íàôòè (ìàë. 37).
Îñòàííіì ÷àñîì ñâіòîâèé âèäîáóòîê íà-
ôòè çáіëüøóâàâñÿ øâèäøèìè òåìïàìè,
íіæ ñïîæèâàííÿ. Îñîáëèâó ðîëü ó çðîñ-
òàííі çàãàëüíèõ îáñÿãіâ âèäîáóòêó âіäі-
ãðàëè òàêі êðàїíè, ÿê Іðàê і Ñàóäіâñüêà 
Àðàâіÿ, à òàêîæ Áðàçèëіÿ, Ðîñіÿ, Âåëèêà
Áðèòàíіÿ і Êàíàäà. Óòіì, ÿêùî ïîðіâíþ-
âàòè ùîðі÷íі îáñÿãè, òî íàéáіëüøå âèäîáóâàє íàôòè Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ. Äî
îáñÿãіâ її âèäîáóòêó íàáëèæàþòüñÿ ÑØÀ. Òðåòє ìіñöå çà âèäîáóòêîì íàô òè
ó ñâіòі ïîñіäàє Ðîñіÿ.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñåáå ïîâíîþ ìіðîþ ïàëèâíèìè ðåñóðñàìè êðàїíè ç
íåäîñòàòíіìè ðåñóðñàìè іìïîðòóþòü (ââîçÿòü) ïàëèâî ç êðàїí, ùî ìàþòü
íàäëèøêè öüîãî ïàëèâà. Âîäíî÷àñ êðàїíè, áàãàòі íà ïàëèâî, åêñïîðòóþòü
(âèâîçÿòü) éîãî íàäëèøêè äî іíøèõ êðàїí.

Íàéáіëüøèì ó ñâіòі åêñïîðòåðîì íàôòè ñåðåä ðåãіîíіâ є Áëèçüêèé Ñõіä,
äå îñíîâíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè öüîãî âèäó ïàëèâà є êðàїíè, ùî ðîçâèâà-
þòüñÿ, – Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, Іðàê, ÎÀÅ, Êóâåéò. Â Єâðàçії îñíîâíèé åêñ-
ïîðòåð – öå Ðîñіÿ. Â Àôðèöі äî îñíîâíèõ êðàїí-åêñïîðòåðіâ íàôòè íàëå-
æàòü ïåðåäóñіì Íіãåðіÿ òà Àíãîëà. Ó Ïіâäåííіé òà Öåíòðàëüíіé Àìåðèöі
ëіäåðîì ç åêñïîðòó íàôòè є Âåíåñóåëà, à â Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі – Êàíàäà.

Ïåðåëіê êðàїí – іìïîðòåðіâ íàôòè âèãëÿäàє äåùî іíàêøå. Àäæå ðåãіî-
íîì, ùî іìïîðòóє íàéáіëüøå íàôòè, є êðàїíè Єâðîïè. Çàçâè÷àé îñíîâíèìè
ñïîæèâà÷àìè є åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíі êðàїíè – Íіìå÷÷èíà, Іòàëіÿ, Іñïàíіÿ,
Íіäåðëàíäè òà іí. Àëå ñâіòîâèìè êðàїíàìè-ëіäåðàìè ç îáñÿãó іìïîðòó íàôòè
є ÑØÀ і Êèòàé. Ïîðÿä ç Êèòàєì ÷èìàëèì іìïîðòîì íàôòè âèðіçíÿþòüñÿ é
äåÿêі іíøі êðàїíè Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîãî ðåãіîíó – Іíäіÿ òà ßïîíіÿ.

Íà ïðèðîäíèé ãàç ïðèïàäàє 24 % ñâіòîâîãî ñïîæèâàííÿ ïåðâèííîї
åíåðãії. Ïîäіáíî äî íàôòè, óïðîäîâæ îñòàííіõ ðîêіâ ñâіòîâèé âèäîáóòîê
ïðèðîäíîãî ãàçó òàêîæ çðîñòàâ øâèäøå, íіæ ñïîæèâàííÿ. Íàéáіëüøå
çðîñòàííÿ âèäîáóòêó ãàçó ñïîñòåðіãàëîñÿ â Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі, â Àôðèöі,
à òàêîæ â Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîìó ðåãіîíі. Ñåðåä êðàїí ëіäåðàìè ùîäî
çðîñòàííÿ âèäîáóòêó ãàçó є ÑØÀ, Іðàí і Íîðâåãіÿ. Íàòîìіñòü ó êðàїíàõ
Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ìàëî ìіñöå ïàäіííÿ âèðîáíèöòâà öüîãî ïðèðîäíîãî
ïàëèâà. Òàê ñàìî çíèæåííÿ âèäîáóòêó ãàçó âіäáóëîñÿ і â Ðîñії.

Çàãàëîì ðі÷íèé âèäîáóòîê ïðèðîäíîãî ãàçó ó ñâіòі ñòàíîâèòü 3,5 òðëí ì3.
Íàéáіëüøå ãàçó âèäîáóâàþòü ÑØÀ (ìàë. 38). Âіä íèõ ïîìіòíî âіäñòàє Ðîñіÿ.
Âîíà, ó ñâîþ ÷åðãó, âèïåðåäæàє çà âèäîáóòêîì ãàçó Іðàí, ùî çà öèì ïî-
êàçíèêîì ïîñіäàє òðåòє ìіñöå ó ñâіòі.

Мал. 37. Світовий 
видобуток нафти за регіонами 

(млн т, 2015 р.)
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1. США 
2. Росія
3. Іран 

4. Катар 
5. Канада

6. Китай
7. Норвегія

8. Саудівська Аравія
9. Алжир

10. Індонезія

687,6
604,8

166
158

154
117

108,7
103,0

78,6
70,4

Мал. 38. Топ-10 найбільших газовидобувних країн у 2015 р. (млрд м3)3

Íàéáіëüøèìè ó ñâіòі êðàїíàìè – åêñïîðòåðàìè ïðèðîäíîãî ãàçó є Ðîñіÿ,
Êàòàð, Íîðâåãіÿ і Êàíàäà. Íàòîìіñòü іìïîðòóþòü ãàçó íàéáіëüøå ßïîíіÿ,
Íіìå÷÷èíà, ÑØÀ і Êèòàé.

Â Óêðàїíі çà ðіê âèäîáóâàþòü 17 ìëðä ì3 ãàçó (äèâ. Äîäàòîê) і îáñÿãè
éîãî îñòàííіì ÷àñîì ñêîðî÷óþòüñÿ. Іíòåíñèâíà åêñïëóàòàöіÿ íàéáіëüøèõ
ïîêëàäіâ íàôòè і ãàçó â 1970-õ ðîêàõ ïðèçâåëà äî òîãî, ùî íèíі, ìàþ÷è
äîñòàòíüî âåëèêі çàïàñè íàôòè і ãàçó, Óêðàїíà çà ðіâíåì âèäîáóòêó çíà÷íî
ïîñòóïàєòüñÿ êðàїíàì ç ïîðіâíÿíî áëèçüêèìè äî íåї çàïàñàìè. Ïàäіííÿ
ðіâíÿ âèäîáóòêó íàôòè і ãàçó çíà÷íî ïîâ’ÿçàíå ç âè÷åðïàííÿì íàéáіëüøèõ
і äîáðå ðîçðîáëþâàíèõ ðîäîâèù. Іíòåíñèâíèé âèäîáóòîê âóãëåâîäíіâ ïðè-
çâîäèòü äî íåâèïðàâäàíî çíà÷íèõ âòðàò ñèðîâèíè â íàäðàõ і äî ïåðåä÷àñíîãî
âèñíàæåííÿ ðîäîâèùà. Ñàìå òàê, ç ìåòîþ íåãàéíîãî êîðîòêî÷àñíîãî çèñêó,
âèäîáóâàëèñü íàôòà і ãàç іç óêðàїíñüêèõ ðîäîâèù â îñòàííі 20–25 ðîêіâ
іñíóâàííÿ ÑÐÑÐ. Â óìîâàõ ñüîãîäåííÿ öі íåãàòèâíі òåíäåíöії ùå áіëüøå
çàãîñòðèëèñÿ.

Íèíі â Óêðàїíі äåôіöèòíèìè є і íàôòà, і ãàç. Ïîòðåáà â íàôòі çàäîâîëü-
íÿєòüñÿ íà 8 %, ó ãàçі – íà 22 %. Ïîíàä 80 % âèäîáóòêó íàôòè і ãàçó â
Óêðàїíі ïðèïàäàє íà Ñõіäíèé (Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêèé) íàôòîãàçîíîñíèé
ðåãіîí. Íàéáіëüøèìè ãàçîâèìè ðîäîâèùàìè є Øåáåëèíñüêå, Çàõіäíîõðåñ-
òèùåíñüêå і Єôðåìіâñüêå; íàôòîâèìè – Ëåëÿêіâñüêå, Ãëèíñüêî-Ðîçáèøіâ-
ñüêå; íàôòîãàçîâèìè – Ãíіäèíöіâñüêå, Êà÷àíіâñüêå, ßáëóíіâñüêå. Ââàæà-
þòüñÿ ïåðñïåêòèâíèìè ùîäî ãàçó і íàôòè ãëèáèííі äіëÿíêè çåìíîї êîðè
òà ïіäâîäíі íàäðà ×îðíîãî ìîðÿ. Ïåðñïåêòèâíèìè ùîäî ãàçó є äіëÿíêè 
×îðíîãî ìîðÿ íà ãëèáèíàõ 700–750 ì.

Âóãіëëÿ ÿê ïàëèâî çà çíà÷èìіñòþ ïîñòóïàєòüñÿ ëèøå íàôòі. ×àñòêà
âóãіëëÿ ó ñâіòîâîìó ñïîæèâàííі åíåðãії íèíі ñòàíîâèòü òðîõè áіëüøå íіæ
29 %. Ñëіä çàçíà÷èòè, ùî, íà ïðîòèâàãó íàôòі і ãàçó, ðîëü âóãіëëÿ ó ñâіòі
ïîñòóïîâî çíèæóєòüñÿ і ãëîáàëüíèé éîãî âèäîáóòîê ïàäàє. Çàãàëîì ó ñâіòі
çà ðіê âèäîáóâàþòü 3,8 ìëðä òîíí. Íàéáіëüøå çíèæåííÿ âèäîáóòêó öüîãî
âèäó ïàëèâà ñïîñòåðіãàєòüñÿ ó ÑØÀ, Іíäîíåçії, Êèòàї.

Êðàїíàìè, ùî íàéáіëüøå âèäîáóâàþòü âóãіëëÿ, íèíі є Êèòàé, ÑØÀ òà
Іíäіÿ. Íàéáіëüøèìè ó ñâіòі êðàїíàìè-åêñïîðòåðàìè âóãіëëÿ є Іíäîíåçіÿ,
Àâñòðàëіÿ, Ðîñіÿ і ÑØÀ. Íàéáіëüøå іìïîðòóþòü âóãіëëÿ Êèòàé, ßïîíіÿ,
Іíäіÿ і Ïіâäåííà Êîðåÿ.



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 2 2

89

Ïîïðè çíà÷íі çàïàñè âóãіëëÿ â Óêðàїíі, îñòàííіì ÷àñîì éîãî âèäîáóâà-
þòü çà ðіê äåäàëі ìåíøå. Ó 2015 ð. – ëèøå ïîíàä 16 ìëí ò, à â 2012 ð.
îáñÿãè âèäîáóòêó ñÿãàëè 38 ìëí ò. Äîíåäàâíà Óêðàїíà âõîäèëà äî ñâіòîâîї
äåñÿòêè êðàїí – ëіäåðіâ ç âèäîáóòêó âóãіëëÿ. Ïðîòå ñüîãîäíі âîíà ïîñіäàє
ëèøå 14-òå ìіñöå ó ñâіòі. Äîíåöüêèé áàñåéí є îñíîâíèì ó âóãіëüíіé ïðî-
ìèñëîâîñòі Óêðàїíè. Òà ó çâ’ÿçêó ç ïîäіÿìè íà Äîíáàñі âèäîáóòîê ðіçêî
çìåíøèâñÿ (çà 2014 ð. íà 60 %). Àäæå ÷èìàëî îñíîâíèõ öåíòðіâ âèäîáóò-
êó áàñåéíó îïèíèëèñÿ íà íå ïіäêîíòðîëüíіé Óêðàїíі òåðèòîðії.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

означення на контурній карті найбільших басейнів видобутку
ам’яного вугілля, нафти і природного газу.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Користуючись сайтами Міністерства енергетики і вугільної промисловості
України, а також Державної служби геології та надр України, визначте про-
блеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шель-
фі Чорного й Азовського морів.

Г О ЛОВН Е
 Паливні корисні копалини зосереджені здебільшого в осадовому чохлі платформ, а

також в осадових і вулканічних відкладах областей складчастості.
 Глобальний видобуток нафти і природного газу зростає, натомість вугілля – падає.
 Найбільшим у світі експортером нафти серед регіонів є Близький Схід, а імпорте-

ром – країни Європи.
 Найбільшим у світі експортером та імпортером природного газу і вугілля серед регі-

онів є країни Європи та Євразії.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 

1. Назвіть і укажіть на карті найбільші басейни нафти і природного газу.
2. Наведіть приклади найбільших експортерів нафти, природного газу, кам’яного вугілля.
3. Які країни світу імпортують нафту, природний газ, кам’яне вугілля?
4. Які регіони світу є найбільшими імпортерами паливних ресурсів?
5. Поясніть закономірності поширення родовищ і басейнів корисних копалин.

Добути викопне паливо на Донбасі непросто. Адже поклади вугілля тут
характеризуються складними гірничо-геологічними умовами розробки.
Шари вугілля малопотужні, значно обводнені й насичені небезпечним 
для життя шахтарів газом, крім того залягають на великій глибині. Як 
наслідок, Україна поступається більшості провідних вуглевидобувних 
країн світу за економічними показниками вугледобувного виробництва.
Зважаючи на це, є при хильники закриття більшості збиткових шахт.
Проте багато фахівців вважають, що потрібна модернізація і відроджен-
ня вуглевидобування в Україні.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
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ÂÈÄÎÁÓÂÀÍÍß ÌÅÒÀËІ×ÍÈÕ ÐÓÄ

Що називають рудними корисними копалинами?
 У яких районах України зосереджені рудні корисні копалини?

 Закономірності поширення рудних корисних копалин. Ðóäíі
êîðèñíі êîïàëèíè, ùî óòâîðþþòüñÿ â ðåçóëüòàòі îñòèãàííÿ ìàãìè ó òðі-
ùèíàõ çåìíîї êîðè, ïðèóðî÷åíі äî ìàãìàòè÷íèõ і ìåòàìîðôі÷íèõ ãіðñüêèõ
ïîðіä. Òàêі ïîðîäè ïîøèðåíі â ðàéîíàõ âèõîäó ôóíäàìåíòó ïëàòôîðì
(ó êðèñòàëі÷íèõ ùèòàõ), à òàêîæ ó ãîðàõ çі ñëіäàìè âóëêàíі÷íèõ ïðîöåñіâ.

Îäíі ç íàéáàãàòøèõ ðóäíèõ ðàéîíіâ ñâіòó – Êàíàäñüêèé ùèò Ïіâíі÷íî-
àìåðèêàíñüêîї ïëàòôîðìè (ÑØÀ, Êàíàäà) і Áðàçèëüñüêèé ùèò Ïіâäåííî-
àìåðèêàíñüêîї ïëàòôîðìè (Áðàçèëіÿ), à òàêîæ Êèòàéñüêà (Êèòàé) òà Іíä î-
ñòàíñüêà (Іíäіÿ) ïëàòôîðìè. Ó âіäêëàäàõ öèõ òåêòîíі÷íèõ ñòðóêòóð çîñå-
ðåäæåíі âåëèêі çàïàñè ÿê ÷îðíèõ, òàê і êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ.

Ó ìåòàìîðôі÷íèõ âіäêëàäàõ Àôðèêàíñüêîї ïëàòôîðìè, íà êîðäîíі Çàì-
áії і Äåìîêðàòè÷íîї Ðåñïóáëіêè Êîíãî, óòâîðèëàñÿ ñìóãà ðîäîâèù ìіäíèõ
ðóä – «ìіäíèé ïîÿñ» Àôðèêè.

Îñîáëèâіñòþ ïîøèðåííÿ áîêñèòіâ є òå, ùî їõ óòâîðåííÿ ïîâ’ÿçàíå ç ïðî-
öåñàìè ôіçèêî-õіìі÷íîãî âèâіòðþâàííÿ â óìîâàõ âîëîãîãî òðîïі÷íîãî êëі-
ìàòó. Òîìó áëèçüêî ïîëîâèíè âñіõ çàïàñіâ çíàõîäÿòüñÿ â Àôðèöі (ó Ãâіíåї)
і Àâñòðàëії, à òàêîæ ó Ïіâäåííіé Àìåðèöі (ó Áðàçèëії).

Íà êðàéíüîìó ñõîäі Єâðàçії, äå â ìåçîçîї òåêòîíі÷íі ðóõè ñóïðîâîäæó-
âàëèñÿ âóëêàíіçìîì і ïîòóæíèìè âèëèâàìè ëàâ, óòâîðèëàñÿ íèçêà ðîäî-
âèù, âіäîìà ÿê âîëüôðàìîâî-îëîâ’ÿíèé ïîÿñ Àçії. Âіí ïðîñòÿãàєòüñÿ
âçäîâæ óçáåðåææÿ Òèõîãî îêåàíó ÷åðåç ïіâäåíü Êèòàþ, Áіðìó, Òàїëàíä,
Ìàëàéçіþ òà Іíäîíåçіþ. Òóò çîñåðåäæåíі ñâіòîâі çàïàñè îëîâà і âîëüôðàìó.

Ç äàâíіì âóëêàíіçìîì ïîâ’ÿçàíå óòâîðåííÿ áàãàòèõ ïîêëàäіâ êîëüîðî-
âèõ ìåòàëіâ â Àíäàõ. Óçäîâæ òèõîîêåàíñüêîãî óçáåðåææÿ â ìàãìàòè÷íèõ
і ìåòàìîðôі÷íèõ ïîðîäàõ íà òåðèòîðії çäåáіëüøîãî Êîëóìáії і Ïåðó ïðîñòÿ-
ãà єòüñÿ ùå îäèí ðóäíèé ïîÿñ – îëîâ’ÿíèé. Ìіäíèé ïîÿñ Àíä ïðåäñòàâëåíèé
áàãàòèìè ïîêëàäàìè ìіäі íà òåðèòîðії ïåðåäóñіì ×èëі і Ïåðó.

Â Óêðàїíі ç ìåòàìîðôіçîâàíèìè äàâíіìè ïîðîäàìè ïîâ’ÿçàíі âåëèêі ïî-
êëàäè çàëіçíèõ ðóä (Êðèâîðіçüêèé áàñåéí, Êðåìåí÷óöüêå і Áіëîçåðñüêå 
ðîäîâèùà), íіêåëþ (Ïîáóçüêå, Äåðåíþñüêå і Ëèïîâåíüêіâñüêå ðîäîâèùà),
òèòàíó (Ñàìîòêàíñüêå, Ñòðåìèãîðîäñüêå ðîäîâèùà), óðàíó (Ìі÷óðіíñüêå,
Âàòóòіíñüêå ðîäîâèùà). Ç ÿâèùàìè âóëêàíіçìó і âèêèäàìè ãàðÿ÷îї âîäè
òðіùèíàìè çåìíèõ íàäð ïîâ’ÿçàíі ñâèíöåâî-öèíêîâі ðóäè Çàêàðïàòòÿ
(Áåðåãіâñüêå, Áåãàíñüêå і Ìóæіїâñüêå ðîäîâèùà). Â îñàäîâèõ âіäêëàäàõ
ïðîãèíó Óêðàїíñüêîãî ùèòà (Ïðè÷îðíîìîðñüêîї çàïàäèíè) óòâîðèëèñÿ ïî-
êëàäè Íіêîïîëüñüêîãî ìàðãàíöåâîãî áàñåéíó – îäíîãî ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі.
Ñêëàäàєòüñÿ ç Íіêîïîëüñüêîãî і Âåëèêîòîêìàöüêîãî ðîäîâèù.

 Видобування руд чорних металів. Ðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè ïîäіëÿ-
þòüñÿ íà ðóäè ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ. Çà ìàñøòàáàìè âèäîáóòêó é 
ïåðåðîáêè ïåðøå ìіñöå íàëåæèòü ÷îðíèì ìåòàëàì (çàëіçî, ìàðãàíåöü).

§ 19.  
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Çàëіçíі ðóäè – ïðèðîäíі ìіíåðàëüíі óòâîðåííÿ ç óìіñòîì çàëіçà â òàêèõ
êіëüêîñòÿõ, çà ÿêèõ éîãî åêîíîìі÷íî âèãіäíî âèäîáóâàòè. Çàëіçíà ðóäà є
îñíîâíîþ ñèðîâèíîþ äëÿ ìåòàëóðãіéíîї ïðîìèñëîâîñòі – âèïëàâêè ñòàëі,
÷àâóíó òà âèðîáíèöòâà ïðîêàòó.

Îñíîâíèé âèäîáóòîê çàëіçíîї ðóäè – ïîíàä 70 % çàãàëüíîñâіòîâîãî âè-
äîáóòêó ïðèïàäàє íà Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêèé ðåãіîí. Îäíàê ëåâîâó ÷àñò-
êó öüîãî âèäîáóòêó çàáåçïå÷óє Êèòàé. Àâñòðàëіÿ, ùî ïîñіäàє äðóãå ìіñöå
ó ñâіòі çà âèäîáóòêîì çàëіçíîї ðóäè, ïîìіòíî ïîñòóïàєòüñÿ Êèòàþ. Òðåòіì
íàéáіëüøèì âèðîáíèêîì çàëіçíîї ðóäè є Áðàçèëіÿ. Óêðàїíà ïîñіäàє îäíå ç
ïðîâіäíèõ ó ñâіòі ìіñöü çà âèäîáóòêîì çàëіçíèõ ðóä (ìàë. 39).

Ìàðãàíöåâі ðóäè, ÿêі ïîñòà÷àþòü äóæå âàæëèâèé êîìïîíåíò äëÿ ïіä-
âèùåííÿ ÿêîñòі ñòàëі, òàêîæ äîñèòü ïîøèðåíі. Àëå ðîäîâèù öèõ ðóä,
ïðèäàòíèõ äëÿ ïðîìèñëîâîї ðîçðîáêè, íå òàê óæå é áàãàòî, і çîñåðåäæåíі
âîíè ó êіëüêîõ êðàїíàõ ñâіòó. Ïіâäåííî-Àôðèêàíñüêà Ðåñïóáëіêà âïåâíåíî
ëіäèðóє çà âèäîáóòêîì ìàðãàíöåâîї ðóäè. Òóò âèäîáóâàþòü ïîíàä 1/3 її
ñâіòîâîãî îáñÿãó. ×èìàëî її âèäîáóâàþòü òàêîæ ó Êèòàї òà Áðàçèëії. Óêðà-
їíà є îäíèì çі ñâіòîâèõ ëіäåðіâ çà çàïàñàìè ìàðãàíöåâîї ðóäè, ïîñòóïàþ-
÷èñÿ çà öèì ïîêàçíèêîì ëèøå ÏÀÐ. Ïîðіâíÿíî çíà÷íèì ó íàøіé êðàїíі є
òàêîæ і âèäîáóòîê öієї ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè (ìàë. 40).

 Видобування руд кольорових металів. Ó íîâèõ íàóêîєìíèõ âè-
ðîáíèöòâàõ äåäàëі áіëüøîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü êîëüîðîâі ìåòàëè.

Àëþìіíіé, ùî çàñòîñîâóєòüñÿ і ÿê êîíñòðóêöіéíèé ìåòàë, і â åëåêòðîòåõ-
íіöі, âèäîáóâàþòü ïåðåâàæíî ç áîêñèòіâ. Òóò éîãî âìіñò äîñÿãàє 40–45 %,
à â іíøèõ ðóäàõ âіí íå ïåðåâèùóє 20 %.

Ëіäåðîì ùîäî âèäîáóòêó àëþìіíієâîї ðóäè є Àâñòðàëіÿ. Ñåðåä êðàїí, ùî
є ïðîâіäíèìè çà âèäîáóòêîì áîêñèòіâ, òàêîæ Êèòàé і Áðàçèëіÿ. Óêðàїíà,
ÿêіé íå âèñòà÷àє âëàñíèõ àëþìіíієâèõ ðóä, іìïîðòóє áîêñèòè ç áëèçüêîãî
òà äàëåêîãî çàðóáіææÿ.

Òèòàí ïî÷àëè çàñòîñîâóâàòè ïіçíіøå , íіæ àëþìіíіé, àëå íèíі âіí ïðàê-
òè÷íî íåçàìіííèé â àâіàöіéíіé òà àåðîêîñìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі. Âèäîáóâà-
þòü éîãî çàçâè÷àé ç іëüìåíіòіâ, íàéáіëüøèé âèäîáóòîê ÿêèõ çäіéñíþþòü
Êèòàé, Àâñòðàëіÿ і ÏÀÐ (ìàë. 41).
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Мал. 40. Лідери з видобутку 
марганцевої руди (тис. т, 2015 р.)
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Мал. 41. Лідери з видобутку 
ільменітів  (тис. т, 2015 р.)
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Мал. 42. Лідери з видобутку 
мідної руди (тис. т, 2015 р.)

Ç âàæêèõ ìåòàëіâ íàéáіëüøå âèêîðèñòîâóþòü ìіäü. Çàâäÿêè ñâîїì óíі-
êàëüíèì âëàñòèâîñòÿì (âèñîêà åëåêòðîïðîâіäíіñòü, õіìі÷íà ñòіéêіñòü,
ïëàñòè÷íіñòü) öåé ìåòàë âèêîðèñòîâóþòü ó ðіçíèõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñ-
òі – åëåêòðîòåõíі÷íіé, ìàøèíîáóäóâàííі, áóäіâåëüíіé, õàð÷îâіé і õіìі÷íіé
ãàëóçÿõ. ×èëі є áåççàïåðå÷íèì ëіäåðîì ùîäî âèäîáóòêó ìіäі. ×èìàëî âè-
äîáóâàє ìіäі é Êèòàé, ÿêîìó ïîñòóïàєòüñÿ Ïåðó, ùî ïîñіäàє òðåòє ìіñöå ó
ñâіòі (ìàë. 42).

Òàêі ìåòàëè, ÿê îëîâî і âîëüôðàì, çàçâè÷àé є ñóïóòíèêàìè. Çà âèäîáóò-
êîì îëîâà òà âîëüôðàìó ïîìіòíî âèðіçíÿєòüñÿ Êèòàé. Öÿ êðàїíà âèäîáóâàє
ïîíàä 80 % âіä ñâіòîâîãî îáñÿãó âîëüôðàìó і ïîíàä òðåòèíó âèäîáóòîãî ó
ñâіòі îëîâà. Ñåðåä іíøèõ êðàїí âèðіçíÿþòüñÿ çà âèäîáóòêîì âîëüôðàìó
ïåðåäóñіì Â’єòíàì, Ðîñіÿ і Êàíàäà. Çà âèäîáóòêîì îëîâà äî ëіäåðіâ íàëåæàòü
Іíäîíåçіÿ, Áіðìà, Ïåðó. Íàéáіëüøå ó ñâіòі âèäîáóâàþòü ïîëіìåòàëі÷íèõ ðóä
ñâèíöþ і öèíêó Àâñòðàëіÿ і Êèòàé.

Àâñòðàëіÿ, Ðîñіÿ і ÏÀÐ ÷èìàëî âèäîáóâàþòü çîëîòà, àëå ñâіòîâèì ëіäåðîì
ç âèäîáóòêó äîðîãîöіííîãî ìåòàëó є Êèòàé (490 ò íà ðіê). ÏÀÐ âèðіçíÿ-
єòüñÿ òàêîæ і âèäîáóòêîì ïëàòèíè (125 ò íà ðіê).

Г О ЛОВН Е
 Рудні корисні копалини приурочені здебільшого до магматичних і метаморфічних

гірських порід.
 Одні з найбагатших рудних районів світу – щити давніх платформ, а також гірські

області зі слідами вулканічних процесів.
 Серед рудних копалин за масштабами видобутку перше місце належить рудам чор-

них металів.
 Китай та Австралія вирізняються серед інших країн обсягами видобутку чорних і

кольорових металів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Назвіть країни з найбільшими обсягами видобутку руд чорних металів.
2. Визначте, на які руди кольорових металів багаті Китай та Австралія.
3. Яка країна найбагатша на дорогоцінні метали?
4. Поясніть, де і чому утворилися найбільші басейни та райони видобування руд ме-

талів.
5. Оцініть місце України у світовому обсязі видобутку рудних корисних копалин.



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 2 2

93

ÂÈÄÎÁÓÂÀÍÍß ІÍØÈÕ ÂÈÄІÂ
ÏÐÈÐÎÄÍÎЇ ÑÈÐÎÂÈÍÈ

Що називають нерудними корисними копалинами?
На які нерудні корисні копалини багата Україна?

Íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè є äóæå ðіçíîìàíіòíèìè і ðîçïîâñþäæåíі ïî-
âñþäíî ÿê íà ïëàòôîðìàõ, òàê і â îáëàñòÿõ ñêëàä÷àñòîñòі.

 Видобування нерудної сировини. Ñåðåä ðіçíîìàíіòíèõ âèäіâ ñèðî-
âèíè íàéâіäîìіøîþ éìîâіðíî є êàì’ÿíà ñіëü (ãàëіò). Öå îñàäîâà ãіðñüêà
ïîðîäà, ÿêà âèêîðèñòîâóєòüñÿ â õàð÷îâіé і õіìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі. Âîíà є
îñíîâíèì äæåðåëîì ïîâàðåíîї ñîëі, à òàêîæ ÿê ñèðîâèíà äëÿ âèðîáíèöòâà
õëîðó, ñîëÿíîї êèñëîòè òîùî.

Ñâіòîâі êîíòèíåíòàëüíі ðåñóðñè ñîëі âåëè÷åçíі, à âìіñò ñîëі â îêåàíі
ïðàêòè÷íî íåâè÷åðïíèé. І ìàéæå êîæíà êðàїíà ìàє ñâîї âëàñíі çàïàñè
ãàëіòó. Îäíàê çà îáñÿãàìè âèäîáóòêó ëіäåðàìè є Êèòàé, ÑØÀ òà Іíäіÿ.
Óêðàїíà íàëåæèòü äî ïðîâіäíèõ êðàїí ñâіòó çà âèäîáóòêîì öієї ñèðîâèíè
(ìàë. 43).

Äîáðå âіäîìі ÿê ñèðîâèíà é êàëіéíі ñîëі – îñíîâà äëÿ âèðîáíèöòâà ìі-
íåðàëüíèõ äîáðèâ. Êàëіéíі ðîäîâèùà і áàñåéíè âèÿâëåíі â ìåæàõ óñіõ
êîíòèíåíòіâ, çà âèíÿòêîì Àíòàðêòèäè. Çà äåÿêèìè îöіíêàìè, ñâіòîâі çà-
ïàñè êàëіþ ïåðåâèùóþòü 10 ìëðä òîíí. Íàéáàãàòøà êàëіéíèìè ñîëÿìè
êðàїíà – Êàíàäà – є âîäíî÷àñ і íàéáіëüøèì âèðîáíèêîì öієї ñèðîâèíè
(ìàë. 44).

Ïîïðè çíà÷íі çàïàñè êàëіéíèõ ñîëåé â Óêðàїíі, їõíіé âèäîáóòîê ÷åðåç
åêîíîìі÷íі ïðîáëåìè çìåíøèâñÿ ç ïî÷àòêó 1990-õ ðîêіâ, à ç 2007 ð. éîãî
âèðîáíèöòâî âçàãàëі çóïèíåíî.

Мал. 43. Лідери з видобутку 
камʼяної солі (тис. т, 2016 р., за даними 

Mineral commodity summaries)
солей (тис. т, 2016 р., за даними 

Mineral commodity summaries)

§ 20.  
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Історія географії 

Ôîñôàòè òàêîæ âèêîðèñòîâóþòü ÿê ñèðîâèíó äëÿ âèðîáíèöòâà ìіíå-
ðàëüíèõ äîáðèâ. Êðіì òîãî, ôîñôàòè øèðîêî çàñòîñîâóþòü ó âèðîáíèöòâі
ìèéíèõ ðå÷îâèí. Âåëèêі ôîñôàòíі ðåñóðñè âèÿâëåíі íà êîíòèíåíòàëüíîìó
øåëüôі é ó ãіðñüêèõ õðåáòàõ íà äíі Àòëàíòè÷íîãî і Òèõîãî îêåàíіâ. Ïîíàä
70 % ñâіòîâîãî îáñÿãó ôîñôàòіâ ðîçòàøîâàíî â Àôðèöі, ó Ìàðîêêî. Àëå çà âè-
äîáóâàííÿì öÿ êðàїíà ïîñіäàє ëèøå äðóãå ìіñöå, îñêіëüêè íàéáіëüøèì âè-
ðîáíèêîì ôîñôàòіâ є Êèòàé. ×èìàëі îáñÿãè öієї ñèðîâèíè âèäîáóâàþòü і ÑØÀ.

Òàêà ñèðîâèíà, ÿê ñіðêà, ó ïðèðîäі òðàïëÿєòüñÿ ó âіëüíîìó ñòàíі – òàê
çâàíà ñàìîðîäíà ñіðêà. Ïðîòå çíà÷íî ÷àñòіøå âîíà ïðåäñòàâëåíà ó çâ’ÿ çà-
íîìó ñòàíі, òîáòî ó âèãëÿäі ðіçíèõ ñïîëóê (çàëіçíèé êîë÷åäàí, ïіðèò òà іí.).
Ñіðêó çàñòîñîâóþòü ïåðåâàæíî â õіìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі äëÿ âèðîáíèöòâà
ñіð÷àíîї êèñëîòè, ñèíòåòè÷íîãî âîëîêíà, ñіð÷èñòèõ áàðâíèêіâ, äèìíîãî
ïîðîõó, ó ãóìîâіé ïðîìèñëîâîñòі, òàêîæ ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, ôàð-
ìàöåâòèöі òîùî.

Íàéáіëüøå ñіðêè âèäîáóâàþòü Êèòàé, ÑØÀ і Ðîñіÿ. Â Óêðàїíі, ïî äіáíî
äî êàëіþ, âèäîáóòîê ñіðêè âïðîäîâæ îñòàííіõ ðîêіâ ÷åðåç åêîíîìі÷íі ïðî-
áëåìè áóëî çóïèíåíî.

Êàîëіí – ãëèíà áіëîãî êîëüîðó, óòâîðþєòüñÿ âíàñëіäîê âèâіòðþâàííÿ
ìåòàìîðôі÷íèõ ïîðіä. Ñëóæèòü ñèðîâèíîþ êåðàìі÷íîãî і ãîí÷àðíîãî âè-
ðîáíèöòâà, іäå íà âèãîòîâëåííÿ ôàðôîðîâèõ і ôàÿíñîâèõ âèðîáіâ. Êàîëіí 
òàêîæ çàñòîñîâóþòü ó ïàïåðîâіé ïðîìèñëîâîñòі.

Êàîëіí óïåðøå áóâ âèÿâëåíèé â Êèòàї, 
äå ùå â äàâíèíó іñíóâàëî âèðîáíèöòâî
ïîðöåëÿíè. І ñüîãîäíі Êèòàé є îäíèì ç
îñíîâíèõ âèðîáíèêіâ êàîëіíó. Çà âèäî-
áóòêîì öієї ñèðîâèíè âіí ïîñòóïàєòüñÿ
ëèøå ÑØÀ òà Іíäії (ìàë. 45). Ó çíà÷íèõ
îáñÿãàõ âèäîáóâàє êàîëіí і Óêðàїíà (Âå-
ëèêî-Ãàäîìіíåöüêå ðîäîâèùå ó Âіííèöü-
êіé òà Æèòîìèðñüêіé îáëàñòÿõ і Áіëÿ-
їâñüêå ðîäîâèùå, ùî â Çàïîðіçüêіé îá-
ëàñòі).

Áðîì ìàє øèðîêå çàñòîñóâàííÿ â íàé-
ðіçíîìàíіòíіøèõ ñôåðàõ – ó õіìії, ó òåõ-
íіöі, ó ìåäèöèíі, ïðè âèðîáíèöòâі çáðîї. 
Áðîì òðàïëÿєòüñÿ ïåðåâàæî â ìîðñüêіé 

Найімовірніше, що перше знайомство людини із сіллю відбулося на узбережжі 
теплих морів або лиманів, де на мілководді морська вода інтенсивно випаро-
вувалась під дією високих температур і вітру, а в осаді накопичувалася сіль. 
Технологія виробництва солі полягала в тому, що соляну ропу витягали кін-
ським приводом із шахт, що звалися «криниці», або «вікна», і були досить 
глибо кими – 60–90 м. Витягнуту суровицю виливали у спеціальний резер-
вуар – творило, звідки вона через отвори стікала в нижній резервуар – кадіб, 
а з останнього по системі ринв подавалася в дерев’яні вежі. Тут її розливали 
по великих нанвах і черінях – сковородах з площею від 5 до 30–40 м, на яких
вона виварювалася.
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Мал. 45. Лідери з видобутку каоліну 
(тис. т, 2016 р., за даними Mineral 

commodity summaries)
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âîäі, à òàêîæ ó ïіäçåìíèõ âîäàõ. Éîãî íàéáіëüøі çàïàñè ðîçòàøîâàíі íà
Áëèçüêîìó Ñõîäі, ó Ìåðòâîìó ìîðі. Ñàìå êðàїíè öüîãî ðåãіîíó – Іçðàїëü òà
Éîðäàíіÿ – íàéáіëüøå é âèäîáóâàþòü öієї ñèðîâèíè (ìàë. 46). Äî ïðîâіä-
íèõ êðàїí çà âèäîáóòêîì áðîìó íàëåæèòü òàêîæ Óêðàїíà.

Ãðàôіò, ÿêèé øèðîêî ïðåäñòàâëåíèé ó ìåòàìîðôі÷íèõ ïîðîäàõ, ìàє
óíіêàëüíі âëàñòèâîñòі. Òîìó éîãî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèãîòîâëåííÿ åëåê-
òðîäіâ, ðіçíèõ íàãðіâàëüíèõ åëåìåíòіâ, ñèíòåòè÷íèõ àëìàçіâ, ñòðèæíіâ
îëіâöіâ. Ó ñóìіøі ç ìіíåðàëüíîþ îëèâîþ éîãî âèêîðèñòîâóþòü ÿê ìàñòèëî
äëÿ ìàøèí, ùî ïðàöþþòü çà ïіäâèùåíèõ òåìïåðàòóð, òà іí.

Íàéáіëüøå âèäîáóâàþòü ãðàôіòó Êèòàé, Іíäіÿ, Áðàçèëіÿ (ìàë. 47). Óêðà-
їíà ïîñіäàє ïî÷åñíå ìіñöå ñåðåä іíøèõ ïðîâіäíèõ êðàїí ñâіòó çà îáñÿãàìè
âèäîáóòêó ãðàôіòó.

 Видобуток будівельних матеріалів. Íàéóæèâàíіøèìè áóäіâåëüíè-
ìè ìàòåðіàëàìè є ãëèíà, ïіñîê, êàìіíü. Ïîøèðåíі âîíè ïîâñþäíî, à їõíі
çàïàñè íàäçâè÷àéíî âåëèêі.

Íàéáàãàòøі çàïàñè ãëèíè ó ÑØÀ, ÿêі 
ðàçîì ç Êèòàєì є íàéáіëüøèìè âèðîá-
íèêàìè ãëèíè. Çà îáñÿãàìè âèäîáóòîї
ãëèíè âèðіçíÿєòüñÿ òàêîæ Ãðåöіÿ. ÑØÀ 
є òàêîæ î÷åâèäíèì ëіäåðîì і ç âèäîáóòêó 
ïіñêó.

Ó çàãàëüíîìó îáñÿçі íåðóäíèõ êîðèñ-
íèõ êîïàëèí Óêðàїíè áіëüøà ÷àñòèíà 
ïðèïàäàє ñàìå íà áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè – 
ãëèíè, ïіñêè òà áóäіâåëüíèé êàìіíü. 
Óêðàїíà, çîêðåìà, íàëåæèòü äî ïðîâіä-
íèõ êðàїí ñâіòó çà âèäîáóòêîì ãëèíè 
(çîêðåìà, áåíòîíіòîâîї) (ìàë. 48).
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Мал. 48. Лідери з видобутку глини 
(тис. т, 2016 р., за даними Mineral 

commodity summaries)

Мал. 46. Лідери з видобутку брому 
(тис. т, 2016 р., за даними Mineral 

commodity summaries)
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Мал. 47. Лідери з видобутку графіту 
(тис. т, 2016 р., за даними Mineral 

commodity summaries
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 Видобуток дорогоцінного і виробного каменю. Ðîäîâèùà їõ ïî-
øèðåíі íà çåìíіé êóëі íåðіâíîìіðíî. Äåÿêі ðåãіîíè, çîêðåìà Àôðèêà,
Àçіÿ, Àìåðèêà і Àâñòðàëіÿ, îñîáëèâî áàãàòі íà öі íåðóäíі êîðèñíі êîïàëè-
íè. Îñíîâíèé âèäîáóòîê äîðîãîöіííîãî êàìåíþ âіäáóâàєòüñÿ â åêîíîìі÷íî 
âіäñòàëèõ êðàїíàõ.

Îñîáëèâèé іíòåðåñ âèêëèêàþòü àëìàçè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèãî-
òîâëåííÿ àáðàçèâíèõ і ðіçàëüíèõ іíñòðóìåíòіâ, ïðè áóðіííі, â þâåëіðíіé
ñïðàâі. Îãðàíîâàíèé àëìàç (äіàìàíò) óæå áàãàòî äåñÿòèëіòü є íàéïîïóëÿð-
íіøèì і äîðîãèì äîðîãîöіííèì êàìåíåì. Âàãó àëìàçіâ âèìіðþþòü êàðàòà-
ìè (1 êàðàò äîðіâíþє ïðèáëèçíî 200 ìã).

Ðîäîâèùà àëìàçó ïðèóðî÷åíі äî ðàéîíіâ äàâíüîãî âóëêàíіçìó, çàçâè÷àé
äî ìàãìàòè÷íèõ і ìåòàìîðôі÷íèõ ïîðіä äàâíіõ ïëàòôîðì. Íàéáіëüøå âè-
äîáóâàþòü àëìàçіâ êðàїíè, íà òåðèòîðії ÿêèõ ïîøèðåíі îñíîâíі ïîêëàäè
öüîãî êàìåíþ. Ëіäåðîì çà âèäîáóòêîì àëìàçіâ є Ðîñіÿ, Äåìîêðàòè÷íà Ðåñ-
ïóáëіêà Êîíãî і Àâñòðàëіÿ.

Â Óêðàїíі â îñòàííє äåñÿòèðі÷÷ÿ ñòàâñÿ çíà÷íèé ïðîðèâ ó ïîøóêàõ
àëìà çіâ, ÿêі, çîêðåìà, âèÿâëåíі íà Óêðàїíñüêîìó ùèòі і â ìåæàõ Ñêіô-
ñüêîї ïëèòè.

Ç âóëêàíі÷íèìè ïîðîäàìè ïîâ’ÿçàíі ðîäîâèùà ñìàðàãäіâ, ÿêі âèäîáóâà-
þòü çäåáіëüøîãî â Êîëóìáії і Çàìáії. Ïîäіáíå ìіñöå óòâîðåííÿ ìàþòü і
äîðîãîöіííі òîïàçè, çà âèäîáóòêîì ÿêèõ âèðіçíÿþòüñÿ Ðîñіÿ, Áðàçèëіÿ і
Óêðàїíà.

Ïîêëàäè îäíîãî ç íàéâіäîìіøèõ äîðîãîöіííèõ êàìåíіâ – ðóáіíó ïðè-
óðî÷åíі äî ìåòàìîðôі÷íèõ ïîðіä. Îñíîâíі öåíòðè éîãî âèäîáóòêó – Ì’ÿíìà, 
Òàїëàíä, Øðі-Ëàíêà і Òàíçàíіÿ.

Áóðøòèí (ÿíòàð) ìàє îðãàíîãåííå ïî õîäæåííÿ. Áëèçüêî 90 % áóðøòè-
íó âè äî áóâàþòü ó Ðîñії, ó Êàëіíіíãðàäñüêіé îáëàñòі. Â Óêðàїíі ïðîáëåìîþ
є íåëåãàëüíèé âèäîáóòîê áóðøòèíó, ùî ìàє íåãàòèâíі åêîëîãі÷ íі і ñîöіàëüíî-
åêîíîìі÷íі íàñëіäêè. Íåçàêîííà ðîçðîáêà áóðøòèíó çìåíøóє éîãî çàïàñè
ÿê ìіíіìóì íà 30 ò ùîðі÷íî ïðè çàãàëüíèõ çàïàñàõ â 1500 ò.

Г О ЛОВН Е
 Серед нерудних корисних копалин найбільші обсяги видобутку припадають на буді-

вельні матеріали.
 Україна за обсягами видобутку окремих видів нерудних корисних копалин належить

до провідних країн світу.
 Україна через економічні причини зупинила видобування окремих видів нерудних

корисних копалин.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Назвіть країни, що вирізняються обсягами видобутку різноманітної нерудної си-

ровини.
2. Які країни найбільше видобувають будівельних матеріалів?
3. Визначте нерудні корисні копалини, за якими Україна належить до провідних країн

світу.
4. Видобуток яких нерудних корисних копалин, попри їх значні запаси, зупинено в

Україні? 
5. Поясніть лідерство окремих країн (за вибором) на світових ринках мінеральної си-

ровини.



Розділ 3 Розділ  3 

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÒÀ ÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß 
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ÌÅÒÀËÓÐÃІÉÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ÕІÌІ×ÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ,
ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÄÅÐÅÂÈÍÈ, ÏÀÏÅÐÓ

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÌÀØÈÍ
І ÓÑÒÀÒÊÓÂÀÍÍß

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÒÊÀÍÈÍ,
ÎÄßÃÓ, ÂÇÓÒÒß

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÕÀÐ×ÎÂÈÕ
ÏÐÎÄÓÊÒІÂ, ÍÀÏÎЇÂ
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ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ 
ÒÀ ÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß 
ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐÃІЇ

 розрізняти основні типи електростанцій;
 знати країни, що є найбільшими виробниками та споживачами електроенергії;
 пояснювати розміщення енергогенерувальних потужностей в Україні;
 уміти визначати шляхи енергозбереження в Україні, у світі;
 характеризувати перспективи використання різних джерел енергії в Україні, ухарактеризувати перспективи використання різних джерел енергії в Україні у

світі.

ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÒÀ ЇЇ ÇÍÀ×ÅÍÍß

Де розташовані основні світові центри видобутку вугілля?
Які є основні показники водних ресурсів?

 Значення електроенергії. Åëåêòðè÷íà åíåðãіÿ… Áåç ïåðåáіëüøåííÿ
ôàíòàñòè÷íå ñëîâîñïîëó÷åííÿ! Àäæå çà íèì ïîñòàþòü îñâіòëåíі é òåïëі
îñåëі, ïðàöþþ÷і çàâîäè і øàõòè, ñïîâíåíі êîìôîðòó çàâäÿêè ñó÷àñíіé îðã-
òåõíіöі і ïîáóòîâіé òåõíіöі ðîáî÷і ìіñöÿ, «ïðîïèñàíі» íèíі â êîæíіé ñіì’ї
òåëåâіçîðè, ïîïóëÿðíèé Іíòåðíåò, çâè÷íі «ìåøêàíöі» âåëèêèõ ìіñò – ãîìіí êі
âàãîíè ìåòðî і òðîëåéáóñè òà òðàìâàї, ñòðіìêі ïîòÿãè çàëіçíèöü…

Óñå öå ÿê і áàãàòî іíøîãî, âèãîòîâèëè ôàõіâöі ç íàéðіçíîìàíіòíіøèõ
ñôåð ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі. Óòіì, óñі ñôåðè îá’єäíóє îäíå – åëåêòðè÷íà åíåð-
ãіÿ. Її çíèêíåííÿ áóêâàëüíî îçíà÷àòèìå çóïèíêó ñó÷àñíîãî ðèòìó æèòòÿ.
Îñü ÷îìó êîæíà äåðæàâà, ó òîìó ÷èñëі é Óêðàїíà, ïіêëóєòüñÿ ïðî âëàñíó
åíåðãåòè÷íó íåçàëåæíіñòü, ðîçâèâàþ÷è åëåêòðîåíåðãåòèêó.

Åëåêòðîåíåðãåòèêà є ïðîâіäíîþ ñêëàäîâîþ åíåðãåòèêè, ÿêà çàáåçïå÷óє 
âèðîáíèöòâî, ïåðåäàâàííÿ é âèêîðèñòàííÿ åëåêòðè÷íîї åíåðãії äëÿ ïîòðåá
ãîñïîäàðñòâà, à òàêîæ ïîáóòó íàñåëåííÿ. Âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðãії
çäіéñíþþòü ïåðåäóñіì òåïëîâі, ãіäðî- òà àòîìíі åëåêòðîñòàíöії, à òàêîæ
іíøі åëåêòðîñòàíöії, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü âіòðîâó, ñîíÿ÷íó, ãåîòåðìàëüíó
é іíøі âèäè åíåðãіé. Ïðè öüîìó âñі òåõíі÷íі çàñîáè çàçâè÷àé îá’єäíóþòüñÿ
â єäèíó àâòîìàòèçîâàíó і öåíòðàëіçîâàíî êåðîâàíó åëåêòðîåíåðãåòè÷íó
ñèñòåìó ëіíіÿìè åëåêòðîïåðåäà÷ – ËÅÏ.

 Типи електростанцій. Òåïëîâі åëåêòðîñòàíöії (ÒÅÑ) – öå ñòàíöії, äåї
âíàñëіäîê ñïàëþâàííÿ ðіçíèõ âèäіâ ïàëèâà (âóãіëëÿ, ãàçó, íàôòè, òîðôó,
ãîðþ÷èõ ñëàíöіâ) âèðîáëÿєòüñÿ òåïëîâà åíåðãіÿ, ÿêà çà äîïîìîãîþ ñïåöі-
àëüíîãî îáëàäíàííÿ ïåðåòâîðþєòüñÿ íà åëåêòðè÷íó åíåðãіþ.

Ïåðåâàãè ÒÅÑ ïåðåä іíøèìè òèïàìè åëåêòðîñòàíöіé ó òîìó, ùî âè ðîá-
íè öòâî åëåêòðîåíåðãії íà íèõ íå çàçíàє ñåçîííèõ êîëèâàíü. Äî òîãî æ 

§ 21. Å
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áóäіâ íèöòâî ÒÅÑ îáіéäåòüñÿ äåøåâøå, íіæ áóäіâíèöòâî ÃÅÑ àáî ÀÅÑ.
Âîäíî÷àñ åíåðãіÿ, ùî âèðîáëÿєòüñÿ íà ÒÅÑ, є äîðîãîþ, à ñàìі òåïëîâі
ñòàíöії äàþòü ÷èìàëî âіäõîäіâ.
Є äâà òèïè ÒÅÑ – êîíäåíñàöіéíі і òåïëîåëåêòðîöåíòðàëі (ÒÅÖ). Ïåðøі

íàçèâàþòüñÿ òàê òîìó, ùî ó íèõ âіäïðàöüîâàíà â òóðáіíі ïàðà íàäõîäèòü
äî êîíäåíñàòîðà і âіääàє òåïëî îõîëîäæóþ÷іé âîäі (íàïðèêëàä, ç ðі÷êè).
Êîíäåíñàöіéíі åëåêòðîñòàíöії âèðîáëÿþòü òіëüêè åëåêòðîåíåðãіþ, çàáåç-
ïå÷óþ÷è íåþ âåëèêèé ðàéîí êðàїíè. Çâàæàþ÷è íà öå, їõ іíêîëè íàçèâà-
þòü äåðæàâíі ðàéîííі åëåêòðîñòàíöії – ÄÐÅÑ, ÿêі çàçâè÷àé ðîçìіùóþòüñÿ
â ðàéîíàõ âèäîáóòêó ïàëèâà і ïîáëèçó ðі÷îê, ùî äàþòü âîäó äëÿ îõîëî-
äæåííÿ. Öå åêîíîìі÷íî âèãіäíî, îñêіëüêè ïåðåâîçèòè ïàëèâî â äåêіëüêà
ðàçіâ äîðîæ÷å, íіæ ïåðåäàâàòè åëåêòðîåíåðãіþ.

Íà âіäìіíó âіä ÄÐÅÑ, òåïëîåëåêòðîöåíòðàëі âèðîáëÿþòü îäíî÷àñíî
åëåêòðè÷íó і òåïëîâó åíåðãіþ (ãàðÿ÷ó âîäó àáî ïàðó), ÿêó ñïðÿìîâóþòü
òðóáàìè äëÿ îáіãðіâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíêіâ òà ïіäïðèєìñòâ. Ðàäіóñ äії
ÒÅÖ çàçâè÷àé ñòàíîâèòü äî 35 êì. Îòæå, ÒÅÖ ðîçòàøîâóþòü ïîáëèçó âå-
ëèêèõ ìіñò, ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ, ÿêі âîíè çàáåçïå÷óþòü åëåêòðî-
åíåðãієþ òà òåïëîì.

Àòîìíі åëåêòðîñòàíöії (ÀÅÑ) ÿê ïàëèâî âèêîðèñòîâóþòü óðàíîâі ії
ïëóòîíієâі ðóäè. Ïåðåâàãîþ ðîçâèòêó àòîìíîї åíåðãåòèêè є òå, ùî ÀÅÑ
ñïîæèâàþòü âіäíîñíî íåâåëèêі îáñÿãè ïàëèâà (äåêіëüêà âàãîíіâ çà ðіê) і,
íà âіäìіíó âіä ÒÅÑ, ïðàêòè÷íî íå âèäіëÿþòü â àòìîñôåðó õіìі÷íèõ çàáðóä-
íþâà÷іâ. Äî òîãî æ àòîìíі ñòàíöії çàçâè÷àé ïðàöþþòü ñòàáіëüíî, çàáåçïå-
÷óþ÷è ñòàëå íàäõîäæåííÿ åëåêòðîåíåðãії. ÀÅÑ íåðіäêî ðîçìіùóþòü òàì,
äå ïîòðіáíà åëåêòðîåíåðãіÿ, àëå íåìàє іíøèõ äæåðåë ñèðîâèíè àáî їõ äóæå
ìàëî. Îòæå, íå âèïàäêîâî â ìàéáóòíüîìó ÀÅÑ ëèøàòèìóòüñÿ êëþ÷îâèì
äæåðåëîì åëåêòðîåíåðãії ó ñâіòі і êіëüêіñòü їõ çðîñòàòèìå.

Óòіì ìàéáóòíє àòîìíîї åíåðãåòèêè âèçíà÷àòèìå é òàêå íàäçâè÷àéíî
âàæëèâå ïèòàííÿ, ÿê ñòóïіíü íàäіéíîñòі ÀÅÑ. Ùå îäíієþ ïðîáëåìîþ àòîìíîї
åëåêòðîåíåðãåòèêè є ïîõîâàííÿ é óòèëіçàöіÿ âіäõîäіâ ÀÅÑ. Âîíè çáåðіãàþòü
ðàäіîàêòèâíіñòü óïðîäîâæ ñîòåíü ðîêіâ, à òîìó ïîòðåáóþòü ñïå öіàëüíèõ
ñõîâèù, ÿêі ïîãëèíàþòü ðàäіàöіþ.

Ãіäðîåëåêòðîñòàíöії (ÃÅÑ) âèðîáëÿþòü åëåêòðè÷íó åíåðãіþ çà äîïî-ї
ìîãîþ âîäè. Ãіäðîåëåêòðîñòàíöії, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü äëÿ її îäåðæàííÿ,
äàþòü íàéäåøåâøó (ó 4–8 ðàçіâ ïîðіâíÿíî ç âèðîáëåíîþ íà ÒÅÑ і ÀÅÑ).
Àäæå âåëèêі çàòðàòè íà áóäіâíèöòâî
ÃÅÑ êîìïåíñóþòüñÿ òèì, ùî çà äæåðåëî
åíåðãії – âîäó – íå ñïëà÷óþòü. Ïðîòå
ÃÅÑ çàâäàþòü ïîìіòíîї øêîäè äîâêіëëþ
÷åðåç çìіíó êëіìàòó і ðі÷êîâîãî ñòîêó,
çàòîïëåííÿ âåëè÷åçíèõ ïëîù çåìåëü і 
çàáðóäíåííÿ âîäè ó âîäîñõîâèùàõ.

Ç ìåòîþ ìàêñèìàëüíîãî âèêîðèñòàí-
íÿ ãіäðîåíåðãії ðі÷îê íà ðі÷êàõ áóäó-
þòüñÿ íå îêðåìі ÃÅÑ, à êàñêàäè òàêèõ
ñòàíöіé. Âîäíî÷àñ ñòâîðþþòüñÿ âîäî-
ñõîâèùà äëÿ ðåãóëþâàííÿ ñòîêó ðі÷êî-
âèõ âîä (ìàë. 49).

Мал. 49. Найпотужнішу у світі ГЕС 
споруджено в Китаї на р. Янцзи
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Мал. 50. Сонячна електростанція Андасол у південній Іспанії –
одна з найбільших у світі

Óñі ãіäðîåëåêòðîñòàíöії âèêîðèñòîâóþòü ïåðåâàæíî â ïåðіîä íàéáіëüøîãî 
ñïîæèâàííÿ åíåðãії. Ùîá êðàùå âèêîðèñòàòè ãіäðîåíåðãіþ, ïîáëèçó ÃÅÑ
áóäóþòü ãіäðîàêóìóëÿöіéíі åëåêòðîñòàíöії (ÃÀÅÑ). Âîíè ïðèçíà÷åíі äëÿ
ïåðåêà÷óâàííÿ âîäè ç íèæíüîãî áàñåéíó íà ïåâíó âèñîòó ó âåðõíє âîäî-
ñõîâèùå, äå âîíà íàêîïè÷óєòüñÿ àáî àêóìóëþєòüñÿ (âіä ëàò. accumulatio –
íàêîïè÷åííÿ). Òàê, ÃÀÅÑ çàçâè÷àé ïðàöþþòü, êîëè ïîïèò íà åíåðãіþ íåâå-
ëèêèé, íàïðèêëàä óíî÷і. Ïіä ÷àñ æå íàéáіëüøèõ (ïіêîâèõ) íàâàíòàæåíü âîäà
ïðîïóñêàєòüñÿ, íàâïàêè, ó íèæíіé áàñåéí і  êðóòèòü äîäàòêîâі òóðáіíè ÃÀÅÑ.

 Використання відновлюваних джерел енергії. Їõíіé ïîøóê çóìîâ-
ëåíèé çðîñòàííÿì ìàñøòàáіâ âèêîðèñòàííÿ åëåêòðè÷íîї åíåðãії і âîäíî÷àñ
çàãîñòðåííÿì ïðîáëåì îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ç îãëÿäó íà
öå, ðîçðîáëÿþòüñÿ åêîëîãі÷íî ÷èñòіøі ñïîñîáè âèêîðèñòàííÿ íåïàëèâíîї
âіäíîâëþâàíîї åíåðãії – ñîíÿ÷íîї, âіòðîâîї, ãåîòåðìàëüíîї, åíåðãії õâèëü,
åíåðãії áіîãàçó, ïðèïëèâіâ і âіäïëèâіâ òîùî.

Íàéïåðñïåêòèâíіøîþ є ñîíÿ÷íà åíåðãåòèêà, õî÷à âîíà ùå é íå íàáóëà
ñïðàâæíüîãî ïðîìèñëîâîãî âèêîðèñòàííÿ. Öå çóìîâëåíî òèì, ùî ñó÷àñíі
ñîíÿ÷íі åëåêòðîñòàíöії (ÑÅÑ) ïіñëÿ çàõîäó ñîíöÿ ìîæóòü âèðîáëÿòè åíåð-
ãіþ ëèøå 3–4 ãîäèíè, äî òîãî æ ñïîðóäæåííÿ ÑÅÑ äóæå äîðîãî êîøòóє
(ìàë. 50).

Îäíèì ç íàéäàâíіøèõ âіäîìèõ ñïîñîáіâ âèäîáóâàííÿ åíåðãії ç íàâêî ëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà, ùî áóëî âіäîìå ùå â äàâíі ÷àñè, є âèêîðèñòàííÿ åíåðãії
âіòðó. Âіòåð є îäíèì ç âіäíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðãії, òîìóâіòðîåíåðãåòèêà, 
ÿêà âèðîáëÿє åëåêòðîåíåðãіþ çà äîïîìîãîþ âіòðîâèõ åëåêòðîñòàíöіé (ÂÅÑ),
ñüîãîäíі àêòèâíî ðîçâèâàєòüñÿ ó ñâіòі.

Ãåîòåðìàëüíà åíåðãåòèêà âèêîðèñòîâóє äëÿ âèðîáíèöòâà åëåêòðî åíåð-
ãії ãåîòåðìàëüíі ðåñóðñè – çàïàñè òåïëà â íàäðàõ Çåìëі.

 Паливно-енергетичний баланс. Çàçâè÷àé òàê íàçèâàþòü ñïіââіäíîøåííÿ
âèäîáóòêó ðіçíèõ âèäіâ ïàëèâà і âèðîáëåíîї åíåðãії (ïðèáóòîê) òà їõíє
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âèêîðèñòàííÿ â ãîñïîäàðñòâі (âèòðàòè). Äëÿ ðîçðàõóíêó ïàëèâíî-åíåðãå-
òè÷ íîãî áàëàíñó ðіçíі âèäè ïàëèâà ïåðåâîäÿòü â óìîâíå ïàëèâî.

Ïіä ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèì áàëàíñîì òàêîæ ðîçóìіþòü ñïіââіäíîøåííÿ
ðіçíîãî âèäó ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ ó çàãàëüíîìó ñïîæèâàííі
âïðîäîâæ ïåâíîãî ÷àñó íà ïåâíіé òåðèòîðії. Îñîáëèâîñòі ñòðóêòóðè òàêîãî
áàëàíñó çàëåæàòü âіä çàïàñіâ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ, їõ êàëîðіé íî-
ñòі, ìîæëèâîñòåé âèêîðèñòàííÿ, ïîòî÷íèõ çàòðàò íà äîáóâàííÿ. Íà ïіäñòàâі
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó ïðèéìàєòüñÿ âèñíîâîê ùîäî äîñòàòíüîї
àáî íåäîñòàòíüîї êіëüêîñòі ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ, ùîäî ìîæëèâî-
ñòі їõ åêñïîðòó àáî ïîòðåáè іìïîðòó òîùî.

Ñüîãîäíі áëèçüêî 80 % åíåðãії, ùî ñïîæèâàєòüñÿ, çàáåçïå÷óєòüñÿ
ïàëèâíèìè  ðåñóðñàìè (íàôòà, âóãіëëÿ і ãàç). Îäíàê äî ñåðåäèíè ïîòî÷íîãî
ñòîëіòòÿ ó ñòðóêòóðі ñâіòîâîãî ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó â ïåðñïåêòèâі
î÷іêóþòüñÿ çìіíè. Ïåðåäóñіì ÷àñòêà åíåðãії, ÿêà âèðîáëÿєòüñÿ çà їõ âèêî-
ðèñòàííÿ, çìåíøèòüñÿ äî 70 %. Ïîïðè çáåðåæåííÿ ïðîâіäíîї ðîëі ïàëèâíèõ
ðåñóðñіâ ìіæ íèìè âіäáóäåòüñÿ ïåðåðîçïîäіë íà êîðèñòü ïðèðîäíîãî ãàçó,
ÿêèé ñòàíå îñíîâíèì ðåñóðñîì. Ïðè öüîìó âóãіëëÿ çàëèøàòèìåòüñÿ ñåðåä
îñíîâíèõ äæåðåë åíåðãії ëèøå çà óìîâ âèðіøåííÿ ïèòàííÿ çàáðóäíåííÿ
ïîâіòðÿ, ÿêå âіäáóâàєòüñÿ ïðè éîãî ñïàëþâàííі. Ùîäî âіäíîâëþâàíèõ
äæåðåë åíåðãії, òî íà íèõ ïðèïàäàòèìå áëèçüêî 10 % óñієї åíåðãії. Òàêà
ñàìî ðîëü âіäâîäèòüñÿ é ãіäðîåíåðãåòèöі. Äåùî ìåíøå ñòàíîâèòèìå ÷àñòêà
àòîìíîї åíåðãåòèêè, ðîëü ÿêîї óñå æ òàêè çðîñòàòèìå.

Г О ЛОВН Е
 Електроенергетика забезпечує виробництво, передавання й використання елект-

ричної енергії для потреб народного господарства, а також побуту населення.
 Електроенергетика поділяється на різні галузі – теплоенергетику, гідроенергетику і

атомну енергетику.
 Різні типи електростанцій (теплові, гідро- та атомні електростанції) об’єднані лінія-

ми електропередач в єдину енергетичну систему.
 Електричну енергію також отримують за допомогою відновлюваних джерел енергії.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які є типи електростанцій за джерелом енергетичних ресурсів?
2. Поясніть основні чинники розміщення електростанцій різного типу.
3. Розкрийте переваги та недоліки електростанцій різного типу.
4. Визначте  перспективи одержання електроенергії з відновлюваних джерел.
5. Поясніть значення паливно-енергетичного балансу.

ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÓÊÐÀЇÍÈ

На яких річках України споруджені гідроелектростанції? 
Де в Україні розташовані центри видобутку вугілля?

 Сучасний стан електроенергетики України. Åëåêòðîåíåðãåòèêà –
öå áàçîâà ãàëóçü åêîíîìіêè Óêðàїíè é îäíà ç íàéñòàðіøèõ ó êðàїíі. Âîíà
ïðåäñòàâëåíà ÀÅÑ, ÒÅÑ, ÃÅÑ, à òàêîæ åëåêòðîñòàíöіÿìè íà ïîíîâëþâàëüíèõ

§ 22. Å
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äæåðåëàõ åíåðãії. Óñі âîíè îá’єäíàíі ëіíіÿìè åëåêòðîïåðåäà÷ і ðàçîì
óòâîðþþòü Îá’єäíàíó åíåðãîñèñòåìó Óêðàїíè (ÎÅÑ). Òàê, ËÅÏ Ðіâíåíñüêà
ÀÅÑ – Ïіäñòàíöіÿ «Êèїâñüêà» ç íàïðóãîþ 750 êÂò äàє çìîãó ïîâíîöіííî
çàáåçïå÷èòè ïîòóæíîñòі äëÿ ñòîëè÷íîãî ðåãіîíó. Îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ
ïðîåêòіâ â Óêðàїíі є ñïîðóäæåííÿ Ïіâäåííîãî íàïіâêіëüöÿ ìàãіñòðàëüíèõ
ëіíіé åëåêòðîïåðåäà÷ 750 êÂò. Âîíà ç’єäíàє ìіæ ñîáîþ Õìåëüíèöüêó ÀÅÑ –
Äíіñòðîâñüêó ÃÀÅÑ і Çàïîðіçüêó ÀÅÑ (çàãàëüíà äîâæèíà ïðèáëèçíî 1000 êì).

ÎÅÑ Óêðàїíè íå ëèøå çàáåçïå÷óє åíåðãîïîñòà÷àííÿ âëàñíèõ ñïîæèâà÷іâ,
àëå é âçàєìîäіє ç åíåðãîñèñòåìàìè ñóñіäíіõ êðàїí, çäіéñíþþ÷è åêñïîðò òà
іìïîðò åëåêòðîåíåðãії. ÎÅÑ Óêðàїíè ìàє åëåêòðè÷íі çâ’ÿçêè ç åíåðãîñèñòå-
ìàìè Áіëîðóñі, Ðîñії, Ìîëäîâè, à òàêîæ Óãîðùèíè, Ðóìóíії, Ñëîâà÷÷èíè
é Ïîëüùі.

Історія географії 

Â Îá’єäíàíó åíåðãîñèñòåìó Óêðàїíè âõîäÿòü ÒÅÑ, ÀÅÑ, ÃÅÑ, ÃÀÅÑ,
à òàêîæ ÒÅÖ, ÂÅÑ і ÑÅÑ (ìàë. 51). Äîíåäàâíà ïðîâіäíà ðîëü ó âèðîáíèöòâі
åëåêòðî åíåðãії â Óêðàїíі íàëåæàëà ÒÅÑ. Ïðîòå òèì÷àñîâà àíåêñіÿ Ðîñіé-
ñüêîþ Ôåäåðà öієþ Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì і çáðîéíèé êîíôëіêò íà
ñõîäі Óêðàїíè ó 2014 ðîöі, óíàñëіäîê ÿêîãî çðóéíîâàíî åíåðãîãåíåðóþ÷і
îá’єê òè òà îá’єêòè åëåêò ðè÷íèõ ìåðåæ, îá’єêòè âóãіëüíîї ãàëóçі, îá’єêòè

òðàíñïîðòíîї òà ñîöіàëü íîї іíôðà ñòðóê-
òóðè, çóìî âè ëè íåîáõіä íіñòü îïòè ìі-
çàöії ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó
Óêðàїíè. 

Íèíі ïîíàä ïîëîâèíó âèðîáíèöòâà
åëåêòðîåíåðãії â Óêðàїíі ïðèïàäàє íà
ÀÅÑ. Çáіëüøóþ÷è âèðîáíèöòâî åëåêò ðî-
åíåðãії ÀÅÑ, Óêðàїíà ïðàãíå çíèçèòè
ñâîþ çàëåæíіñòü âіä іìïîðòó äåôіöèò-
íèõ ìàðîê âóãіëëÿ. Ùå ïîíàä 40 % âè-
ðîáëåíîї åëåêòðîåíåðãії çàáåçïå÷óþòü
ÒÅÑ. Òðîõè áіëüøå 4 % âіä çàãàëüíîãî
îáñÿãó åëåêòðîåíåðãії âèðîáëÿþòü ÃÅÑ.
Ùîäî ÑÅÑ òà ÂÅÑ, òî їõíÿ ÷àñòêà ó âè-
ðîáíèöòâі åëåêòðîåíåðãії íà ñüîãîäíі íå 
ñÿãàє é 1%.

Îñòàííіìè ðîêàìè âèðîáíèöòâî åëåêò-
ðîåíåðãії â Óêðàїíі çìåíøóєòüñÿ. Ñåðåä
îñíîâíèõ ïðè÷èí öüîãî є ñêîðî÷åííÿ
ïîïèòó íà åëåêòðîåíåðãіþ ñåðåä íàñå-
ëåííÿ òà áþäæåòíèõ óñòàíîâ ÷åðåç ïіä-

Ще 1878 р. в Києві було встановлено першу електричну машину, а 1890 р. 
відбувся пуск перших електростанцій в Україні (Київ, Костянтинівка, Катери-
нослав, Львів). На рубежі 1920–1930-х років було споруджено першу повітря-
ну лінію, створено перші диспетчерські центри та перші енергетичні системи. 
У 1964 р. сформовано об’єднану енергетичну систему України. У 2011 р. було 
розпочато інтенсивний розвиток альтернативної енергетики.

53,54 %

0,95 %

41,25 %

4,26 %

електроенергія, вироблена тепло-
вими електростанціями
електроенергія, вироблена гідро-

 елек  т  ро  станціями
електроенергія, вироблена атомни-
ми  електростанціями
електроенергія, вироблена іншими
елек т ростанціями (вітровими, соняч-
ни ми)

Мал. 51. Структура виробництва 
електроенергії за типами 
електростанцій у 2015 р.
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âèùåííÿ òàðèôіâ, à òàêîæ ñêîðî÷åííÿ ïîïèòó â ñåêòîðі ïðîìèñëîâîñòі
÷åðåç ñòàãíàöіþ âàæêîї ïðîìèñëîâîñòі, çîêðåìà ìåòàëóðãіéíîãî êîìïëåê-
ñó òà ìàøèíîáóäóâàííÿ. Êðіì òîãî, âïëèâàє íåñòà÷à âóãіëëÿ åíåðãåòè÷íèõ
ìàðîê íà ñêëàäàõ ÒÅÑ.

 Теплоелектроенергетика – галузь енергетики, що виробляє 
електроенергію. Ðîçìіùåííÿ òåïëîåëåêòðîñòàíöіé âèçíà÷àþòü çäåáіëü-
øîãî äâà ÷èííèêè – íàÿâíіñòü ïàëèâíèõ ðåñóðñіâ і ñïîæèâà÷іâ åëåêòðî-
åíåðãії. Ïîáëèçó äæåðåë ïàëèâà ÒÅÑ ðîçìіùóþòü, ÿêùî åêîíîìі÷íî âè-
ãіäíіøå ïåðåäàâàòè åëåêòðîåíåðãіþ. ßêùî æ äåøåâøå ïåðåâîçèòè ïàëèâî,
òî ÒÅÑ äîöіëüíî ðîçòàøóâàòè ïîáëèçó ñïîæèâà÷іâ. Îñêіëüêè ïàëèâîì äëÿ
ÒÅÑ є çäåáіëüøîãî âóãіëëÿ, òî âåëèêі òåïëîâі åëåêòðîñòàíöії ïîáóäîâàíî
íåïîäàëіê âóãіëüíèõ áàñåéíіâ. Ñåðåä òàêèõ îäíі ç íàéïîòóæíіøèõ â Óêðà-
їíі – Âóãëåãіðñüêà â ì. Ñâіòëîäàðñüê Äîíåöüêîї îáëàñòі і Çàïîðіçüêà â
ì. Åíåðãîäàð Çàïîðіçüêîї îáëàñòі (êîæíà – 3,6 ìëí êÂò), à òàêîæ Ñëî-
â’ÿíñüêà â ì. Ìèêîëàїâêà Äîíåöüêîї îáëàñòі. Òàê ñàìî áëèæ÷å äî ñèðîâèíè
ðîçòàøîâàíі é äîñèòü ïîòóæíі Ïðèäíіïðîâñüêà ÒÅÑ (ì. Äíіïðî) òà Êðèâî-
ðіçüêà ÒÅÑ, ùî ó ì. Çåëåíîäîëüñüê Äíіïðîïåòðîâñüêîї îáëàñòі. Є òåïëîâі
ñòàíöії і íà çàõîäі êðàїíè, äå ñâîєþ ïîòóæíіñòþ âèðіçíÿєòüñÿ Áóðøòèí-
ñüêà ÒÅÑ, ùî áіëÿ ì. Áóðøòèí Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї îáëàñòі. Ñïîðóäæåíî
ÒÅÑ і ïîáëèçó âåëèêèõ ìіñò, ÿê-îò: Çìіїâñüêà áіëÿ Õàðêîâà (ñ. Ñëîáîæàí-
ñüêå), Òðèïіëüñüêà – íåïîäàëіê âіä Êèєâà (ì. Óêðàїíêà), Ëàäèæèíñüêà –
íåïîäàëіê âіä Âіííèöі (ì. Ëàäèæèí).

ÒÅÖ ðîçòàøîâóþòü ïîáëèçó âåëèêèõ ìіñò, ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ,
ÿêі âîíè çàáåçïå÷óþòü åëåêòðîåíåðãієþ òà òåïëîì. Íàéáіëüøі ÒÅÖ ïîáó-
äîâàíі â Êèєâі, Îäåñі, Õàðêîâі, Ìèêîëàєâі, Õåðñîíі. 

 Атомна електроенергетика. Çàâäàííÿ öієї ãàëóçі – âèðîáëÿòè åëåêò-
ðîåíåðãіþ çà äîïîìîãîþ ÿäåðíîї åíåðãії. Öå çäіéñíþþòü íà àòîìíèõ åëåêò-
ðîñòàíöіÿõ. Óêðàїíà áàãàòà íà ÿäåðíå ïàëèâî, çîêðåìà íà óðàíîâі ðóäè.

Â Óêðàїíі íèíі äіє ÷îòèðè àòîìíі åëåêòðîñòàíöії. Çà ïîòóæíіñòþ ÿäåðíî-
åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíöіàëó íàøà êðàїíà âõîäèòü äî ïåðøîї äåñÿòêè ÿäåðíèõ
äåðæàâ ñâіòó. Íàéïîòóæíіøà íå òіëüêè â Óêðàїíі, à é ó Єâðîïі àòîìíà
åëåêòðîñòàíöіÿ – Çàïîðіçüêà ÀÅÑ (ó ì. Åíåðãîäàð Çàïîðіçüêîї îáëàñòі).
Âîíà âèðîáëÿє ï’ÿòó ÷àñòèíó âіä ðі÷íîãî âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії ó
êðàїíі і ìàéæå ïîëîâèíó âіä ÷àñòêè óêðàїíñüêèõ ÀÅÑ.

Íàñòóïíà çà ïîòóæíіñòþ – Ïіâäåííîóêðàїíñüêà ÀÅÑ (Ïіâäåííîóêðàїíñüê,
Ìèêîëàїâñüêà îáëàñòü), ÿêà ùîðîêó çàáåçïå÷óє áëèçüêî 10 % âіä çàãàëü íî-
ãî âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії ó êðàїíі 
(ìàë. 52). Íàéñòàðіøà â Óêðàїíі – Ðіâ-
íåí ñüêà ÀÅÑ, ùî ïðàöþє ç 1980 ð. Âîíà
ðîçòà øîâàíà â ì. Êóçíåöîâñüê Ðіâ íåí-
ñüêîї îáëàñòі. Íàéìîëîäøà і íàé ìåíø 
ïîòóæíà â Óêðàїíі – Õìåëü íèöüêà ÀÅÑ,
ùî â ì. Íåòіøèí Õìåëü íèöüêîї îáëàñòі.
Óòіì, ìàéäàí÷èê ñàìå öієї ñòàíöії çàëè-
øàєòüñÿ íàéáіëüø ïåðñïåêòèâíèì äëÿ
ðîçøèðåííÿ îá’єê òіâ óêðàїíñüêîї àòîìíîї 
åíåðãåòèêè. Мал. 52. Південноукраїнська АЕС
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Â Óêðàїíі ïðàöþâàëà ùå îäíà ñóìíîçâіñíà ÀÅÑ – ×îðíîáèëüñüêà. Îäíàê
ïіñëÿ íàéáіëüøîї òåõíîãåííîї êàòàñòðîôè 1986 ð., ùî òàì ñòàëàñÿ, âîíà
áóëà ó 2000 ð. çàêðèòà ÷åðåç íåáåçïåêó ïîäàëüøîї åêñïëóàòàöії.

 Гідроелектроенергетика. Ñóìàðíà âñòàíîâëåíà ïîòóæíіñòü ÃÅÑ
Óêðàїíè íèíі ñòàíîâèòü 8 % âіä çàãàëüíîї ïîòóæíîñòі îá’єäíàíîї åíåðãå-
òè÷íîї ñèñòåìè êðàїíè. Ñåðåäíüîðі÷íå âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðãії ãіäðî-
åëåêòðîñòàíöіÿìè äîðіâíþє 10,8 ìëðä êÂò/ãîä. Óñòàíîâëåíî, ùî åêîíîìі÷íі
òà òåõíі÷íі ìîæëèâîñòі âèêîðèñòàííÿ ãіäðîåíåðãîðåñóðñіâ Óêðàїíè äîðіâ-
íþþòü áëèçüêî 20 ìëðä êÂò/ãîä, à íèíі âèêîðèñòîâóєòüñÿ áëèçüêî 50 %.
Ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó ãіäðîåíåðãåòèêè íà ïåðіîä äî 2026 ðîêó ïåðåäáà÷àєòüñÿ
ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ âèêîðèñòàííÿ â åíåðãåòèöі ãіäðîåíåð ãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ
(äî 15,5 % çàãàëüíîї ïîòóæíîñòі åíåðãîñèñòåìè), ùî äàñòü çìîãó çìåíøèòè
ïàëèâíó ñêëàäîâó і çàëåæíіñòü êðàїíè âіä іìïîðòó îðãàíі÷íîãî ïàëèâà.

Áіëüøіñòü ÃÅÑ ñïîðóäæåíî íà Äíіïðі – Êèїâñüêà, Êàíіâñüêà, Êðåìåí-
÷óöüêà, Äíіïðîäçåðæèíñüêà, Äíіïðîãåñ (íàéïîòóæíіøà) òà Êàõîâñüêà ÃÅÑ.
Ñàìå íà ÃÅÑ  Äíіïðîâñüêîãî êàñêàäó çîñåðåäæåíі îñíîâíі ãіäðîåíåð ãåòè÷íі
ïîòóæíîñòі êðàїíè.

Ãіäðîåíåðãåòè÷íі ðåñóðñè Óêðàїíè îáìåæåíі, òîìó їõ âèêîðèñòîâóþòü
çäåáіëüøîãî äëÿ ïîêðèòòÿ ïіêîâèõ íàâàíòàæåíü äіþ÷îї åíåðãîñèñòåìè.
Іç öієþ ìåòîþ íà ðі÷êàõ ñòâîðþþòü ñèñòåìè ÃÀÅÑ. Äî íàéáіëüøèõ ç íèõ
íàëåæàòü äіþ÷à Êèїâñüêà ÃÅÑ – ÃÀÅÑ, Êàíіâñüêà ÃÀÅÑ, êàñêàä ÃÅÑ –
ÃÀÅÑ íà Äíіñòðі, à òàêîæ Òàøëèöüêà ÃÀÅÑ, ùî íà ð. Ïіâäåííèé Áóã.

Â Óêðàїíі ÃÅÑ ñïîðóäæåíі ïåðåâàæíî íà ðіâíèííèõ ðі÷êàõ і âîäî-
ñõîâèùàõ, і ïðè öüîìó âîíè çàòîïëþþòü âåëèêі ïëîùі. Çíà÷íà ÷àñòèíà
ïëîùі âîäîéì, ùî óòâîðþþòüñÿ, – ìіëêîâîääÿ, äå â ëіòíіé ÷àñ çà ðàõóíîê
ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії àêòèâíî ðîçâèâàєòüñÿ âîäÿíà ðîñëèííіñòü, âіäáóâàєòüñÿ
òàê çâàíå «öâіòіííÿ» âîäè. Ãðåáëі ïåðåøêîäæàþòü ìіãðàöії ðèá, à áàãàòî-
êàñêàäíі ÃÅÑ óæå íèíі ïåðåòâîðèëè ðі÷êè íà íèçêó îçåð, äå âèíèêàþòü
áîëîòà. Ó öèõ ðі÷êàõ ãèíå ðèáà, à íàâêîëî íèõ çìіíþєòüñÿ ìіêðîêëіìàò,
ùå áіëüøå ðóéíóþ÷è ïðèðîäíі åêîñèñòåìè.

 Відновлювані джерела електроенергії. Íèíі âіäíîâëþâàíі äæåðå-
ëà ïîñіäàþòü ñêðîìíå ìіñöå â åëåêòðîåíåðãåòèöі Óêðàїíè. Íà íèõ ïðèïàäàє
ëèøå 1,5 % çàãàëüíîї ïîòóæíîñòі åëåêòðîñòàíöіé Óêðàїíè і ìåíøå 1 %
âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії. Ïðîòå Íàöіîíàëüíèì ïëàíîì äіé ç âіäíîâ ëþ-
âàíîї åíåðãåòèêè íà ïåðіîä äî 2020 ð. ïåðåäáà÷àєòüñÿ çáіëüøèòè çàãàëüíó
ïîòóæíіñòü âіòðîâèõ åëåêòðîñòàíöіé і ñîíÿ÷íèõ åëåêòðîñòàíöіé ó êіëüêà
ðàçіâ і äîñÿãòè ðіâíÿ 11 % åíåðãії, âèðîáëåíîї ç âіäíîâëþâàíèõ äæåðåë
åíåðãії, ó çàãàëüíіé ñòðóêòóðі åíåðãîñïîæèâàííÿ êðàїíè.

Íàéïåðñïåêòèâíіøîþ є ñîíÿ÷íà åíåðãіÿ, õî÷à âîíà ùå é íå íàáóëà
ñïðàâæíüîãî ïðîìèñëîâîãî âèêîðèñòàííÿ. Öå çóìîâëåíî òèì, ùî ñó÷àñíі
ÑÅÑ ïіñëÿ çàõîäó ñîíöÿ ìîæóòü âèðîáëÿòè åíåðãіþ ëèøå òðè-÷îòèðè ãîäè-
íè, äî òîãî æ ñïîðóäæåííÿ ÑÅÑ äóæå äîðîãî êîøòóє.

Çàãàëîì ÑÅÑ ïðàöþþòü ó áіëüøîñòі îáëàñòåé Óêðàїíè (ìàë. 53). Îäíàê
íàéïåðñïåêòèâíіøèìè ðåãіîíàìè êðàїíè äëÿ ðîçâèòêó ñîíÿ÷íîї åíåðãåòèêè
є Êðèìñüêèé ïіâîñòðіâ òà ñòåïîâà Óêðàїíà. Ñàìå òîìó çíà÷íі çà ïîòóæíіñòþ
ÑÅÑ óæå ïðàöþþòü òà ïðîäîâæóþòü áóäóâàòèñÿ â Õåðñîíñüêіé, Ìèêîëà їâ-
ñüêіé òà Îäåñüêіé îáëàñòÿõ. Ó 2011 ð. ó Êðèìó ïîáëèçó ñåëà Êëþ÷і Ïåðîâ-
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ñüêîї ñіëüñüêîї ðàäè áóëî çàâåðøåíî áóäіâíèöòâî íà òîé ÷àñ íàéïî òóæíіøîї
ó ñâіòі ñîíÿ÷íîї åëåêòðîñòàíöії – Ïåðîâå. Ùå áіëüøà çà ïîòóæíіñòþ ÑÅÑ
íèíі ñïîðóäæóєòüñÿ ó ì. Íîâà Êàõîâêà Õåðñîíñüêîї îáëàñòі. Çàãàëîì â Óêðà-
їíі îñòàííіìè ðîêàìè ðîçïî÷àëî äіÿòè áëèçüêî 75 ÑÅÑ ðіçíîї ïîòóæíîñòі.  

Íèíі â Óêðàїíі àêòèâíî ðîçâèâàєòüñÿ òàê çâàíà ìàëà âіòðîåíåðãåòèêà.
Íàéñïðèÿòëèâіøèìè ðåãіîíàìè äëÿ áóäіâíèöòâà ÂÅÑ є ãіðñüêі îáëàñòі é
óçáåðåææÿ ìîðіâ, à òàêîæ Îäåñüêà, Ìèêîëàїâñüêà, Õåðñîíñüêà, Çàïîðіçüêà,
Äîíåöüêà, Ëóãàíñüêà і Êèїâñüêà îáëàñòі (ìàë. 54).

Мал. 54. Розташування вітрових електростанцій за регіонами у 2015 році

Мал. 53. Розташування сонячних електростанцій за регіонами у 2015 році
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Мал. 55. Ботієвська ВЕС

Ïåðøó âіòðîåëåêòðîñòàíöіþ ó ñâіòі áóëî çáóäîâàíî â 1931 ð. ïîáëèçó
Ñåâàñòîïîëÿ. Íàéñó÷àñíіøà òà íàéïîòóæíіøà ÂÅÑ Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà íà
òåðèòîðії Çàïîðіçüêîї îáëàñòі ïîáëèçó ñåëà Ïðèìîðñüêèé Ïîñàä. Áîòієâñüêà
ÂÅÑ âõîäèòü ó ï’ÿòіðêó íàéáіëüøèõ âіòðîåëåêòðîñòàíöіé Єâðîïè (ìàë. 55).

Позначення на контурній карті України найбільших електростан-
а пояснення чинників їх розміщення.

Г О ЛОВН Е
 Електроенергетика – це базова галузь економіки України й одна з найстаріших у країні.
 Понад половину виробництва електроенергії в Україні припадає на АЕС.
 Значна частка електроенергії в Україні виробляється на ТЕС.
 У перспективі зростатиме частка електроенергії, що вироблятиметься за допомо-

гою відновлюваних джерел енергії.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Де і чому збудовані найбільші ТЕС України?
2. Поясніть роль АЕС у виробництві електроенергетики в Україні.
3. Обґрунтуйте потребу у змінах в електроенергетиці України, що відбуватимуться в

перспективі.
4. Визначте області – лідери за виробництвом електроенергії в Україні (за Додатком).

ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÑÂІÒÓ

Які природні ресурси використовує людство для одержання електроенергії?
Чим вирізняються відновлювані джерела електроенергії від інших?

 Сучасний стан електроенергетики світу. Âèðîáíèöòâî åëåêòðî-
åíåðãії ó ñâіòі øâèäêî çðîñòàє. ßêùî â ñåðåäèíі ìèíóëîãî ñòîëіòòÿ áóëî
âèðîáëåíî 972 ìëðä êÂò/ãîä åíåðãії, ó 2000 ð. – 14,9 òðëí êÂò/ãîä, òî

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.1

§ 23. Å
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íèíі âæå âèðîáëÿєòüñÿ ïîíàä 22,5 òðëí êÂò/ãîä. Öå ïîâ’ÿçàíî íàñàìïåðåä
çі çðîñòàííÿì ïîïèòó íà åëåêòðîåíåðãіþ ÿê ç áîêó íàñåëåííÿ, òàê і åêîíî-
ìіêè çàãàëîì. Êðіì òîãî, âèñîêà òðàíñïîðòàáåëüíіñòü åëåêòðîåíåðãії íà
çíà÷íі âіäñòàíі çà äîïîìîãîþ ëіíіé åëåêòðîïåðåäà÷ ñóòòєâî çìіíèëè òåðè-
òîðіàëüíå ðîçòàøóâàííÿ ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ, îá’єêòіâ ñіëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà. Âîíè ñòàëè ìåíø çàëåæíèìè âіä ìіñöü ïåðâèííèõ äæåðåë
åíåðãії і çìîãëè íàáëèçèòèñÿ äî ñïîæèâà÷іâ ïðîäóêöії.

Áіëüøå òðåòèíè çðîñòàííÿ âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðãії âіäáóâàєòüñÿ â
òèõ ðåãіîíàõ, äå çíà÷íà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ íå ìàє íàëåæíîãî äîñòóïó äî
åëåêòðîåíåðãії – Іíäіÿ, іíøі êðàїíè Àçії (çà âèíÿòêîì Êèòàþ) і Àôðèêè.

Íèíі ïîíàä 80 % íàñåëåííÿ ïëàíåòè ìàє äîñòóï äî åëåêòðîåíåðãії. Íàé-
áіëüøå åëåêòðèôіêàöіÿ îõîïèëà ìіñüêі ðàéîíè – 95 % їõíüîãî íàñåëåííÿ
åëåêòðèôіêîâàíі, íàéìåíøå – ñіëüñüêі ðàéîíè, äå öåé ïîêàçíèê çíèæóєòüñÿ
äî 70 %. Òåíäåíöіÿ äî ãëîáàëüíîї åëåêòðèôіêàöії â äîâãîñòðîêîâіé ïåð ñïåê-
òèâі ïðîäîâæóє çáåðіãàòèñÿ. Çà ïðîãíîçàìè, ÷àñòêà åíåðãії, ùî âèêîðè-
ñòîâóєòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðãії, çðîñòå іç 42 % ó äàíèé ÷àñ äî
45 % ó 2035 ð.

Ó ñòðóêòóðі ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії ïðîâіäíà ðîëü íèíі
íàëåæèòü ÒÅÑ, çàâäÿêè ÿêèì âèðîáëÿєòüñÿ ïîíàä 80 % óñієї åëåêòðîåíåðãії.
Ùå ïîíàä 11,5 % âèðîáëÿþòü åëåêòðîñòàíöії, ùî âèêîðèñòîâóþòü íåòðà-
äè öіéíі ðåñóðñè – áіîïàëèâî, âіäõîäè, ñîíöå, âіòåð òîùî. Áëèçüêî 5 %
ïîñòà ÷àþòü ÀÅÑ. Ïðèáëèçíî âäâі÷і ìåíøå çà íèõ âèðîáëÿþòü åëåêòðî-
åíåðãіþ ÃÅÑ.

Íåçâàæàþ÷è íà ïîâñþäíå âèêîðèñòàííÿ åëåêòðè÷íîї åíåðãії, її âèðîá-
íèö òâî ïîøèðåíå íåðіâíîìіðíî, à ÷àñòêà ðіçíèõ åëåêòðîñòàíöіé ó âèðîá íè-
ö òâі åëåêòðîåíåðãії ïîìіòíî âіäðіçíÿєòüñÿ çà ðіçíèìè êðàїíàìè (òàáë. 1). 

Òàáëèöÿ 1

Ñòðóêòóðà âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії íà åëåêòðîñòàíöіÿõ
ðіçíèõ òèïіâ

Країна
Частка виробленої електроенергії, %

ТЕС АЕС ГЕС Інші

Китай 67 2 22 9
США 74 10 8 8
Росія 69 10 20 1
Індія 69 2 17 12

Японія 74 15 7 4
Канада 26 10 56 8

Німеччина 46 7 3 41
Франція 8 77 10 5
Бразилія 19 1 69 11
Південна 

Корея 69 27 2 2
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 Найбільші країни-виробники елект  роенергії. Ïåðøі òðè ìіñöÿ ñåðåä
êðàїí ñâіòó ïîñіäàþòü Êèòàé, ÑØÀ і Ðîñіÿ. Áіëüøà ÷àñòèíà åëåêòðîåíåðãії
ó öèõ êðàїíàõ âèðîáëÿєòüñÿ íà ÒÅÑ. Îäíàê òàêà ñèòóàöіÿ ñïîñòåðіãà єòüñÿ
äàëåêî íå â óñіõ íàéáіëüøèõ âèðîáíèêіâ åëåêòðîåíåðãії (ìàë. 56). 

Ëіäåðñòâî Êèòàþ çóìîâëåíî óñïі õà-
ìè â ðîçâèòêó åêîíîìіêè, ÿêà ó 2015 ð.
ñòàëà íàéáіëüøîþ ó ñâіòі. ßê íàñëіäîê,
ðіçêî çðîñëà ïîòðåáà â åëåêòðîåíåðãії.
Îñ íîâíèì äæåðåëîì åëåêòðîåíåðãії â
Êèòàї, ïîäіáíî äî іíøèõ ïðîâіäíèõ êðàїí,
є ÒÅÑ (òàáë. 1). Ðàçîì ç òèì, ÷åðåç ïî-
ãіðøåííÿ ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäî -
âèùà, çîêðåìà çàáðóä íåííÿ ïîâіò ðÿ,
Êèòàé ïðàãíå íàðî ùó âàòè âèðîáíèö òâî
åëåêòðîåíåðãії é çà ðàõóíîê áіëüø åêî-
ëî ãі÷íî ÷èñòèõ äæåðåë. Çâіäñè é âåëè-
êà óâàãà äî ÃÅÑ. Íà ïî÷àòêó ïî òî÷íîãî
ñòîëіòòÿ â Êèòàї áóëî çàâåðøåíî ñïîðó-
äæåííÿ íàéïî òóæíіøîї ó ñâіòі ÃÅÑ – 
Ñàí-Ñÿ (Òðè óùåëèíè) і îäíієї ç íàé-
áіëü øèõ çà âèðîáíèöòâîì åëåêòðî åíåð-

ãії ñòà íöіé òàêîãî òèïó. Äî òîãî æ ó 2015 ð. Êèòàé ñòàâ ñâіòî âèì ëіäåðîì ç
âèðîáíèö òâà ñîíÿ÷íîї åëåêòðîåíåðãії.

Ïðàãíå äî âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії çà ðàõóíîê íåâèêîïíîãî ïàëèâà
é Áðàçèëіÿ. Ñåðåä іíøèõ íàéáіëüøèõ âèðîáíèêіâ öÿ êðàїíà âèðіçíÿєòüñÿ
âåëèêèì âіäñîòêîì åëåêòðîåíåðãії çà ðàõóíîê ÃÅÑ. Íà êîðäîíі Áðàçèëії і 
Ïàðàãâàþ ðîçòàøîâàíà äðóãà ó ñâіòі çà ïîòóæíіñòþ і îäíà ç íàéáіëüøèõ çà
âèðîáíèöòâîì åëåêòðîåíåðãії ÃÅÑ – Іòàéïó.

Ñâіòîâà òåíäåíöіÿ ùîäî âèðîáíèöòâà åêîëîãі÷íî ÷èñòîї åëåêòðîåíåðãії
äîáðå ïðîñòåæóєòüñÿ і â ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîìó áàëàíñі Ôðàíöії, ùî ââàæà-
єòüñÿ îäíèì ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі åêñïîðòåðіâ åêîëîãі÷íî ÷èñòîї åëåêò ðî-
åíåðãії. Àäæå ÷àñòêà åëåêòðîåíåðãії, âèðîáëåíîї íà ÒÅÑ Ôðàíöії, ïîìіòíî
ìåíøà ïîðіâíÿíî ç іíøèìè ïðîâіäíèìè êðàїíàìè-âèðîáíèêàìè åëåêòðî-
åíåðãії. Ôðàíöіÿ, çîêðåìà, ìàє íàéáіëüøó ó ñâіòі ÷àñòêó åëåêòðîåíåðãії,
ùî âèðîáëåíà íà ÀÅÑ.

Íіìå÷÷èíà òàêîæ іíòåíñèâíî ðîçâèâàє àëüòåðíàòèâíó åëåêòðîåíåðãåòèêó,
íà ÿêó âæå ïðèïàäàє ïîíàä 40 % óñієї âèðîáëåíîї ó êðàїíі åëåêòðîåíåðãії.
Îäíàê, íà âіäìіíó âіä Ôðàíöії, ó Íіìå÷÷èíі âіääàєòüñÿ ïåðåâàãà ÂÅÑ, ÿêі,
íà äóìêó íіìåöüêîãî óðÿäó, є áіëüø íåáåçïå÷íèìè ïîðіâíÿíî ç ÀÅÑ.

 Найбільші країни-споживачі електроенергії. Íàñåëåííÿ ïëàíåòè
íåóõèëüíî çðîñòàє, ÷åðåç ùî ó ñâіòі ïіäâèùóâàòèìåòüñÿ і ñïîæèâàííÿ åëåêò-
ðîåíåðãії. Àäæå ñàìå ïîáóòîâå ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðãії є íàéáіëüøèì,
і ëèøå ïîòіì іäå ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî. Óêàçàíі ÷èííèêè âèçíà÷àþòü і
ñâіòîâèõ ëіäåðіâ ùîäî ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðãії (ìàë. 57).

Íàéáіëüøå åëåêòðîåíåðãії ñïîæèâàþòü Êèòàé, ÑØÀ і Ðîñіÿ. Ïðè öüîìó 
Êèòàé ìàє íàéáіëüøó ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ і íàéáіëüøó åêîíîìіêó ñâіòó.
Ñàìå òîìó âіí óïåâíåíî âèïåðåäæàє іíøі êðàїíè ñâіòó. ÑØÀ, ÿêі ïîñіäà-

Мал. 56. Країни – лідери 
з виробництва електроенергії. 
Кількість виробленої енергії 

(трлн кВт/год)
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þòü äðóãå ìіñöå çà îáñÿãàìè ñïîæèòîї
åëåêòðîåíåðãії, òàê ñàìî âèðіçíÿþòüñÿ
ñåðåä іíøèõ êðàїí ÿê ÷èñåëüíіñòþ íàñå-
ëåííÿ (3-òє ìіñöå), òàê і ðіâíåì ðîçâè-
òêó åêîíîìіêè (2-ãå ìіñöå). Äàëі, ç âåëè-
êèì âіäðèâîì, òðåòє ìіñöå îáіéìàє Ðî-
ñіÿ, ùî âõîäèòü ó äåñÿòêó íàé÷èñåëüíі-
øèõ êðàїí ñâіòó, à òàêîæ íàëåæèòü äî
êðàїí ç íàéáіëüøîþ åêîíîìіêîþ.

Çà ïðîãíîçàìè, ñïîæèâàííÿ åëåêòðî-
åíåðãії äî 2040 ð. çðîñòå áіëüø ÿê íà
30 %. Îñîáëèâî ðіçêå çðîñòàííÿ òåìïіâ
ñïîæèâàííÿ åëåêòðèêè áóäå ñïîñòåðіãà-
òèñÿ â Іíäії ç òієї ïðè÷èíè, ùî íàñåëåí-
íÿ êðàїíè ìåíø íіæ çà 30 ðî êіâ çáіëü-
øèòüñÿ óäâі÷і. Êðіì òîãî, ðіçêå çðîñòàí-
íÿ ó ñïîæèâàííі åëåêòðîåíåðãії áóäå 
çàôіêñîâàíî ó êðàїíàõ Áëèçüêîãî Ñõîäó, Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè é Àôðèêè.

будова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на елект-
станціях різних типів в Україні,  країнах Європи та світу.

Г О ЛОВН Е
 Виробництво електроенергії у світі швидко зростає, що зумовлено зростанням чи-

сельності населення і розвитком економіки.
 У структурі світового виробництва електроенергії провідна роль нині належить ТЕС.
 Найбільші виробники електроенергії – Китай, США, Росія, що вирізняються чисель-

ністю населення та рівнем розвитку економіки.
 Дедалі більше країн прагнуть виробляти екологічно чисту електроенергію.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Назвіть країни – лідери щодо виробництва та споживання електроенергії.
2. Поясніть структуру світового виробництва електроенергії.
3. Схарактеризуйте сучасні тенденції щодо виробництва електроенергії.
4. Визначте перспективи споживання електроенергії у світі.
5. Порівняйте структуру виробництва електроенергії в Україні та провідних державах

світу. Зробіть висновки. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.2
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Мал. 57. Країни – лідери зі спожи-
вання електроенергії. Кількість
спожитої енергії (трлн кВт/год)
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 знати види чорних і кольорових металів; найбільших у світі та Європі виробників 
чавуну, сталі, алюмінію, титану, міді; 

 розуміти вплив сировинного, паливного, електроенергетичного, транспортного,
споживчого, екологічного чинників на розміщення металургійних комбінатів;

 оцінювати місце України у світовому металургійному виробництві;
 показувати на карті, де розміщені центри чорної та кольорової металургії в Укра-

їні і світові металургійні центри;ї і і і і ій і
 пояснювати закономірності розміщення підприємств чорної і кольорової мета-

лургії в Україні;
 уміти аналізувати статистичні дані щодо обсягів виробництва та експорту мета-

лургійної продукції в Україні та світі.

ÇÍÀ×ÅÍÍß ÌÅÒÀËÓÐÃІÉÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ
Â ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂІ

Приклади використання в побуті та в господарстві різних металів.
 Класифікацію рудних корисних копалин.

 Значення металургійного виробництва в господарстві. Ìåòà ëóðãіÿ
(ãðåö. metallurgåo – âèäîáóâàþ ðóäó, îáðîáëÿþ ìåòàëè) є îäíієþ ç íàéâàæ-
ëèâіøèõ ãàëóçåé ñó÷àñíîї îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі òà ãîñïîäàðñòâà çàãàëîì.
Ìåòàëóðãіéíå âèðîáíèöòâî îõîïëþє ïіäïðèєìñòâà, ùî ïîñëіäîâíî çäіéñíþþòü
âèäîáóòîê і ïåðåðîáêó ðóäíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí і íåðóäíîї ìåòàëóðãіéíîї
ñèðîâèíè, âèðîáíèöòâî ðіçíèõ ìåòàëіâ òà їõíіõ ñïëàâіâ, ïðîêàòó, à òàêîæ
ïåðåðîáêó ìåòàëîáðóõòó. Äî ìåòàëóðãіéíîãî âèðîáíèöòâà íàëåæàòü і äîïî-
ìіæíі ïіäïðèєìñòâà, ùî âèðîáëÿþòü êîêñіâíå âóãіëëÿ, âîãíåòðèâè, ìåòàëóð-
ãіéíå îáëàäíàííÿ òîùî. Ñó÷àñíà ìåòàëóðãіÿ îòðèìóє ïîíàä 75 ìåòàëіâ і

÷èñëåííі ñïëàâè íà їõíіé îñíîâі.
Öÿ ãàëóçü áåçïîñåðåäíüî âïëèâàє íà

ðîçâèòîê іíøèõ ãàëóçåé åêîíîìі êè, 
ïåðåä óñіì íà ìàøèíîáóäóâàííÿ і ìåòà ëî-
îáðîáêó, ùî âèêîðèñòîâóþòü ÿê ñè  ðî-
âèíó ìåòàë. Âîíà òàêîæ є íå âіä’єìíîþ
ñêëàäîâîþ âèðîáíèöòâà êîíñò ðóêöіéíèõ
ìàòåðіàëіâ, ùî øèðîêî âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ â áóäіâíèöò âі, ìàøèíîáóäóâàííі òà
іíøèõ ãàëóçÿõ. Âîíà ìàє âåëèêèé âïëèâ 
íà åêîíîìіêó êðàїíè çàãàëîì і âåëèêîþ
ìіðîþ âèçíà÷àє åêîíîìі÷íèé ïîòåíöіàë

§ 24.

ÌÅÒÀËÓÐÃІÉÍÅ 
ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

Мал. 58. Галузі чорної металургії
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êðàїíè. Ðîçâèíóòå ìåòàëóðãіéíå âèðîáíèöòâî ïîòóæíî ïðàöþє і íà çîâíіø-
íіé ðèíîê êðàїíè, çìіöíþþ÷è її ïîçèöії ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі.

Ìåòàëóðãіéíå âèðîáíèöòâî ðîçäіëÿþòü íà äâі ãàëóçі: ÷îðíó òà êîëüîðîâó
ìåòàëóðãіþ. ×îðíà ìåòàëóðãіÿ – öå êîìïëåêñíà ãàëóçü âòîðèííîãî ñåê-
òîðó ãîñïîäàðñòâà, äî ÿêîї âõîäÿòü âèðîáíèöòâî ÷îðíèõ ìåòàëіâ (÷àâóíó òà
ñòàëі), òðóá, ôåðîñïëàâіâ, à òàêîæ ìåòàëîâèðîáіâ (ìàë. 58). Êîëüîðîâà
ìåòàëóðãіÿ – öå âèðîáíèöòâà, ïîâ’ÿçàíі ç âèïëàâêîþ і ïåðåðîáêîþ êîëüî-
ðîâèõ ìåòàëіâ.

Історія географії

 Сучасні технології виробництва чавуну й сталі. ×îðíà ìåòàëóðãіÿ –
îäíà ç áàçîâèõ ãàëóçåé íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè, ùî ïîâ’ÿçàíі ç ïåðåðîáêîþ
ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè. Її âàãîìà ðîëü âèçíà÷àєòüñÿ ïåðåäóñіì âèðîáíèöòâîì
ñòàëåâîãî ïðîêàòó, ùî øèðîêî âèêîðèñòîâóєòüñÿ іíøèìè ãàëóçÿìè (ìàë. 59).

Îñíîâíі âèðîáíèöòâà ÷îðíîї ìåòàëóðãії – öå âèïëàâêà ÷àâóíó і ñòàëі,
âèðîáíèöòâî ïðîêàòó òà òðóáíà ïðîìèñëîâіñòü. Îñíîâíîþ ñèðîâèíîþ є çà-
ëіçíі òà ìàðãàíöåâі ðóäè, à ïàëèâîì – êîêñіâíå âóãіëëÿ. ×àâóí  âèïëàâëÿ-
þòü ó äîìåííèõ ïå÷àõ ç ïіäãîòîâëåíîї
ñè ðîâèíè – øèõòè (àãëîìåðàòó, êîêñó,
ôëþñіâ). Ó ñòàëåïëàâèëüíèõ öåõàõ ïå-
ðåðîáíèé ÷àâóí і ìåòàëîáðóõò ïåðåïëàâ-
ëÿþòü ó ñòàëü. Âèðîáíèöòâî ïðîêàòó –
öå çàêëþ÷íèé åòàï ïîâíîãî ìåòàëóð ãіé-
íîãî öèêëó. Éîãî ïðîäóêöіÿ – öå çàêіí-
÷åíі ìåòàëåâі âèðîáè (íàïðèêëàä, ðåéêè)
òà âèðîáè, ùî ïîòðåáóþòü ïîäàëüøîї îá-
ðîáêè (áàëêè, òðóáè, ëèñòè, ïðóòè òîùî).

Ñó÷àñíà ñòðóêòóðà ó âèðîáíèöòâі 
÷îð  íèõ ìåòàëіâ îñòàòî÷íî ñêëàëàñÿ ùå
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. і ïðåäñòàâëåíà òðè-
ñòóïåíåâîþ ñõåìîþ:

1. Ïіäãîòîâêà ñèðîâèíè: çáàãà÷åííÿ
ðóäè, ùî ïåðåäáà÷àє ïіäâèùåííÿ êîí-
öåíò ðàöії â ðóäі êîðèñíèõ åëåìåíòіâ і
êîêñóâàííÿ âóãіëëÿ.

2. Âèðîáíèöòâî ÷àâóíó.

Розвиток металургії почався ще в кам’яну добу. Перші свідчення про метало-
обробку датуються VI–IV тис. до н.е. і були знайдені на території сучасних 
Сербії, Болгарії, Португалії, Іспанії, Великої Британії. Перші досліди людини з 
обробки металів стосувалися легкоплавких металів: срібла, міді, олова і ме-
теоритного заліза. Навчившись добувати мідь і олово з гірської породи й от-
римувати сплав, названий бронзою, люди у 3500 році до н. е. вступили у 
бронзову добу. Але отримувати залізо з руди і виплавляти метал було набага-
то складніше, тому подальший розвиток металургії стався набагато пізніше.
Учені вважають, що технологія була винайдена хетами (давнє населення 
Малої Азії) приблизно в 1200 році до н. е. Саме цей час уважається на сьогод-
нішній день офіційною датою вступу людства в залізну добу.

Мал. 59. Сучасне використання 
сталі (%)
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3. Ïåðåðîáêà ÷àâóíó â ñòàëü і іíøó ïðîäóêöіþ ÷îðíèõ ìåòàëіâ.
Îñíîâíèì ñïîñîáîì îòðèìàííÿ ÷àâóíó є äîìåííå âèðîáíèöòâî (ìàë. 60).

Ó âіäíîñíî íåçíà÷íіé êіëüêîñòі éîãî òàêîæ îäåðæóþòü â åëåêòðè÷íèõ
ïå÷àõ çі ñòàëåâèõ âіäõîäіâ.

Äëÿ âèðîáíèöòâà ñòàëі âèêîðèñòîâóþòü 80 % ðіäêîãî ÷àâóíó і 20 %
ìåòàëîáðóõòó. Íàéïîøèðåíіøèìè ñïîñîáàìè âèïëàâêè ñòàëі є åëåêòðî-
ïі÷íèé і êèñíåâî-êîíâåðòîðíèé, ùî âіäðіçíÿþòüñÿ íåâåëèêèìè çàòðàòàìè
ïàëèâà é åíåðãії. Òàêèì ÷èíîì âèðîáëÿþòü 70 % ñòàëі ó ñâіòі.

Áëèçüêî 30 % óñієї ñòàëі ó ñâіòі âèðîáëÿþòü ç ìåòàëîáðóõòó (ïåðåðîáíà
ìåòàëóðãіÿ), âèêîðèñòîâóþ÷è ïåðåâàæíî åëåêòðîïå÷і.

Ïðîêàòíà ïðîìèñëîâіñòü çі ñòàëåâèõ çëèâêіâ âèðîáëÿє ñîðòîâèé і ëèñ-
òîâèé ïðîêàò. Ñîðòîâèé ïðîêàò ìàє ðіçíó ãåîìåòðè÷íó ôîðìó – êâàäðàò, 
êðóã, øåñòèãðàííèê. Ç íüîãî âèðîáëÿþòü ùå é çàëіçíè÷íі ðåéêè, øâåëåðà,
òðóáíі çàãîòîâêè òîùî. Íà ëèñòîâèõ ñòàíàõ îòðèìóþòü ëèñòîâó ñòàëü
ðіçíîї òîâùèíè. Ç íåї âèãîòîâëÿþòü òàêîæ ðіçíі ñòàëåâі ïðîôіëі.

Òðóáíà ïðîìèñëîâіñòü ìàє ñïåöіàëіçîâàíі çàâîäè і öåõè ç âèðîáíèöòâà
ñòàëåâèõ і ÷àâóííèõ òðóá ðіçíîãî äіàìåòðà. Âîíè ìàþòü çíà÷íèé ïîïèò íà
ñâіòîâîìó ðèíêó.

Íå ìîæíà íå áà÷èòè і òîãî, ùî â íàøі äíі â ÷îðíіé ìåòàëóðãії âіäáóâà þòü-
ñÿ ñòðóêòóðíà ïåðåáóäîâà, òåõíі÷íå і òåõíîëîãі÷íå ïåðåîçáðîєííÿ. Äîñèòü
øèðîêîãî ïîøèðåííÿ íàáóëî âïðîâàäæåííÿ «ðåâîëþöіéíèõ» òåõíîëîãіé.
Äî íèõ íàëåæàòü: ïðÿìå îòðèìàííÿ ñòàëі ç ðóäè, áåçïåðåðâíå ëèòòÿ ïðîôі-
ëіâ, áëèçüêèõ çà ôîðìîþ äî êіíöåâîї ïðîäóêöії, áåçïåðåðâíå ðîçëèâàííÿ
ñòàëі, âèêîðèñòàííÿ ïëàçìîâèõ òåõíîëîãіé òîùî.

×àñè, êîëè åêîíîìі÷íó ìîãóòíіñòü êðàїíè âèçíà÷àëè íàñàìïåðåä çà
ðіâíåì ðîçâèòêó ÷îðíîї ìåòàëóðãії, óæå ìèíóëè. Îñîáëèâî öå ïîìіòíî â
ïîñòіíäóñòðіàëüíèõ äåðæàâàõ. Â åïîõó ÍÒÐ ïðîñòåæóєòüñÿ òåíäåíöіÿ äî
çíèæåííÿ ìåòàëîєìíîñòі ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії, çðîñòàє êîíêóðåíöіÿ ç
áîêó áіëüø íîâèõ і ïðîãðåñèâíèõ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ (àëþìіíіþ,
ïëàñòìàñ, êåðàìіêè), ïîñèëþþòüñÿ çàõîäè ç îõîðîíè äîâêіëëÿ. Óñå öå
çìåíøóє ðîëü ÷îðíîї ìåòàëóðãії ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі, éäåòüñÿ íàâіòü ïðî
òå, ùî ãàëóçü çàçíàє ñòðóêòóðíîї êðèçè. Ïðîòå íå ñëіä ïðèìåíøóâàòè

Мал. 60. Робота доменної печі
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çíà÷åííÿ öієї ãàëóçі. Çà ïðîã íîçàìè â÷åíèõ, ÷îðíі ìåòàëè çàëèøàòüñÿ
îñíîâíèìè êîí ñòðóêöіéíèìè ìàòåðіàëàìè і ó XXI ñò.

 Комбінування в чорній металургії. Ç ïîïåðåäíіõ ïàðàãðàôіâ âè âæå
çíàєòå, ùî êîìáіíóâàííÿ – öå îá’єäíàííÿ â îäíîìó ïіäïðèєìñòâі âèðîáíèöòâ
ðіçíèõ ãàëóçåé åêîíîìіêè. Ó ÷îðíіé ìåòàëóðãії êîìáіíóâàííÿ ìàє âàæëèâå
çíà÷åííÿ, îñêіëüêè òóò çäіéñíþєòüñÿ áàãàòîñòóïåíåâà і êîìïëåêñíà ïåðå ðîá -
êà ñèðîâèíè òà òåõíîëîãі÷íîãî ïàëèâà. Òîìó îñíîâíîþ ôîðìîþ îðãàíіçàöії
âèðîáíèöòâà â ãàëóçі є ìåòàëóðãіéíі êîìáіíàòè. Ïіäïðèєìñòâà, íà ÿêèõ
ïðåäñòàâëåíі âñі îñíîâíі ìåòàëóðãіéíі âèðîáíèöòâà, íàçèâàþòü ïіäïðèєì-
ñòâàìè ïîâíîãî âèðîáíè÷îãî öèêëó (ìàë. 61).  

Р у д а Ч а в у н С т а л ь П р о к а т

Мал. 61. Стадії технологічного процесу на комбінаті з повним виробничим циклом

Îñíîâíèìè ïåðåâàãàìè êîìáіíóâàííÿ є:
 çíèæåííÿ çàëåæíîñòі âіä ïîñòà÷àëüíèêіâ ñèðîâèíè, ìàòåðіàëіâ òà

ïàëèâà;
 ñêîðî÷åííÿ òðàíñïîðòíèõ, åíåðãåòè÷íèõ òà óïðàâëіíñüêèõ âèòðàò;
 ñêîðî÷åííÿ ñêëàäñüêèõ âèòðàò (ïðîäóêöіþ ìîæíà ïåðåäàâàòè áåçïî-

ñåðåäíüî ç îäíîãî öåõó â іíøèé);
 ïіäâèùåííÿ êîíöåíòðàöії âèðîáíèöòâà (ç óñіìà її ïåðåâàãàìè);
 âèêîðèñòàííÿ âіäõîäіâ îñíîâíîãî і äîïîìіæíèõ âèðîáíèöòâ, ùî çà-

áåçïå÷óє åêîëîãі÷íіñòü âèðîáíèöòâà.

 Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії. 
Íà ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ ÷îðíîї ìåòàëóðãії âïëèâàþòü òàêі ÷èííèêè:
ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé (îðієíòàöіÿ íà òåðèòîðіàëüíі ïîєäíàííÿ ðîäîâèù
êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ і ðóä ÷îðíèõ ìåòàëіâ); òðàíñïîðòíèé (îðієíòàöіÿ íà
âàíòàæîïîòîêè êîêñіâíîãî âóãіëëÿ і çàëіçíîї ðóäè); ñïîæèâ÷èé (ïîâ’ÿçàíèé
ç ðîçâèòêîì ìіíі-çàâîäіâ і ïåðåðîáíîї ìåòàëóðãії).

Ó êіíöі ÕÕ òà íà ïî÷àòêó ÕÕІ ñò. äîñèòü àêòèâíî ðîçâèâàëàñÿ ìåòà-
ëóðãіÿ ó ïðèìîðñüêèõ ðàéîíàõ. Òàêèé âàðіàíò ðîçìіùåííÿ ÷îðíîї ìåòà-
ëóðãії çàáåçïå÷óє ìîæëèâіñòü ïіäâåçåííÿ ñèðîâèíè і ïàëèâà òà âèâåçåííÿ
ãîòîâîї ïðîäóêöії ìîðñüêèì øëÿõîì. Ïðè öüîìó â áàãàòüîõ âèïàäêàõ іì-
ïîðò çàëіçíîї ðóäè (àáî áðóõòó) і êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ áіëüø âèãіäíèé, íіæ
åêñïëóàòàöіÿ ìіñöåâèõ ðîäîâèù.

Âàæëèâèì íåäîëіêîì ìåòàëóðãії є її íåãàòèâíèé âïëèâ íà íàâêîëèøíє
ñåðåäîâèùå. Âèðîáíèöòâî ÷îðíèõ ìåòàëіâ, âèäîáóòîê і ïåðåðîáêà ñèðîâèíè
íàëåæàòü äî åêîëîãі÷íî íåáåçïå÷íèõ. Ïîðіâíÿíî ç іíøèìè ãàëóçÿìè âòî-
ðèííîãî ñåêòîðó ãîñïîäàðñòâà, çà öèì âïëèâîì ìåòàëóðãіÿ ïåðåâåðøóє їõ.
Êðіì âèêèäіâ ãàçіâ â àòìîñôåðó і çàáðóäíåííÿ âîäîéì, óòâîðþєòüñÿ áàãàòî
âіäõîäіâ, ÿêі òÿæêî ïåðåðîáèòè. Íàéáіëüø øêіäëèâі âіäõîäè êîêñîõіìі÷íî-
ãî ïðîöåñó, äîìåííі âèêèäè, ãàçè і ïèë ïðè ïåðåðîáöі ðóäè, øëàêè òîùî.

 Кольорова металургія. Öÿ ãàëóçü îõîïëþє ïіäïðèєìñòâà ç âèäîáóò-
êó, çáàãà÷åííÿ, ïåðåðîáêè ðóä êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ і âèãîòîâëåííÿ ïðîêàòó
(ìàë. 62). Îñíîâíі âèäè ïðîäóêöії êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії – öå ðóäè, êîí-
öåíòðàòè, êîëüîðîâі ìåòàëè і їõíі ñïëàâè, õіìі÷íі ñïîëóêè êîëüîðîâèõ
ìåòàëіâ, âèðîáè іç öèõ ìåòàëіâ і ñïëàâіâ. Âîäíî÷àñ ïіäïðèєìñòâà ãàëóçі
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âèðîáëÿþòü ìіíåðàëüíі äîáðèâà, áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè òîùî. Ðîëü êîëüî-
ðîâîї ìåòàëóðãії ç ðîêó â ðіê çðîñòàє. Öüîìó ñïðèÿє ùîðàçó áіëüøèé ïî-
ïèò íà її ïðîäóêöіþ ñåðåä òðàäèöіéíèõ ñïîæèâà÷іâ ìåòàëіâ, à òàêîæ
øâèäêèé ðîçâèòîê ðàäіîåëåêòðîíіêè, îá÷èñëþâàëüíîї òåõíіêè, ðàêåòîáó-
äóâàííÿ і àâіàêîñìі÷íîї òåõíіêè, ÿäåðíîї åíåðãåòèêè òîùî.

Видобуток 
і збагачення

руд
Металургійний

переділ
Рафінування 
(очищення)

металів

Виробництво
сплавів

і прокату

Мал. 62. Стадії технологічного процесу одержання кольорових металів

Îñíîâíîþ ñèðîâèíîþ äëÿ îäåðæàííÿ êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ є ðóäè, à âòіì,
äëÿ âèðîáíèöòâà áàãàòüîõ êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ (àëþìіíіþ, ìіäі, öèíêó,
ñâèí öþ òà іí.) âèêîðèñòîâóþòü òàêîæ і âòîðèííó ñèðîâèíó. Äî íåї âіäíî-
ñÿòü âіäõîäè ìåòàëîîáðîáíèõ ïіäïðèєìñòâ, ìåòàëåâèé áðóõò, ïîáóòîâі
âіäõîäè òà іíøі ìàòåðіàëè, ùî ìіñòÿòü ìåòàë.

Îñîáëèâіñòþ ñèðîâèííîї áàçè êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії є òå, ùî ðóäè
êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ çäåáіëüøîãî êîìïëåêñíі, íà âіäìіíó âіä іíøèõ êîðèñ-
íèõ êîïàëèí, òîæ âìіñò öіííèõ êîìïîíåíòіâ ó íèõ äîâîëі íèçüêèé. Òàê, ó
ðóäàõ ïîðÿä ç îñíîâíèìè ìåòàëàìè – àëþìіíієì, ìіääþ, ñâèíöåì, öèí-
êîì, íіêåëåì, îëîâîì – ìіñòÿòüñÿ òàêîæ êîáàëüò, çîëîòî, ðòóòü, ñåëåí,
ñðіáëî, ïëàòèíà òîùî. Òîìó êîìïëåêñíà ïåðåðîáêà òàêèõ ðóä äàє çìîãó
îòðèìóâàòè áіëüøó êіëüêіñòü êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ. Íàïðèêëàä, íà çàâîäàõ,
ùî ïåðåðîáëÿþòü ìіäíі ðóäè, äîäàòêîâî îòðèìóþòü ùå 15 іíøèõ õіìі÷íèõ
åëåìåíòіâ, à íà ñâèíöåâî-öèíêîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ ïîðÿä çі ñâèíöåì і öèí-
êîì âèðîáëÿþòü ùå ìàéæå 20 öіííèõ êîìïîíåíòіâ.
Іíøîþ õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ ðóä êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ є íèçüêèé

âìіñò ìåòàëó â ïîðîäі. Òîìó îáñÿã âіäõîäіâ íà îäèíèöþ ïðîäóêöії çíà÷íî
âèùèé, íіæ ó ÷îðíіé ìåòàëóðãії. Äëÿ îòðèìàííÿ îäíієї òîííè êîëüîðîâîãî
ìåòàëó ïåðåðîáëÿþòü âіä ñîòåíü äî äåñÿòêіâ òèñÿ÷ òîíí ðóäè. Íàïðèêëàä,
äëÿ îòðèìàííÿ îäíієї òîííè ìіäі ïîòðіáíî ïåðåðîáèòè íå ìåíøå 100 ò ðóäè.

Òàêîæ âèðîáíèöòâî êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ õàðàêòåðèçóєòüñÿ âèñîêîþ
ïàëèâî- òà åíåðãîìіñòêіñòþ.

Îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії є âèðîáíèöòâî: àëþìіíіþ,
ìіäі, ñâèíöþ, öèíêó, îëîâà, òèòàíó, ìàãíіþ, íіêåëþ, êîáàëüòó, çîëîòà òîùî.

 Особливості технології виробництва та чинники розміщення 
підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану. Ïåðøèì ìåòàëîì,
ÿêèé îñâîїëà ëþäèíà, áóëà ìіäü.  Âîíà äîáðå ïіääàєòüñÿ âñіì âèäàì îá-
ðîáêè. Ìіäü òà її ñïëàâè âèêîðèñòîâóþòü â åëåêòðîòåõíіöі, åíåðãåòèöі,
ïðèëàäîáóäóâàííі òà áóäіâíèöòâі. Øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü і ñïëàâè ìіäі:
ëàòóíü – ìіäü іç öèíêîì і áðîíçà – ìіäü ç îëîâîì. Ìіäü âèðîáëÿþòü іç
ñóëüôіäíèõ ðóä (íàïðèêëàä, ìіäíèé êîë÷åäàí). Ïðèðîäíèé âìіñò ìіäі â
ðóäі íåâåëèêèé (1–5 %). 

Âèäîáóòó ðóäó ñïî÷àòêó çáàãà÷óþòü. Ïîòіì âèïëàâëÿþòü ìåòàë ïіðî-
ìåòàëóðãіéíèì àáî ãіäðîìåòàëóðãіéíèì ñïîñîáàìè. Ïіðîìåòàëóðãіéíèé
ñïîñіá: êîíöåíòðàò âèïàëþєòüñÿ â ïå÷àõ ïðè òåìïåðàòóðàõ 700–800 Ñ.
Ïîòіì êîíöåíòðàò ïëàâëÿòü ó ïå÷àõ çà òåìïåðàòóð 1500–1600 Ñ. Ïіä-
ïðèєìñòâà ïîâíîãî öèêëó ç âèðîáíèöòâà ìіäі îðієíòóþòüñÿ íà ñèðîâèíó
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(äëÿ âèðîáíèöòâà 1 ò ìіäі ïîòðіáíî îáðîáèòè 100 ò ðóäè). Ñòàäіÿ ðàôіíó-
âàííÿ, ïðîêàòó òà îòðèìàííÿ ñïëàâіâ îðієíòóєòüñÿ і íà ñïîæèâà÷іâ.

Àëþìіíіé – ëåãêèé, ïëàñòè÷íèé, ñòіéêèé ìåòàë, ùî ëåãêî îáðîáëÿєòüñÿ,
äîáðå ïðîâîäèòü òåïëî òà åëåêòðè÷íèé ñòðóì. Âіí є íàéïîøèðåíіøèì
ìåòàëîì ó çåìíіé êîðі. Çà îáñÿãàìè âèðîáíèöòâà і âèêîðèñòàííÿ àëþìіíіé
òà éîãî ñïëàâè ïîñіäàþòü äðóãå ìіñöå ïіñëÿ ñòàëі. Éîãî âèêîðèñòîâóþòü â
åëåêòðîòåõíіöі (êîíäåíñàòîðè, äðîòè, êàáåëü, äåòàëі òà іí.), ïðèëàäîáó-
äóâàííі, àâіàêîñìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі, áóäіâíèöòâі, ïîáóòі.

Íàéïîøèðåíіøèì ñïëàâîì àëþìіíіþ є äþðàëþìіíіé (ñïëàâ àëþìіíіþ ç
ìіääþ, ìàãíієì і ìàðãàíöåì). Âіí ëåãêèé і ìàє âèñîêó ìіöíіñòü, òîìó âèêî-
ðèñòîâóєòüñÿ â áóäіâíèöòâі ëіòàêіâ. Іíøèì âàæëèâèì ñïëàâîì є ñèëóìіí
(ñïëàâ ç êðåìíієì), ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü ïðè âèðîáíèöòâі ìàøèí òà ó
âîєííîìó áóäіâíèöòâі.

Íàéêðàùèìè ðóäàìè àëþìіíіþ є áîêñèòè, à òàêîæ íåôåëіíè òà àëóíіòè.
Âèðîáíèöòâî àëþìіíіþ âêëþ÷àє 2 ñòàäії: âèðîáíèöòâî ãëèíîçåìó òà

÷èñòîãî àëþìіíіþ. Ãëèíîçåì îòðèìóþòü ç ðóäè. Öÿ ñòàäіÿ äîñèòü ìàòå ðі àëî-
єìíà, âåëèêі âèòðàòè ñèðîâèíè, ïàëèâà, âîäè, âàïíÿêó, òîìó îðієíòó єòüñÿ
íà ñèðîâèíó. ×èñòèé ìåòàë îòðèìóþòü ç ãëèíîçåìó ìåòîäîì åëåêòðîëіçó.
Öÿ ñòàäіÿ äóæå åíåðãîєìíà. Äëÿ îòðèìàííÿ 1 ò àëþìіíіþ ïîòðіáíî 17–
18 êÂò/ãîä. Òîìó öÿ ñòàäіÿ îðієíòîâàíà íà âіäíîñíî äåøåâі äæåðåëà åëåêò-
ðîåíåðãії.

Òèòàí – öå ëåãêèé ìåòàë, ìàє âèñîêі àíòèêîðîçіéíі ÿêîñòі, òóãîïëàâêèé,
ìіöíèé, õіìі÷íî äóæå ñòіéêèé. Âèêîðèñòîâóєòüñÿ ó âèðîáíèöòâі âåëèêèõ
ìàøèí, à òàêîæ ëіòàêî- òà ðàêåòîáóäóâàííі.

Îñíîâíèì äæåðåëîì òèòàíó є ðóäà іëüìåíіò. Ñïî÷àòêó ðóäè òèòàíó
îáðîáëÿþòü âóãëåöåì і õëîðîì. Îòðèìóþòü õëîðèä òèòàíó. Ïîòіì éîãî
ñïîëó÷àþòü ç ìåòàëåâèì ìàãíієì. Îäåðæàíó ðå÷îâèíó ïîäðіáíþþòü òà ïå-
ðåïëàâëÿþòü ó ïå÷àõ. Öåé ïðîöåñ âіäðіçíÿєòüñÿ âåëèêîþ åíåðãîìіñòêіñòþ:
äëÿ îòðèìàííÿ 1 ò òèòàíó ïîòðіáíî 60 òèñ. êÂò/ãîä.

Òèòàí âèêîðèñòîâóþòü ïåðåâàæíî ó ñïëàâàõ. Íàéáіëüø ìіöíі òèòàíî-
ìàãíієâі ñïëàâè. Їõ âèêîðèñòîâóþòü â àâіà- òà ðàêåòîáóäóâàííі, ñóäíîáóäó-
âàííі, äëÿ âèðîáíèöòâà áðîíüîâàíîї òåõíіêè.

×åðåç âèñîêó åíåðãîєìíіñòü âèðîáíèöòâà òèòàíó òà éîãî ñïëàâіâ ïіä-
ïðèєìñòâà îðієíòîâàíі íà äåøåâі äæåðåëà åíåðãії.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Залізна
руда

Сталеплавильний 
цех

Прокатний
цех

Складіть і презентуйте схему металургійного комбінату повного циклу 
(у чорній металургії).
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Г О ЛОВН Е
 Металургія є однією з найважливіших галузей сучасної обробної промисловості та

господарства загалом. 
 Металургійне виробництво розділяють на дві галузі: чорну та кольорову металургію.
 Основні виробництва чорної металургії – це виплавка чавуну і сталі, виробництво

прокату та трубна промисловість. Основною сировиною є залізні та марганцеві
руди, а паливом – коксівне вугілля.

 Переважаючою формою організації виробництва в галузі є металургійні комбінати. 
 Кольорова металургія – це галузь металургійного виробництва, яка включає підприєм-

ства з видобутку, збагачення, переробки руд кольорових металів і виготовлення прокату.
 Основними складовими кольорової металургії є виробництво: алюмінію, міді, свин-

цю, цинку, олова, титану, магнію, нікелю, кобальту, золота тощо.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Яке значення мають метали в сучасній економіці? Чому важливим напрямком

розвитку металургії є створення нових металевих матеріалів і сплавів?
2. На конкретних прикладах поясніть, які чинники є основними в розміщенні підпри-

ємств чорної металургії.
3. Яку кінцеву продукцію виробляють підприємства чорної металургії? Чому на сьогод-

ні виплавка чавуну і сталі у світі скорочується?
4. Складіть технологічний ланцюжок виробництва в кольоровій металургії.
5. У чому різниця у принципах розміщення мідеплавильних і алюмінієвих заводів?
6. За додатковими джерелами інформації оцініть наслідки впливу металургії на на-

вколишнє середовище та людину. Наведіть факти, що підтверджують це.

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÌÅÒÀËІÂ Â ÓÊÐÀЇÍІ

Де в Україні зосереджені родовища руд чорних і кольорових металів?
Чинники, що впливають на розміщення виробництва.

 Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі тех-
нології, сукупність чинників розміщення підприємств. Çà îáñÿãîì 
âèðîáëåíîї ïðîäóêöії ìåòàëóðãіéíå âèðîáíèöòâî є ïðîâіäíèì ñåðåä іíøèõ 
ãàëóçåé åêîíîìіêè â Óêðàїíі і ïîñіäàє âàæëèâå ìіñöå â åêñïîðòі êðàїíè.
×àñòêà ìåòàëіâ і âèðîáіâ ç íèõ ó çàãàëüíîìó åêñïîðòі Óêðàїíè îñòàííіìè
ðîêàìè ñòàíîâèëà áëèçüêî 25 %.

Îñíîâíі ìåòàëóðãіéíі âèðîáíèöòâà –  öå âèïëàâêà ÷îðíèõ (÷àâóíó òà ñòàëі),
îêðåìèõ êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ, âèðîáíèöòâî ïðîêàòó òà òðóáíà ïðîìèñëîâіñòü. 

Національне надбання

§25. Â

д
У нашій країні виробляють близько 2 % світового обсягу сталі. За рівнем її 
виплавки Україна посідає десяте місце у світі після таких країн, як Китай, Япо-
нія, США, Росія, Німеччина та ін. Проте майже половину української сталі ви-
плавляють дуже енергомістким мартенівським способом. Значно відстає
Україна за обсягами сталі, що розливається на машинах безперервного лиття
заготівель (мал. 63), хоча цей спосіб був винайдений і вперше запропонова-
ний саме в Україні ще на початку 1960-х років. У світі цим способом розлива-
ють понад 83 %  сталі, а в Україні – менше 50 %. 
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Îñíîâíèì âèðîáíè÷èì ïðîöåñàì ÷îð-
íîї ìåòàëóðãії â Óêðàїíі ïåðåäóє òðè-
âàëèé і ìàòåðіàëîìіñòêèé ïіäãîòîâ÷èé
ïðîöåñ, ó ÿêîìó áåðóòü ó÷àñòü ïåðå-
âàæíî ãіðíè÷îðóäíі òà êîêñîõіìі÷íі âè-
ðîáíèöòâà. Ïіäïðèєìñòâà ãіðíè÷îðóäíîї
ãà ëóçі âèäîáóâàþòü, çáàãà÷óþòü і ïåðå-
ðîáëÿþòü çàëіçíó і ìàðãàíöåâó ðóäè. Íà 
çáàãà÷óâàëüíèõ ôàáðèêàõ ç ðóäè ãî-
òóєòüñÿ àãëîìåðàò, íåîáõіäíèé äëÿ âè-
ïëàâêè ìåòàëó. Êîêñîõіìі÷íà ïðîìèñ-
ëîâіñòü îõîïëþє ñïåöіàëіçîâàíі çàâîäè,
ÿêі «ãîòóþòü» êîêñіâíå âóãіëëÿ äî ìåòà-
ëóðãіéíîãî êîêñó, ùî âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ âèïëàâêè ÷àâóíó â äîìåííèõ ïå÷àõ
і äëÿ  âèðîáíèöòâà ðóäíîãî àãëîìåðàòó.

Äëÿ âèïëàâêè ìåòàëó äî àãëîìåðàòó
äîäàþòü ñïåöіàëüíі ìàòåðіàëè – ôëþñè
(âàïíÿêè, äîëîìіòè), ÿêі äîáóâàþòü і 
çáàãà÷óþòü îêðåìі ïіäïðèєìñòâà. Äîïî-
ìіæíèì âèðîáíèöòâîì є âèãîòîâëåííÿ âîãíåòðèâêèõ ìàòåðіàëіâ, íà ÿêèõ
ç ãëèíè âèðîáëÿþòü âîãíåòðèâè, ïðèçíà÷åíі äëÿ òåïëîâîãî òà õіìі÷íîãî
çàõèñòó ïëàâèëüíèõ àãðåãàòіâ і ðîçëèâíèõ êіâøіâ âіä äії ðіäêîãî ðîçïëàâ-
ëåíîãî ìåòàëó âèñîêîї òåìïåðàòóðè.

Äëÿ ðîçâèòêó ÷îðíîї ìåòàëóðãії â Óêðàїíі ñêëàëèñÿ ñïðèÿòëèâі óìîâè. Öå
é åêîíîìі÷íî âèãіäíå òåðèòîðіàëüíå ðîçòàøóâàííÿ ñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ, öå
é äîáðå ðîçâèíåíà ìåðåæà òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ ìіæ ñèðîâèííèìè ðåñóðñà-
ìè òà íàÿâíіñòü ñïîæèâà÷à – ïіäïðèєìñòâ ìàøèíîáóäóâàííÿ òà áóäіâåëüíîї
іíäóñòðії, ùî ïîòðåáóþòü çíà÷íîї êіëüêîñòі ìåòàëó. Êðіì òîãî, ìåòàëóðãіéíі
ïіäïðèєìñòâà çàáåçïå÷åíі é âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ – ìåòàëîáðóõòîì. 

Óêðàїíñüêà ÷îðíà ìåòàëóðãіÿ çàáåçïå÷åíà âëàñíîþ ïîòóæíîþ ñèðîâèí íîþ
áàçîþ – çàëіçíîþ òà ìàðãàíöåâîþ ðóäàìè, êîêñіâíèì âóãіëëÿì, âàïíÿêàìè,
ôîðìóâàëüíèìè ïіñêàìè і âîãíåòðèâàìè. Çàëіçíі ðóäè çîñåðå äæåíі â
Êðèâîðіçüêîìó òà Êåð÷åíñüêîìó çàëіçîðóäíèõ áàñåéíàõ і Êðåìåí ÷óöüêîìó
òà Áіëîçåðñüêîìó çàëіçîðóäíèõ ðàéîíàõ. Îñíîâíèìè ïðîìèñ ëîâèìè âèäàìè
є áàãàòі çàëіçíі ðóäè ç âèñîêèì âìіñòîì ó íèõ çàëіçà (46–66 %). Ìàðãàíöåâó
ðóäó âèäîáóâàþòü íà Íіêîïîëüñüêîìó (Äíіïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü) і Âåëèêî-
òîêìàöüêîìó (Çàïîðіçüêà îáëàñòü) ðîäîâèùàõ. Öþ ñèðîâèíó âèêîðè ñòî âó-
þòü ïåðåâàæíî äëÿ âèðîáíèöòâà ôåðîñïëàâіâ.

Ïіäïðèєìñòâà ÷îðíîї ìåòàëóðãії ìàþòü âëàñíó ñèðîâèíó і äëÿ âèðîáíè-
öòâà êîêñó. Çàïàñè êîêñіâíîãî âóãіëëÿ ñòàíîâëÿòü ìàéæå 30 % âіä çàïàñіâ
êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ. Âîíè çîñåðåäæåíі ïåðåâàæíî â Äîíåöüêîìó áàñåéíі.

Áàçà íåðóäíîї ñèðîâèíè äëÿ ÷îðíîї ìåòàëóðãії – ôîðìóâàëüíîї ãëèíè,
ïіñêó, ôëþñîâèõ ìàòåðіàëіâ òà іí. – äîáðå ðîçâіäàíà і є äîñòàòíüîþ äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá ïіäïðèєìñòâ ãàëóçі. Äî òîãî æ áіëüøіñòü ðîäîâèù öієї
ñèðîâèíè ðîçòàøîâàíі â ðàéîíàõ ìåòàëóðãіéíîãî âèðîáíèöòâà, ùî çóìîâ-
ëþє âåëèêó åêîíîìі÷íó åôåêòèâíіñòü їõ âèêîðèñòàííÿ. Òàê, íàéáіëüøі
ðîäîâèùà âîãíåòðèâêèõ ãëèí çîñåðåäæåíі â Äîíåöüêіé îáëàñòі, à êàîëіíіâ
і äîëîìіòіâ – ó Ïðèäíіïðîâ’ї òà Êðèìó.

Мал. 63. Машина безперервного 
лиття заготівель конвертерного 

цеху ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг»
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Äëÿ ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ ÷îðíîї ìåòàëóðãії âèçíà÷àëüíèìè ÷èííè-
êàìè є íàÿâíіñòü ïàëèâíî-ñèðîâèííèõ і âîäíèõ ðåñóðñіâ, ðîçâèíåíіñòü
òðàíñïîðòíîї ìåðåæі, ïîïèò íà ìåòàëîïðîäóêöіþ, íàáëèæåíå ðîçòàøóâàí-
íÿ öåíòðіâ її ñïîæèâàííÿ. Ïіäïðèєìñòâà ïåðåðîáíîї ìåòàëóðãії, ùî ïðà-
öþє íà ìåòàëîáðóõòі, ðîçìіùóþòü ïîáëèçó äæåðåë ìåòàëîáðóõòó, äåøåâîї
åëåêòðîåíåðãії, à òàêîæ òàì, äå є ñïîæèâà÷ ãîòîâîї ïðîäóêöії – ìåòàëó.
Äëÿ âèðîáíèöòâà ôåðîñïëàâіâ âèðіøàëüíèìè є äæåðåëà åëåêòðîåíåðãії òà
íàÿâíіñòü ìàðãàíöåâîї ðóäè.

Ïіä âïëèâîì ïåðåëі÷åíèõ ÷èííèêіâ â Óêðàїíі ñôîðìóâàëèñÿ îñíîâíі
ïðîìèñëîâі ðàéîíè ÷îðíîї ìåòàëóðãії: Ïðèäíіïðîâñüêèé (öåíòðè: Êðèâèé
Ðіã, Äíіïðî, Êàì’ÿíñüêå, Çàïîðіææÿ, Íіêîïîëü), Äîíåöüêèé (öåíòðè: Êðà-
ìàòîðñüê, Àë÷åâñüê) і Ïðèàçîâñüêèé (Ìàðіóïîëü).

Òóò âèðîáëÿєòüñÿ îñíîâíà ÷àñòèíà ïðîäóêöії ÷îðíîї ìåòàëóðãії, ÿêó
åêñïîðòóþòü äî іíøèõ êðàїí. Ó ïåðøèõ äâîõ ðàéîíàõ, êðіì ïіäïðèєìñòâ ç
îñíîâíèìè âèðîáíè÷èìè ïðîöåñàìè, іñòîðè÷íî ñêëàâñÿ é êîìïëåêñ ïåðå-
ðîáíîї ìåòàëóðãії, ïðîêàòíèõ, òðóáíèõ і ìåòàëîîáðîáíèõ çàâîäіâ, à òàêîæ
êîêñîõіìі÷íà і ôåðîñïëàâíà ãàëóçі ïðîìèñëîâîñòі. 

Ñåðåä íàéáіëüøèõ ïіäïðèєìñòâ ÷îðíîї ìåòàëóðãії â іíøèõ îáëàñòÿõ
Óêðàїíè âèäіëÿþòüñÿ Õàðêіâñüêèé êîêñîõіìі÷íèé çàâîä, Ïîëòàâñüêèé
ãіðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíèé êîìáіíàò òà ñòàëåâî-êàíàòíèé çàâîä â Îäåñі.

Національне надбання

Ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ ÷îðíîї ìåòàëóðãії є çìåíøåííÿ її ìàòåðіàëîìіñò-
êîñòі. Âèòðàòè íà ñèðîâèíó ñòàíîâëÿòü òóò ïîíàä 60 % âàðòîñòі ãîòîâîї
ïðîäóêöії. Äî òîãî æ ãàëóçі êîìïëåêñó є äóæå åíåðãîєìíèìè. Íàÿâíіñòü ó
âèðîáíè÷îìó ïðîöåñі äîìåííîãî öèêëó íåãàòèâíî âïëèâàє íà ñòàí äîâêіëëÿ,
áî äîìåííі ïå÷і âèêèäàþòü â àòìîñôåðó çíà÷íó êіëüêіñòü çàáðóäíþâàëüíèõ
ðå÷îâèí. Ïîíàä 50 % óñіõ âèêèäіâ â àòìîñôåðó ïðèïàäàє íà ïіäïðèєìñòâà
÷îðíîї ìåòàëóðãії. Іñíóє òàêîæ ïðîáëåìà ùîäî çàáðóäíåííÿ òåðèòîðії
âіäõîäàìè çáàãà÷åííÿ ðóäè. Äëÿ ïîëіïøåííÿ åêîëîãі÷íîї ñèòóàöії â ðàéî-
íàõ ðîçâèòêó ÷îðíîї ìåòàëóðãії і çìåíøåííÿ åíåðãîєìíîñòі ïîòðіáíі ñóòòєâі
çìіíè â òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà  ÷îðíèõ ìåòàëіâ.

Òàêîæ áàãàòî ïіäïðèєìñòâ ÷îðíîї ìåòàëóðãії є òåõíі÷íî âіäñòàëèìè. 
Çíà÷íі îáñÿãè âèðîáíèöòâà ñòàëі çäіéñíþþòüñÿ çàñòàðіëèì, âèñîêîçàòðàò-
íèì ìàðòåíіâñüêèì ñïîñîáîì. Ðіâåíü óïðîâàäæåííÿ ïðîãðåñèâíîãî êèñíåâî-
êîíâåðòîðíîãî ìåòîäó âèðîáíèöòâà ñòàëі íå ïåðåâèùóє é ïîëîâèíè.

Ó íàéáëèæ÷іé ïåðñïåêòèâі  ïåðåäáà÷àєòüñÿ òàêîæ  çíà÷íà ðåêîíñòðóêöіÿ
ïіäïðèєìñòâ, ïîëіïøåííÿ ÿêîñòі é ðîçøèðåííÿ àñîðòèìåíòó ìåòàëåâèõ

д
Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» має лідируючі 
позиції серед найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу
України і є частиною міжнародної корпорації АрселорМіттал – виробника ста-
лі №1 у світі. Це підприємство з повним металургійним циклом, яке включає 
коксохімічне, гірничорудне і металургійне виробництво. Підприємство є одним 
з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на ви-
робництві прокату, зокрема арматури і катанки, також виробляє агломерат, 
концентрат, кокс, чавун, сталь. У 2015 р. підприємство виробило 5,5 млн т
чавуну, 6,3 млн т сталі і 5,3 млн т прокату.
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âèðîáіâ, ñòâîðåííÿ ïðèíöèïîâî íîâèõ êîìïëåêñіâ, ÿêі á ïîєäíóâàëè
âèðîáíè÷і  ïðîöåñè ÷îðíîї і êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії òà õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі
äëÿ âèïóñêó íîâèõ ñïëàâіâ. Íàéïåðñïåêòèâíіøîþ ïðîäóêöієþ êîìïëåêñó
є âèãîòîâëåííÿ òîíêîãî ëèñòà, âèñîêîìіöíèõ âîäî- і ãàçîïðîâіäíèõ òðóá ç
ïîêðèòòÿì, ñòàëåâèõ êàíàòіâ і àðìàòóðè.

 Місце України на світовому ринку чорних металів. Ñó÷àñíèé
ñòàí і ïðîáëåìè ðîçâèòêó ÷îðíîї ìåòàëóðãії íàøîї êðàїíè çàâæäè ïðèâåð-
òàþòü äî ñåáå óâàãó, îñêіëüêè öÿ ãàëóçü є îäíієþ ç ïðîâіäíèõ â óêðàїíñüêіé
åêîíîìіöі. Õî÷à ç ïî÷àòêó íèíіøíüîãî ñòîëіòòÿ її ðîëü ó âіò÷èçíÿíіé åêîíî-
ìіöі çìåíøóâàëàñÿ. Òàê, ùå ó 90-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. і â ïåðøîìó äåñÿòèëіòòі
öüîãî ñòîëіòòÿ ÷îðíà ìåòàëóðãіÿ çà îáñÿãàìè âèïëàâëåíîї ñòàëі ïîñіäàëà
7–8 ìіñöå ó ñâіòі. Êіëüêà ðîêіâ òîìó âîíà ïåðåìіñòèëàñü ó ñâіòîâîìó ðåéòèí-
ãó âèðîáíèêіâ ñòàëі íà 9–10 ìіñöÿ. ßêùî çà ïіäñóìêàìè 2013 ð. Óêðàїíà
ïîñіäàëà 7-ìå ìіñöå ñåðåä ñâіòîâèõ âèðîáíèêіâ ñòàëі, âèïëàâèâøè 30,4 ìëí ò
ñòàëі, òî ó 2014 ð. íàøà êðàїíà ïåðåéøëà íà 10-òå ìіñöå ç ðåçóëüòàòîì âè-
ïëàâêè 27,2 ìëí ò ñòàëі. Ó 2015 ð. Óêðàїíà çáåðåãëà çà ñîáîþ 10-òå ìіñöå ó
ñâіòîâîìó ðåéòèíãó âèðîáíèêіâ ñòàëі, õî÷à âіò÷èçíÿíèé îáñÿã âèðîáíèöòâà
öієї ïðîäóêöії ñòàíîâèâ ëèøå 22,9 ìëí ò. Òàêèì ÷èíîì, Óêðàїíà íàáëèçè-
ëàñÿ äî êðàїí, ùî ïîñіäàþòü 11–12 ìіñöÿ ó ñâіòîâîìó ðåéòèíãó.

Ïðè÷èíîþ òàêîãî ñòàíó îñòàííіìè ðîêàìè є âîєííі äії íà Äîíáàñі. Òàê,
ïðîòÿãîì 2014 ð.  ôіêñóâàëîñÿ ñòðіìêå ñêîðî÷åííÿ îáñÿãіâ âèðîá íèöòâà
ñòàëі â Óêðàїíі. ßêùî â ëèïíі 2014 ð. çàãàëîì ïî Óêðàїíі áóëî âèïëàâëåíî
2462 òèñ. ò ñòàëі, òî â ñåðïíі òîãî æ ðîêó – óæå 1767 òèñ. ò. Òîáòî ëèøå
çà ìіñÿöü îáñÿãè âіò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà ñòàëі ñêîðîòèëèñÿ íà 28 %.
Ó 2015 ð. âèðîáíèöòâî ñòàëі â Óêðàїíі ïî÷àëî äåùî çðîñòàòè. Ó êâіòíі
2015 ð. âîíî çðîñëî ïîðіâíÿíî ç áåðåçíåì íà 14 % і ñÿãíóëî 1928 òèñ. ò, à
ó òðàâíі çáіëüøèëîñÿ ùå íà 13 % – äî 2177 òèñ. ò. Öå ìåíøå, íіæ äî ïî-
÷àòêó áîéîâèõ äіé íà Äîíáàñі, îäíàê öå íàéâèùèé ïîêàçíèê ùîìіñÿ÷íèõ
îáñÿãіâ âèðîáíèöòâà ñòàëі â Óêðàїíі, ïî÷èíàþ÷è ç 2014 ð. Òàêîæ ÷àñòêîâî
öå ïîâ’ÿçàíî çі çíà÷íèì çíèæåííÿì îáñÿãіâ âèäîáóâàííÿ âóãіëëÿ êîêñіâ-
íèõ ìàðîê ÷åðåç ïîãіðøåííÿ ãіðíè÷î-ãåîëîãі÷íèõ óìîâ ðîáîòè.

 Кольорова металургія. Íèíі â ãàëóçі äіє áëèçüêî 200 ïіäïðèєìñòâ
ðіçíèõ ôîðì âëàñíîñòі, à îáñÿã êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії â îáñÿçі ïðîìèñëîâî-
ãî âèðîáíèöòâà Óêðàїíè ñòàíîâèòü ëèøå áëèçüêî 4 %. Öå ïîÿñíþєòüñÿ
òèì, ùî çà ÷àñіâ ÑÐÑÐ óïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó â ìåæàõ Óêðàїíè æîäíå
âèðîáíèöòâî ãàëóçі íå ìàëî çàìêíåíîãî òåõíîëîãі÷íîãî öèêëó – âіä âè-
äîáóòêó ñèðîâèíè äî ãîòîâîãî ïðîêàòó àáî íàïіâïðîäóêòіâ ïіäâèùåíîãî
ñòóïåíÿ ãîòîâíîñòі. ßê íàñëіäîê, ïіäïðèєìñòâà ãàëóçі áóëè ðîçêèäàíі ïî
òåðèòîðії êîëèøíüîї êðàїíè і íàëåæàëè ðіçíèì óïðàâëіíñüêèì ñòðóêòóðàì.
Іíøîþ ïðè÷èíîþ òàêîї ñèòóàöії є íåäîñòàòíіñòü âëàñíîї ñèðîâèííîї áàçè.

 Сировинна база. Êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ Óêðàїíè çàãàëîì íå ìàє çíà÷-
íèõ îñâîєíèõ ñèðîâèííèõ äæåðåë äëÿ  âèðîáíèöòâà îñíîâíèõ êîëüîðîâèõ
ìåòàëіâ: àëþìіíіþ, öèíêó, ìіäі, íіêåëþ, ñâèíöþ, îëîâà òîùî. Íà âëàñíіé
ñèðîâèíі áàçóєòüñÿ ëèøå âèðîáíèöòâî òèòàíó (ðîäîâèùà êàëіéíî-ìàãíіє-
âèõ ñîëåé ó Ïðèêàðïàòòі, òèòàíîâèõ ðóä ó Æèòîìèðñüêіé òà Äíіïðîïåò-
ðîâñüêіé îáëàñòÿõ), ôåðîíіêåëþ (íåâåëèêі ðîäîâèùà áіäíèõ ðóä íіêåëþ â
Êіðî âîãðàäñüêіé îáëàñòі), öèðêîíіþ, êðåìíіþ. Ïåðñïåêòèâíі ðîäîâèùà
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çîëîòà âіäêðèòі â Çàêàðïàòñüêіé, Äíіïðîïåòðîâñüêіé òà Êіðîâîãðàäñüêіé
îáëàñòÿõ.

Ãàëóçåâà ñòðóêòóðà óêðàїíñüêîї êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії ñêëàäàєòüñÿ ïå-
ðåâàæíî ç àëþìіíієâîї, òèòàíîìàãíієâîї ãàëóçåé, à òàêîæ ïðîìèñëîâîñòі
ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ і íàïіâïðîâіäíèêîâèõ ìàòåðіàëіâ, äîðîãîöіííèõ ìåòàëіâ
і àëìàçіâ, âèðîáíèöòâà âòîðèííèõ êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ òà іí.

Àëþìіíієâà ïðîìèñëîâіñòü ïðåäñòàâëåíà  âèðîáíèöòâîì ãëèíîçåìó –
ïåðåðîáíîãî ìàòåðіàëó, ùî çà õіìі÷íèì ñêëàäîì є îêèñîì àëþìіíіþ, ïåð-
âèííîãî і âòîðèííîãî àëþìіíіþ, àëþìіíієâèõ âèðîáіâ іç ïðèâіçíîãî àëþìі-
íіþ. Òèòàíîìàãíієâà ïðîìèñëîâіñòü âèðîáëÿє іç ñïåöіàëüíî ïіäãîòîâëåíèõ
êîíöåíòðàòіâ íàïіâïðîäóêò – ãóá÷àñòèé òèòàí, ÿêèé âèâîçÿòü äî Ðîñії, à
çâіäòè â Óêðàїíó ïîñòàâëÿþòü ãîòîâèé òèòàíîâèé ïðîêàò. Îòæå, ó íàøіé
êðàїíі ïîâíіñòþ âіäñóòíі ïåðâèííі âèðîáíèöòâà ñïëàâіâ і çëèâêіâ àëþìіíі-
єâîãî і òèòàíîâîãî ïðîêàòó, òðóá ç àëþìіíіþ òà éîãî ñïëàâіâ. Óñþ öþ
ïðîäóêöіþ çàâîçÿòü â Óêðàїíó.

Âòîðèííà êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ, ùî ðîçâèâàєòüñÿ äóæå øâèäêèìè òåì-
ïàìè, ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèïëàâöі ç âòîðèííîї ñèðîâèíè àëþìіíієâèõ,
áðîíçîâèõ, ëàòóííèõ, öèíêîâèõ ñïëàâіâ.

Ïðîìèñëîâіñòü ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ і íàïіâïðîâіäíèêîâèõ ìàòåðіàëіâ
âèðîáëÿє öèðêîíіé, ïîëіêðèñòàëі÷íèé êðåìíіé, ãåðìàíіé òà іíøі ìåòàëè і 
їõíі ñïîëóêè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü â åëåêòðîííіé ïðîìèñëîâîñòі. Çà ðîêè
íåçàëåæíîñòі íàáóëà ðîçâèòêó ïðîìèñëîâіñòü äîðîãîöіííèõ ìåòàëіâ, çîêðå-
ìà çîëîòîäîáóâíà, à òàêîæ âèðîáíèöòâî òâåðäèõ ñïëàâіâ і òóãîïëàâêèõ
ìåòàëіâ і âèðîáіâ ç íèõ: âîëüôðàì-êîáàëüòîâèõ, òèòàí-âîëüôðàìîâèõ, áåç-
âîëüôðàìîâèõ òà іí.

 Основні центри виробництва кольорових металів в Україні. 
Ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії çóìîâëåíå òàêèìè îñíîâ-
íèìè ÷èííèêàìè: îðієíòàöієþ íà ñèðîâèíó, âîäó òà åíåðãåòè÷íі ðåñóðñè.
Òîìó ïіäïðèєìñòâà ç ïåðåðîáêè ðóä ç íåçíà÷íèì óìіñòîì îñíîâíîãî ìåòàëó
òÿæіþòü äî äæåðåë ñèðîâèíè (âèðîáíèöòâî ôåðîíіêåëþ, ðіäêіñíèõ ìåòà-
ëіâ). Åíåðãîєìíі âèðîáíèöòâà (âèïëàâêà àëþìіíіþ, òèòàíó, ìàãíіþ òà іí.)
ðîçìіùóþòü ïîáëèçó äæåðåë äåøåâîї åëåêòðîåíåðãії. Óðàõîâóþ÷è öі óìîâè
ðîçìіùåííÿ і îáñÿãè ñó÷àñíîãî âèðîáíèöòâà ïðîäóêöії êîëüîðîâîї ìåòàëóð-
ãії, ìîæíà âèäіëèòè òðè îñíîâíі її ðàéîíè: Ïðèäíіïðîâñüêèé (Çàïîðіçüêà
òà Äíіïðîïåòðîâñüêà îáëàñòі), Äîíåöüêèé (Äîíåöüêà îáëàñòü) і Ïîáóçüêèé
(Ìèêîëàїâñüêà îáëàñòü).

Ãëèíîçåì âèðîáëÿþòü íà íàéáіëüøîìó â Єâðîïі ÂÀÒ «Ìèêîëàїâñüêèé
ãëèíîçåìíèé çàâîä», ùî ïðàöþє íà іìïîðòíіé ñèðîâèíі, ÿêó çàâîçÿòü ìî-
ðåì ïåðåâàæíî ç Ãâіíåї (ìàë. 64).  Єäèíèì â Óêðàїíі âèðîáíèêîì àëþìіíіþ
є ÏÀÒ «Çàïîðіçüêèé âèðîáíè÷èé àëþìіíієâèé êîìáіíàò». Âèðîáíèöòâî
ìàãíіþ çäіéñíþєòüñÿ íà Çàïîðіçüêîìó äåðæàâíîìó òèòàíîìàãíієâîìó êîì-
áіíàòі. Öèðêîíіé âèðîáëÿþòü íà Âіëüíîãіðñüêîìó äåðæàâíîìó ãіðíè÷î-ìå-
òàëóðãіéíîìó êîìáіíàòі (Äíіïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü). Âèðîáíèöòâî íàïіâïðî-
âіäíèêîâèõ і íàä÷èñòèõ ìåòàëіâ çîñåðåäæåíî íà Çàïîðіçüêîìó äåðæàâíîìó
òèòàíîìàãíієâîìó êîìáіíàòі. Єäèíèì â Óêðàїíі âèðîáíèêîì åëåêòðîäíîї
ïðîäóêöії âóãіëüíîãî і ãðàôіòîâîãî ñêëàäó є ÂÀÒ «Óêðãðàôіò» ó Çàïîðіææі,
à ìіäíîãî, ëàòóííîãî і ìіäíî-íіêåëåâîãî ïðîêàòó – Áàõìóòñüêèé çàâîä
îáðîáêè êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ, ÿêèé ïðàöþє íà ïðèâіçíіé ñèðîâèíі.
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Мал. 64. Миколаївський глиноземний завод

Єäèíèì â Óêðàїíі ïіäïðèєìñòâîì, ÿêå âèðîáëÿє ó ïðîìèñëîâîìó ìàñ øòàáі
ôåðîíіêåëü, є Ïîáóçüêèé ôåðîíіêåëåâèé êîìáіíàò (Êіðîâîãðàäñüêà îáë.).

Âèðîáíèöòâî òèòàíó çîñåðåäæåíî íà Іðøàíñüêîìó ãіðíè÷î-çáàãà÷óâàëü-
íîìó êîìáіíàòі (Æèòîìèðñüêà îáëàñòü).

Ìàéæå 25 % òîâàðíîї ïðîäóêöії êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії ïðèïàäàє íà âè-
ðîáíèöòâî âòîðèííèõ êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ. Їõ âèïóñê íàëàãîäæåíî â Êèєâі,
Õàðêîâі òà Îäåñі.

 Проблеми та перспективи розвитку галузі. Ãîëîâíèìè ïðîáëåìàìè
êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії є äåôіöèò ðåñóðñіâ, âèñîêà åíåðãîєìíіñòü, çàáðóä-
íåííÿ äîâêіëëÿ øêіäëèâèìè ðå÷îâèíàìè і âіäõîäàìè. Òîìó âèðîáíèöòâî
êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ ïîòðåáóє òåõíîëîãі÷íîãî âäîñêîíàëåííÿ. Ó ïåðñïåêòè-
âі ðîçâèòîê ãàëóçі áóäå ñïðÿìîâàíî íà çáіëüøåííÿ îáñÿãіâ âèðîáíèöòâà
êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ, ÿêі ïîâíіñòþ çàáåçïå÷åíі ñèðîâèíîþ, ç îäíî÷àñíèì
ïіäâèùåííÿì ðіâíÿ òåõíі÷íîãî îñíàùåííÿ ïіäïðèєìñòâ і ÿêîñòі ïðîäóêöії.
Ïåðåäáà÷àþòü ó ïîäàëüøîìó ðîçøèðþâàòè ñèðîâèííó áàçó äëÿ âèðîáíè-
öòâà àëþìіíіþ, òèòàíó, ìàãíіþ, ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ óíàñëіäîê îñâîєííÿ
íîâèõ ðîäîâèù, ó òîìó ÷èñëі  êîìïëåêñíèõ ïîëіìåòàëåâèõ ðóä. Ïåðñïåê-
òèâíèì íàïðÿìêîì є ðîçøèðåííÿ àñîðòèìåíòó ïðîäóêöії êîëüîðîâîї ìåòà-
ëóðãії ó áіê ñòâîðåííÿ íîâèõ ìåòàëåâèõ ñïëàâіâ.

Óêðàїíà є ïðàêòè÷íî ìîíîïîëіñòîì íà åêîíîìі÷íîìó ïðîñòîðі Ñõіäíîї
Єâðîïè â äîáóâàííі і çáàãà÷åííі òèòàíîâîї ñèðîâèíè, íèçêè ðіäêіñíèõ ìåòà-
ëіâ, ÿê-îò öèðêîíіé і ãàôíіé, âèäîáóâàє ïîíàä 80 % ñèðîâèíè äëÿ âèðîá-
íèöòâà êðåìíіþ. Íèíі âèÿâëåíі âåëè÷åçíі çàïàñè áіøîôіòó â Äíіïðîâñüêî-
Äîíåöüêіé çàïàäèíі. Öå ñèðîâèíà äëÿ âèðîáíèöòâà ìàãíіþ, ÿêèé âèêîðèñ-
òîâóþòü ó ëіòàêîáóäóâàííі, êîñìі÷íіé ãàëóçі òà äëÿ іíøèõ ïåðñïåêòèâíèõ
ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñòі. Ïåðñïåêòèâíèìè ùîäî ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ
є Ìóæіїâñüêå òà Ìàçóðіâñüêå ðîäîâèùà ïîëіìåòàëåâèõ ðóä. Є ïåâíі ïåð-
ñïåêòèâíі ðîäîâèùà ðîçðîáêè áîêñèòіâ äëÿ àëþìіíієâîї ïðîìèñëîâîñòі ó
Äíіïðîïåòðîâñüêіé, ×åðêàñüêіé, Çàêàðïàòñüêіé îáëàñòÿõ. Ðåçåðâîì âëàñ-
íîї ñèðîâèíè êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ є òåõíîãåííі ðîäîâèùà – âіäõîäè ÒÅÑ,
êîêñîõіìі÷íîãî âèðîáíèöòâà òîùî.
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Г О ЛОВН Е
 За обсягом  виробленої продукції металургійне виробництво є провідним серед ін-

ших галузей економіки в Україні і посідає важливе місце в експорті країни.
 Для розміщення підприємств чорної металургії визначальними чинниками є: наяв-

ність паливно-сировинних і водних ресурсів, розвинута транспортна мережа, попит
на металопродукцію, наближене розташування центрів її споживання. 

 В Україні сформувалися основні промислові райони чорної металургії: Придніпров-
ський, Донецький і Приазовський.

 За даними рейтингу Світової асоціації виробників сталі, наша країна посідає 10-те
місце у світі за виробництвом сталі. 

 Кольорова металургія України охоплює близько 200 підприємств, що виробляють
алюміній, титан, магній, рідкісні, дорогоцінні метали, напівпровідники та вторинні
кольорові метали.

 Головними проблемами кольорової металургії є дефіцит ресурсів, висока енергоєм-
ність, забруднення довкілля шкідливими речовинами і відходами.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Зазначте, за виробництвом яких видів продукції чорної металургії Україна посідає

одне з провідних місць у світі. Чому?
2. Назвіть основні і допоміжні виробництва чорної металургії.
3. Поясніть, які чинники є основними в розміщенні підприємств чорної металургії. На-

ведіть приклади.
4. Назвіть основні виробництва кольорової металургії України.
5. На конкретних прикладах поясніть, чому в Україні немає повного виробничого циклу

кольорових металів.
6. Наведіть приклади розміщення підприємств кольорової металургії поблизу сирови-

ни і джерел енергії.
7. Користуючись картою корисних копалин, знайдіть місця перспективних родовищ

сировини для розвитку кольорової металургії в нашій державі.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізуйте статистичні дані з виробництва основних видів продукції
чорної металургії (див. таблицю) і вкажіть, про що вони свідчать. Сформу-
люйте припущення щодо причин такої ситуації в галузі. 

Âèðîáíèöòâî îñíîâíîї ïðîäóêöії ÷îðíîї ìåòàëóðãії (ìëí ò)

Види основної продукції 1990 1995 2000 2007 2012 2015
Чавун 45 18 26 36 28 22
Сталь 53 22 32 44 17 11
Сортовий і листовий прокат 38 17 22 25 18 12
Сталеві труби 6,5 1,3 1,7 2,8 2,2 1,0

Позначення на контурній карті сировинної бази та основних
трів виробництва чорних металів в Україні.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6
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ÌÅÒÀËÓÐÃІÉÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÑÂІÒÓ

На чому спеціалізуються економічно розвинені країни світу?
Які товари на світовий ринок постачає Україна?

 Світова чорна металургія. Äëÿ ñó÷àñíîї ñâіòîâîї ÷îðíîї ìåòàëóðãії
õàðàê òåðíèì є âèêîðèñòàííÿ íîâèõ òåõíîëîãіé âèïëàâêè ìåòàëіâ. Íàïðè-
êëàä, áåçïåðåðâíå ðîçëèâàííÿ ñòàëі, ÿêå çàáåçïå÷óє åêîíîìіþ åíåðãії, ñêî-
ðî÷åííÿ âòðàò і çðîñòàííÿ ïðîäóêòèâíîñòі ïðàöі. Ó ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ç
її äîïîìîãîþ îòðèìóþòü 95–100 % óñієї ñòàëі.

Ïіäâèùåííÿ ÿêîñòі òàêîæ äîñÿãàєòüñÿ ïåðåõîäîì íà âèðîáíèöòâî ñòàëі â
êèñíåâèõ êîíâåðòîðàõ і åëåêòðîïå÷àõ. Òàêå âèðîáíèöòâî äàє ìåòàë âèñîêîї
ÿêîñòі, óñå öå ñïðèÿє ïîøèðåííþ ìіíі-çàâîäіâ ó ìіñöÿõ ñïîæèâàííÿ ìåòàëó
і âèêîðèñòàííÿ ìåòàëîáðóõòó. Çíà÷íà êіëüêіñòü ìàðòåíіâñüêèõ ïå÷åé, ùî
âèïëàâëÿþòü ìåòàë íèçüêîї ÿêîñòі, çàëèøèëàñÿ òіëüêè â Óêðàїíі і Ðîñії.

Âèðîáëÿòè ÷àâóí òà іíøі ìåòàëè іç çàëіçíîї ðóäè ïîðÿä ç äîìåííèì
ïðîöåñîì ñòàëè ìåòîäîì ïðÿìîãî âіäíîâëåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïðèðîäíîãî
ãàçó, à íå äîðîãîãî òà åêîëîãі÷íî íåáåçïå÷íîãî êîêñó.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

 Сучасні тенденції розміщення виробництв чавуну, сталі, про-
кату. Òåìïè ðîçâèòêó ÷îðíîї ìåòàëóðãії íàïðèêіíöі XX òà íà ïî÷àòêó
ÕÕІ ñò. іñòîòíî ñïîâіëüíèëèñÿ. Öÿ îáñòàâèíà ÷àñòêîâî ïîÿñíþєòüñÿ âè-
ðîáíèöòâîì çàìіííèêіâ – ïëàñòìàñ, àëþìіíіþ, êåðàìіêè òîùî. Íàéâàæëè-
âіøі öåíòðè ÷îðíîї ìåòàëóðãії ñâіòó çàçâè÷àé ïðèóðî÷åíі äî ðîäîâèù ñè-
ðîâèíè ç ðîçðàõóíêó íà ïðèâіçíå ïàëèâî. Ïðèêëàäîì є Êðèâèé Ðіã â Óêðà-
їíі àáî Äóëóò áіëÿ îçåðà Âåðõíüîãî ó ÑØÀ. Іíøèé ïîøèðåíèé âàðіàíò
ðîçìіùåííÿ ìåòàëóðãіéíîãî âèðîáíèöòâà – áëèçüêіñòü äî ðîäîâèù ïàëèâà,
êóäè äîñòàâëÿєòüñÿ ñèðîâèíà (Ðóð і Ñààð ó Íіìå÷÷èíі àáî Òåìіðòàó â Êà-
çàõñòàíі). Ìåòàëóðãіéíі öåíòðè òàêîæ âèíèêàþòü і íà ïåðåòèíі çóñòðі÷íèõ
(ðі÷êîâèõ, ìîðñüêèõ, çàëіçíè÷íèõ) òîâàðîïîòîêіâ ñèðîâèíè і ïàëèâà (Ìà-
ðіóïîëü â Óêðàїíі àáî ×èêàãî ó ÑØÀ).

Ìåòàëóðãіÿ ìîæå óñïіøíî ðîçâèâàòèñÿ і íà ìîðñüêèõ óçáåðåææÿõ àáî â
ãèðëàõ âåëèêèõ ðі÷îê ç ðîçðàõóíêó íà іìïîðòíі ñèðîâèíó і ïàëèâî. Òàê,
ìàéæå âñі єâðîïåéñüêі êðàїíè ïðèïèíèëè âèäîáóòîê ñâîєї çàëіçíîї ðóäè
íèçüêîї ÿêîñòі, òîìó êîìáіíàòè ÷îðíîї ìåòàëóðãії ñïîðóäæóþòüñÿ â ïîðòîâèõ
ìіñòàõ. Ñàìå íà òàêèõ çàñàäàõ âèíèêëà ìåòàëóðãіÿ Áàëòèìîðà ó ÑØÀ, Áðå-
ìåíà і Ãàìáóðãà â Íіìå÷÷èíі, ïіäïðèєìñòâà ÷îðíîї ìåòàëóðãії ßïîíії òà іí.

§ 26. Ì

Світовий ринок чорної металургії зазнає нині великих труднощів. У США, 
наприклад, навіть заговорили про те, що всі підприємства галузі чорної 
металургії потрібно зупинити, а в разі потреби імпортувати вироби з ін-
ших країн. Проте відмовилися від такого варіанта розвитку подій, адже 
чорна металургія все ще залишається важливою галуззю практично в 
усіх країнах світу. Щоправда, нині чорна металургія вже не є форпостом 
металургійної промисловості, як це було протягом багатьох десятиліть.
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Íàðåøòі, ìåòàëóðãіéíі öåíòðè òÿ æі-
þòü і äî ñïîæèâà÷à, íàïðèêëàä ó ðàéî-
íàõ ìåòàëîìіñòêîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ.

 Найбільші країни-виробники та 
країни-споживачі чорних металів. 
ßê âіäîìî, îäíèì ç ãîëîâíèõ âèðîáíèöòâ
÷îðíîї ìåòàëóðãії є âèïëàâêà ñòàëі. Çà
äàíèìè ñâіòîâîї àñîöіàöії âèðîáíèêіâ
ñòàëі (World Steel Association, WTA),
íàéáіëüøå її âèðîáëÿє íèíі Êèòàé (ïîíàä
800 ìëí ò), ÷àñòêà ÿêîãî çà ïіäñóìêàìè
2015 ð. ñòàíîâèëà ìàéæå 50 %. Âіí
óïåâíåíî âèïåðåäæàє òàêèõ òðàäèöіéíèõ
ñâіòîâèõ âèðîáíèêіâ, ÿê ßïîíіþ, Іíäіþ і
ÑØÀ (ìàë. 65).

Çàãàëîì ç ïî÷àòêó 90-õ ðîêіâ ÕÕ ñò.
ó ñâіòîâîìó âèðîáíèöòâі ñòàëі çíà÷íî ïіäâèùèëàñÿ ðîëü êðàїí Àçії,
íàñàìïåðåä Êèòàþ, Ðåñïóáëіêè Êîðåÿ, Іíäії, Òóðå÷÷èíè, Òàéâàíþ. Íèíі â
öèõ êðàїíàõ âèïëàâëÿєòüñÿ äâі òðåòèíè ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà öüîãî
ìåòàëó.

Національне надбання

Âàæëèâèì ó ñâіòîâîìó ãîñïîäàðñòâі òàêîæ çàëèøàєòüñÿ і âèðîáíèöòâî
÷àâóíó. Íàéáіëüøèì ñâіòîâèì âèðîáíèêîì ÷àâóíó є Êèòàé. Ðàçîì ç íèì ó
äåñÿòêó ãîëîâíèõ âèðîáíèêіâ óâіéøëè ßïîíіÿ, Ðîñіÿ, Іíäіÿ, Ðåñïóáëіêà
Êîðåÿ, ÑØÀ, Íіìå÷÷èíà, Áðàçèëіÿ, Óêðàїíà і Òàéâàíü.

Ãîëîâíèìè åêñïîðòåðàìè ñòàëåâîї ïðîäóêöії ó ñâіòі є: Êèòàé, ßïîíіÿ, Ðîñіÿ,
êðàїíè ЄÑ òà Óêðàїíà. Îñîáëèâî øâèäêî çðîñòàє åêñïîðò ç Êèòàþ, ÿêèé âè-
ïåðåäèâ òðàäèöіéíîãî ëіäåðà – ßïîíіþ. Óêðàїíà ïîñòà÷àє íà åêñïîðò áіëüøå
80 % âèðîáíèöòâà öüîãî ìåòàëó, ùî ðîáèòü її äóæå çàëåæíîþ âіä ñâіòîâîї
êîí’þíêòóðè. Ñåðåä іìïîðòåðіâ âèäіëÿþòüñÿ ÑØÀ, ЄÑ і Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ.

 Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових 
металів у світі. Êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ – îäíà ç âàæëèâèõ ãàëóçåé ñó÷àñ-
íîї ñâіòîâîї åêîíîìіêè. Âîíà ðîçâèâàєòüñÿ øâèäøèìè òåìïàìè, íіæ ÷îðíà.
Òàê, çàãàëüíå ñïîæèâàííÿ âñіõ êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ ó äàíèé ÷àñ ïåðåáóâàє
íà ðіâíі áëèçüêî 40 ìëí ò íà ðіê.

Çíà÷åííÿ öüîãî âèðîáíèöòâà áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àєòüñÿ òèì, ùî êîëüî-
ðîâі ìåòàëè ìàþòü äåÿêі êîðèñíіøі, ïîðіâíÿíî іç ÷îðíèìè ìåòàëàìè, âëàñ-

Якщо найчисленніша за населенням країна світу є лідером за загальним об-
сягом виробництва сталі, то одна з найменших країн – Люксембург – зберігає 
лідерство за показником питомої частки. Ця європейська країна посідає 
36 місце у світі за обсягами виробництва і частка її на світовому ринку стано-
вить лише 0,14 %. Проте країна є лідером за показником кількості сталі, ви-
робленої на душу населення. Тут на кожного жителя країни припадає майже 
чотири тонни металу, що перевищує показники передових країн більше ніж на 
три тонни. Також у трійці лідерів за питомою часткою виробництва перебува-
ють Республіка Корея і Тайвань.

Мал. 65. Провідні світові виробники 
сталі у 2015 році (млн т)
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òèâîñòі – âèùà òåïëî- òà åëåêòðîïðîâіäíіñòü, ìåíøà ùіëüíіñòü. Êðіì òîãî,
âîíè äàþòü çìîãó âèðîáëÿòè âåëèêó êіëüêіñòü ñïëàâіâ, òîáòî êîíñòðóêöіé-
íèõ ìàòåðіàëіâ ç íàïåðåä çàäàíèìè âëàñòèâîñòÿìè.

Íèíіøíіé åòàï ðîçâèòêó êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії ñâіòó õàðàêòåðèçóєòüñÿ
çðîñòàííÿì çíà÷åííÿ âòîðèííîї ñèðîâèíè і âèïåðåäæàþ÷èìè òåìïàìè ðîç-
âèòêó ìåòàëóðãії ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ, çîêðåìà ñòðàòåãі÷íî âàæëèâèõ (òèòàí,
êîáàëüò, ãåðìàíіé, ãàëіé, òàíòàë òà іí.). Ñïîñòåðіãàєòüñÿ òàêîæ ãåîãðàôі÷-
íå çðóøåííÿ ãàëóçі (îñîáëèâî àëþìіíієâîї) ó êðàїíè, ùî ðîç âè âàþòüñÿ,
áëèæ÷å äî äæåðåë ñèðîâèíè, à іíîäі é äî äæåðåë äåøåâîї åëåêòðîåíåðãії.

Ç îãëÿäó íà ñêëàäíó âíóòðіøíüîãàëóçåâó ñòðóêòóðó êîëüîðîâîї ìåòà-
ëóðãії, її ðîçìіùåííÿ âіäðіçíÿєòüñÿ áàãàòîâàðіàíòíіñòþ. Ïåðåâàæàє ñèðî-
âèííà îðієíòàöіÿ (Ìіäíèé ïîÿñ ó Çàìáії, ïðîâіíöіÿ Øàáà â Êîíãî, Óðàë ó
Ðîñії òà іí.). Ìàє ìіñöå òàêîæ ïåðåâàæíî åíåðãåòè÷íà îðієíòàöіÿ – áëèæ-
÷å äî öåíòðіâ, ùî âîëîäіþòü ðåñóðñàìè äåøåâîї åëåêòðè÷íîї åíåðãії (òàê,
ïðàêòè÷íî âñі ìîãóòíі àëþìіíієâі çàâîäè òÿæіþòü äî âåëèêèõ ÃÅÑ і åëåêò ðî-
ñòàíöіé іíøèõ òèïіâ). Êðіì òîãî, ðîçìіùåííÿ âèðîáíèöòâ êîëüîðîâîї ìåòà-
ëóðãії ÷àñòî âèçíà÷àєòüñÿ îðієíòàöієþ ùîäî òðàíñïîðòíîї äîñòóïíîñòі,
à â ãóñòîíàñåëåíèõ ðàéîíàõ – îðієíòàöієþ íà ñïîæèâà÷à.

Íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ є êðàїíè «Âåëèêîї ñіì-
êè», à òàêîæ Êèòàé, Ðîñіÿ, Іíäіÿ, Áðàçèëіÿ, Âåíåñóåëà òà іí.

Äëÿ êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії ðîçâèíóòèõ êðàїí õàðàêòåðíî çðîñòàþ÷à
÷àñòêà âòîðèííîї ñèðîâèíè – ìåòàëîáðóõòó, ïіäâèùåíà óâàãà äî âèïëàâêè
ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ (òèòàíó, ìàãíіþ, ãåðìàíіþ – ñòðàòåãі÷íî âàæëèâèõ äëÿ
åëåêòðîíіêè òà іíøèõ íàóêîєìíèõ ãàëóçåé). Ñó÷àñíîþ ðèñîþ ðîçâèòêó
ãàëóçі òàêîæ є òå, ùî ïåðåâàæíà áіëüøіñòü âèðîáíèöòâà ïðîêàòó і ãîòîâîї
ïðîäóêöії çäіéñíþєòüñÿ â ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ, à âèïëàâêà ïåðâèííîãî
ìåòàëó ïåðåìіùóєòüñÿ ó êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.

Ó íàéáіëüøèõ êіëüêîñòÿõ ó ñâіòі âèðîáëÿþòü øіñòü îñíîâíèõ êîëüîðî-
âèõ ìåòàëіâ – àëþìіíіé, ìіäü, öèíê, ñâèíåöü, íіêåëü òà îëîâî. Íà ïåðøі
÷îòèðè ìåòàëè ïðèïàäàє ïîíàä 95 % ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà.

Àëþìіíіé. Öüîãî êîëüîðîâîãî ìåòàëó âèðîáëÿþòü íàéáіëüøå (46 ìëí ò)
і éîãî âèðîáíèöòâî çðîñòàє øâèäøå, íіæ іíøèõ ìåòàëіâ. Öå ïîâ’ÿçàíî ç
êîðèñíèìè âëàñòèâîñòÿìè: ëåãêіñòþ, ñòіéêіñòþ äî êîðîçії, âèñîêîþ òåïëî-
і åëåêòðîïðîâіäíіñòþ.

Ñèðîâèíîþ äëÿ âèðîáíèöòâà àëþìіíіþ є áîêñèòè. Íà ïåðøіé ñòàäії їõ
ïåðåðîáêè âèðîáëÿþòü ãëèíîçåì (îêèñ àëþìіíіþ), à íà äðóãіé – ìåòàëåâèé
àëþìіíіé. Âèðîáíèöòâî ìåòàëó òÿæіє äî öåíòðіâ âèðîáíèöòâà äåøåâîї
åëåêòðîåíåðãії, â îñíîâíîìó ãіäðîåëåêòðîñòàíöіé.

Íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè áîêñèòіâ і ãëèíîçåìó є Àâñòðàëіÿ, Êèòàé,
Áðàçèëіÿ, Іíäіÿ, Ãâіíåÿ. Âîíè æ є і íàéáіëüøèìè åêñïîðòåðàìè.

Ó âèðîáíèöòâі ïåðâèííîãî àëþìіíіþ â îñòàííі äåñÿòèëіòòÿ âіäáóëèñÿ
âåëèêі çìіíè. Ïðàêòè÷íî âåñü ïðèðіñò éîãî çàáåçïå÷óþòü Êèòàé, Áðàçèëіÿ
òà Іíäіÿ. Ó òîé æå ÷àñ ßïîíіÿ ïðàêòè÷íî ïðèïèíèëà éîãî âèïëàâêó, ïåðå-
éøîâøè íà іìïîðò, à ÑØÀ çíèæóþòü âèðîáíèöòâî.

Ãîëîâíèìè âèðîáíèêàìè ïåðâèííîãî àëþìіíіþ є Êèòàé, Ðîñіÿ, Êàíàäà,
Àâñòðàëіÿ, ÑØÀ, Іíäіÿ, Áðàçèëіÿ òà Íîðâåãіÿ. Íà öі êðàїíè ïðèïàäàє
70 % éîãî ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà. Íàéáіëüøèìè іìïîðòåðàìè є ÑØÀ, Êè-
òàé і ßïîíіÿ.
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Ìіäü. Äî ïåðøîї äåñÿòêè êðàїí ç âèðîáíèöòâà ìіäíèõ êîíöåíò ðàòіâ âõî-
äÿòü ï’ÿòü êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ (×èëі, Çàìáіÿ, Ïåðó, Іíäîíåçіÿ, Ìåêñè-
êà), ç âèïëàâêè ÷îðíîâîї ìіäі і ðàôіíîâàíîї ìіäі – ÷îòèðè êðàїíè (×èëі,
Çàìáіÿ, Ïåðó, Іíäîíåçіÿ). Çàóâàæèìî, ùî îñíîâíèìè åêñïîðòåðàìè ðàôі-
íîâàíîї ìіäі є ×èëі, Ðîñіÿ, Êàíàäà, Çàìáіÿ, Ïåðó, Ïîëüùà, Êàçàõñòàí, à її
îñíîâíèìè іìïîðòåðàìè – ÑØÀ, Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ, Іòàëіÿ, ßïîíіÿ,
Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ і Âåëèêà Áðèòàíіÿ.

Ñâèíåöü і öèíê. Ó âèäîáóòêó ñâèíöåâîї і öèíêîâîї ðóä âèäіëÿþòüñÿ:
Êèòàé (30 % ñâèíöåâîї і 25 % öèíêîâîї), Àâñòðàëіÿ, ÑØÀ, Ïåðó і Ìåêñè-
êà. Ó âèðîáíèöòâі ðàôіíîâàíîãî ñâèíöþ, ÿê ïåðâèííîãî, òàê і âòîðèííîãî,
ëіäèðóþòü Êèòàé (áіëüøå òðåòèíè ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà ñâèíöþ òà öèí-
êó), ÑØÀ, ßïîíіÿ, Êàíàäà, Àâñòðàëіÿ. Â åêñïîðòі âèäіëÿþòüñÿ Êèòàé,
Êàíàäà, Àâñòðàëіÿ, Ïåðó òà Ìåêñèêà.

Ëіäåðàìè ç âèäîáóòêó і âèïëàâêè íіêåëþ є Ðîñіÿ òà Êàíàäà. Âåëèêèìè 
åêñïîðòåðàìè íіêåëþ є òàêîæ Àâñòðàëіÿ òà Іíäîíåçіÿ. Âèðîáíèêè íіêåëþ
íà áàçі іìïîðòîâàíèõ êîíöåíòðàòіâ – ßïîíіÿ і Íîðâåãіÿ.

Òèòàí ó âèãëÿäі ñïëàâіâ є íàéâàæëèâіøèì êîíñòðóêöіéíèì ìàòåðіàëîì
â àâіà-, ðàêåòî- і â ñóäíîáóäóâàííі. Ìåòàë çàñòîñîâóєòüñÿ â õіìі÷íîìó âè-
ðîáíèöòâі, âіéñüêîâіé ïðîìèñëîâîñòі (áðîíåæèëåòè, áðîíÿ), àâòîìîáіëüíіé
ãàëóçі, ìåäè÷íіé ïðîìèñëîâîñòі (ïðîòåçè), ñïîðòèâíèõ òîâàðàõ, þâåëіðíèõ
âèðîáàõ, ìîáіëüíèõ òåëåôîíàõ, ëåãêèõ ñïëàâàõ òîùî. Íà ïî÷àòêó ÕÕІ ñò.
ðîçðîáêà òèòàíîâèõ ðîäîâèù âåëàñÿ ó 12 êðàїíàõ: Êàíàäі, Êèòàї, Íîðâåãії,
Àâñòðàëії, ÏÀÐ, ÑØÀ, Іíäії òà іí. Íàéáіëüøі éîãî âèðîáíèêè: ÑØÀ, Íі-
ìå÷÷èíà, ßïîíіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ôðàíöіÿ, Àâñòðàëіÿ, Êàçàõñòàí,
Óêðàїíà òà іí. Ãîëîâíèìè ñïîæèâà÷àìè ìåòàëó є ÑØÀ і êðàїíè Çàõіäíîї
Єâðîïè.

Г О ЛОВН Е
 Темпи розвитку світової чорної металургії нині істотно сповільнилися. Проте для су-

часних підприємств характерним є використання нових технологій виплавки металів.
 Металургія успішно розвивається на морських узбережжях або в гирлах великих

річок з розрахунку на імпортні сировину і паливо. 
 Провідними виробниками сталі у світі є Китай, Японія, Індія та  США.
 Кольорова металургія – одна з важливих галузей сучасної світової економіки. Вона

розвивається швидшими темпами, ніж чорна. 
 Нинішній етап розвитку кольорової металургії світу характеризується зростанням

значення вторинної сировини і випереджаючими темпами розвитку металургії рід-
кісних металів, зокрема стратегічно важливих. 

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Охарактеризуйте сучасні тенденції, притаманні світовому металургійному виробництву.
2. Розкрийте закономірності розміщення основних виробництв металургії у світі.
3. Наведіть приклади найбільших країн-виробників та імпортерів чавуну і сталі.
4. Наведіть приклади найбільших країн-виробників та імпортерів алюмінію, міді та титану.
5. Яку роль відіграє вторинна сировина для металургії у раціональному природоко-

ристуванні?

ДОСЛІДЖЕННЯ
Використовуючи карти атласу «Металургія», «Електроенергетика», «Па-
ливна промисловість», «Транспорт», визначте перспективний район для 
будівництва в Європі сучасного металургійного заводу повного циклу.
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 зрозуміти значення та особливості технологій хімічного виробництва;
 розрізняти чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної

продукції, фармацевтичної продукції,  гумових і пластмасових виробів;
 познайомитися з  видами хімічного виробництва в Україні і світі;познайомитися з видами хімічного виробництва в Україні і світі;
 навчитися характеризувати розміщення хімічного виробництва і виробництва

деревини й паперу в Україні і світі.

ÇÍÀ×ÅÍÍß ÒÀ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÒÅÕÍÎËÎÃІÉ
ÕІÌІ×ÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

Назвіть продукцію хімічної промисловості, що трапляється вам у повсякденно-
му житті.

Спираючись на знання з хімії, перелічіть умови, потрібні  для виробництва хі-
мічної продукції.

 Значення хімічного виробництва. Ïðî õіìі÷íó  ïðîìèñëîâіñòü êàæóòü,
ùî âîíà âèðîáëÿє ïðîäóêöіþ ç íі÷îãî, ïіäáèðàþ÷è áóäü-ÿêі âіäõîäè. Õі-
ìі÷íå âèðîáíèöòâî «ïðàöþє» íà іíøі ñôåðè åêîíîìіêè, çàáåçïå÷óþ÷è їõ 
ôàðáîþ, ñèíòåòè÷íèìè áàðâíèêàìè, ñèíòåòè÷íèìè ñìîëàìè і ïëàñò ìàñîþ, 
íèòêàìè, ìіíåðàëüíèìè äîáðèâàìè òîùî. Íàôòîïåðåðîáíà ïðîìèñëîâіñòü
òåïëîâà åíåðãåòèêà, öåëþëîçíî-ïàïåðîâà ïðîìèñëîâіñòü, ÷îðíà òà êîëüî-
ðîâà ìåòàëóðãіÿ, âèðîáíèöòâî áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ, çîêðåìà öåìåíòó,
öåãëè, à òàêîæ áàãàòî âèðîáíèöòâ õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі ðîçâèâàþòüñÿ
íà âèêîðèñòàííі õіìі÷íèõ ïðîöåñіâ çìіíè ñòðóêòóð âèõіäíîї ðå÷îâèíè.
Ïðè öüîìó âîíè ìàþòü ïîòðåáó â ïðîäóêöії ñàìîї õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, 
ñòèìóëþþ÷è її ïðèñêîðåíèé ðîçâèòîê.

Історія географії 

§ 27.

Хімічна промисловість стала розвиватися самостійно з початком промислової
революції. Перші заводи з виробництва сірчаної кислоти було побудовано ще
1736 р. у Великій Британії. Для забезпечення потреб текстильної і скляної
промисловості в 1793 р. виникло виробництво соди у Франції, а пізніше у
Великій Британії і Німеччині. З інтенсивним розвитком сільського господарства
в середині ХІХ ст.  з’явилися заводи з виробництва штучних добрив у Великій
Британії (1842 р.) і Німеччині (1867 р.), а в 1876 р. було створено перше  у 
світовій історії виробництво прального порошку. Виробником стала німецька
фабрика Henkel&Cie.

. ÕІÌІ×ÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ.
ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ 
ÄÅÐÅÂÈÍÈ, ÏÀÏÅÐÓ
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Ïðèõèëüíèêè õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі ïіäêðåñëþþòü, ùî âîíà âèðîáëÿє
òàêі ìàòåðіàëè é ðå÷îâèíè, ÿêèõ íåìàє ó ïðèðîäі, і öèì çàìіíþє äåôіöèò-
íі ïðèðîäíі ðåñóðñè. Óñå öå õàðàêòåðèçóє õіìі÷íó ïðîìèñëîâіñòü ÿê äóæå
ïðîãðåñèâíó.

Ðàçîì ç ìàøèíîáóäóâàííÿì õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü є áàçîâîþ ñêëàäîâîþ
ñâіòîâîї  é óêðàїíñüêîї ïðîìèñëîâîñòі é çíà÷íîþ ìіðîþ âèçíà÷àє íàóêîâî-
òåõíі÷íèé ïðîãðåñ ó âñіõ ñôåðàõ ãîñïîäàðñòâà.

Ñòðóêòóðà õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі ñêëàäíà і âêëþ÷àє ìàéæå äâіñòі
âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ âèðîáíèöòâ іç øèðîêèì àñîðòèìåíòîì ïðîäóêöії. Ùî-
íàéìåíøå õіìі÷íó ïðîìèñëîâіñòü ìîæíà ïîäіëèòè íà íåîðãàíі÷íó õіìіþ 
(âèðîáíèöòâî êèñëîò, ñîäè)  і âèðîáíèöòâî ïðîäóêòіâ îðãàíі÷íîї õіìії, äëÿ
ÿêîãî âèõіäíîþ ñèðîâèíîþ є îðãàíі÷íі ñêëàäíèêè (òàáë. 1). Âàæëèâèìè
õіìі÷íèìè âèðîáíèöòâàìè ââàæàþòü âèðîáíèöòâî ïîëіìåðíèõ ìàòåðіàëіâ
і âèðîáіâ, à òàêîæ  âèðîáíèöòâî ñèíòåòè÷íèõ áàðâíèêіâ, ëàêіâ і ôàðá, ôàð-
ìà  öåâòè÷íîї ïðîäóêöії, âèðîáіâ ïîáóòîâîї õіìії, øèí òà іí.

Òàáëèöÿ 1
Ãàëóçі і ïðîäóêöіÿ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі

Хімічні виробництва Продукція
Неорганічна хімія Аміак, сірчана кислота, сода 
Органічна хімія Карбамід,  фенол
Нафтохімія Бензол, етилен, стирол
Виробництво полімерів Поліетилен, поліестер
Виробництво еластомерів Гумові вироби, поліуретан
Виробництво вибухових матеріалів Нітрогліцерин, нітроцелюлоза
Агрохімія Добрива, пестициди
Фармацевтичне виробництво Лікарські препарати
Парфумерно-косметичне виробництво Ванілін, камфора, кумарин
Хімія тонкого органічного синтезу Лаки, фарби, емалі, мастики, барвники,

фотохімічні товари
Виробництво продукції побутової хімії Мийні засоби, мило, засоби для чищення

та полірування

Ñòðóêòóðà õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі іç ÷àñîì çìіíþєòüñÿ âíàñëіäîê çìіíè
ñèðîâèííîї áàçè, ïіäâèùåííÿ ÷àñòêè ïðîãðåñèâíèõ òåõíîëîãіé âèðîáíèöòâà.

 Особливості хімічної промисловості. Õіìі÷íå âèðîáíèöòâî âèêî-
ðèñòîâóє ðіçíîìàíіòíó ñèðîâèííó áàçó. Öå íàñàìïåðåä êîðèñíі êîïàëèíè –
àïàòèòè, ñіðêà, ôîñôîðèòè, êàëіéíà òà êóõîííà ñіëü, âàïíÿê, ãіïñ, ÿêі є
îñíîâîþ ãіðíè÷îõіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі. Êðіì ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè, ó 
õіìі÷íîìó âèðîáíèöòâі âèêîðèñòîâóєòüñÿ âåëè÷åçíà êіëüêіñòü îðãàíі÷íîãî
ïàëèâà – íàôòè, ãàçó, âóãіëëÿ, à òàêîæ äåðåâèíè. Îòæå, âàæëèâèìè ïî-
ñòà÷àëüíèêàìè ñèðîâèíè є íàôòî-, êîêñî-, ãàçî- і ëіñîõіìіÿ.

Ó ïðîöåñі õіìі÷íîї ïåðåðîáêè ðіçíèõ âèäіâ ñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ, õіìі÷íà
ïðîìèñëîâіñòü âèêîðèñòîâóє çíà÷íó êіëüêіñòü ïîâіòðÿ і âîäè. Ïðîãðåñèâíі
òåõíîëîãії õіìі÷íîãî âèðîáíèöòâà äàþòü çìîãó êîìïëåêñíî ïåðåðîáëÿòè
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ïðîäóêòè îðãàíі÷íîãî ñèíòåçó, óòèëіçóâàòè âіäõîäè ìåòàëóðãіéíîãî âèðîá-
íèöòâà, ëåãêîї і õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

Âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі є áåçïåðåðâíіñòü òåõíî-
ëîãі÷íèõ ïðîöåñіâ, êіíöåâà ïðîäóêöіÿ ÿêèõ ìîæå òåæ áóòè ñèðîâèíîþ äëÿ
іíøèõ õіìі÷íèõ âèðîáíèöòâ.

Ñïåöèôі÷íèìè є é ÷èííèêè ðîçìіùåííÿ îñíîâíèõ âèðîáíèöòâ õіìі÷íîї
ïðîìèñëîâîñòі, ñåðåä ÿêèõ äóæå âèñîêà їõ åíåðãîєìíіñòü. Çàëåæíіñòü âіä
åíåðãîðåñóðñіâ ïîâ’ÿçàíà çі ñòðóêòóðíîþ ïåðåáóäîâîþ ðå÷îâèíè ó ïðîöåñі
õіìі÷íîãî âèðîáíèöòâà, íàïðèêëàä îäåðæàííÿ ïîëіìåðíèõ ìàòåðіàëіâ. Âè-
ðîáíèöòâî õіìі÷íîї ïðîäóêöії çàëåæèòü òàêîæ âіä âîäíèõ ðåñóðñіâ і є íàä-
çâè÷àéíî âîäîìіñòêå. Ïðè öüîìó âèêîðèñòîâóþòüñÿ çíà÷íі îáñÿãè ñèðîâè-
íè і áàãàòüîõ âèäіâ ãîòîâîї ïðîäóêöії. Ïîòðåáà ó òðóäîâèõ ðåñóðñàõ ó õі-
ìі÷íîìó âèðîáíèöòâі íåçíà÷íà, ïðîòå їõ êâàëіôіêàöіéíі íàâè÷êè і ïðîôå-
ñіéíі êîìïåòåíòíîñòі äóæå âèñîêі.

Õіìі÷íå âèðîáíèöòâî çóìîâëþє áàãàòî åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì, ÿêі ïîòðå-
áóþòü çíà÷íèõ і ÷àñòî äîäàòêîâèõ ôіíàíñîâèõ ðåñóðñіâ äëÿ їõ óñïіø íîãî
âèðіøåííÿ. Òîìó õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü óâàæàєòüñÿ îäíієþ ç íàéáіëüø êà-
ïіòàëîìіñòêèõ ñôåð åêîíîìіêè. Êàïіòàëîìіñòêіñòü ïіäâèùóєòüñÿ і çàâäÿ êè
çíà÷íіé àâòîìàòèçàöії õіìі÷íîãî âèðîáíèöòâà  òà íàóêîєìíèõ òåõíîëîãіé.

Îòæå, çà ÷èííèêàìè ðîçìіùåííÿ õіìі÷íі âèðîáíèöòâà âàðòî îá’єäíàòè
â òàêі ãðóïè: 1) âèðîáíèöòâà ñèðîâèííîї îðієíòàöії (âèäîáóòîê ñèðîâèíè,
ïåðåðîáêà ñіð÷àíèõ і êîêñіâíèõ ãàçіâ, âèðîáíèöòâî êàëüöèíîâàíîї ñîäè,
êàëіéíèõ äîáðèâ òà іí.); 2) âèðîáíèöòâà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîї îðієíòàöії
(âèãîòîâëåííÿ ñèíòåòè÷íîãî êàó÷óêó, õіìі÷íèõ âîëîêîí і íèòîê, ñèíòå-
òè÷íèõ ñìîë, êàóñòè÷íîї ñîäè); 3) âèðîáíèöòâà ñïîæèâ÷îї îðієíòàöії (âè-
ðîáíèöòâà àçîòíèõ і ôîñôàòíèõ äîáðèâ, ñіð÷àíîї êèñëîòè, ïëàñòìàñ, øèí,
ãóìîòåõíі÷íèõ âèðîáіâ, ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ òîùî).

Г О ЛОВН Е
 Хімічна промисловість є базовою складовою світової та української промисловості.
 Хімічні виробництва використовують різноманітну сировинну базу і відходи від ін-

ших виробництв.
 Структура хімічної промисловості – це складний комплекс виробництв із широким

асортиментом продукції.
 Основними чинниками розміщення виробництв хімічної промисловості є сировин-

ний, паливно-енергетичний, споживчий.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Яке значення хімічного виробництва для повсякденного життя людини?
2. Яку продукцію хімічних виробництв використовує ваша родина?
3. Чим відрізняється сировинна  база хімічної промисловості?
4. Чому хімічна промисловість має складну структуру?
5. Чому хімічні виробництва  капіталомісткі?
6. Користуючись офіційним сайтом своєї області, з’ясуйте, чи існують у ній підприєм-

ства хімічної промисловості.

Користуючись офіційним сайтом Державної служби статистики  http://
www.ukrstat.gov.ua/, назвіть види хімічних виробництв, що розвивали-
ся в Україні в поточному році.
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ÕІÌІ×ÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ Â ÓÊÐÀЇÍІ.
ÍÀÉÁІËÜØІ ÊÐÀЇÍÈ – ÂÈÐÎÁÍÈÊÈ 
ÌІÍÅÐÀËÜÍÈÕ ÄÎÁÐÈÂ, ÏÎËІÌÅÐІÂ, ËІÊІÂ

Спираючись на знання з фізичної географії України, назвіть ті корисні копали-
ни, які можна використати як сировину для хімічної промисловості.

Які види хімічного виробництва орієнтуються на споживача?

 Хімічне виробництво в Україні. Õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü Óêðàїíè ìàє
ñêëàäíó ñòðóêòóðó і îõîïëþє âèðîáíèöòâà ðіçíîìàíіòíèõ âèäіâ ïðîäóêöії.
Çàãàëüíà ÷àñòêà õіìі÷íîãî êîìïëåêñó ó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâі Óêðà-
їíè íèíі íåâèñîêà і ñòàíîâèòü áëèçüêî 4 %. ×àñòêà õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñ-
òі â åêñïîðòі òîâàðіâ – áëèçüêî 5 %.

Íà ñó÷àñíîìó åòàïі, ÿê і ó ïðîìèñëîâîñòі çàãàëîì, ñïîñòåðіãàєòüñÿ ñïàä
îáñÿãіâ âèðîáíèöòâà õіìі÷íîї ïðîäóêöії, çóìîâëåíèé îá’єêòèâíèìè ïðè-
÷èíàìè. Ñåðåä íèõ: ãåîïîëіòè÷íà ñèòóàöіÿ íà ñõîäі êðàїíè, àíåêñіÿ ÀÐ Êðèì,
à òàêîæ ñóòòєâå çìåíøåííÿ ïîïèòó íà åêñïîðòîîðієíòîâàíó ïðîäóêöіþ
õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі. Ïðîòå îêðåìі õіìі÷íі âèðîáíèöòâà ìàëè ïîçè-
òèâíі òåìïè ïðèðîñòó îáñÿãіâ âèðîáíèöòâà ó 2016 ð. ïîðіâíÿíî ç ïîïå ðåä-
íіìè ðîêàìè. Çà äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè, çðóøåííÿ ùîäî
çáіëüøåííÿ îáñÿãіâ îêðåñëèëèñÿ ó âèðîáíèöòâі  äîáðèâ і àçîòíèõ ñïîëóê,
ïëàñòìàñ і ñèíòåòè÷íîãî êàó÷óêó, ôàðá, ëàêіâ і ïîäіáíîї ïðîäóêöії, äðó-
êàðñüêîї ôàðáè і ìàñòèê, îêðåìèõ ôàðìàöåâòè÷íèõ ïðîäóêòіâ і ôàðìà-
öåâòè÷íèõ ïðåïàðàòіâ, ó âèðîáíèöòâі ãóìîâèõ âèðîáіâ.

Національне надбання

Âàæëèâó ðîëü ó õіìі÷íîìó âèðîáíèöòâі â Óêðàїíі âіäіãðàþòü ïðèðîäíі
ìіíåðàëüíі ðåñóðñè. Òàê, äëÿ âèðîáíèöòâà ñіð÷àíîї êèñëîòè âèêîðèñòî-
âóþòü ñіðêó, ðîäîâèùà ÿêîї çîñåðåäæåíі ó Ïðèêàðïàòòі. Ñèðîâèíà äëÿ
âèðîáíèöòâà êàëіéíèõ äîáðèâ – êàëіéíі ñîëі, ðîäîâèùà ÿêèõ òàêîæ ðîç-
ìіñòèëèñÿ ó Ïðèêàðïàòòі. Êóõîííà ñіëü, ïîòóæíі çàïàñè ÿêîї ðîçòàøîâàíі
â Äîíåöüêіé і Çàêàðïàòñüêіé îáëàñòÿõ, є ñèðîâèíîþ äëÿ îäåðæàííÿ õëîðó
òà ñîäè. Äëÿ âèðîáíèöòâà êàëüöèíîâàíîї ñîäè òà êàðáіäó äîäàþòü ùå âàï-
íÿê і êðåéäó, ðîäîâèùà ÿêèõ є â áàãàòüîõ îáëàñòÿõ Óêðàїíè. Îñíîâîþ äëÿ
âèãîòîâëåííÿ ëàêîôàðáîâîї ïðîäóêöії є іëüìåíіòè, ÿêі çîñåðåäæåíі â Æè-
òîìèðñüêі îáëàñòі. Є â íàäðàõ é ïîêëàäè ôîñôàòіâ, ÿêі íå âіäðіçíÿþòüñÿ

§ 28.  

У серпні 2016 р. за підтримки Європейського фонду управління якістю (EFQM) 
ТОВ «Київгума» (мал. 66) увійшло в каталог «Центральна і Східна Європа. 
Лідери якості-2015» як фіналіст 20-го Українського національного конкурсу
якості, який проводився Українською асоціацією якості. З 2013 р. підприємство 
базується в м. Бровари (Київська область), успішно освоївши нові виробничі 
площі. Продукція ТОВ «Київгума» найрізноманітніша. Це й продукція для 
нафтогазової промисловості, товари особистого захисту (гумові рукавички, 
боти), гумові ущільнювачі, вироби медичного і сільськогосподарського при-
значення, товари для дітей, домашніх тварин та для реабілітації. Щорічно 
«Київгума» бере активну й результативну участь у міжнародних виставках, 
постійно розширюючи зв’язки і ринки збуту своєї продукції.
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âèñîêîþ ÿêіñòþ і çàñòîñîâóþòüñÿ ëèøå äëÿ âèðîáíèöòâà ôîñôîðèòíîãî
áîðîøíà òà ñóìіøåé, à íå ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ. Âàæëèâèì ðåñóðñîì äëÿ
îäåðæàííÿ õіìі÷íèõ ïðîäóêòіâ є êîêñіâíå âóãіëëÿ. Ïîïóòíі ïðîäóêòè, ùî
âèäіëÿþòüñÿ ïіä ÷àñ êîêñóâàííÿ âóãіëëÿ, є âàæëèâîþ ñèðîâèíîþ äëÿ âè-
ðîáíèöòâà áàðâíèêіâ òà îêðåìèõ ìåäè÷íèõ ïðåïàðàòіâ. Ó ïðîìèñëîâîñòі
îðãàíі÷íîãî ñèíòåçó âèêîðèñòîâóþòü íàôòó òà íàôòîïðîäóêòè (íèçüêîîê-
òàíîâèé áåíçèí, ãàñ), ïàðàôіíîâі (åòèëåí, ïðîïіëåí òà іí.) òà àðîìàòè÷íі
(áåíçîë, êñèëîë) âóãëåâîäíі.

Çàëåæíî âіä äії îñíîâíèõ ÷èííèêіâ ïіäïðèєìñòâà õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі
Óêðàїíè ïîäіëÿþòü íà ÷îòèðè ãðóïè: âèðîáíèöòâà, ùî òÿæіþòü äî äæåðåë
ñèðîâèíè; âèðîáíèöòâà, ùî îðієíòóþòüñÿ íà ïàëèâíі òà åíåðãåòè÷íі ðåñóð-
ñè; âèðîáíèöòâà, ùî òÿæіþòü äî ðàéîíіâ ñïîæèâàííÿ; âèðîáíèöòâà çìі-
øàíîї îðієíòàöії.

Îñíîâíèìè ðàéîíàìè õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі є Äîíåöüêèé, Ïðèäíіï-
ðîâñüêèé, Ïðèêàðïàòñüêèé òà Ïðè÷îðíîìîðñüêèé. Ó öèõ ðàéîíàõ ðîçâè-
íåíî âèðîáíèöòâà êèñëîò,  äîáðèâ, ñîäè, à òàêîæ ñìîë і ïëàñòè÷íèõ ìàòå-
ðіàëіâ, ãіðíè÷îõіìі÷íà òà íàôòîõіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü. Êîìáіíàöіÿ ðіçíèõ
âèðîáíèöòâ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі é ñóïóòíіõ âèðîáíèöòâ çóìîâëþє âèñîêó
їõ òåðèòîðіàëüíó êîíöåíòðàöіþ â íàçâàíèõ ðàéîíàõ òà ñòâîðþє ñåðéîçíі åêî-
ëîãі÷íі ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàíі іç çàáðóäíåííÿì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.

Âèðîáíèöòâî àçîòíèõ äîáðèâ çîñåðåäæåíå â öåíòðàõ êîêñîõіìі÷íîї ïðî-
ìèñëîâîñòі íà Äîíáàñі (Ñєâåðîäîíåöüê) òà â Ïðèäíіïðîâ’ї (Êàì’ÿíñüêå,
Çàïîðіææÿ). Ó ðàéîíàõ ñïîæèâàííÿ ðîçìіùåíі îêðåìі çàâîäè, ÿêі âèêîðè-
ñòîâóþòü ÿê ñèðîâèíó ïðèðîäíèé ãàç (×åðêàñè, Ðіâíå). Ðàéîíîì êàëіéíîãî

Мал. 66. Продукція ТОВ «Київгума» 
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âèðîáíèöòâà є Ïðèêàðïàòòÿ, äå âèäîáóâàþòü êàëіéíі ñîëі, ïðîòå îáñÿãè
âèðîáíèöòâà ñóòòєâî çíèçèëèñÿ.

Âèðîáíèöòâî ôîñôàòíèõ äîáðèâ ïåðåâàæíî òÿæіє äî ðàéîíіâ ñïîæèâàí-
íÿ. Íàéáіëüøèìè öåíòðàìè є Ñóìè, Êîñòÿíòèíіâêà (Äîíåöüêà îáëàñòü) òà
Îäåñà. Äëÿ âèðîáíèöòâà ôîñôàòíèõ äîáðèâ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê ìіñöåâà
ñèðîâèíà (ôîñôîðèòè і âіäõîäè ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ), òàê é іìïîðò-
íèé àïàòèòîâèé êîíöåíòðàò.

Òðàäèöіéíèì ó õіìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі Óêðàїíè є âèðîáíèöòâî ñîäè,
ÿêà ñïîæèâàєòüñÿ ñêëÿíîþ, ìèëîâàðíîþ, òåêñòèëüíîþ, íàôòîïåðåðîáíîþ,
õàð÷îâîþ, ôàðìàöåâòè÷íîþ ïðîìèñëîâіñòþ. ßê ìàòåðіàëîìіñòêå âèðîáíè-
öòâî ñîäîâà ïðîìèñëîâіñòü òÿæіє äî ñèðîâèíè і ïàëèâà, òîìó íàéáіëüøі
ïіäïðèєìñòâà ç âèðîáíèöòâà ñîäè çîñåðåäæåíі íà Äîíáàñі, äå äîñòàòíÿ їõ
êіëüêіñòü (Ñëîâ’ÿíñüê, Ëèñè÷àíñüê). Âèðîáíèöòâî ñîäè ðîçâèâàєòüñÿ òàêîæ
ó ßíè Êàïó (Êðàñíîïåðåêîïñüê, Ïіâíі÷íèé Êðèì), äå âèêîðèñòîâóєòüñÿ
ðîïà Ñèâàøà òà âèñîêîÿêіñíі âàïíÿêè. Ïàëèâîì ñëóãóє ïðèðîäíèé ãàç.

Íàéáіëüøèìè öåíòðàìè âèðîáіâ ç ãóìè є Áіëà Öåðêâà, Áðîâàðè (Êèїâ-
ñüêà îáëàñòü), Äíіïðî, ùî âèïóñêàþòü øèíè, ãóìîâі øëàíãè, òðàíñïîðòíі
ñòðі÷êè, ðіçíі òîâàðè øèðîêîãî âæèòêó.

Õіìіêî-ôàðìàöåâòè÷íі âèðîáíèöòâà â Óêðàїíі ñïðÿìîâàíі íà âèãîòîâëåí-
íÿ ñèíòåòè÷íèõ ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ, ìåäèêàìåíòіâ ç ðîñëèííîї і òâàðèííîї 
ñèðîâèíè, âіòàìіíіâ, áàêòåðіàëüíèõ ïðåïàðàòіâ, àíòèáіîòèêіâ, ïåðåâ’ÿçó-
âàëüíèõ ìàòåðіàëіâ, äåçіíôåêöіéíèõ çàñîáіâ òîùî. Çíà÷íà ÷àñòêà íàéìå-
íóâàíü âèãîòîâëÿєòüñÿ ç іìïîðòíîї ñèðîâèíè, ÿêà çàâîçèòüñÿ ç Íіìå÷÷èíè,
Øâåéöàðії, Іñïàíії òà іíøèõ êðàїí Єâðîïè і ñâіòó. Íàéáіëüøèìè öåíòðàìè
õіìіêî-ôàðìàöåâòè÷íîãî âèðîáíèöòâà є Õàðêіâ, Êèїâ, Ëüâіâ, Óìàíü òà іí.
Ó õіìіêî-ôàðìàöåâòè÷íіé ïðîìèñëîâîñòі âіäáóâàþòüñÿ ñåðéîçíі çìіíè ÿê â
òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà, ðîçøèðåííі àñîðòèìåíòó ïðîäóêöії, òàê і ó ñòðóê-
òóðі. Òàê, ó 2005 ð. â ðåçóëüòàòі çëèòòÿ ïіäïðèєìñòâ «Êèїâìåäïðåïàðàò»
(Êèїâ) і Ãàëè÷ôàðì (Ëüâіâ) áóëî ñòâîðåíî êîðïîðàöіþ «Àðòåðіóì». Ïðî-
äóêöіþ êîìïàíії íèíі åêñïîðòóþòü ó ïîíàä 10 êðàїí ñâіòó. Íà її ïіäïðè-
єìñòâàõ âèðîáëÿþòü ïîíàä 140 ìåäè÷íèõ ïðåïàðàòіâ, ñåðåä ÿêèõ áàãàòî
îðèãіíàëüíèõ, ñòâîðåíèõ çà íîâèìè òåõíîëîãіÿìè.

Âèðîáíèöòâî òîâàðіâ ïîáóòîâîї õіìії, çîêðåìà ìèëà, ìèéíèõ çàñîáіâ,
çàñîáіâ äëÿ ÷èùåííÿ òà іí., çîñåðåäæåíå â Êèєâі, Õàðêîâі, Îäåñі òà іíøèõ
îáëàñíèõ öåíòðàõ і íåâåëèêèõ  ìіñòàõ Óêðàїíè.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

 Найбільші країни – виробники хімічної продукції. Õіìі÷íà ïðîìè-
ñëîâіñòü ðîçâèâàєòüñÿ øâèäêèìè òåìïàìè і ïðåäñòàâëåíà â áàãàòüîõ êðàїíàõ
і ðåãіî íàõ ñâіòó. Ñåðåä ìàêðîðåãіîíіâ ñâіòó çà ðіâíåì òåðèòîðіàëüíîї êîí-
öåíòðàöії õіìі÷íèõ âèðîáíèöòâ âèäіëÿєòüñÿ Єâðîïà, çîêðåìà її çàõіäíà
÷àñòèíà. Ïîòóæíó õіìі÷íó іíäóñòðіþ ìàє òàêîæ Öåíòðàëüíà Єâðîïà. Ïіâ-
íі÷íà Àìå ðèêà äåùî ïîñòóïàєòüñÿ ñòàðîìó Ñâіòîâі, àëå çà ðîçâèòêîì íàôòî-
õіìії íå ìàє ñîáі ðіâíèõ. Õіìі÷íå âèðîáíèöòâî êîíöåíòðóєòüñÿ ïåðåâàæíî

Користуючись інтернет-сайтами, знайдіть актуальну інформацію про 
виробництво товарів побутової хімії в різних областях України. Якими 
із цих товарів користуєтеся ви і члени вашої родини?
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íà óçáåðåææі Ìåêñèêàíñüêîї çàòîêè. Ðåãіîíîì ñâіòîâîãî çíà÷åííÿ є Ñõіäíà
òà Ïіâäåííî-Ñõіäíà Àçіÿ, à ÿäðîì âèðîáíèöòâà õіìі÷íîї ïðîäóêöії є ßïîíіÿ.

Ëіäåðàìè ç ðîçâèòêó áàãàòîïðîôіëüíîї õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі íà ñó÷àñ-
íîìó åòàïі, ÿê і ðàíіøå, çàëèøàþòüñÿ ðîçâèíåíі êðàїíè Єâðîïè, ÑØÀ і
ßïîíіÿ, íà ÿêі ïðèïàäàє òðåòèíà âèðîáëåíîї ñâіòîâîї õіìі÷íîї ïðîäóêöії.
Öі êðàїíè ëіäèðóþòü  і çà їõíіì ñïîæèâàííÿì.

Ó êðàїíàõ ç ðîçâèíóòîþ åêîíîìіêîþ ïîðÿä ç òðàäèöіéíèìè õіìі÷íèìè
âèðîáíèöòâàìè (êèñëîò і ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ), ïðèñêîðåíèìè òåìïàìè
ðîçâèâàþòüñÿ íàóêîєìíі âèðîáíèöòâà ç âèãîòîâëåííÿ îðãàíі÷íèõ õіìіêà-
òіâ і ïîëіìåðíèõ ìàòåðіàëіâ, ëіêіâ òà іíøèõ ìåäè÷íèõ ïðåïàðàòіâ, òîâàðіâ
ïîáóòîâîї õіìії.

Ó ñâіòîâîìó âèðîáíèöòâі ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ ïîíàä ïîëîâèíó îáñÿãó
ïðîäóêöії ïðèïàäàє íà àçîòíі äîáðèâà, áëèçüêî ÷âåðòі – íà ôîñôàòíі і
áëèçüêî 1/5 – íà êàëіéíі. Çà âèðîáíèöòâîì àçîòíèõ äîáðèâ ëіäèðóþòü
Êèòàé, ÑØÀ, Ðîñіÿ, Іíäіÿ, ßïîíіÿ, Ìåêñèêà, Ôðàíöіÿ, Êàíàäà. Âèäîáóòîê
ôîñôàòíîї ñèðîâèíè ñïîñòåðіãàєòüñÿ â áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó, ñåðåä ÿêèõ
ïåðøі ïîçèöії íèíі çà êðàїíàìè Ïіâíі÷íîї Àôðèêè. Äî ïðîâіäíèõ êðàїí ç
âèðîáíèöòâà ôîñôàòíèõ äîáðèâ íàëåæàòü ÑØÀ, Êèòàé, Àâñòðàëіÿ, Ìåê-
ñèêà, Ðîñіÿ. Íàéáіëüøі âèðîáíèêè êàëіéíèõ ñîëåé і äîáðèâ – ÑØÀ, Êàíà-
äà, ÔÐÍ, Áіëîðóñü, Іñïàíіÿ, Іçðàїëü, Ðîñіÿ.

ÑØÀ, ßïîíіÿ, ÔÐÍ, Ôðàíöіÿ, Іòàëіÿ є òàêîæ íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè
ïëàñòìàñîâèõ âèðîáіâ òà ñèíòåòè÷íîãî êàó÷óêó. Âèðîáíèöòâî îñòàííüîãî
ïåðåâàæíî íà åêñïîðò ïðåäñòàâëåíî òàêîæ ó Áðàçèëії, Êàíàäі, Íіäåðëàí-
äàõ, Áåëüãії.

Ó Єâðîïі òà ÑØÀ òðàäèöіéíî âèñîêèìè òåìïàìè ðîçâèâàþòüñÿ õіìі÷íі
âèðîáíèöòâà, ïðîäóêöіÿ ÿêèõ âіäðіçíÿєòüñÿ ïіäâèùåíèì  ïîïèòîì ó ñïî æè-
âà÷іâ, – öå õіìіêî-ôàðìàöåâòè÷íà, ïàðôóìåðíî-êîñìåòè÷íà ïðîìèñ ëî âіñòü
òà âèðîáíèöòâî êіíî- і ôîòîïëіâêè. Ïðîâіäíèìè єâðîïåéñüêèìè âèðîáíè-
êàìè öієї õіìії є Ôðàíöіÿ, Íіìå÷÷èíà, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, êðàїíè Áåíіëþêñó,
Øâåöіÿ і Ëàòâіÿ, à òàêîæ ×åõіÿ.

Âàæëèâîþ òåíäåíöієþ ðîçâèòêó ñâіòîâîї õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі є ñóòòєâі
çðóøåííÿ â ðîçìіùåíі îêðåìèõ âèðîáíèöòâ äî êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.
Òàê,  íà áàçі ïîïóòíèõ ãàçіâ íàôòîâèäîáóòêó àáî âіäõîäіâ ç ïåðåðîáêè íà-
ôòè çáóäîâàíî ÷èìàëî ïіäïðèєìñòâ, ùî âèðîáëÿþòü ìіíåðàëüíі äîáðèâà,
çîêðåìà, ó ðàéîíі Ïåðñüêîї çàòîêè, â Іíäîíåçії, Âåíåñóåëі, ×èëі. Ïîòóæíèé
êîìïëåêñ íàôòîõіìі÷íèõ ïіäïðèєìñòâ ïðåäñòàâëåíî çàâîäàìè â Ñàóäіâñüêіé
Àðàâії, ÎÀÅ, Êóâåéòі, Іðàíі, ïðîäóêöіÿ ÿêèõ ïåðåâàæíî éäå íà åêñïîðò.

Історія географії 
У XX ст. у світовій хімічній промисловості стали формуватися великі міжнародні 
об’єднання, що перетворилися на сучасні транснаціональні корпорації (ТНК). 
Початок багатьом з них поклали великі хімічні фірми, що виникли ще наприкінці 
XIX ст. Найбільші з них склалися в США («Дюпон» та «Доу Кемікал»), а також 
у країнах Західної Європи: «БАСФ», «Байєр», «Хехст» (ФРН), «ІКД» (Велика 
Британія). Усі вони створили десятки філіалів і підприємств у багатьох країнах.
Частина ТНК мають вузьку спеціалізацію, у гумо техніч ному виробництві на-
приклад «Мішлен», або частіше у фармацевтичному та інших виробництвах. 
Ці ТНК контролюють ринки збуту продукції у своїх країнах і за кордоном. 
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Г О ЛОВН Е
 Хімічна промисловість України забезпечена різноманітною сировиною.
 Спостерігається спад обсягів виробництва хімічної продукції в Україні на сучасному

етапі.
 Залежно від дії основних чинників підприємства хімічної промисловості України

поділяють на чотири групи: ті, що орієнтуються на сировину, на паливні та енер-
гетичні ресурси, на споживача та змішаної орієнтації.

 Для хімічної промисловості України характерна повсюдність розвитку і розміщення, 
проте  основними районами є Донецький, Придніпровський, Прикарпатський та
Причорноморський.

 Світова хімічна промисловість розвивається швидкими темпами.
 Найбільші виробники різноманітної хімічної продукції – економічно розвинуті країни

світу.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які хімічні виробництва розвиваються в Україні на сучасному етапі?
2. Чим відрізняється виробництво і розміщення азотних і фосфатних добрив?
3. Чому розвиток хіміко-фармацевтичної промисловості зосереджений переважно у

великих містах України?
4. Чому розвиток світової хімічної промисловості представлений переважно в розви-

нутих країнах світу?
5. Користуючись сайтом http://www.rada.com.ua/ukr/ «Каталог провідних підприємств

України», знайдіть інформацію щодо підприємств хімічної промисловості у вашому
регіоні. Яка їх спеціалізація?

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÄÅÐÅÂÈÍÈ ÒÀ ÏÀÏÅÐÓ
Â ÓÊÐÀЇÍІ. ÍÀÉÁІËÜØІ Ó ÑÂІÒІ
ÊÐÀЇÍÈ – ÂÈÐÎÁÍÈÊÈ ÄÅÐÅÂÈÍÈ ÒÀ ÏÀÏÅÐÓ

Які країни розташовані в лісових поясах світу?
Які лісозаготівельні райони України?
Якою продукцією лісової промисловості ви користуєтеся?

 Значення, особливості технологій та чинники розміщення під-
приємств лісової промисловості. Íåìàє  òàêîї ñôåðè ãîñïîäàðñòâà, äå
äåðåâèíà і ïðîäóêöіÿ її ïåðåðîáêè íå âіäіãðàâàëè á іñòîòíîї ðîëі. Ïðîäóêöіþ
ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі âèêîðèñòîâóþòü ó ìàøèíîáóäóâàííі, ëåãêіé ïðîìèñ-
ëîâîñòі, íà òðàíñïîðòі, áóäіâíèöòâі òà â іíøèõ ñåêòîðàõ åêîíîìіêè. Íàòî-
ìіñòü і ëіñîâà ïðîìèñëîâіñòü îòðèìóє âіä іíøèõ âèäіâ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëü-
íîñòі ïîòðіáíі ðåñóðñè – õіìіêàòè, ëàêè, ôàðáè, à òàêîæ çíàðÿääÿ ïðàöі.
Ïðîäóêöіÿ ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі ùîäíÿ ïîðÿä ç íàìè. Öå íàñàìïåðåä äîìàø-
íі ìåáëі, ïіäðó÷íèêè, çîøèòè, çðîáëåíі ç ïàïåðó, òà áàãàòî іíøèõ ðå÷åé.

Ñòðóêòóðà ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі ñêëàäíà  і âêëþ÷àє äåðåâîîáðîáíі òà 
äåðåâîïåðåðîáíі âèðîáíèöòâà (ëіñîõіìіÿ, öåëþëîçíî-ïàïåðîâå âèðîáíè-
öòâî). Ïіäïðèєìñòâà ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі âèðîáëÿþòü òèñÿ÷і ðіçíîìàíіò-
íèõ âèäіâ ïðîäóêöії. Îäíàê ïîêàçíèêè ÷àñòêè êîìïëåêñó â çàãàëüíîìó
ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâі íåâèñîêі і ñòàíîâëÿòü áëèçüêî 2 %. Її ÷àñòêà
â åêñïîðòі êðàїíè ñòàíîâèòü áëèçüêî 4 %.

§ 29.  
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Äåðåâîîáðîáíà ïðîìèñëîâіñòü ïåðåðîáëÿє äåðåâèíó é âèãîòîâëÿє øèðî-
êèé àñîðòèìåíò ìàòåðіàëіâ, íàïіâôàáðèêàòіâ, ãîòîâèõ âèðîáіâ. Öå, íàïðè-
êëàä, ïàðêåòíå, ìåáëåâå âèðîáíèöòâà, ùî âèêîðèñòîâóþòü öіííó äåðåâèíó
äóáà, áóêà, ãîðіõà  òà іí. і çàäîâîëüíÿþòü ïîòðåáè íàñåëåííÿ. Äëÿ ïîòðåá
áóäіâíèöòâà òà äëÿ âàãîíî-, àâòî- é ñóäíîáóäóâàííÿ öÿ ïðîìèñëîâіñòü âè-
ðîáëÿє ïèëîìàòåðіàëè òà äåðåâíі ïëèòè, à òàêîæ äåðåâ’ÿíó òàðó.

Öåëþëîçíî-ïàïåðîâà ïðîìèñëîâіñòü, ïðîäóêöіþ ÿêîї âèêîðèñòîâóþòü
ìàéæå â óñіõ ñåêòîðàõ ãîñïîäàðñòâà òà â ïîáóòі,  îá’єäíóє ïіäïðèєìñòâà,
ÿêі ç ðîñëèííîї і âòîðèííîї ñèðîâèíè âèðîáëÿþòü ïàïіð, êàðòîí, øòó÷íå
âîëîêíî, öåëþëîçó òà іí.

Ëіñîõіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü çà äîïîìîãîþ õіìі÷íèõ òåõíîëîãіé âèðîáíè-
öòâà ç ðіçíîìàíіòíèõ âіäõîäіâ îäåðæóє äåðåâíå âóãіëëÿ, îöòîâі ïîðîøîê і
êèñëîòó, ìåòèëîâèé ñïèðò, ðîç÷èííèêè, îëії, ñìîëè, äóáèëüíі ðå÷îâèíè
òîùî. Ãіäðîëіçíà ïðîìèñëîâіñòü îá’єäíóє ïіäïðèєìñòâà, ÿêі ìåòîäîì ãіäðî-
ëіçó äåðåâèíè òà íåõàð÷îâîї ðîñëèííîї ñèðîâèíè âèðîáëÿþòü åòèëîâèé
ñïèðò, êîðìîâі äðіæäæі, ãëþêîçó òà іíøó ïðîäóêöіþ.

Îñíîâíèì ïðîäóêòîì ëіñó, ùî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ó ïðîìèñëîâîìó âè-
ðîáíèöòâі, є äåðåâèíà. Îáñÿã çàãîòіâåëü äіëîâîї äåðåâèíè, òієї, ùî éäå íà
ïîäàëüøó îáðîáêó і ïåðåðîáêó, ñòàíîâèòü ïîíàä 8 ìëí ì3.

Êðіì äåðåâèíè, ëіñîâà ïðîìèñëîâіñòü âèêîðèñòîâóє âіäõîäè: ñòðóæêó,
òèðñó, ñîëîìó, êîñòðèöþ ëüîíó òà êîíîïåëü, ñòåáëà òà íàñіííÿ áàâîâíèêó
і ñîíÿøíèêó, êóêóðóäçÿíі êà÷àíè, î÷åðåò, ðîãіç, à òàêîæ âòîðèííó ñèðî-
âèíó – ìàêóëàòóðó òà ãàí÷іð’ÿ. Òàêà ñèðîâèíà є ìàéæå â óñіõ îáëàñòÿõ
Óêðàїíè, ùî çóìîâèëî ðîçìіùåííÿ îêðåìèõ âèðîáíèöòâ ëіñîâîї ïðîìèñëî-
âîñòі ïî âñіé òåðèòîðії êðàїíè.

Îñîáëèâіñòþ ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі є ñïîæèâàííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі õі-
ìі÷íîї ïðîäóêöії: ñìîë, ëàêіâ, ôàðá, ïëàñòìàñ, õіìі÷íèõ âîëîêîí òîùî. Öå
çóìîâëþє ïîòóæíі çâ’ÿçêè, ùî ñêëàëèñÿ ìіæ õіìі÷íèì і ëіñîâèì âèðîáíè-
öòâàìè. Äî òîãî æ ëіñîâà ïðîìèñëîâіñòü äëÿ âèðîáíèöòâà ïðîäóêöії ëіñî-
õіìії çàñòîñîâóє ñóòî õіìі÷íі òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà, íàïðèêëàä ñóõó ïå-
ðåãîíêó äåðåâèíè òà ãіäðîëіç.

Ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі îðієíòóєòüñÿ íà ðіçíî-
ìàíіòíі ÷èííèêè. Òàê, íà ðàéîíè çîñåðåäæåííÿ ëіñîâèõ ðåñóðñіâ îðієíòó-
єòüñÿ ïåðåâàæíî ëіñîïèëüíå âèðîáíèöòâî òà ïîâ’ÿçàíі ç íèì âèðîáíèöòâà
ìåáëіâ, ôàíåðè, äåðåâîñòðóæêîâèõ ïëèò, êîíñòðóêöіéíèõ áóäіâåëüíèõ
ìàòåðіàëіâ. Âîíè îðієíòóþòüñÿ òàêîæ íà ñïîæèâà÷à і íà äîáðå ðîçâèíåíå
òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ.

Íà ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ öåëþëîçíî-ïàïåðîâîї ïðîìèñëîâîñòі çíà÷-
íèé âïëèâ ìàє їõ ïðîôіëü. Öåëþëîçíî-ïàïåðîâі êîìáіíàòè – öå ïåðåâàæíî
ïîòóæíі ïіäïðèєìñòâà, ùî є âåëèêèìè ñïîæèâà÷àìè äåðåâíîї ñèðîâèíè,
ïàëèâà, åëåêòðîåíåðãії, âîäè òà õіìіêàòіâ. Òîìó â ðîçìіùåííі âîíè îðієí-
òóþòüñÿ íà êîìïëåêñ çàçíà÷åíèõ ÷èííèêіâ. Óìîâè ðîçòàøóâàííÿ êàðòîí-
íèõ і ïàïåðîâèõ ôàáðèê, ùî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèðîáíèöòâà ãîòîâîї
ïðîäóêöії íàïіâôàáðèêàòè, ïðîñòіøі. Âîíè îðієíòóþòüñÿ ïåðåâàæíî íà
ñïîæèâà÷à òà êâàëіôіêîâàíó ðîáî÷ó ñèëó.

 Виробництво деревини й паперу в Україні. Ïіäïðèєìñòâà ëіñîâîї
ïðîìèñëîâîñòі ðîçìіùóþòüñÿ â áіëüøîñòі ðåãіîíіâ Óêðàїíè, îäíàê їõ ðîçòà-
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øóâàííÿ äîñèòü íåðіâíîìіðíå. Òàê, ëіñîïèëüíå âèðîáíèöòâî çîñåðåäæåíî
â òàêèõ öåíòðàõ, ÿê ×åðíіâöі, Âèãîäà, Íàäâіðíà (Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà îá-
ëàñòü), Ðàõіâ (Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü), Ñêîëå, Ñòðèé (Ëüâіâñüêà îáëàñòü),
Êîâåëü (Âîëèíñüêà îáëàñòü), Êîðîñòåíü, Ìàëèí (Æèòîìèðñüêà îáëàñòü).
Âèðîáíèöòâî ìåáëіâ ñêîíöåíòðîâàíî ïåðåâàæíî áëèæ÷å äî ñïîæèâà÷à.
Çíà÷íà êіëüêіñòü ïіäïðèєìñòâ çîñåðåäæåíà â Çàêàðïàòñüêіé, Іâàíî-Ôðàí-
êіâñüêіé, ×åðíіâåöüêіé îáëàñòÿõ. Â іíøèõ ðåãіîíàõ îñåðåäêàìè ìåáëåâîãî
âèðîáíèöòâà є îáëàñíі öåíòðè. Ç âіäõîäіâ äåðåâîîáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі
âèðîáëÿþòü äåðåâîñòðóæêîâі òà äåðåâîâîëîêíèñòі ïëèòè ó Äðîãîáè÷і, Ìà-
ëèíі,  Êèєâі, Òåðåñâі, Ñâàëÿâі òà іí.

Íàéáіëüøèìè öåíòðàìè öåëþëîçíî-ïàïåðîâîãî âèðîáíèöòâà є Æèäà÷іâ
(Ëüâіâñüêà îáëàñòü), Îáóõіâ (Êèїâñüêà îáëàñòü), Ïîíіíêіâñüêà êàðòîííî-
ïàïåðîâà ôàáðèêà (Õìåëüíèöüêà îáëàñòü), Ìàëèí (Æèòîìèðñüêà îáëàñòü),
Äíіïðî (Äíіïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü), Õåðñîí, Іçìàїë òà іí (ìàë. 67). Çà ðîêè
íåçàëåæíîñòі âîíè ñóòòєâî çìіíèëè òåõíîëîãії âèðîáíèöòâ, îáíîâèëè
àñîðòèìåíò ïðîäóêöії òà çíàéøëè ïîòóæíèõ çàðóáіæíèõ ïàðòíåðіâ.

Національне надбання

Îñíîâíèìè öåíòðàìè ëіñîõіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі є Êèїâ, Âåëèêèé Áè÷-
êіâ, Ïåðå÷èí, Êîðîñòåíü, Ñâàëÿâà, Âèãîäà. Ãіäðîëіçíà ïðîìèñëîâіñòü êîî-
ïåðóєòüñÿ ç ðіçíèìè âèðîáíèöòâàìè ëіñîâîãî êîìïëåêñó òà ç îëіéíî-æèðî-
âîþ é êîíñåðâíèìè âèðîáíèöòâàìè. Òîìó ÷àñòî îêðåìі öåõè ç âèðîáíèöòâà
її ïðîäóêöії ðîçìіùóþòüñÿ íà êàðòîííèõ ôàáðèêàõ, ÿê ó Áіëãîðîä-Äíі-
ñòðîâñüêîìó, íà çàâîäàõ ç âèðîáíèöòâà äðіæäæіâ, íàïðèêëàä ó Çàïîðіæ-
æі, Ñëîâ’ÿíñüêó (Äîíåöüêà îáëàñòü), Âîçíåñåíñüêó (Ìèêîëàїâñüêà îáëàñòü),

Понінківська картонно-паперова фабрика, заснована в 1787 р., нині є стабіль-
но діючою компанією з надійним виробничим процесом. Вона вважається од-
ним з найбільших і одним з найстаріших підприємств у картонно-паперовій 
промисловості України. На фабриці діє одне виробництво, що розпочинається 
з постачання і переробки сировини, а завершується готовою продукцією – 
екологічно чистий гофрований картон і папір (мал. 67). До складу виробничих
потужностей нині входять три машини для виробництва паперу і одна для 
виробництва картону, за допомогою яких виробляється картон і папір будь-якого 
формату. Річний обсяг продукції, що виготовляє підприємство, понад 30 тис. т. 
З фабрикою співпрацюють понад 330 компаній з усієї України.

Мал. 67. Продукція Понінківської картонно-паперової фабрики
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Âàñèëüêîâі (Êèїâñüêà îáëàñòü) òà íà іíøèõ ïіäïðèєìñòâàõ õàð÷îâîї ïðî-
ìèñëîâîñòі.

 Найбільші у світі країни – виробники деревини та паперу. Âàì
óæå âіäîìî, ùî áëèçüêî 30 êðàїí ñâіòó çàéìàþòüñÿ çàãîòіâëåþ äåðåâèíè,
ïðîòå íå âñі âîíè íàëåæàòü äî ëіäåðіâ ç її îáðîáêè òà ïåðåðîáêè. Öå ïîÿñ-
íþєòüñÿ ñïіââіäíîøåííÿì äіëîâîї і ïàëèâíîї äåðåâèíè. Ó ñòðóêòóðі ïàëè-
âîñïîæèâàííÿ ðîçâèíåíèõ êðàїí ÷àñòêà ïàëèâíîї äåðåâèíè íåçíà÷íà, íà-
òîìіñòü ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, öÿ ÷àñòêà ñÿãàє ïîäåêóäè 70 âіäñîò-
êіâ і áіëüøå. Îòæå, íàéáіëüøèìè ó ñâіòі âèðîáíèêàìè äåðåâèíè òà ïàïåðó
є ïåðåâàæíî ðîçâèíåíі êðàїíè ñâіòó (ìàë. 68). 

Îáñÿãè é ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ ìåõàíі÷íîї îáðîáêè äåðåâèíè îöі íþ-
þòü íàñàìïåðåä çà îáñÿãàìè âèðîáíèöòâà ïèëîìàòåðіàëіâ. Íèíі íàéáіëüøі
îáñÿãè âèðîáíèöòâà ïèëîìàòåðіàëіâ – ó ÑØÀ, Іíäії, Êèòàї, Áðàçèëії, Ðîñії
òà Êàíàäі. Öі æ êðàїíè ïåðåäóþòü і çà âèðîáíèöòâîì ôàíåðè. Çà âèïóñêîì
äåðåâîñòðóæêîâèõ ïëèò äî ñêëàäó ïåðøîї äåñÿòêè êðàїí, êðіì çàçíà ÷åíèõ
âèùå, íàëåæàòü і äåÿêі єâðîïåéñüêі êðàїíè. Öå, çîêðåìà, Íіìå÷÷èíà,
Ôðàíöіÿ, Øâåöіÿ і Ôіíëÿíäіÿ. Îñíîâíèìè åêñïîð òå ðà ìè ïèëîìàòåðіàëіâ
îñòàííіìè ðîêàìè, êðіì ÑØÀ, Êàíàäè, Øâåöії, Ôіíëÿíäії òà Ðîñії, є òà êîæ
Áðàçèëіÿ, Íіãåðіÿ é îêðåìі êðàїíè Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії (Іíäîíåçіÿ,
Òàїëàíä). 

Ãåîãðàôіÿ âèðîáíèöòâà òà åêñïîðòó öåëþëîçè і ïàïåðîâîї ïðîäóêöії
ïðåäñòàâëåíà ïåðåâàæíî ðîçâèíåíèìè êðàїíàìè. Çíà÷íà ÷àñòêà âèðîáíèöòâà
é åêñïîðòó öієї ïðîäóêöії ïðèïàäàє íà ÑØÀ, Êàíàäó, Êèòàé, Áðàçèëіþ і
êðàїíè Ïіâíі÷íîї Єâðîïè, çîêðåìà Ôіíëÿíäіþ òà Øâåöіþ. 
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Мал. 68. Країни – лідери за вартістю експорту продукції лісової промисловості,
2015 р., млрд дол.
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Г О ЛОВН Е
 Лісова промисловість України  – це сукупність виробництв, що здійснюють обробку

й переробку деревини та різноманітних відходів.
 У розміщенні підприємств лісової промисловості орієнтуються на комплекс чин-

ників.
 Підприємства лісової промисловості існують у всіх регіонах України, однак розміще-

ні вони досить нерівномірно.
 Світова географія виробництва деревини та паперу представлена переважно роз-

виненими країнами в різних регіонах світу.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які основні виробництва входять до складу лісової промисловості?
2. Чим  відрізняються чинники розміщення  деревообробної промисловості та лісо-

хімії?
3. Поясніть тенденції розвитку лісової промисловості України, використавши статис-

тичні дані (Додаток 3).
4. Чому виробництво і експорт деревини і паперу зосереджено переважно в розвине-

них країнах світу?
5. Користуючись офіційним сайтом вашої області з’ясуйте, чи існують у ній підприєм-

ства лісової промисловості.

Користуючись картою  атласу «Промисловість світу», визначте краї -
ни – виробники деревної і паперової продукції. У якому лісовому поясі 
вони переважно зосереджені? Що, окрім деревини, використовують 
для виробництва паперу ці країни?
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 називати види продукції машинобудівних підприємств, чинники розміщення 
окремих виробництв машин та устаткування;

 наводити приклади і показувати на карті найбільші країни – виробники машин та
устаткування, найбільші центри машинобудування в Україні;

 пояснювати принципи розміщення виробництва транспортних засобів, промис-
ло вого обладнання, сільськогосподарської техніки, електротехнічної та електрон-
ної продукції побутового призначення;ї ії б

 характеризувати сучасні тенденції розвитку і розміщення виробництва машин і
устаткування;

 розуміти причини виникнення проблем у машинобудуванні в Україні;
 оцінювати роль машинобудування в розвитку світового господарства та госпо-

дарства України.

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÌÀØÈÍ І ÓÑÒÀÒÊÓÂÀÍÍß

Яку роль відіграють різноманітні машини та механізми в житті й діяльності людини?
Приклади продукції машинобудування, якою ви користуєтесь у своєму побуті 

та повсякденному житті.

 Роль машинобудування в сучасному світі. Íèíі âàæêî óÿâèòè
æèòòєäіÿëüíіñòü ëþäèíè, äå íå âèêîðèñòîâóâàëàñÿ á ïðîäóêöіÿ ìàøè-
íîáóäіâíèõ âèðîáíèöòâ. Ó ïîáóòі öå òåëåâіçîðè, êîìï’þòåðè, òåëåôîíè,
õîëîäèëüíèêè òà іíøà äîìàøíÿ òåõíіêà, âåëîñèïåäè, àâòîìîáіëі òîùî. Íà 
âèðîáíèöòâі öå âåðñòàòè, ïðèëàäè, òðàíñïîðòíі çàñîáè, îáëàäíàííÿ, êîì-
ï’þòåðíі ñèñòåìè óïðàâëіííÿ òà áàãàòî іíøîãî. 

Ñòâîðåííÿ ñó÷àñíîї ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ ñïðèÿє íàóêîâî-òåõ-
íі÷íîìó ïðîöåñó, ïîëіïøóє óìîâè æèòòÿ òà ïîëåãøóє ïðàöþ ðîáіòíèêіâ.

Ìàøèíîáóäóâàííÿ – öå âàæëèâà ãàëóçü âòîðèííîãî ñåêòîðó ãîñïîäàð-
ñòâà, ÿêà çàéìàєòüñÿ ïðîåêòóâàííÿì і âèðîáíèöòâîì ìàøèí, ðіçíîìàíіò-
íîãî îáëàäíàííÿ òà óñòàòêóâàííÿ, ïðèëàäіâ, іíñòðóìåíòіâ і ïîâ’ÿçàíîї ç
íèìè ïðîäóêöії (òîâàðіâ і ïîñëóã) äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá і ïîòðåá ëþ-
äèíè.

Ó íàø ÷àñ ó áóäü-ÿêіé ðîçâèíåíіé êðàїíі ìàøèíîáóäóâàííÿ – öå îäíà ç
ïðîâіäíèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñòі. Ðіâåíü  éîãî ðîçâèòêó є îäíèì ç îñíî-
âíèõ ïîêàçíèêіâ åêîíîìі÷íîї ìîãóòíîñòі êðàїíè.  Öå íàéáіëüø íàóêîìіñò-
êà ãàëóçü óñієї åêîíîìіêè. Її ïðîäóêöіÿ âòіëþє â ñîáі âñі ìîæëèâі äëÿ
ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ äîñÿãíåííÿ íàóêîâî-òåõíі÷íîї ðåâîëþöії.

Âіä іíøèõ ãàëóçåé åêîíîìіêè ìàøèíîáóäóâàííÿ âіäðіçíÿєòüñÿ íèçêîþ
îñîáëèâîñòåé, ÿêі âïëèâàþòü íà éîãî ðîçìіùåííÿ. Ñåðåä íèõ òå, ùî â åïîõó

§ 30.  

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÌÀØÈÍ 
І ÓÑÒÀÒÊÓÂÀÍÍß
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íàóêîâî-òåõíі÷íîї ðåâîëþöії ðîçâèòîê ìàøèíîáóäóâàííÿ íåìîæëèâèé áåç 
øèðîêîãî âïðîâàäæåííÿ íàóêîâèõ ðîçðîáîê. Òîìó âèðîáíèöòâî ïðîäóêöії
íàóêîìіñòêèõ ãàëóçåé âñå áіëüøå îðієíòóєòüñÿ íà ðàéîíè, ùî ìàþòü ðîç-
âèíåíó íàóêîâó áàçó. Òàêîæ ãàëóçü ëіäèðóє ñåðåä іíøèõ ãàëóçåé ïðîìèñ-
ëîâîñòі ó âèêîðèñòàííі âèñîêèõ òåõíîëîãіé. Ñàìå éîìó íàëåæèòü êëþ÷îâà
ðîëü ó ïîøèðåííі ïåðåäîâèõ ìàøèí, óñòàòêóâàííÿ і âèðîáíè÷èõ ïðîöåñіâ
â іíøèõ ãàëóçÿõ åêîíîìіêè.

Âèðîáëÿþ÷è ìàøèíè, îáëàäíàííÿ òà êîìïëåêòóþ÷і äëÿ íèõ, öÿ ãàëóçü
ìàє òàêîæ òіñíі çâ’ÿçêè çі ñôåðîþ ïîñëóã, îñîáëèâî ç òàêèìè її ñåãìåí-
òàìè, ÿê ðåìîíò òà òåõíі÷íå îáñëóãîâóâàííÿ і íàâіòü ôіíàíñîâі îïåðàöії.
Ïðèáëèçíî òðåòèíà ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ ÿê ïðîìіæíі òîâàðè ïî-
ñòàâëÿєòüñÿ íà âèðîáíèöòâà іíøèõ ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà. Íàïðèêëàä,
åëåêòðîí íå ìàøèíîáóäóâàííÿ, àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâî ìåäè÷íî-
ãî îáëàäíàííÿ àáî âèðîáíèöòâî іíñòðóìåíòó. Êðіì ïðîìèñëîâîñòі, çíà÷-
íèì ñïîæèâà÷åì ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ є ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ, ñіëüñüêå, ëіñîâå, ðèáíå ãîñïîäàðñòâà, à òàêîæ íàóêà, íàóêîâå
òà іíôîðìàöіéíî-îá÷èñëþâàëüíå îáñëóãîâóâàííÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó, ìàøèíî-
áó äіâíèé êîìïëåêñ є íàéáіëüøèì ñåðåä іíøèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñòі ñïî-
æèâà÷åì ïðîäóêöії íàóêè, òîáòî є íàóêîìіñòêîþ ãàëóççþ. Íàéáіëüøå ïî-
òðåáóþòü âèñîêèõ òåõíîëîãіé і âèêîðèñòîâóþòü äîñÿãíåííÿ íàóêè åëåêò-
ðîòåõíі÷íà, åëåêòðîííà, ðàäіîòåõíі÷íà, àâіàöіéíà ãàëóçі.

Òàêà âçàєìîçàëåæíіñòü ðîáèòü âíåñîê íå òіëüêè â ïіäâèùåííÿ ïðîäóê-
òèâíîñòі, à é ó ñêîðî÷åííÿ âèòðàò âèðîáíèöòâà. Âåëèêà ÷àñòèíà áіî- і íà-
íîòåõíîëîãіé, âèðîáíèöòâà ñó÷àñíèõ ìàòåðіàëіâ, ìіêðî- і ôîòîåëåêòðîíіêè
çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæèòü âіä іííîâàöіé â ìàøèíîáóäóâàííі.

Ìàøèíîáóäóâàííÿ – öå ïîòóæíèé ìіæãàëóçåâèé êîìïëåêñ, ÿêèé íà-
ëі÷óє áëèçüêî 60 ãàëóçåé і âèðîáíèöòâ, ùî âèãîòîâëÿþòü ïîíàä 2 ìëí
íàéìåíóâàíü ïðîäóêöії. Íà ïіäïðèєìñòâàõ ìàøèíîáóäóâàííÿ âèðîáëÿþòü
åëåêòðîííі êîìïîíåíòè, ðіçíîìàíіòíі êîìïëåêòóþ÷і, íàïðèêëàä äî êîì-
ï’þ òåðіâ, ç ìàñîþ â êіëüêà ãðàìіâ і ãіãàíòñüêі òóðáіíè, ïðîêàòíі ñòàíè,
ìîðñüêі ñóäíà ìàñîþ ñîòíі òîíí. Òàêà ðіçíîìàíіòíіñòü àñîðòèìåíòó âèðî-
áіâ ïîòðåáóє ñïåöіàëіçàöії ïіäïðèєìñòâ ãàëóçі òà êîîïåðóâàííÿ ç іíøèìè 
ïіäïðèєìñòâàìè ÿê ñâîєї ãàëóçі, òàê і ñóìіæíèõ, îñîáëèâî òèõ, ùî âèðîá-
ëÿþòü ìàòåðіàëè і íàïіâôàáðèêàòè, ñïåöèôі÷íі äåòàëі òà іíøі ÷àñòèíè äëÿ
ðіçíîìàíіòíèõ ìàøèí і ìåõàíіçìіâ. Îñíîâíèìè ãàëóçÿìè ìàøèíîáóäóâàííÿ
є âèðîáíèöòâî òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ, ïðîìèñëîâîãî îáëàäíàííÿ, ñіëüñüêîãî-
ñïîäàðñüêîї òåõíіêè, åëåêòðîòåõíі÷íîї òà åëåêòðîííîї ïðîäóêöії âèðîáíè÷îãî
òà ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ (ìàë. 69).

Êðіì ãàëóçåâîї ñòðóêòóðè ìàøèíîáóäіâíîãî êîìïëåêñó, іñíóþòü é іíøі
êëàñèôіêàöії. Òàê, çà îñîáëèâîñòÿìè âèêîðèñòàííÿ ïðîäóêöії, ìàøèíî-
áóäóâàííÿ ïîäіëÿþòü íà äâі ãðóïè: öèâіëüíå òà îáîðîííå (âіéñüêîâå). Ïіä-
ïðèєìñòâà îáîðîííî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó (ÎÏÊ) âèãîòîâëÿþòü áëèçüêî
òðåòèíè îáñÿãіâ ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ. Ðåøòà ïðèïàäàє íà öèâіëüíå
ìàøèíîáóäóâàííÿ, äî ÿêîãî íàëåæèòü áіëüøіñòü ãàëóçåé, çàçíà÷åíèõ ó 
òàáëèöі. Çà ãàëóçÿìè ãîñïîäàðñòâà âèäіëÿþòü ïðîìèñëîâå, ñіëüñüêî ãîñ ïî-
äàðñüêå, òðàíñïîðòíå ìàøèíîáóäóâàííÿ. Çà ìàòåðіàëîìіñòêіñòþ ìàøèíî-
áóäóâàííÿ ïîäіëÿþòü íà âàæêå, çàãàëüíå, ñåðåäíє òà òî÷íå.
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Історія географії

 Різноманітність підприємств та чинники їхнього розміщення. 
Ìàøèíî áóäóâàííÿ íàëåæèòü äî ãàëóçåé òàê çâàíîãî âіëüíîãî ðîçìіùåííÿ,
îñêіëüêè íà íüîãî ìåíøå, íіæ íà іíøі ãàëóçі, âïëèâàþòü ïðèðîäíі ÷èííè-
êè. Îäíàê є ÷èííèêè, áåç óðàõóâàííÿ ÿêèõ ïіäïðèєìñòâà ãàëóçі íå ìîæóòü
åôåêòèâíî ðîçâèâàòèñÿ. Öå íàÿâíіñòü âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ òðóäîâèõ
ðåñóðñіâ, áëèçüêіñòü íàóêîâî-äîñëіäíèõ áàç, íàÿâíіñòü ñó÷àñíîї âèðîáíè-
÷îї áàçè – òèõ çíàðÿäü ïðàöі, ÿêі çàáåçïå÷óþòü âèñîêîòåõíîëîãі÷íå âè-
ðîáíèöòâî â ìàøèíîáóäіâíîìó êîìïëåêñі, áåç íèõ íå ìîæå іñíóâàòè æîäíå
ìàøèíîáóäіâíå ïіäïðèєìñòâî, à òàêîæ íàÿâíіñòü ñïîæèâà÷à òà ñèðîâèí-
íèé ÷èííèê (íàÿâíіñòü ìåòàëó).

Ìàøèíîáóäóâàííÿ, ïîðіâíÿíî ç іíøèìè ãàëóçÿìè ïðîìèñëîâîñòі, çàãà-
ëîì ïîòðåáóє áіëüøå êâàëіôіêîâàíèõ êàäðіâ. Òàê, íà âèñîêîêâàëіôіêîâàíі
òðóäîâі ðåñóðñè íàñàìïåðåä îðієíòóþòüñÿ åëåêòðîííå é åëåêòðîòåõíі÷íå
ìàøèíîáóäóâàííÿ. Îäíàê âèðîáíèöòâî íàéïðîãðåñèâíіøîї òåõíіêè є íå
òіëüêè òðóäîìіñòêèì, à é íàóêîìіñòêèì. Òîìó âîíî êîíöåíòðóєòüñÿ â ðà-
éîíàõ ç âèñîêî ðîçâèíóòîþ íàóêîâîþ áàçîþ. Äî ìіñöü çîñåðåäæåííÿ êâà-
ëіôіêîâàíèõ êàäðіâ òÿæіþòü òàêîæ òàêі ãàëóçі, ÿê òðàíñïîðòíå òà âåðñòà-
òîáóäóâàííÿ. Ñòðіìêèé ðîçâèòîê òî÷íîãî і ñêëàäíîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ
çóìîâèâ âèíèêíåííÿ òåõíîïîëіñіâ, äå äîñÿãíåííÿ íàóêè øâèäêî âïðîâà-
äæóþòüñÿ ó âèðîáíèöòâî.

Значний внесок у розвиток машинобудування як галузі знань, виду інженерної 
діяльності та проектування машин зробив визначний вчений, винахідник та
інженер епохи Відродження Леонардо да Вінчі. Його винаходи набагато ви-
передили епоху. До найвідоміших з них відносяться проекти ливарної печі, 
прокатного стану, ткацьких, деревообробних та друкарських верстатів, 
підводного човна та акваланга, танка, серії планерів, парашута, машини, що 
рухається самостійно, та інших.

Промислове Сільськогосподарське Транспортне
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Мал. 69. Галузі машинобудування
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Âіä íàÿâíîñòі ñèðîâèíè çàëåæèòü ðîçâèòîê ìåòàëîìіñòêèõ ãàëóçåé – 
åíåðãåòè÷íîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâî ìåòàëóðãіéíîãî òà ãіðíè-
÷îãî îáëàäíàííÿ òîùî. Íàéåôåêòèâíіøèì є ðîçìіùåííÿ ìàøèíîáóäіâíèõ
ïіäïðèєìñòâ ïîáëèçó äæåðåë ñèðîâèíè і ñïîæèâà÷à. Çà òàêèõ óìîâ âàð-
òіñòü ìàøèí òà îáëàäíàííÿ іñòîòíî çìåíøóєòüñÿ çàâäÿêè ñêîðî÷åííþ
òðàíñïîðòíèõ âèòðàò íà ïåðåâåçåííÿ ñèðîâèíè é ãîòîâèõ âèðîáіâ.

Ñåðåä åêîíîìі÷íèõ ÷èííèêіâ, ÿêі âіäіãðàþòü çíà÷íó  ðîëü ó ðîçìіùåííі
ïіäïðèєìñòâ ìàøèíîáóäóâàííÿ, ñëіä íàçâàòè ñïåöіàëіçàöіþ é óìîâè êîîïå-
ðóâàííÿ, çîêðåìà òðàíñïîðòíèé ÷èííèê – âèòðàòè íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
îêðåìèõ äåòàëåé, âóçëіâ і ìåõàíіçìіâ, ñèðîâèíè ÷è ãîòîâîї ïðîäóêöії.

Íà ñó÷àñíîìó åòàïі іñíóâàííÿ ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà íà ðîçâèòîê і ðîç-
ìіùåííÿ ìàøèíîáóäóâàííÿ çíà÷íî âïëèâàє íàÿâíіñòü ðèíêіâ çáóòó ãîòîâîї
ïðîäóêöії òà ìіæíàðîäíà ñïåöіàëіçàöіÿ і êîîïåðóâàííÿ â öüîìó êîìïëåêñі.
Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñòàє âèãіäíèì âèâîçèòè íå òіëüêè ãîòîâó ïðîäóêöіþ, à
é ïåðåíîñèòè âèðîáíèöòâà â òі êðàїíè, äå є ïîïèò íà ïåâíó ïðîäóêöіþ.

 Спеціалізація та кооперування в машинобудуванні. Äëÿ âèðîá-
íèöòâà ñó÷àñíîї ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ íåîáõіäíі ðіçíі ìåòàëè,
ïëàñòìàñè, òêàíèíè òà іíøі ìàòåðіàëè. Äåÿêі ñêëàäíі âèðîáè (íàïðèêëàä,
ñó÷àñíèé àâòîìîáіëü àáî ëіòàê) íàëі÷óþòü òèñÿ÷і àáî íàâіòü ñîòíі òèñÿ÷
äåòàëåé. Òîìó â ìàøèíîáóäóâàííі äîáðå ðîçâèíåíà ñïåöіàëіçàöіÿ: ïîäå-
òàëüíà – âèãîòîâëåííÿ îêðåìèõ ÷àñòèí âèðîáіâ, à òàêîæ ïðåäìåòíà – âè-
ãîòîâëåííÿ ãîòîâîї ïðîäóêöії (àâòîìîáіëü, âåðñòàò òîùî).

Ñïåöіàëіçàöіÿ â ìàøèíîáóäóâàííі – öå âèðîáíèöòâî òіëüêè òієї ïðî-
äóêöії, äëÿ ÿêîї íà ïіäïðèєìñòâі ñêëàëèñÿ íàéêðàùі óìîâè. Іíøèìè ñëî-
âàìè, ñïåöіàëіçàöіÿ ïåðåäáà÷àє îáìåæåííÿ àñîðòèìåíòó ïðîäóêöії êîí-
êðåòíîãî ïіäïðèєìñòâà. Óÿâіòü, ùî íà îäíîìó ïіäïðèєìñòâі íåîáõіäíî âè-
ðîáèòè ëåãêîâèé àâòîìîáіëü, ÿêèé ìàє áåçëі÷ äåòàëåé, âóçëіâ і ìåõàíіçìіâ. 
×è çäàòíå îäíå ïіäïðèєìñòâî âñі їõ âèãîòîâèòè і äî òîãî æ ñêëàñòè â єäèíå
öіëå? Íі, òàêå âèðîáíèöòâî áóäå åêîíîìі÷íî íåâèãіäíèì. Ñàìå ñïåöіàëіçà-
öіÿ ïіäïðèєìñòâ íіáè äàє çìîãó «ðîçäіëèòè» âèãîòîâëåííÿ ìàøèí íà ñòàäії:
âèðîáíèöòâî çàãîòîâîê äëÿ äåòàëåé – âèðîáíèöòâî äåòàëåé – çáîðêà äåòàëåé
ó ãîòîâі âèðîáè. Êîæíà ñòàäіÿ çàçâè÷àé âіäáóâàєòüñÿ íà ñïåöіàëіçîâàíîìó ïіä-
ïðèєìñòâі. Òîìó â ìàøèíîáóäóâàí íі ðîçðіçíÿþòü òàêі âèäè ñïåöіà ëіçà öії:

Мал. 70. Види спеціалізації в машинобудуванні 
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ïðåäìåòíó, âóçëîâó, ïîäåòàëü íó, òåõíî-
ëîãі÷íó (ìàë. 70).

Ñïåöіàëіçàöіÿ, ó ñâîþ ÷åðãó, âèìàãàє
ðîçâèòêó òіñíèõ âèðîáíè÷èõ çâ’ÿç êіâ, 
àáî êîîïåðóâàííÿ. Âîíî çäіéñíþєòüñÿ
ìіæ áàãàòüìà çàâîäàìè і ïіäïðèєìñòâà-
ìè ãàëóçі. Äëÿ çðó÷íîñòі êîîïåðóâàííÿ
âðàõîâóþòü íàñàìïåðåä òåðèòîðіàëüíó
áëèçüêіñòü ïіäïðèєìñòâ і ðîçâèíåíіñòü 
òðàíñïîðòíîї ìåðåæі.

Êîîïåðóâàííÿ â ìàøèíîáóäóâàííі –
öå îá’єäíàííÿ ïіäïðèєìñòâ ç ðіçíîþ 
ñïåöіàëіçàöієþ çàäëÿ ñòâîðåííÿ êіíöå-
âîãî ïðîäóêòó. Ïðè öüîìó îá’єäíóâàòèñÿ
ìîæóòü äâà, êіëüêà àáî áàãàòî âèðîá-
íèöòâ. Ìàøèíîáóäіâíі ïіäïðèєìñòâà
êîîïåðóþòüñÿ íå òіëüêè âñåðåäèíі ãàëó-
çі, à é ç іíøèìè ãàëóçÿìè ãîñïîäàðñòâà, çîêðåìà õіìі÷íîþ, òåêñòèëüíîþ,
ëіñîâîþ. Âîíè ïîñòà÷àþòü ìàøèíîáóäóâàííþ íàïіâôàáðèêàòè і âèðîáè,
íåîáõіäíі äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìàøèí і óñòàòêóâàííÿ (ìàë. 71).

Âíóòðіøíüîãàëóçåâі çâ’ÿçêè çäіéñíþþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ìіæ ãàëóçÿìè
ìàøèíîáóäóâàííÿ, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ðîçãàëóæåíîþ ñïåöіàëіçàöієþ ìàøèíî-
áóäіâíèõ ïіäïðèєìñòâ, ÿêі îáìіíþþòüñÿ ðіçíèìè äåòàëÿìè, âóçëàìè,
êîìïëåêòóþ÷èìè âèðîáàìè, íàïіâôàáðèêàòàìè äëÿ ñêëàäàííÿ êіíöåâîãî
ïðîäóêòó.  ßê âèðîáíèöòâî, òàê і ñïîæèâàííÿ ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàí-
íÿ ïîâ’ÿçàíі ç äіÿëüíіñòþ áàãàòüîõ іíøèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñòі і âñüîãî
ãîñïîäàðñòâà, óñòàíîâëþþ÷è ìіæãàëóçåâі çâ’ÿçêè. Ïіäðàõîâàíî, ùî êіëü-
êіñíî ìàøèíîáóäóâàííÿ ìàє íàéáіëüøå ìіæãàëóçåâèõ çâ’ÿçêіâ (ìàë. 72).

Мал. 72. Міжгалузеві зв’язки машинобудування

Мал. 71. Кооперування 
в машинобудуванні
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Г О ЛОВН Е
 Машинобудування – галузь вторинного сектору господарства, яка виробляє маши-

ни, різноманітне обладнання й устаткування, прилади і пов’язану з ними продукцію
для господарських потреб і потреб людини.

 Машинобудування – це потужний міжгалузевий комплекс, який налічує близько 60
галузей і виробництв, що виготовляють понад 2 млн найменувань продукції.

 На розміщення машинобудівних підприємств найбільше впливає наявність висо-
кокваліфікованих трудових ресурсів, близькість науково-дослідних і сучасних ви-
робничих баз, а також наявність споживача та сировини.

 Спеціалізація в машинобудуванні – це виробництво тільки тієї продукції, для якої на
підприємстві склалися найкращі умови.

 Кооперування в машинобудуванні – це об’єднання підприємств з різною спеціаліза-
цією задля створення кінцевого продукту.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Поміркуйте, яка роль різноманітних машин і механізмів у житті й діяльності людини.

Назвіть особливості машинобудівних виробництв.
2. Які чинники найбільше впливають на розміщення підприємств машинобудування?
3. Чому спеціалізація та кооперування відіграють важливу роль у діяльності машино-

будівних підприємств? Поясніть, як спеціалізація пов’язана з кооперуванням.
4. Яку продукцію виготовляють підприємства промислового, сільськогосподарського

та транспортного машинобудування? На що вони орієнтуються в розміщенні?
5. Назвіть наукомісткі галузі машинобудування. Що виробляють на підприємствах цих

галузей? Де вони розташовуються?

ÌÀØÈÍÎÁÓÄÓÂÀÍÍß Â ÓÊÐÀЇÍІ

Що таке спеціалізація та кооперування?
 Галузі, які визначають рівень економічного розвитку країни.

 Машинобудування в Україні. Âèðîáíèöòâî ìàøèí é óñòàòêóâàííÿ є
îäíієþ ç âàæëèâèõ ãàëóçåé â åêîíîìіöі Óêðàїíè і çóìîâëþє ïîëіòè÷íó,
åêîíîìі÷íó é ñîöіàëüíó áåçïåêó êðàїíè, ðіâåíü її âèðîáíè÷îãî ïîòåíöіàëó.
Ðîçâèòîê ìàøèíîáóäóâàííÿ є ñâîєðіäíèì іíäèêàòîðîì ïðîìèñëîâîãî òà
åêîíîìі÷íîãî ðіâíÿ ðîçâèòêó íàøîї äåðæàâè.

Ñòðóêòóðà íàøîї åêîíîìіêè ñêëàëàñÿ òàêèì ÷èíîì, ùî ìàøèíîáóäó-
âàííÿ є òåõíîëîãі÷íèì ÿäðîì ïðîìèñëîâîñòі і âèçíà÷àє ñòàí íàöіîíàëüíîї
áåçïåêè. Àëå â íàø ÷àñ äëÿ çáåðåæåííÿ òàêîї ñèòóàöії ïîòðіáíî ïåðåòâî-
ðèòè ïіäïðèєìñòâà ãàëóçі â ñó÷àñíèé, êîíêóðåíòîñïðîìîæíèé, âèñîêîòåõ-
íîëîãі÷íèé і ñïðèÿòëèâèé äî іííîâàöіé êîìïëåêñ, іíòåãðîâàíèé â ñèñòåìó
ìіæíàðîäíîãî ðîçïîäіëó ïðàöі. Òîìó ùî âіä ðіâíÿ ðîçâèòêó ìàøèíîáóäó-
âàííÿ çàëåæàòü íàéâàæëèâіøі åêîíîìі÷íі ïîêàçíèêè: âàëîâèé âíóòðіø-
íіé ïðîäóêò êðàїíè, ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі â іíøèõ ãàëóçÿõ íàöіîíàëüíîї
åêîíîìіêè, їõ ìàòåðіàëîìіñòêіñòü òà åíåðãîєìíіñòü, ðіâåíü åêîëîãі÷íîї áåç-
ïåêè âèðîáíèöòâà òà îáîðîíîçäàòíіñòü äåðæàâè.

Íà ñüîãîäíі çíà÷óùіñòü ìàøèíîáóäóâàííÿ âèçíà÷àєòüñÿ òèì, ùî êîìï-
ëåêñ îá’єäíóє áëèçüêî 2 òèñ. âåëèêèõ і ñåðåäíіõ ïіäïðèєìñòâ і îðãàíіçàöіé,

§ 31. Ì
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à òàêîæ áëèçüêî 6 òèñ. äðіáíèõ ïіäïðèєìñòâ. Êіëüêіñòü çàéíÿòèõ ïðàöіâ-
íèêіâ ó ìàøèíîáóäóâàííі ñòàíîâèòü ìàéæå òðåòèíó âñіõ ïðàöþþ÷èõ ó
ïðîìèñëîâîñòі, òîìó ðіâåíü êâàëіôіêàöії ïðàöіâíèêіâ ìàøèíîáóäóâàííÿ
áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àє êàäðîâèé ïîòåíöіàë ïðîìèñëîâîñòі Óêðàїíè.

Ó ñòðóêòóðі ãàëóçåé âòîðèííîãî ñåêòîðó ãîñïîäàðñòâà âèðîáíèöòâî ìà-
øèí òà óñòàòêóâàííÿ çàéìàє äðóãå ìіñöå ïіñëÿ ìåòàëóðãіéíîãî êîìïëåêñó.
Îñíîâíîþ ïðîäóêöієþ ãàëóçі є âèðîáíèöòâî åëåêòðîòåõíіêè і ïðèëàäіâ,
óñòàòêóâàííÿ äëÿ åëåêòðîñòàíöіé òà ìåòàëóðãіéíèõ ïіäïðèєìñòâ, òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîáіâ (àâòîìîáіëі, âàãîíè, ëіòàêè), îáëàäíàííÿ äëÿ õіìі÷íèõ і
íàôòîõіìі÷íèõ ïіäïðèєìñòâ,  õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі, äëÿ ñіëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà òà âіéñüêîâî-îáîðîííà ïðîäóêöіÿ.

Ãàëóçü ïîñіäàє âàæëèâå ìіñöå ùîäî âíåñêó äî áþäæåòó Óêðàїíè. Ïіä-
ïðèєìñòâà ç âèðîáíèöòâà ìàøèí òà óñòàòêóâàííÿ є â áіëüøîñòі ðåãіîíіâ
Óêðàїíè. Âîíè âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ñîöіàëüíîї іíôðàñòðóêòóðè і ñòàí
ðèíêó ïðàöі. ßê âåëèêèé ñïîæèâà÷ ïðîäóêöії ìåòàëóðãії, õіìі÷íîї ãàëóçі,
åíåðãåòèêè, òðàíñïîðòó і çâ’ÿçêó ìàøèíîáóäіâíèé êîìïëåêñ ñïðèÿє ðîç-
âèòêó öèõ òà іíøèõ ãàëóçåé.

Îòæå, ðîëü ìàøèíîáóäіâíèõ âèðîáíèöòâ ó ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîìó ðîç-
âèòêó Óêðàїíè íà ñüîãîäíіøíüîìó åòàïі є çíà÷óùîþ. Òîìó âіä ðîçâèòêó
ãàëóçі áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü, ÷è çìîæå Óêðàїíà çàéíÿòè ïðîâіäíå ìіñöå
ñåðåä äåðæàâ, ùî âîëîäіþòü âèñîêîòåõíîëîãі÷íîþ ïðîìèñëîâіñòþ і ïðîïî-
íóþòü ÿêіñíó ïðîäóêöіþ íà ñâіòîâèõ ðèíêàõ, ÷è ïåðåòâîðèòüñÿ íà ñèðî-
âèííó áàçó åêîíîìіê ðîçâèíåíèõ êðàїí ñâіòó.

Ïî÷èíàþ÷è ç 1991 ðîêó (çà îêðåìèìè âèíÿòêàìè) îáñÿãè âèðîáíèöòâà
â ìàøèíîáóäóâàííі çìåíøóâàëèñÿ, ùî є íàñëіäêîì êðèçîâîãî ðîçâèòêó
ãîñïîäàðñòâà êðàїíè і âòðàòè âèðîáíè÷èõ çâ’ÿçêіâ óêðàїíñüêèõ ïіäïðèєì ñòâ
ìàøèíîáóäóâàííÿ ç ïіäïðèєìñòâàìè іíøèõ êðàїí, ùî ïðàöþâàëè â ìàøèíî-
áóäіâíîìó êîìïëåêñі. Êðіì òîãî, çà ïåðøі ðîêè íåçàëåæíîñòі áóëî çíà÷ íî
ñêîðî÷åíî іíâåñòèöії â ðîçâèòîê ÿê îêðåìèõ ïіäïðèєìñòâ, òàê і öіëèõ ãàëó-
çåé ìàøèíîáóäóâàííÿ. Êðèçîâі ÿâèùà â ìàøèíîáóäóâàííі áóëè ïіäñèëåíі
âіäñóòíіñòþ çàìîâíèêіâ íà іñíóþ÷ó ïðîäóêöіþ, à îòæå, і ðèíêіâ çáóòó ãî-
òîâîї ïðîäóêöії, à òàêîæ çìіíîþ ñïåöіàëіçàöії òà àñîðòèìåíòó âèðîáíèöòâà
áàãàòüîõ ìàøèíîáóäіâíèõ ïіäïðèєìñòâ.

Íàéáіëüøі öåíòðè âèðîáíèöòâà òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ, ïðîìèñëîâîãî îá-
ëàäíàííÿ, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї òåõíіêè, ïîáóòîâîї åëåêòðîòåõíі÷íîї òà
åëåêòðîííîї ïðîäóêöії. Ïіäïðèєìñòâà ìàøèíîáóäóâàííÿ çîñåðåäæåíі íèíі
ïåðåâàæíî â îáëàñòÿõ ç âèñîêèì ðіâíåì ðîçâèòêó íàóêîâî-äîñëіäíîї òà
ìåòàëóðãіéíîї áàçè, ç äîñòàòíüîþ êіëüêіñòþ êâàëіôіêîâàíèõ êàäðіâ. Òàê,
íàéáіëüøå ïіäïðèєìñòâ ìàøèíîáóäóâàííÿ ðîçòàøîâàíî â Õàðêіâñüêіé,
Äíіïðîïåòðîâñüêіé, Çàïîðіçüêіé, Ëüâіâñüêіé îáëàñòÿõ òà â ì. Êèєâі: íà
íèõ ïðèïàäàє ïîíàä 70 % âèðîáíèöòâà ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ. Íà
äåùî íèæ÷èõ ïîçèöіÿõ ïåðåáóâàþòü Îäåñüêà, Ìèêîëàїâñüêà îáëàñòі, äå çà
îñòàííі ðîêè îáñÿãè âèðîáíèöòâà ãàëóçåé ìàøèíîáóäóâàííÿ ñêîðîòèëèñÿ.
Îñîáëèâî íèçüêîþ є ÷àñòêà ìàøèíîáóäóâàííÿ áіëüøîñòі çàõіäíèõ îáëàñ-
òåé Óêðàїíè.

Âèðîáíèöòâî ìåòàëóðãіéíîãî, ãіðíè÷îøàõòíîãî, ïіäéîìíî-òðàíñïîðòíîãî
é åíåðãåòè÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, äëÿ ÿêèõ õàðàêòåðíі âèñîêà ìåòàëîìіñò-
êіñòü, àëå íèçüêà òðóäîìіñòêіñòü і òðàíñïîðòàáåëüíіñòü ïðîäóêöії, îðієíòó-
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þòüñÿ â ðîçìіùåííі íà ñèðîâèííó áàçó і íà ñïîæèâà÷à. Éîãî öåíòðàìè є
Äíіïðî, Õàðêіâ, Îäåñà, Êðèâèé Ðіã.

Òðàíñïîðòíå і ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå ìàøèíîáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâî
ïðî ìèñ ëîâîãî òà áóäіâåëüíîãî îáëàäíàííÿ îðієí òóþòüñÿ çäåáіëüøîãî íà ñïî-
æèâà÷à ãîòîâîї ïðîäóêöії (çà âèíÿòêîì òèõ âèðîáіâ, ÿêі âіäçíà÷àþòüñÿ
àáñîëþòíîþ òðàí ñïîð òàáåëüíіñòþ). Òàê, ïðîìèñëîâі åëåêò ðîâîçè  âèïóñêà-
þòü ó ì. Äíіïðî. Ó áàãàòüîõ іíøèõ ìіñòàõ – Êèєâі, Ëüâîâі, Îäåñі, Çàïî-
ðіææі ïðàöþþòü çàâîäè ç ðåìîíòó òåïëîâîçіâ. Çàëіçíè÷íі âàãîíè âèðîáëÿ-
þòü ó Êðåìåí÷óöі, à â Ìàðіóïîëі íàëàãîäæåíî âèðîáíèöòâî ìåòàëåâèõ
âàãîíіâ-öèñòåðí (ìàë. 73).

Ïіäïðèєìñòâà іç ñóäíîáóäóâàííÿ і ñóäíîðåìîíòó є â Ìèêîëàєâі, Õåðñîíі,
Îäåñі, ×îðíîìîðñüêó òà Ìàðіóïîëі.

Íàéáіëüøèìè öåíòðàìè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ є
Õàðêіâ, Êðîïèâíèöüêèé, Äíіïðî òà Õåðñîí. Íàïðèêëàä, «Õåðñîíñüêèé
ìàøèíîáóäіâíèé çàâîä» – öå єäèíèé â Óêðàїíі çàâîä, ùî ñïåöіàëіçóєòüñÿ
íà âèðîáíèöòâі ñêëàäíîї ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї òåõíіêè і ìàє 125-ðі÷íó
іñòîðіþ. Òóò âèïóñêàþòü çåðíîçáèðàëüíі êîìáàéíè «Ñëàâóòè÷», ÿêі òðè-
âàëèé ÷àñ áóëè éîãî âіçèòíîþ êàðòêîþ. Ç 2012 ðîêó ðîçïî÷àòî âèïóñê
çåðíî çáèðàëüíèõ êîìáàéíіâ «Ñêіô». Êðіì çåðíîçáèðàëüíèõ êîìáàéíіâ,
ïіäïðèєìñòâî òàêîæ âèðîáëÿє: æíèâàðêè äëÿ çáèðàííÿ çåðíîâèõ êóëüòóð,
êóêóðóäçè òà ñîíÿøíèêó, ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ çáèðàííÿ ðіïàêó òà ãіð÷èöі,
іíøó òåõíіêó.

Âàæëèâèìè ãàëóçÿìè ìàøèíîáóäóâàííÿ, ÿêі â ðîçìі ùåííі îðієíòóþòüñÿ
íà íàÿâíіñòü âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ і íàóêîâèõ áàç, є àâ-
òîìîáіëåáóäóâàííÿ, àâіàöіéíå òà êîñìі÷íå ìàøèíîáóäóâàííÿ, âåðñòàòîáóäó-
âàííÿ, âèðîáíèöòâî ïðèëàäіâ, òî÷íèõ ìàøèí, іíñòðóìåíòіâ, ïîáóòîâèõ ïðè-
ëàäіâ, åëåêòðîííå ìàøèíîáóäóâàííÿ òîùî. ×àñòêà öèõ ãàëóçåé ìàøèíîáó-
äóâàííÿ â Óêðàїíі ïîêè ùî çàëèøàєòüñÿ íåçíà÷íîþ. Íèíі âèðîáíèöòâî íà-
óêîìіñòêîї і òðóäîìіñòêîї ãàëóçåé ïî÷èíàє ôîðìó âàòèñÿ íà íîâіé åêîíîìі÷íіé
îñíîâі іç çàëó÷åííÿì íåäåðæàâíîãî êàïіòàëó, іìïîðòíèõ êîìïëåêòóþ÷èõ,
óñòàíîâëåííÿ êîîïåðàòèâíèõ çâ’ÿçêіâ іç çàðó áіæíèìè êðàїíàìè.

Мал. 73. Продукція ПАТ «Крюківський 
вагонобудівний завод»

(м. Кременчук, Полтавська обл.)

Мал. 74. У складальному цеху 
«Єврокар»
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Ñåðåä îñíîâíèõ öåíòðіâ àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ ñëіä âèäіëèòè Ëüâіâ, Êðå-
ìåí÷óê, Çàïîðіææÿ, ×åðêàñè, Äíіïðî.

Національне надбання

Êðіì öèõ öåíòðіâ, ùå â áàãàòüîõ îáëàñòÿõ Óêðàїíè ðîçïî÷àòî ðîçâèòîê
àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ. Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ öüîãî є çíà÷íèé ïîïèò íà ïðî-
äóêöіþ ãàëóçі ñåðåä øèðîêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Ñïåöіàëіçàöієþ íîâèõ ïіä-
ïðèєìñòâ ãàëóçі є âèïóñê âіò÷èçíÿíèõ òðîëåéáóñіâ і çáèðàííÿ àâòîìîáіëіâ
іíîçåìíèõ ìàðîê.

Ïðèêëàäîì òàêîї іíòåãðàöії є ïіäïðè єìñòâî «Єâðîêàð», ùî ðîçòàøîâà-
íå â Óæ ãîðîäñüêîìó ðàéîíі Çàêàðïàòñü êîї îáëàñòі. Éîãî áóëî ñòâîðåíî ó
2001 ðî öі. Òóò íàëàãîäæåíî ïîâíî ìàñøòàáíå âèðîáíèöòâî àâòîìîáіëіâ,
ÿêå âêëþ ÷àє òàêі îñíîâíі âèðîáíè÷і ïðîöåñè, ÿê çâàðþâàííÿ, ôàðáóâàí-
íÿ і ìîí òàæ. Ïîòóæíîñòі âèðîáíèöòâà ðîçðàõîâàíі íà âèïóñê 50 òèñÿ÷
àâòîìî áіëіâ íà ðіê, à ïîòåíöіàë ìîäåðíіçàöії äàє çìîãó çáіëüøèòè їõ äî
100 òèñÿ÷ îäèíèöü íà ðіê (ìàë. 74). Ñòðàòåãі÷íîþ ìåòîþ ïðîåêòó «Єâðî-
êàð» є іíòåãðàöіÿ Óêðàїíè â єâðî ïåé ñüêó àâòîìîáіëüíó ïðîìèñëîâіñòü.
Íà ñüîãîäíі çàâîä «Єâðîêàð» âèïóñêàє âåñü ìîäåëüíèé ðÿä àâòîìîáіëіâ
ìàðêè SKODA.

Àâіàöіéíà ïðîìèñëîâіñòü íàáóëà ðîç-
âèòêó â Êèєâі і Õàðêîâі, äå âèðîá ëÿ  þòü
ïàñàæèðñüêі òà òðàíñïîðòíі ëіòàêè. Ãî-
ëîâíèì ïіäïðèєìñòâîì ãàëóçі є «ÄÏ
ÀÍÒÎÍÎÂ» (ðàíіøå Êèїâñüêèé àâіàöіé-
íèé çàâîä «ÀÂІÀÍÒ»), ÿêå çàñíîâàíî
ùå 1920 ðîêó.

Êîñìі÷íà ãàëóçü ðîçâèíåíà ó Äíіïðі.
Òóò ðîçìіùóєòüñÿ Äåðæàâíå ïіä ïðèєì-
ñòâî «Âèðîáíè÷å îá’єäíàííÿ Ïіâäåííèé
ìàøèíîáóäіâíèé çàâîä іì. Î.Ì. Ìà êà ðî-
âà» (ÏІÂÄÅÍÌÀØ). Çà ïîíàä ñіì äåñÿ-
òè  ðі÷íó іñòîðіþ ïіäïðèєìñòâî îòðè ìàëî
ñòàòóñ ñâіòîâîãî ëіäåðà â ãàëóçі ðàêåòî-
áóäóâàííÿ і íèíі є áàçîþ ðàêåòíî-
êîñìі÷ íîї ïðîìèñëîâîñòі Óêðàїíè. Ïî÷è-
íàþ÷è ç 50-õ ðîêіâ XX ñò. òóò áóëî ñòâî-
ðåíî ÷îòèðè ïîêîëіííÿ ðàêåòíèõ êîìï-
ëåêñіâ ñòðàòåãі÷íîãî ïðèçíà ÷åííÿ,
áëèçü êî 400 êîñìі÷íèõ àïàðàòіâ 70 ìî-
äèôіêàöіé, êîñìі÷íі ðàêåòè-íîñії: «Öè-
êëîí», «Êîñìîñ», «Çåíіò» (ìàë. 75).

Корпорація «Богдан» має найсучасніше в Україні підприємство з повномасш-
табного виробництва легкових автомобілів у м. Черкаси (ПАТ «Автомобільна 
компанія “Богдан Моторс”»). Потужність підприємства становить 120 000–150 000
легкових автомобілів на рік. Спеціалізується також на виробництві вантажних 
автомобілів. Завод випускає автобуси та тролейбуси різних модифікацій, зо-
крема туристичні, міжміські, приміські, міські, спеціалізовані та шкільні.

Мал. 75. Програма «Морський 
старт». Ракета-носій «Зеніт-3SL»
на плавучій платформі «Одіссей» 

в акваторії Тихого океану
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Національне надбання

Ïðèëàäî- é âåðñòàòîáóäóâàííÿ ðîçìіñòèëèñÿ â áàãàòüîõ ìіñòàõ êðàїíè,
çîêðåìà Êèєâі, Ëóöüêó, Õàðêîâі, Æèòîìèðі, Ëüâîâі, Ñóìàõ, Îäåñі. Çàñîáè
îá÷èñëþâàëüíîї òåõíіêè âèðîáëÿþòü ó Êèєâі, Âіííèöі, ×åðíіâöÿõ, Îäåñі.

Ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó. Ãîëîâíå çàâäàííÿ ñó÷àñíîãî óêðàїíñüêîãî ìàøè-
íî áóäóâàííÿ – âèðîáëÿòè ÿêіñíó ïðîäóêöіþ, ÿêà á âіäïîâіäàëà ñó÷àñíèì
âèìîãàì âіò÷èçíÿíîãî òà ñâіòîâîãî ðèíêіâ. Ïðîòå öі âèðîáíèöòâà â Óêðàї-
íі õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïåðåâàæàííÿì ìåòàëîìіñòêèõ ãàëóçåé і íåäîñòàòíіì 
ðîçâèòêîì íàóêîìіñòêèõ. À ñàìå îñòàííі âèçíà÷àþòü íàóêîâî-òåõíі÷íèé
ïðîãðåñ íå òіëüêè â ìàøèíîáóäóâàííі, àëå é â іíøèõ ñôåðàõ ãîñïîäàðñòâà.
Ó ãàëóçі ñïîñòåðіãàєòüñÿ íåðàöіîíàëüíà ìàòåðіàëî- é åíåðãîєìíіñòü ïіä-
ïðè  єìñòâ, ùî ïîçíà÷àєòüñÿ íà ñîáіâàðòîñòі ïðîäóêöії. Íåäîñêîíàëîþ є і
òåðè òîðіàëüíà îðãàíіçàöіÿ ìàøèíîáóäóâàííÿ. Ïіäïðèєìñòâà ãàëóçі çàçâè-
÷àé ñêîíöåíòðîâàíі ó âåëèêèõ ìіñòàõ, à â ìàëèõ і ñåðåäíіõ ìіñòàõ їõ ìàé-
æå íåìàє.

Òîìó ìàøèíîáóäóâàííÿ Óêðàїíè ïîòðåáóє ñóòòєâèõ ãàëóçåâèõ і òåðèòî-
ðіàëüíèõ çìіí. Âіä òîãî, ÿê áóäóòü çäіéñíþâàòèñÿ ñòðóêòóðíі çìіíè â öüîìó
ìіæãàëóçåâîìó êîìïëåêñі, çàëåæàòèìå ðîçâèòîê óñüîãî íàöіîíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, éîãî åôåêòèâíіñòü, çàéíÿòіñòü íàñåëåííÿ, âèêîðèñòàííÿ íàó-
êîâî-òåõíі÷íîãî ïîòåíöіàëó, ðîçâèòîê çîâíіøíüîåêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí.

Ñòðóêòóðíі çìіíè â ìàøèíîáóäóâàííі ïåðåäáà÷àþòü íàñàìïåðåä ôîðìó-
âàííÿ íîâèõ âèäіâ ïіäïðèєìñòâ і ðîçøèðåííÿ ìіæãàëóçåâèõ çâ’ÿçêіâ. Êðіì
òîãî, íàãàëüíîþ ïîòðåáîþ є ðîçøèðåííÿ àñîðòèìåíòó ïðîäóêöії ìàøèíî-
áóäóâàííÿ çàâäÿêè ïіäâèùåííþ ÷àñòêè ãàëóçåé, ùî âèðîáëÿþòü òîâàðè
íàðîäíîãî ñïîæèâàííÿ. Äîêîðіííà ìîäåðíіçàöіÿ ìàøèíîáóäіâíèõ ïіäïðè-

 Мал. 76. КТ-112 «Ангел»

КТ-112 «Ангел» (мал. 76) – перший вітчизняний багатоцільовий легкий гелі-
коптер, створений в 1999–2001 роках конструкторським бюро «Вертикаль» на 
авіаційному заводі в Бородянці (Київська область). Учені, які розробили ма-
шину, стверджують, що вона є унікальною. За своїми характеристиками 
триміс ний апарат не тільки відповідає сучасним вимогам, а й перевершує за-
рубіжні аналоги. Гелікоптеру не потрібні аеродроми, заправлятися він може 
на звичайній автозаправці. Уперше у світі на такій легкій машині встановлено 
два двигуни. За годину польоту «Ангел» долає відстань до 165 км, дальність 
польоту становить 340 км.   
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єìñòâ, їõíє òåõíі÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé
і çíà÷íå ïіäâèùåííÿ çà ðàõóíîê öüîãî ÿêîñòі òîâàðіâ ñïðèÿòèìóòü äîñÿãíåí-
íþ ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ ñâіòîâèõ ñòàíäàðòіâ òà їõíüîї êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñòі íà çîâíіøíüîìó ðèíêó.

Âàðòî òàêîæ ïðèñêîðèòè ðîçâèòîê íîâèõ ãàëóçåé і íàëàãîäèòè âèïóñê
íîâèõ òîâàðіâ ìàøèíîáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâî ÿêèõ áóëî á ìåíø çàëåæíå
âіä іìïîðòíèõ êîìïëåêòóþ÷èõ.

Íåîáõіäíî íàëàãîäèòè âèðîáíèöòâî âèñîêîåôåêòèâíèõ ìàøèí òà їõíіõ
ñèñòåì äëÿ âñіõ ãàëóçåé і ñôåð óêðàїíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ïðèëàäіâ і àïà-
ðàòіâ, êîìï’þòåðíîї òåõíіêè íîâèõ ïîêîëіíü, âèðîáíèöòâà ñèñòåì çâ’ÿçêó,
çàñîáіâ óïðàâëіííÿ òà àâòîìàòèçàöії. Ñó÷àñíà ñòðàòåãіÿ ïðîìèñëîâîї ïîëі-
òèêè â ãàëóçі ìàøèíîáóäóâàííÿ ìàє áóòè ñïðÿìîâàíà íà ïîòðåáè ÿê âíóò-
ðіøíüîãî ðèíêó, òàê і çáіëüøåííÿ åêñïîðòíîãî ïîòåíöіàëó ãàëóçі.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Г О ЛОВН Е
 Виробництво машин та устаткування – одна з важливих галузей в економіці України

і своєрідний індикатор промислового й економічного рівня розвитку нашої держави.
 Основною продукцією галузі є виробництво електротехніки та приладів, устаткуван-

ня для електростанцій і металургійних підприємств, транспортних засобів (автомо-
білі, вагони, літаки), обладнання для хімічних і нафтохімічних підприємств, харчової
промисловості, для сільського господарства та військово-оборонна продукція.
Ïіäïðèєìñòâà ç âèðîáíèöòâà ìàøèí çîñåðåäæåíі íèíі ïåðåâàæíî â ðå-

ãіîíàõ ç âèñîêèì ðіâíåì ðîçâèòêó íàóêîâî-äîñëіäíîї òà ìåòàëóðãіéíîї áàçè
і ç äîñòàòíüîþ êіëüêіñòþ êâàëіôіêîâàíèõ êàäðіâ: Õàðêіâñüêіé, Äíіïðîïåò-
ðîâñüêіé, Çàïîðіçüêіé, Ëüâіâñüêіé îáëàñòÿõ і â Êèєâі.

Ìàøèíîáóäіâíèé êîìïëåêñ Óêðàїíè ïîòðåáóє ñóòòєâèõ ãàëóçåâèõ і òå ðè-
òîðіàëüíèõ çìіí, ùî ïåðåäáà÷àþòü ôîðìóâàííÿ íîâèõ âèäіâ ïіäïðèєìñòâ,
ðîçøèðåííÿ ìіæãàëóçåâèõ çâ’ÿçêіâ òà àñîðòèìåíòó ïðîäóêöії, äîêîðіííó
їõ ìîäåðíіçàöіþ і òåõíі÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ òåõ-
íîëîãіé.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Яке значення має машинобудування для інших галузей економіки України?
2. Назвіть та знайдіть на карті найбільші центри виробництва транспортних засобів,

промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехніч-
ної та електронної продукції нашої держави.

3. Як ви вважаєте, що бракує українському машинобудуванню бути конкурентоспро-
можним у світі? Назвіть головні проблеми машинобудування в нашій державі.

4. Спрогнозуйте: які вироби машинобудування України можуть мати попит за її ме-
жами?

5. Порівняйте галузеву структуру машинобудування своєї області з будь-якою сусід-
ньою. Що спільного і відмінного в них?

Підприємства машинобудування свого регіону. Користуючись додат-
ковими джерелами інформації, створіть презентацію про підприємства 
машинобудування вашого регіону. Визначте чинники їхнього розмі-
щення. Пригадайте, які ремонтні підприємства є у вашому населеному 
пункті або регіоні?
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ДОСЛІДЖЕННЯ
Користуючись додатковими джерелами інформації, визначте передумови
для розвитку транспортного машинобудування (автомобільний, авіа цій-
ний, залізничний, водний), які є  в Україні. Створіть презентацію: «Вироб-
ництво транспортних засобів в Україні».

Позначення на контурній карті України центрів виробництва
тран спортних засобів і пояснення чинників їх розміщення.

ÌÀØÈÍÎÁÓÄÓÂÀÍÍß ÑÂІÒÓ

Показники, що визначають рівень економічного розвитку країни.
Чому машинобудування є однією з важливих галузей в епоху НТР?

 Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, 
країни і рівнем розвитку машинобудування. Íà ñüîãîäíі ìàøèíîáó-
äóâàííÿ çàéìàє ñåðåä óñіõ ãàëóçåé ñâіòîâîї ïðîìèñëîâîñòі ïðîâіäíå ìіñöå
ÿê çà êіëüêіñòþ çàéíÿòèõ, òàê і çà âàðòіñòþ âèðîáëåíîї ïðîäóêöії. Çà ðіâíåì
ðîçâèòêó ìàøèíîáóäóâàííÿ îöіíþþòü ðіâåíü ðîçâèòêó áóäü-ÿêîї êðàїíè.

Ïðèáëèçíî ç 1970-õ ðîêіâ ìàøèíîáóäóâàííÿ ñòàëî ëіäèðóâàòè ñåðåä
іíøèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñòі â ðîçâèòêó і âèêîðèñòàííі âèñîêèõ
òåõíîëîãіé. 

Ñüîãîäíі ñâіòîâå ìàøèíîáóäóâàííÿ áàçóєòüñÿ íà íàóêîìіñòêèõ òåõíîëî-
ãіÿõ. Òàê, ÿêùî â êіíöі XX ñò. ñïîñòåðіãàëàñÿ çàëåæíіñòü ìàøèíîáóäіâíèõ
âèðîáíèöòâ âіä ðîçâèòêó åíåðãåòèêè òà ìåòàëóðãії, òî íà ñó÷àñíîìó åòàïі
âîíî çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæèòü âіä ðîçâèòêó íàóêîìіñòêèõ òåõíîëîãіé. Ïî-
ÿâà òàêèõ ïðîäóêòіâ åëåêòðîííîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ, ÿê ñó÷àñíі åëåêò-
ðîííі êîìï’þòåðíі êîìïîíåíòè, çóìîâèëî øèðîêå їõ óïðîâàäæåííÿ ó âè-
ðîáíèöòâî íîâîãî ïîêîëіííÿ òåõíі÷íèõ ñèñòåì, àâòîìàòèçîâàíèõ ìàøèí і 
ðîáîòіâ. Îñîáëèâîþ òåíäåíöієþ ó ñòâîðåííі ñó÷àñíîї ïðîäóêöії ìàøèíî-
áóäóâàííÿ ñòàëî ïåðåîðієíòóâàííÿ íàâàíòàæåííÿ ç ìåõàíі÷íèõ âóçëіâ äî
іíòåëåêòóàëüíèõ (øòó÷íèé іíòåëåêò) êîìïîíåíòіâ. ×àñòêà ìåõàíі÷íîї ÷àñòè-
íè â ñó÷àñíîìó ìàøèíîáóäóâàííі ñêîðîòèëàñÿ іç 70 % íà ïî÷àòêó 1990-õ ðî-
êіâ äî  30 % ó íàø ÷àñ.

Âіä ðіâíÿ ðîçâèòêó ìàøèíîáóäóâàííÿ âèðіøàëüíîþ ìіðîþ çàëåæàòü
ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі â óñіõ ãàëóçÿõ ãîñïîäàðñòâà, íàóêîâî-òåõíі÷íèé ïðî-
ãðåñ. Ìàøèíîáóäóâàííÿ âèçíà÷àє íå òіëüêè ãàëóçåâó ñòðóêòóðó ïðîìèñëî-
âîñòі, à é її ðîçìіùåííÿ. Ñòàëèé ðîçâèòîê і íàäіéíå ôóíêöіîíóâàííÿ ãàëó-
çі áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àє åíåðãîєìíіñòü і ìàòåðіàëîìіñòêіñòü åêîíîìіêè,
ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі, ðіâåíü åêîëîãі÷íîї áåçïåêè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà
і åêîíîìі÷íó áåçïåêó êðàїíè. Öі ïîêàçíèêè є íàéâàæëèâіøèìè ÷èííèêàìè
óñïіøíîãî åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó áóäü-ÿêîї äåðæàâè.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

§ 32.  Ì



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 3
 

 3
 

151

Çâàæàþ÷è íà âñå öå, ìîæíà âïåâíåíî êîíñòàòóâàòè, ùî âèïåðåäæàþ÷і
òåìïè ðîçâèòêó ìàøèíîáóäóâàííÿ, ìîæëèâіñòü óïðîâàäæåííÿ ó ïðîìèñ-
ëîâå âèðîáíèöòâî íîâіòíіõ òåõíîëîãіé і òåõíі÷íèõ çàñîáіâ є ãîëîâíèì äæå-
ðåëîì і îñíîâíîþ çàïîðóêîþ ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ äîáðîáóòó íàñåëåííÿ êðàї-
íè, її ïîäàëüøîãî åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ òà іííîâàöіéíîãî ðîçâèòêó.

Ãàëóçåâà ñòðóêòóðà ñâіòîâîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ äîñèòü ñêëàäíà. Âîíà
îõîïëþє ïîíàä 70 ãàëóçåé. Îñíîâíèìè ç íèõ є: åëåêòðîíіêà, åëåêòðîòåõíіêà,
êîìï’þòåðíà òåõíіêà, ðîáîòîòåõíіêà, ïðèëàäîáóäóâàííÿ, ñіëüñüêîãîñ ïî äàð-
ñüêå ìàøèíîáóäóâàííÿ і òðàêòîðîáóäóâàííÿ, âåðñòàòîáóäóâàííÿ, àâòî ìîáі-
ëå áóäóâàííÿ, ëîêîìîòèâî- òà âàãîíîáóäóâàííÿ, ëіòàêîáóäóâàííÿ, ñóäíî-
áóäóâàííÿ òîùî.

Âèðîáíèöòâî áàãàòüîõ âèäіâ ñó÷àñíîї ìàøèíîáóäіâíîї ïðîäóêöії âèìà-
ãàє âåëèêèõ òðóäîâèõ âèòðàò, âèñîêîї êâàëіôіêàöії ðîáіòíèêіâ. Îñîáëèâî
òðóäî ìіñòêі ïðèëàäîáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâî åëåêòðîíіêè òà іíøі íîâіòíі
ãàëóçі. Öі ãàëóçі òàêîæ âèìàãàþòü ïîñòіéíîãî âïðîâàäæåííÿ îñòàííіõ äî-
ñÿãíåíü ÍÒÐ. Ðîçìіùóþòüñÿ òàêі âèðîáíèöòâà ó âåëèêèõ ìіñòàõ àáî ïîðó÷
ç íèìè, òàì, äå є áàãàòî êâàëіôіêîâàíèõ ðîáіòíèêіâ òà іíæåíåðіâ, ðîçòàøîâó-
þòüñÿ öåíòðè íàóêîâèõ äîñëіäæåíü, є ðîçâèíåíà іíôðàñòðóêòóðà. Çàòå îðі-
єíòàöіÿ ìàøèíîáóäóâàííÿ íà äæåðåëà ìåòàëó â åïîõó ÍÒÐ çíà÷íî çíèçè-
ëàñÿ. Ìàøèíîáóäóâàííÿ ïîñòóïîâî ñòàє ãàëóççþ ïîâñþäíîãî ðîçìіùåííÿ.

 Найбільші країни – виробники літаків, легкових автомобілів, 
мор  ських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки. Íàéáіëü-
øèìè ñâіòîâèìè öåíòðàìè ìàøèíîáóäóâàííÿ â íàø ÷àñ є Єâðîïåéñüêèé
Ñîþç, Êèòàé, ÑØÀ і ßïîíіÿ (ìàë. 77). Âîíè ìàþòü óñі ãàëóçі ìàøèíîáó-
äіâíîãî âè ðîáíèöòâà і áåçïîñåðåäíüî ôîðìóþòü ñâіòîâèé ðèíîê. Іíøі êðà-
їíè íå ìîæóòü ïîâíіñòþ çàáåçïå÷èòè ñåáå öієþ ïðîäóêöієþ і òîìó çàëåæàòü
âіä ñâіòîâîãî ðèíêó.

Êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, âіäðіçíÿþòüñÿ îäíà âіä îäíîї çà ðіâíåì åêî-
íîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Äåÿêі ç íèõ çà ïîêàçíèêîì âèïóñêó ïðîäóêöії ìàøè-
íîáóäóâàííÿ íà äóøó íàñåëåííÿ íàáëèæóþòüñÿ äî ðîçâèíóòèõ. Ìàøèíî-
áóäіâíі âèðîáíèöòâà â íèõ ðîçâèâàþòüñÿ çà ðàõóíîê іíîçåìíîãî êàïіòàëó
òà äåøåâîї ïðàöі (íàïðèêëàä, êðàїíè Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії).

Îêðåìî âèðіçíÿєòüñÿ ãðóïà êðàїí (ÿê-îò, Áðàçèëіÿ, Іíäіÿ, Ìåêñèêà,
Àðãåí òèíà òà іí.), ó ÿêèõ ñòâîðåíі ìîæëèâîñòі äëÿ ðîçâèòêó ìàøèíî áó-
äóâàííÿ çàâäÿêè ðîçâèòêó іíøèõ ãàëóçåé, ùî ïðàöþþòü íà ñâіòîâèé ðèíîê.
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Мал. 77. Світові центри машинобудування
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Мал. 78. Сучасний металообробний верстат

Єâðîïåéñüêèé Ñîþç є íàéáіëüøèì ñâіòîâèì öåíòðîì ìàøèíîáóäóâàííÿ
çà çàãàëüíèì âàëîâèì âèïóñêîì ïðîäóêöії. Îäíàê íåíàáàãàòî âіä íüîãî
âіäñòàє Êèòàé, ÿêèé çà îñòàííє äåñÿòèðі÷÷ÿ óâіéøîâ äî êîãîðòè ëіäåðіâ
ãàëóçі. Ó öåé ñàìèé ïåðіîä ñåðåäíüîðі÷íі òåìïè ïðèðîñòó âèïóñêó ìàøè-
íîáóäіâíîї ïðî äóêöії â ЄÑ ñòàíîâèëè ëèøå 1,1 %, à ó ÑØÀ і ßïîíії íàâіòü
ñïîñòåðіãàëîñÿ ïàäіííÿ (íà 1,1 і 3,1 % âіäïîâіäíî). Öå âіäîáðàæàє çàãàëü-
íèé ïðîöåñ ïåðåíåñåííÿ ìàøèíîáóäіâíèõ âèðîáíèöòâ іç Çàõîäó íà Ñõіä.
Ïðè÷èíà â òîìó, ùî òðóäîâі âèòðàòè â Êèòàї óäâі÷і íèæ÷і, íіæ ó ßïîíії,
óòðè÷і íèæ÷і, íіæ ó ÑØÀ, і ìàéæå â ï’ÿòü ðàçіâ íèæ÷і, íіæ ó Єâðîïåé-
ñüêîìó Ñîþçі.

Óìîâíî ó ñêëàäі ìàøèíîáóäóâàííÿ ñâіòó ìîæíà âèäіëèòè òðè âåëèêі
ãðóïè, ùî îõîïëþþòü ïîíàä 90 % óñіõ òîâàðіâ, ÿêі âèðîáëÿє öÿ ãàëóçü, і
є ïðèáëèçíî ðіâíèìè çà âàðòіñòþ ïðîäóêöії: 1) çàãàëüíå ìàøèíîáóäóâàííÿ;
2) òðàíñïîðòíå ìàøèíîáóäóâàííÿ; 3) åëåêòðîòåõíіêà (âêëþ÷íî ç åëåêòðî-
íіêîþ).

Íàéáіëüø ðîçãàëóæåíèì є çàãàëüíå ìàøèíîáóäóâàííÿ, ùî íàëі÷óє ïî-
íàä 300 ðіçíèõ âèðîáíèöòâ. Âèðîáíèöòâî öієї äîñèòü ñêëàäíîї ïðîäóêöії
òÿæіє â îñíîâíîìó äî іíäóñòðіàëüíî ðîçâèíåíèõ êðàїí і áàãàòî â ÷îìó âè-
çíà÷àєòüñÿ íàÿâíіñòþ êâàëіôіêîâàíîї ðîáî÷îї ñèëè. Íàïðèêëàä, âåðñòàòî-
áóäóâàííÿ ðîçâèíóòå â ßïîíії, Íіìå÷÷èíі, ÑØÀ, Іòàëії, Øâåéöàðії. Îñîá-
ëèâî âèðіçíÿєòüñÿ ßïîíіÿ, ùî ìàñîâî âèðîáëÿє âèñîêîêëàñíó ðîáîòîòåõíі-
êó, âèïåðåäæàþ÷è ÿê àìåðèêàíñüêèõ, òàê і єâðîïåéñüêèõ êîíêóðåíòіâ.
Âèðіçíÿєòüñÿ çà îáñÿãàìè і âåðñòàòîáóäóâàííÿ Êèòàþ. Ïðîòå òóò àêöåíò ïîêè
ðîáèòüñÿ íà âèðîáíèöòâі îáëàäíàííÿ ñåðåäíüîãî ðіâíÿ ÿêîñòі і òî÷íîñòі.

Âåðñòàòîáóäóâàííÿ æ âіäіãðàє ñòðàòåãі÷íó ðîëü ó ïіäâèùåííі êîíêóðåí-
òîñïðîìîæíîñòі âñієї åêîíîìіêè. Íàéâàæëèâіøèìè ñïîæèâà÷àìè ïðîäóê-
öії âåðñòàòîáóäóâàííÿ є âèðîáíèêè ìàøèí і óñòàòêóâàííÿ, àâòîìîáіëіâ,
ñóäåí, ëîêîìîòèâіâ і ëіòàêіâ; âèðîáíèêè îáëàäíàííÿ äëÿ åëåêòðîñòàíöіé,
іíñòðóìåíòó, ìåäè÷íîї òåõíіêè, ïîáóòîâèõ ïðèëàäіâ, îïòèêè, þâåëіðíèõ
âèðîáіâ і ãîäèííèêіâ, âіéñüêîâî-îáîðîííà ïðîìèñëîâіñòü (ìàë. 78).

Ïîäіáíà êàðòèíà â ðîçìіùåííі ñïîñòåðіãàєòüñÿ ó ñôåðі âàæêîãî ìàøè-
íîáóäóâàííÿ, ÿêå âèðîáëÿє óñòàòêóâàííÿ äëÿ îêðåìèõ ãàëóçåé іíäóñòðії.
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Òàêå âèðîáíèöòâî íàéêðàùå ðîçâèíóòå
íàñàìïåðåä ó òàêèõ êðàїíàõ, ÿê ÑØÀ,
ßïîíіÿ, Íіìå÷÷èíà, Âåëèêà Áðèòàíіÿ,
Êèòàé.

Âіäáóëèñÿ іñòîòíі çìіíè â òåðè òîðі-
àëüíîìó ðîçïîäіëі ïðàöі ìіæ êðàї íàìè
ó âèïóñêó ïðîäóêöії òðàíñïîðòíîãî
ìàøèíîáóäóâàííÿ. Òàê, êîëèñü ïðîâіäíі
ñóäíîáóäіâíі äåðæàâè – Âåëèêà Áðèòà-
íіÿ, Іòàëіÿ, Íіäåðëàíäè, ÑØÀ – ïîñòó-
ïàþòüñÿ ëіäåðñòâîì ó ðîçâèòêó ñóäíî-
áóäóâàííÿ â Ïіâäåííіé Êîðåї (ìàë. 79),
ßïîíії, Êèòàþ, Ôіíëÿíäії òà Áðàçèëії.
Ó ñóäíîáóäóâàííі і âèðîáíèöòâі çàëіç íè÷-
íîãî òðàíñïîðòó ïîðÿä ç ðîçâèíåíèìè êðàїíàìè äåäàëі ïîìіòíіøó ðîëü
âіäіãðàþòü êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.

Âàãîíîáóäóâàííÿ ïëàâíî «ïåðåìіùóєòüñÿ» äî ñåðåäíüîðîçâèíóòèõ êðàїíÿ
òà êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, – Іíäії, Áðàçèëії, Àðãåíòèíè, Òóðå÷÷èíè, Ìåê-
ñèêè, Іðàíó, Òàїëàíäó, ×èëі, Êîëóìáії, à â ïåðøі ÷îòèðè êðàїíè – і ëîêî-
ìîòèâîáóäóâàííÿ. Ó öèõ ïðîöåñàõ âàãîìó ðîëü âіäіãðàëà äåøåâà ïðàöÿ,
ùî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ó öèõ êðàїíàõ.

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ çàçíàëè іñòîòíèõ çìіí ÷èííèêè ðîçìіùåííÿ і àâòî-
ìîáіëüíîї ïðîìèñëîâîñòі. Ðàíіøå її ïіäïðèєìñòâà òÿæіëè äî öåíòðіâ âè-
ðîáíèöòâà ìåòàëó, ãóìè, çðó÷íèì òðàíñïîðòíèì êîìóíіêàöіÿì òîùî. Çà-
âäÿêè öüîìó âèíèêëè öåíòðè, íàïðèêëàä, ó Äåòðîéòі (ÑØÀ), ó Òóðèíі
(Іòàëіÿ), Éîêîãàìі (ßïîíіÿ). Ñüîãîäíі ñïåöіàëіçîâàíі çàâîäè ç âèïóñêó
îêðåìèõ äåòàëåé, âóçëіâ і àãðåãàòіâ äåäàëі ÷àñòіøå âèíèêàþòü òàì, äå є
ðîáî÷à ñèëà і ïîïèò.

Ó âèðîáíèöòâі àâòîìîáіëіâ òðèâàëèé ÷àñ ëіäèðóâàëè òðè êðàїíè – ÑØÀ,
ßïîíіÿ òà Íіìå÷÷èíà. Óòіì, ñüîãîäíі íàéáіëüøèì âèðîáíèêîì àâòîìîáіëіâ
є Êèòàé. Ïðîòå áіëüø ïðàâèëüíî ãîâîðèòè íå ïðî ãåîãðàôіþ ÿïîíñüêîãî,
àìåðèêàíñüêîãî àáî êèòàéñüêîãî àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, à ïðî ãåîãðàôіþ
åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі àâòîìîáіëüíèõ ÒÍÊ. Àäæå àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ
äàâíî âæå âèéøëî çà ðàìêè äåðæàâíèõ êîðäîíіâ.

Íàéáіëüøі êîìïàíії – âèðîáíèêè àâòîìîáіëіâ: Toyota, Nissan, Honda
(ßïî íіÿ), GeneralMotors, Ford (ÑØÀ), Volkswagen (Íіìå÷÷èíà), Hyundai-
Motor (Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ), (ÑØÀ), SAICMotor, BAW, Chery, Gelly (Êèòàé).

Національне надбання
На початку ХХI ст. найбільш бурхливими темпами розвивається автомобіле-
будування саме континентального Китаю. У 2010 р. виробництво автомобілів 
у КНР зросло на 32 % порівняно з 2009 р. і досягло 18 млн автомобілів, вклю-
чаючи 11 млн легкових автомобілів, що дало змогу зберегти другий рік поспіль 
перше місце у світі (у тому числі і за продажем легкових автомобілів), значно 
випередивши США і Японію, а також усі країни Євросоюзу разом узяті. Перед-
бачається, що найближчими роками автопром  Китаю виросте ще на 10–15 % 
і вперше у світовій історії зможе перевищити планку виробництва у 20 млн 
автомобілів.

Мал. 79. Найбільша суднобудівна
верф у світі  компанії «Hyundai 

Heavy Industries»



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 3
 

 3
 

1111555444

Мал. 80. Приклади продукції сучасної електроніки

Íàéáіëüø âóçüêèì є «êëóá» àâіàêîñìі÷íîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ, äå ïðî-
âіäíі ïîçèöії ïîñіäàþòü ÑØÀ, Ôðàíöіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ òà Ðîñіÿ. Íà 
ïî÷àòêó XXI ñò. î÷åâèäíå «ïîæâàâëåííÿ» ïðîÿâèëè òàêîæ àâіàêîñìі÷íі
ïіäïðèєìñòâà Íіìå÷÷èíè, ßïîíії, Êèòàþ òà Іíäії. Íàéáіëüøі êîðïîðàöії:
Airbus S.A.S, Boeing, ÎÀÊ (Îá’єäíàíà àâіàáóäіâíà êîðïîðàöіÿ).

Çàãàëîì ðîçìіùåííÿ ñâіòîâîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ çóìîâëåíå áàãàòüìà
÷èííèêàìè. Òàê, åëåêòðîíіêà íå òÿæіє íі äî äæåðåë ñèðîâèíè ÷è ìàòåðі-
àëіâ, íі äî ñïîæèâà÷іâ. Ïіäïðèєìñòâà öієї ãàëóçі íåðіäêî ðîçìіùóþòüñÿ
«âіëüíî» і äåäàëі ÷àñòіøå âèíèêàþòü ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ç îãëÿäó
íà äåøåâó ïðàöþ. Âëàñíå ãåîãðàôіÿ åëåêòðîííîї ïðîìèñëîâîñòі – íîâіòíüîї 
ãàëóçі ìàøèíîáóäóâàííÿ – ñêëàäàëàñÿ ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò.

Åëåêòðîíіêà є ãàëóççþ, ùî ïîєäíóє ñó÷àñíó íàóêó, òåõíіêó é òåõíîëîãії,
âîíà íàáóëà ñüîãîäíі âèíÿòêîâîãî çíà÷åííÿ. Îñíîâíі ãðóïè âèðîáíèöòâà
åëåêòðîíі êè – öå åëåêòðîííі çàñîáè îáðîáêè іí ôîð ìàöії, çàñîáè çâ’ÿçêó,
ïîáóòîâà àïà ðàòóðà, åëåêòðîííі êîìïîíåíòè (ìàë. 80).

Íàéáіëüøі âèðîáíèêè åëåêòðîíіêè: Apple, IBM, Samsung, LG, Dell, HP,
SONY, Intel, Microsoft і áàãàòî іíøèõ. Ãîëîâíі ðåãіîíè åëåêòðîííîãî ìà-
øèíîáóäóâàííÿ: Ïіâíі÷íà Àìåðèêà, Ñõіäíà і Ïіâäåííî-Ñõіäíà Àçіÿ, Çà-
õіäíà Єâðîïà. Êðàїíè – ëіäåðè â åëåêòðîííіé ïðîìèñëîâîñòі: ßïîíіÿ,
ÑØÀ, Êèòàé, Іíäîíåçіÿ, Ìàëàéçіÿ, Íіìå÷÷èíà, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, Ôðàí-
öіÿ, Ñіíãàïóð òà іíøі.

Ïðîòå âàðòî çàçíà÷èòè, ùî äåÿêі
ãàëóçі íàéáіëüø ñêëàäíîї åëåêòðîííîї
ïðîìèñëîâîñòі âèêîðèñòîâóþòü ðîçñіÿíі
äðіáíі ïіäïðèєìñòâà. Òàê, âåëèêі ôіðìè
ç óñïіõîì âèêîíóþòü ðó÷íó çáіðêó
òåõíіêè, âèêîðèñòîâóþ÷è äå øåâó ðîáî÷ó
ñèëó â êðàїíàõ Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії.

Ñâіòîâèì ëіäåðîì ç âèðîáíèöòâà ïðî-
ìèñëîâîї òà ïîáóòîâîї ðîáîòîòåõíіêè є
ßïîíіÿ. Ñüîãîäíі áіëüøіñòü ÿïîíñüêèõ
ïіäïðèєìñòâ ãàëóçі ñòâîðþþòü ðîáîòіâ-
ãóìà íîїäіâ òà іíøó ðîáîòèçîâàíó òåõíіêó
(ìàë. 81).

Мал. 81. Індустріальні роботи 
Motoman компанії Yaskawa Electric 

Corporation
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Г О ЛОВН Е
 Від рівня розвитку машинобудування значною мірою залежить продуктивність праці

в усіх галузях господарства та науково-технічний прогрес.
 Сучасне світове машинобудування базується на наукомістких технологіях. 
 Світове машинобудування налічує понад 70 га лузей. Головними з них є електроніка,

електротехніка, комп’ютерна техніка, робототехніка, приладобудування, сільсько-
господарське машинобудування і трак торо бу дування, верстатобудування, автомо-
білебудування, вагонобудування, літакобудування, суднобудування.

 Найбільшими світовими центрами машинобудування в наш час є Європейський
Союз, Китай, США і Японія.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Яке значення має рівень розвитку машинобудування для економіки країни? Чи існує
взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку
машинобудування?

2. Укажіть, які зміни останнім часом відбулися в машинобудуванні світу.
3. Поясніть, чому розвиток науки має важливе значення для машинобудування.
4. Наведіть приклади найбільших країн – виробників літаків, легкових автомобілів,

морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізуйте картосхему (мал. 82). Зробіть висновок про кількість авто,
що припадають на 1000 жителів різних країн. Порівняйте цей показник в
Україні з іншими країнами та середньосвітовим значенням.

Мал. 82. Кількість автомобілів у країнах і регіонах світу (на 1000 жителів)
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 познайомитися з особливостями виробничого процесу та чинниками розміщення
підприємств легкої промисловості;

 навчитися за картою визначати центри розміщення текстильного, швейного, шкі-
ряного, взуттєвого виробництва в Україні;

 познайомитися з народними промислами України;
 уміти аналізувати географію країн-виробників і країн-експортерів тканин, одягу та

взуття у світі;і і
 навчитися досліджувати розміщення окремих виробництв легкої промисловості.

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËÎÂІÑÒÜ ÓÊÐÀЇÍÈ.
ÍÀÐÎÄÍІ ÏÐÎÌÈÑËÈ

Якою сировиною сільське господарство забезпечує легку промисловість?
Які види народних промислів розвиваються у вашій місцевості?

 Особливості виробничого процесу та чинники розміщення 
підприємств легкої промисловості. Ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü Óêðàїíè
îõîïëþє òåêñòèëüíó ïðîìèñëîâіñòü, âèðîáíèöòâî ãîòîâîãî îäÿãó òà õóòðà,
âèðîáíèöòâî øêіðè, ãàëàíòåðåéíèõ âèðîáіâ іç øêіðè òà äîðîæíіõ âèðîáіâ
і âçóòòÿ (ìàë. 83, 84). Îáñÿãè âèðîáíèöòâà âіò÷èçíÿíèõ òîâàðіâ ëåãêîї
ïðîìèñëîâîñòі є íåäî ñòàò íіìè. Òîìó ñó÷àñíі ïîòðåáè íàñåëåííÿ êðàїíè
çàäîâîëüíÿþòüñÿ ïåðåâàæíî іìïîðòíèìè òîâàðàìè.

Òðèâàëèé ÷àñ ïðîâіäíå ìіñöå â ëåãêіé ïðîìèñëîâîñòі íàëåæàëî òåêñ-
òèëüíіé, àëå â îñòàííі ðîêè âîíà âòðàòèëà ñâîї ïîçèöії. Ó ñòðóêòóðі òåêñ-

Мал. 83. Галузевий склад легкої промисловості

§ 33. Ë

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ 
ÒÊÀÍÈÍ, ÎÄßÃÓ, ÂÇÓÒÒß
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òèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі íèíі ïðåäñòàâëåíî ëèøå òàêі âèðîáíèöòâà, ÿê ïåð-
âèííà îáðîáêà òåêñòèëüíîї ñèðîâèíè, âèðîáíèöòâî íåòêàíèõ ìàòåðіàëіâ,
âèðîáíèöòâî òåêñòèëüíîї ãàëàíòåðåї, òðèêîòàæíå âèðîáíèöòâî.

Òðèêîòàæíà ïðîìèñëîâіñòü  âèïóñêàє òîâàðè ïåðåâàæíî ó âèãëÿäі ãîòî-
âèõ âèðîáіâ. Öå íàñàìïåðåä ïàí÷іøíî-øêàðïåòêîâі âèðîáè, áіëèçíÿíèé і
âåðõíіé òðèêîòàæ, ðóêàâè÷êîâі òðèêîòàæíі âèðîáè. Öі âèðîáíèöòâà îðі-
єíòóþòüñÿ ïåðåâàæíî íà ñïîæèâà÷à. 

Øâåéíà ïðîìèñëîâіñòü, ÿêà âèðîáëÿє ãîòîâèé îäÿã, ïîñіäàє äîìіíóþ÷å
ìіñöå â ñó÷àñíіé ñòðóêòóðі ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі. Âîíà âèðîáëÿє ïàëüòà òà
íàïіâïàëüòà, ïëàùі, êîñòþìè, ñóêíі, áðþêè, ñïіäíèöі, áëóçêè, êóðòêè, ñî-
ðî÷êè òà іíøі âèðîáè. Öå íàéáіëüø òðóäîìіñòêå âèðîáíèöòâî, òîìó ïîòðå-
áóє çíà÷íîї êіëüêîñòі ðîáî÷îї ñèëè. Øâåéíå âèðîáíèöòâî ó ñâîєìó ðîçìі-
ùåííі îðієíòóєòüñÿ íà ñïîæèâà÷à. Áàãàòî ïіäïðèєìñòâ íèíі ïðàöþþòü íà
äàâàëüíèöüêіé ñèðîâèíі ç іíøèõ êðàїí, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü íàøі òðóäîâі
ðåñóðñè. Ãîòîâà ïðîäóêöіÿ ãîëîâíèì ÷èíîì âіäïðàâëÿєòüñÿ â òі êðàїíè,
çâіäêè áóëî çàâåçåíî ñèðîâèíó.

Âèðîáíèöòâî òîâàðіâ çі øêіðè і õóòðà є îäíèìè ç íàéâàæëèâіøèõ âè-
ðîáíèöòâ ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі íà ñó÷àñíîìó åòàïі. Óìîâíî öі âèðîáíè-
öòâà ìîæíà îá’єäíàòè ó òðè ãðóïè: âèðîáíèöòâî âçóòòÿ, øêіðÿíà ïðîìèñ-
ëîâіñòü і õóòðÿíà ïðîìèñëîâіñòü. Âçóòòєâà ïðîìèñëîâіñòü âèïóñêàє âàëÿíå,
ôåòðîâå, ãóìîâå âçóòòÿ, ç âåðõîì ç íàòóðàëüíîї øêіðè ÷è òåêñòèëþ, øòó÷-
íîї øêіðè òà іíøі éîãî âèäè. Ðîçìіùóþòü ïіäïðèєìñòâà ç âèðîáíèöòâà
âçóòòÿ ïîáëèçó ñïîæèâà÷à.

Ïіäïðèєìñòâà øêіðÿíîї ïðîìèñëîâîñòі âèðîáëÿþòü æîðñòêі, þõòîâі,
õðîìîâі øêіðÿíі òîâàðè òà øòó÷íі ì’ÿêі øêіðè. Îñíîâíîþ ñèðîâèíîþ äëÿ
íåї є ïåðåâàæíî âіò÷èçíÿíі íàòóðàëüíі øêіðè, õî÷à îñòàííіì ÷àñîì øèðî-
êî âèêîðèñòîâóþòüñÿ é øòó÷íі òà ñèíòåòè÷íі øêіðè. 

Õóòðÿíà ïðîìèñëîâіñòü ñêëàäàєòüñÿ ç âèðîáíèöòâà íàòóðàëüíîãî і
øòó÷íîãî õóòðà, à òàêîæ âèðîáíèöòâà õóòðÿíèõ âèðîáіâ. Âîíà îáðîáëÿє
õóòðî ëèñèöі, âèäðè, íîðêè, êðîëÿ, õîâðàõà òà íóòðії, îâå÷і øêóðè. Ùî-
ðîêó âèðîáíèöòâî âèðîáіâ ç íàòóðàëüíîãî õóòðà çìåíøóєòüñÿ. Íàòîìіñòü
íàáóâàє ïîøèðåííÿ òðèêîòàæíå øòó÷íå õóòðî, ÿêå іìіòóє íàòóðàëüíå õó-
òðî íîðêè, îíäàòðè, îâåöü òîùî.

Õàðàêòåðíèìè òåíäåíöіÿìè ñó÷àñíîї
ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі є ñòâîðåííÿ ìàëèõ
і ñåðåäíіõ ïðèâàòíèõ ïіäïðèєìñòâ (àê öіî-
íåðíèõ òîâàðèñòâ) ç íåçíà÷íèì îá ñÿ ãîì
âèðîáíèöòâà, ôóíêöіîíóâàííÿ ñïіëüíèõ
ç іíîçåìíèìè ôіðìàìè êîìïàíіé, ùî
ïðàöþþòü íà іìïîðòíіé ñèðîâèíі. Âіò÷èç-
íÿíі òîâàðè ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі ïî÷àëè
çìіöíþâàòè ïîçèöії íà âíóòðіøíüîìó і 
ñâіòîâîìó ðèíêàõ. Âçóòòÿ òà îäÿã íàöіî-
íàëüíîãî òîâàðîâèðîáíèêà ìàþòü óñïіõ
íà ïðåñòèæíèõ ìіæíàðîäíèõ âèñòàâêàõ.

Çà äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñ-
òèêè, ó 2015 ð. ÷àñòêà ëåãêîї ïðîìèñëî-
âîñòі â îáñÿçі ðåàëіçîâàíîї ïðîìèñëîâîї
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Мал. 84. Динаміка експорту одягу 
з України, млн дол. (за даними 
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ïðîäóêöії ñòàíîâèëà âñüîãî 1 %. Ó 2016 ð.
îáñÿãè âèðîáíèöòâà ïðîäóêöії äåùî çðîñëè
(ìàë. 85). Òàê, âèðîáëåíî 63,9 ìëí ì2

òêàíèí âîâíÿíèõ, áàâîâ íÿíèõ, ç íèòîê
ñèíòåòè÷íèõ і øòó÷íèõ, 2,2 ìëí êîñòþ-
ìіâ, êîìïëåêòіâ, ïіä æàêіâ, áëåéçåðіâ,
ñóêîíü, ñïіäíèöü, ñïіäíèöü-áðþê, áðþê,
êîìáіíåçîíіâ і íàïіâêîìáіíåçîíіâ, áðè-
äæіâ і øîðòіâ, òðèêîòàæíèõ ìàøèííîãî
àáî ðó÷íîãî â’ÿçàííÿ, æіíî÷èõ і äіâ÷à-
÷èõ, 62,1 ìëí ïàð êîëãîòîê, ïàí÷іõ,
øêàðïåòîê і іíøèõ ïàí÷іøíî-øêàðïåò-
êîâèõ âèðîáіâ, òðèêîòàæíèõ ìàøèí-
íîãî òà ðó÷íîãî â’ÿçàííÿ, 16,5 ìëí ïàð
âçóòòÿ.

 Центри розміщення текстильно-
го, швейного, шкіряного, взуттєвого 
виробництва в Україні. Ïіäïðèєìñòâà
ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі ðîçìіùåíі ïî âñіé
òåðèòîðії Óêðàїíè, àëå їõíÿ ñïåöіà ëіçà-
öіÿ äóæå íåîä íîðіäíà.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Äіþ÷і ïіäïðèєìñòâà òåêñòèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі çîñåðåäæåíі íèíі â Õåðñîí-
ñüêіé, Òåðíîïіëüñüêіé, Ïîëòàâñüêіé, Âîëèíñüêіé, Êèїâñüêіé, ×åðíіãіâñüêіé,
Ñóìñüêіé і äåÿêèõ іíøèõ îáëàñòÿõ. Âîâíÿíà ïðîìèñëîâіñòü ïðåäñòàâëåíà â
×åðíіãîâі, Ñóìàõ, Õàðêîâі, Îäåñі, Êðåìåí÷óöі, Ëóáíàõ. Ïіä ïðèєìñòâà øîâ-
êîâîї ïðîìèñëîâîñòі ðîçòàøîâàíі â  Êèєâі, Ëóöüêó, ×åðêàñàõ òà іí. Ïіä-
ïðèєìñòâà ëëÿíîї ïðîìèñëîâîñòі – ó Âîëèíñüêіé, Æèòîìèðñüêіé, Ñóìñüêіé
îáëàñòÿõ Óêðàїíè.

Ïіäïðèєìñòâà òðèêîòàæíîї і øâåéíîї ïðîìèñëîâîñòі ðîçòàøîâàíі ïåðå-
âàæíî ó âåëèêèõ ìіñòàõ áіëüøîñòі îáëàñòåé Óêðàїíè. Îñíîâ íè ìè є Ëüâіâ-
ñüêà, Õàðêіâñüêà, Âіííèöüêà, Ìèêîëàїâñüêà îáëàñòі òà ì. Êèїâ.

Національне надбання

За картою атласу, визначте основні центри розміщення текстильного, 
швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. Поясніть їх 
спеціалізацію. 

У швейному виробництві за роки незалежності створено багато нових спільних 
підприємств і підприємств, які виробляють якісні товари, що мають попит у
багатьох країнах і є конкурентоспроможними на світових ринках. Серед них у 
Києві – Концерн  «Михаїл Воронін», що спеціалізується на виготовленні чоло-
вічих костюмів, та ЗАТ «Дана», яке випускає верхній одяг: пальта, плащі, курт-
ки; ТЗДВ «Весна-Захід» та ТДВ  «Львівський Маяк», що у Львові; ВАТ «Селена» 
та «Елегант» у Запоріжжі та ін. Ці підприємства освоїли нові види продукції, 
збільшили обсяги випуску та рівень якості продукції, суттєво модернізували 
технологію виробництва. Працюють не тільки для українських споживачів, а й 
мають прихильників і партнерів у багатьох країнах Європи.

Мал. 85. Товарна структура
українського експорту одягу 

в 2016 р. (%).
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ДОСЛІДЖЕННЯ 
Користуючись офіційними сайтами своєї та сусідніх областей України, ви-
значте підприємства швейного виробництва, що працюють у їхніх малих і
середніх містах, виявіть їхню спеціалізацію та ринки збуту продукції. За-
пропонуйте способи розширення швейного виробництва в різних населе-
них пунктах. Яке значення швейного виробництва для економіки областей
і їхнього населення?

Âçóòòÿ âèðîáëÿþòü â Óêðàїíі â áàãàòüîõ îáëàñòÿõ, ñåðåä ÿêèõ є é
ëіäåðè, íàïðèêëàä Ñóìñüêà, Æèòîìèðñüêà, Ëüâіâñüêà, Äíіïðîïåòðîâñüêà
îáëàñòі òà Êèїâ. Â Óêðàїíі ïðàöþþòü é õóòðîâі ïіäïðèєìñòâà â Õàðêîâі,
Áàëòі (Îäåñüêà îáëàñòü), Òèñìåíèöі (Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà îáëàñòü), Ëüâîâі,
Îäåñі, Êèєâі.

Îäíієþ ç íàéâàæëèâіøèõ ïðîáëåì ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі є çàëåæíіñòü
âіä іìïîðòíîї ñèðîâèíè. Öå çìåíøóє її ïîòåíöіéíі ìîæëèâîñòі. Àêòóàëü-
íèìè є óäîñêîíàëåííÿ òåõíîëîãіé âèðîáíèöòâà, îñâîєííÿ ìàòåðіàëіâ ç ïî-
ëіïøåíèìè òåõíîëîãі÷íèìè òà åêñïëóàòàöіéíèìè ìîæëèâîñòÿìè. Âàæëè-
âèì çàâäàííÿì є çðîñòàííÿ îáñÿãіâ âèðîáíèöòâà çàäëÿ øèðøîãî çàäîâî-
ëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ â îäÿçі, âçóòòі é іíøèõ òîâàðàõ.

 Народні промисли. Òàê çäàâíà íàçèâàëè äîìàøíі ñïîñîáè âèðîáíè-
öòâà ïðåäìåòіâ, ÿêі áóëè íåîáõіäíі äëÿ ùîäåííèõ ïîòðåá ëþäåé і äëÿ
îçäîá ëåííÿ îñåëі. Íèíі ïðàêòè÷íî â êîæíіé îáëàñòі Óêðàїíè âèðîáèëèñÿ
õàðàêòåðíі íàðîäíі õóäîæíüî-òåõíі÷íі ïðèéîìè âèãîòîâëåííÿ òàêèõ ðå-
÷åé. Öі ïðèéîìè ôîðìóâàëèñÿ ïіä âïëèâîì ïðèðîäíèõ óìîâ òåðèòîðії,
âëàñòèâîñòåé ìіñöåâîї ñèðîâèíè і ïåðåäàâàëèñÿ ç ïîêîëіííÿ â ïîêîëіííÿ.
Â Óêðàїíі ñüîãîäíі âіäîìî 16 ðіçíèõ âèäіâ íàðîäíèõ õóäîæíіõ ïðîìèñëіâ.
Ñåðåä íèõ: òêàöòâî, âèøèâêà, êèëèìàðñòâî, â’ÿçàííÿ, õóäîæíÿ îáðîáêà
äåðåâèíè, êåðàìіêà, õóäîæíє êîâàëüñòâî, õóäîæíÿ îáðîáêà êàìåíþ òà
øêіðè, õóäîæíє ïëåòіííÿ, ãóòíå ñêëî, âèðîáè ç áіñåðó, þâåëіðíі âèðîáè
òîùî (ìàë. 86).

Íà ñó÷àñíîìó åòàïі ïðîäóêöіÿ õóäîæíіõ ïðîìèñëіâ âèãîòîâëÿєòüñÿ íå
ëèøå â äîìàøíіõ óìîâàõ. Öåé ïðîöåñ ïîñòàâëåíî íà ïðîìèñëîâó îñíîâó,
à âіäòàê ñòâîðåíî áàãàòî ïіäïðèєìñòâ õóäîæíіõ ïðîìèñëіâ, ôàáðèêè õó-
äîæíіõ âèðîáіâ òà õóäîæíüî-ïðîìèñëîâі îá’єäíàííÿ Óêðõóäîæïðîìó. Òàê,
âіäîìèìè ñåðåä òêàöüêèõ ïіäïðèєìñòâ є ôàáðèêè â Êðîëіâöÿõ, Áîãóñëàâі,
Ïåðåÿñëàâі-Õìåëüíèöüêîìó. Ïіäïðèєìñòâàìè, íà ÿêèõ  âèïóñêàþòüñÿ âè-
øèòі âèðîáè, є Âèðîáíè÷î-õóäîæíє îá’єäíàííÿ іìåíі Ò.Ã. Øåâ÷åíêà, ùî â
Êèєâі, òà êіëüêà éîãî ôіëіé ó Êèїâñüêіé îáëàñòі. Ïðîâіäíі âèøèâàëüíèöі
ïðàöþþòü íà ×åðíіãіâñüêіé òà Íіæèíñüêіé ôàáðèêàõ, íà Ïîëòàâùèíі. Ñâîє-
ðіäíіñòþ õóäîæíüîãî âèøèâàííÿ âèðіçíÿþòüñÿ é òàêі ðåãіîíè íà çàõî äі
Óêðàїíè, ÿê Ïîäіëëÿ, Âîëèíü, Áóêîâèíà, Ãóöóëüùèíà, Ïîêóòòÿ òà іí.

Ðó÷íå êèëèìàðñòâî є äóæå äàâíіì âèäîì íàðîäíèõ õóäîæíіõ ïðîìèñëіâ
â Óêðàїíі. Íèíі êèëèìè âèãîòîâëÿþòü íà Ïîëòàâùèíі, ×åðíіãіâùèíі. Ïî-
òóæíå êèëèìàðñòâî ðîçâèíåíå íà Ãóöóëüùèíі â Êîñîâі, Ïóñòèíі, ßáëóíå-
âі. Íà Ëüâіâùèíі êèëèìè çäàâíà âèãîòîâëÿëèñÿ ó Ãëèíÿíàõ. Áàãàòі òðàäè-
öії ïîäіëüñüêî-áóêîâèíñüêîãî êèëèìàðñòâà ðîçâèâàþòüñÿ íà Õîòèíñüêіé
ôàáðèöі õóäîæíіõ âèðîáіâ.
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Мал. 86. Розташування народних художніх промислів
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Мал. 87. Косівська кераміка (м. Косів, Івано-Франківська обл.)

Ãëèáîêîї äàâíèíè ñÿãàє é âèãîòîâëåííÿ ãëèíÿíîãî ïîñóäó. Äëÿ êåðà-
ìі÷íèõ âèðîáіâ Óêðàїíè õàðàêòåðíі îäíàêîâі ôîðìè, àëå âîíè ìàþòü òåðè-
òîðіàëüíі îñîáëèâîñòі ùîäî îðíàìåíòó òà êîëîðèòó. Òàê, íà Ïîëòàâùèíі і
Êèїâùèíі ïåðåâàæàє ñòèëіçîâàíèé ðîñëèííèé îðíàìåíò, íà ×åðíіãіâùèíі
òà Ëüâіâùèíі  ïîðÿä ç ðîñëèííèì òðàïëÿєòüñÿ і òâàðèííèé îðíàìåíò. Äëÿ
Âîëèíі і Ïîäіëëÿ õàðàêòåðíèé ãåîìåòðè÷íèé ìàëþíîê, äëÿ Çàêàðïàòòÿ –
ãåîìåòðè÷íèé і êâіòêîâèé, à â Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé îáëàñòі âèðîáëÿєòüñÿ
êåðàìіêà ðіçíèõ ôîðì îðíàìåíòó (ìàë. 87). Ùîäî êîëîðèòó, òî çåëåíèé
ïîñóä ïåðåâàæàє íà Êèїâùèíі і Ëüâіâùèíі. Êðіì òîãî, ó Êèїâñüêіé і ×åð-
íіãіâñüêіé îáëàñòÿõ, à òàêîæ íà Âîëèíі, Ïîäіëëі òà íà ïіâäíі Іâàíî-Ôðàí-
êіâùèíè âèðîáëÿþòü ïîñóä і ÷îðíîãî êîëüîðó. Ïîëèâ’ÿíèé ïîñóä õàðàê-
òåðíèé äëÿ Ïîëòàâùèíè, Âіííè÷÷èíè òà Іâàíî-Ôðàíêіâùèíè.

Òàêîæ äàâíþ іñòîðіþ â Óêðàїíі ìàє õóäîæíє îôîðìëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ
ïðåäìåòіâ ïîáóòó òåõíіêîþ ðіçüáè, ÿêó ïîєäíóþòü ç іíêðóñòàöієþ, âèïàëþ-
âàííÿì і ìàëþâàííÿì. Íèíі íà áàãàòüîõ ïіäïðèєìñòâàõ íàðîäíèõ õóäîæíіõ
ïðîìèñëіâ ó çàõіäíèõ îáëàñòÿõ âèãîòîâëÿþòü øêàòóëêè, äèòÿ÷і іãðàøêè,
ìóçè÷íі іíñòðóìåíòè òà ðіçíîìàíіòíó ñóâåíіðíó ïðîäóêöіþ. Ñåðåä áàãàòüîõ
ïіäïðèєìñòâ õóäîæíüîї îáðîáêè äåðåâà âèäіëÿєòüñÿ Êîñіâñüêå îá’єäíàííÿ
«Ãóöóëüùèíà», Óæãîðîäñüêà ôàáðèêà õóäîæíіõ âèðîáіâ, Ëüâіâñüêèé õó-
äîæíüî-âèðîáíè÷èé êîìáіíàò õóäîæíüîãî ôîíäó, äåðåâîîáðîáíі öåõè
ßìïіëüñüêîãî ëіñãîñïçàãó Âіííèöüêîї îáëàñòі, Ëåæè÷іâñüêîãî ñóâåíіðíîãî
öåõó ìіñöåâîãî ëіñãîñïó òîùî.

Г О ЛОВН Е
 Легка промисловість України охоплює текстильну промисловість, виробництво го-

тового одягу та хутра, виробництво шкіри, галантерейних виробів із шкіри та до-
рожніх виробів і взуття.

 Обсяги виробництва вітчизняних товарів легкої промисловості є недостатніми для
задоволення потреб населення.

 Характерною особливістю сучасного розміщення легкої промисловості є орієнтація
на споживача і трудові ресурси.

 Підприємства легкої промисловості розміщенні по всій території країни.
 В Україні нині розвиваються 16 різних видів народних промислів, які представлені в

усіх областях країни.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які особливості розвитку легкої промисловості України на сучасному етапі?
2. Чим відрізняється розміщення виробництв текстильної промисловості?
3. Поясніть чинники розміщення підприємств швейної промисловості? 
4. Чому окремі народні промисли в Україні поставлено на промислову основу?
5. Визначте тенденції щодо виробництва продукції легкої промисловості в Україні

останніми роками, користуючись Додатком 4.

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËÎÂІÑÒÜ ÑÂІÒÓ

Яка сировинна база потрібна для виробництва тканин, одягу, взуття?
Якими товарами легкої промисловості, виробленими в інших країнах, користу-

єтеся ви і члени вашої родини?

 Особливості розвитку легкої промисловості світу. Ëåãêà ïðîìèñ-
ëîâіñòü ó êðàїíàõ ñâіòó ðîçâèâàєòüñÿ øâèäêèìè òåìïàìè і çàáåçïå÷óє íà-
ñåëåííÿ îäÿãîì, âçóòòÿì, ðіçíîìàíіòíèìè òåêñòèëüíèìè òîâàðàìè, øêіðÿ-
íèìè і ãàëàíòåðåéíèìè âèðîáàìè. Îêðåìі âèðîáíèöòâà ëåãêîї ïðîìèñëî-
âîñòі є ïîñòà÷àëüíèêàìè ïðîäóêöії äëÿ ìåáëåâîї, àâіàöіéíîї, àâòîìîáіëü-
íîї, õіìі÷íîї, õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі.

Ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü áåðå áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ôîðìóâàííі äåðæàâíèõ
áþäæåòіâ áàãàòüîõ êðàїí ñâіòó. Її ïðіîðèòåòíіñòü äëÿ åêîíîìіêè êðàїí,
îñîáëèâî òèõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ,  âèçíà÷àєòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì ïðèáóòêіâ,
çíà÷íîþ ïîòðåáîþ ó ïðîäóêöії íà âíóòðіøíüîìó ðèíêó, âіäíîñíî íèçüêîþ
åíåðãîєìíіñòþ. À òðóäîìіñòêіñòü âèðîáíèöòâ ó ëåãêіé ïðîìèñëîâîñòі –
çàïîðóêà ðîçøèðåííÿ ðîáî÷èõ ìіñöü.

Çàëèøàþ÷èñü ó öіëîìó íèçüêî òåõíîëîãі÷íèì âèðîáíèöòâîì, ñâіòîâà
ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü áóðõëèâî ðåàãóє íà óñі іííîâàöіéíі ïðîöåñè, ùî âіä-
áóâàþòüñÿ ó ïðîìèñëîâîñòі, óïðîâàäæóþ÷è ðåñóðñîîùàäíі òåõíîëîãії, ÿêі
äàþòü çìîãó âèïóñêàòè êîíêóðåíòîçäàòíó ïðîäóêöіþ çà âіäíîñíî íèçüêîþ
öіíîþ. Ïіäïðèєìñòâà ç âèðîáíèöòâà òêàíèí, îäÿãó, âçóòòÿ ïîñòіéíî ðîç-
øèðþþòü і îíîâëþþòü àñîðòèìåíò ïðîäóêöії. Îðієíòóþ÷èñü íà ïîòðåáè
ñïîæèâà÷іâ ðіçíèõ âіêîâèõ ãðóï, çàáåçïå÷óþòü âèñîêó ÿêіñòü ïðîäóêöії.

Âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі ñâіòó íà ñó÷àñíîìó åòàïі є
ñòâîðåííÿ âåëèêîї ìåðåæі îïòîâîãî çáóòó її ïðîäóêöії. Öå ñïðèÿє çáіëü-
øåííþ îáñÿãіâ  åêñïîðòó îäÿãó, âçóòòÿ, òåêñòèëþ.

 Найбільші країни – виробники та експортери тканин, одягу і 
взуття на світовий ринок. Ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü ñâіòó â ñó÷àñíіé ãëî-
áàëüíіé åêîíîìіöі ñóòòєâî çìіíèëà ãåîãðàôіþ âèðîáíèöòâà. Òåðèòîðіàëüíі
çðóøåííÿ ó âèðîá íèöòâі é åêñïîðòі ïðîäóêöії ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі âіä-
áóâàþòüñÿ â áіê êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ÿêі ìàþòü äåøåâó ðîáî÷ó ñèëó.  

Òåêñòèëüíà ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü ñâіòó çà îñòàííі ðîêè іñòîòíî çìіíèëà
ñòðóêòóðó âèðîáíèöòâà. ßêùî ðàíіøå ïåðåâàæàëà áàâîâíÿíà ïðîìèñëî-
âіñòü, òî òåïåð çíà÷íî çðîñëà ÷àñòêà âèðîáíèöòâà òåêñòèëüíèõ âèðîáіâ ç
ðіçíèõ ñèíòåòè÷íèõ âîëîêîí і çìіøàíèõ ìàòåðіàëіâ.

§ 34.
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Історія географії

Òåêñòèëüíà ïðîìèñëîâіñòü ó ñâіòîâîìó ìàñøòàáі ðîçâèâàєòüñÿ øâèäêè-
ìè òåìïàìè. Íà ñüîãîäíіøíіé äåíü îñíîâíèì ðåãіîíîì, ÿêèé âèðîáëÿє
ïîíàä 70 % âіä óñüîãî îáñÿãó òåêñòèëüíîї ïðîäóêöії, є Àçіÿ. Àçіàòñüêі
êðàїíè є é îñíîâíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè òîâàðіâ òåêñòèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі
íà ñâіòîâèé ðèíîê. Íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè áàâîâíÿíèõ òêàíèí ââàæà-
þòüñÿ Êèòàé (ïîñòà÷àє äî 30 %), Іíäіÿ (ìàéæå 10 %), ÑØÀ. Ç âîâíÿíèìè
òêàíèíàìè ñèòóàöіÿ äåùî іíøà. ×àñòêà Êèòàþ â öüîìó ñåãìåíòі ñòàíîâèòü
15 %. Äàëі çà ëіäåðîì ðîçòàøóâàëèñÿ Àâñòðàëіÿ, Íîâà Çåëàíäіÿ. Іòàëіÿ,
ßïîíіÿ, ÑØÀ, Òóðå÷÷èíà òà Іíäіÿ. Ó âèðîáíèöòâі øîâêîâèõ òêàíèí íàé-
áіëüøèìè âèðîáíèêàìè є ÑØÀ, Іíäіÿ, Êèòàé òà ßïîíіÿ. Âèðîáíèêàìè
ëüíÿíèõ òêàíèí є ïåðåâàæíî êðàїíè Єâðîïè, à íàéáіëüøèì âèðîáíèêîì –
Ðîñіÿ. Ðîçâèíóòі êðàїíè Єâðîïè і ÑØÀ òðèìàþòü ïåðøіñòü òàêîæ ç âèðîá-
íèöòâà òðèêîòàæ íèõ âèðîáіâ.

Øâåéíà ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü ñâіòó çàéìàєòüñÿ âèðîáíèöòâîì îäÿãó,
áіëèçíè і áåçëі÷і іíøèõ âèðîáіâ. Âîíà âіäðіçíÿєòüñÿ çíà÷íîþ òðóäîìіñòêіñ-
òþ, âèñîêèì ïîïèòîì íà ïðîäóêöіþ і ðіçíîìàíіòíіñòþ òîâàðіâ. Àñîðòèìåíò
ïðîäóêöії øâåéíîї ïðîìèñëîâîñòі çáіëüøóєòüñÿ øâèäêèìè òåìïàìè. Ïðî-
âіäíèìè åêñïîðòåðàìè ïðîäóêöії øâåéíîї ïðîìèñëîâîñòі ó ñâіòі є Êèòàé,
Ïіâäåííà Êîðåÿ, Іíäіÿ, Êîëóìáіÿ, Òàéâàíü. À ðîçâèíåíі êðàїíè ñïåöіà ëі-
çó þòüñÿ ëèøå íà âèðîáíèöòâі íåâåëèêèõ îáñÿãіâ åëіòíèõ, іíäèâіäóàëüíèõ,
ìîäíèõ âèðîáіâ.

Øêіðÿíî-âçóòòєâà ïðîìèñëîâіñòü ñâіòó, ÿê і øâåéíà, ìàє çíà÷íèé àñîð-
òèìåíò ïðîäóêöії і òàêîæ çíà÷íî çàëåæèòü âіä òðóäîâèõ ðåñóðñіâ. Âçóòòє-
âå âèðîáíèöòâî íèíі âèêîðèñòîâóє íàéðіçíîìàíіòíіøó ñèðîâèíó. Êðіì
íàòóðàëüíîї øêіðè, äåäàëі ÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü її çàìіííèêè – íàáàãà-
òî äåøåâøі ðіçíîìàíіòíі øòó÷íі ìàòåðіàëè. Çà îöіíêàìè åêñïåðòіâ, ëèøå
òðåòèíà âіä çàãàëüíîãî âèðîáíèöòâà âçóòòÿ (ïîíàä 13 ìëðä ïàð íà ðіê)
ïðèïàäàє íà äîðîãі øêіðÿíі ìîäåëі.

Âèðîáíèöòâî âçóòòÿ ó ñâіòі çàçíàëî íàéáіëüø ñóòòєâèõ çìіí ó ãåîãðàôії
ðîçìіùåííÿ. Ïåðåâàæíà áіëüøіñòü âçóòòÿ íèíі âèðîáëÿєòüñÿ ó êðàїíàõ,
ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ïðîòå ÷àñòî ïіä òîðãîâåëüíèìè ìàðêàìè і áðåíäàìè ðîç-
âèíóòèõ êðàїí. Öå çóìîâëåíî íàñàìïåðåä äåøåâîþ ðîáî÷îþ ñèëîþ â öèõ
êðàїíàõ. Ëіäèðóþ÷і ïîçèöії ó ñâіòîâîìó ìàñøòàáі âèðîáíèöòâà âçóòòÿ çà-
éìàє Êèòàé. Çà ñó÷àñíèìè îöіíêàìè ïðîäóêöіÿ Êèòàþ ñòàíîâèòü äî 40 %
óñüîãî ñïîæèâ÷îãî ðèíêó âçóòòєâîї ïðîìèñëîâîñòі ñâіòó.

Ó áàãàòüîõ êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, âèðîáíèöòâà ëåãêîї ïðîìèñëî-
âîñòі êîíòðîëþþòü òðàíñíàöіîíàëüíі êîðïîðàöії (ÒÍÊ) ñõіäíî àçіéñüêîãî
ðåãіîíó. Òàê, âèðîáíèöòâî òåêñòèëþ і âèðîáіâ øâåéíîї ïðî ìèñëîâîñòі
îñòàííіì ÷àñîì çáіëüøèëîñÿ ó êðàїíàõ Àôðèêè (ÏÀÐ, Ìàâðèêіé, Ëåñîòî,

Ручне виробництво тканин з бавовнику було відоме задовго до нашої ери в 
Індії і Китаї. Нова історія бавовняної промисловості розпочалася у другій 
половині ХVІІІ ст. в Англії. Там створюється машинне виробництво бавовняних 
тканин. У ХХ ст. бавовняна промисловість була найбільш розвинена у США,
Великій Британії, Франції, Італії, Японії. Високими темпам вона розвивалася у 
другій половині ХХ ст. в Китаї, а також Польщі, Росії та інших країнах 
Центральної і Східної Європи.
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Ìàäàãàñêàð) çà ðàõóíîê ñïіâïðàöі ç ÒÍÊ Ramatex Berhad, China Garments
Manufacturers, øòàá-êâàðòèðè ÿêèõ ðîçòàøîâàíі ó Ñõіäíіé Àçії.  Öå ñòî-
ñóєòüñÿ òàêîæ êðàїí Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè і Êàðèáñüêîãî áàñåéíó.

Âåëèêèìè ÒÍÊ є òàêîæ The Esquel Group – âèðîáíèê ôóòáîëîê (ìàє
ïіäïðèєìñòâà â Êèòàї, Ìàëàéçії, Â’єòíàìі, ó Øðі-Ëàíöі, Ìàâðèêії); Nien
Hsing – âèðîáíèê і ïîñòà÷àëüíèê äæèíñîâîãî îäÿãó (ìàє ïіäïðèєìñòâà â
Êèòàї, Ëåñîòî, Ìåêñèöі, Íіêàðàãóà); Top Form – âèðîáíèê áіëèçíè (ìàє
ïіäïðèєìñòâà â Êèòàї, Òàїëàíäі, íà Ôіëіïïіíàõ); Boolim – âèðîáíèê
ñïîðòèâíîãî, ïîâñÿêäåííîãî îäÿãó і òðèêîòàæíèõ âèðîáіâ (ìàє ïіä ïðè-
єìñòâà ìàéæå ó 30 êðàїíàõ ñâіòó). 

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Г О ЛОВН Е
 Легка промисловість світу розвивається швидкими темпами і забезпечує населення

одягом, взуттям, різноманітними текстильними товарами.
 Підприємства з виробництва тканин, одягу, взуття постійно розширюють і оновлю-

ють асортимент продукції.
 Основним регіоном з виробництва продукції текстильної промисловості  є Азія.
 Провідними експортерами продукції швейної промисловості у світі є Китай, Південна

Корея, Індія, Колумбія, Тайвань.
 Переважна більшість взуття нині виробляється у країнах, що розвиваються;
 ТНК Східної Азії виробляють і постачають на світовий ринок різноманітну продукцію

легкої промисловості.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Які основні тенденції розвитку легкої промисловості світу?
2. Які країни мають лідируючі позиції у виробництві різних видів тканин?
3. Чому суттєво змінилася географія розміщення швейної і взуттєвої промисловості?
4. Поясніть зменшення обсягів виробництва швейних виробів у розвинутих країнах.
5. Користуючись додатковими джерелами інформації, визначте, у яких країнах світу

виробляють товари під торговельними марками Next, Frank Walder, Ecco, Carlo
Pozolini, Geox. Складіть список цих товарів.

Користуючись економічною картою світу в атласі, визначте особливос-
ті розміщення основних виробництв легкої промисловості світу. Скла-
діть таблицю головних центрів виробництва, зазначте їх спеціалізацію.
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 ознайомитися з особливостями технологій і чинниками розміщення підприємств
харчової промисловості;

 навчитися аналізувати карту харчової промисловості України і світу;
 виявляти сучасні тенденції розвитку харчової промисловості в Україні і світі; 
 ознайомитися з традиційними виробництвами харчових продуктів окремих країн

світу;
 усвідомити роль харчової промисловості для свого регіону, країни і світу загалом;
 оцінювати місце України на світовому та європейському ринках продовольства.

ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌÈÑËÎÂІÑÒÜ ÓÊÐÀЇÍÈ

Які підприємства виробляють найнеобхідніші продукти харчування у вашому 
населеному пункті?

Яка продукція сільського господарства потрібна для вироблення продуктів 
харчування?

 Значення харчової промисловості. Õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü çàéìà-
єòüñÿ ïåðåðîáêîþ і ïіäãîòîâêîþ äî ñïîæèâàííÿ ïðîäóêöії ñіëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, à òàêîæ âèðîáëÿє äåÿêі іíøі òîâàðè, çîêðåìà ñіëü, òþòþí òîùî.
Õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü íàñàìïåðåä çàáåçïå÷óє íàñåëåííÿ ïðîäóêòàìè õàð-
÷óâàííÿ. Òîáòî âîíà áåðå áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ñòâîðåííі ïðîäîâîëü÷îãî
êîìïëåêñó êðàїíè, ÿêèé є îäíèì ç ãîëîâíèõ ó ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîìó
ðîçâèòêó áóäü-ÿêîї äåðæàâè. Àáñîëþòíà áіëüøіñòü ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ,
ùî ñïîæèâàþòüñÿ â íàøіé äåðæàâі, – óêðàїíñüêîãî âèðîáíèöòâà.

Çà äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè, ÷àñòêà õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі
â îáñÿçі ðåàëіçîâàíîї ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії Óêðàїíè ñòàíîâèòü ïîíàä
22 % (2015 ð.). Öåé ïîêàçíèê ó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâі є íà ñüîãîäíі
îäíèì ç íàéâèùèõ. Äî òîãî æ õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü çàáåçïå÷óє çíà÷íі
âàëþòíі íàäõîäæåííÿ äî êðàїíè âіä ðåàëіçàöії ñâîєї ïðîäóêöії íà ñâіòîâîìó
ðèíêó.

Çíà÷íèì êðîêîì ó ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі ñòàëî
âіäêðèòòÿ єâðîïåéñüêèõ ðèíêіâ çáóòó. Íèíі ïðîäóêöіÿ õàð÷îâîї ïðî ìèñ-
ëîâîñòі ìàє ïðîâіäíі ïîçèöії â óêðàїíñüêîìó åêñïîðòі òîâàðіâ ÿê äî êðàїí
Єâðîïè, òàê і äî êðàїí іíøèõ ðåãіîíіâ ñâіòó (ìàë. 88). Ðàçîì іç ñіëüñüêèì
ãîñïîäàðñòâîì її ÷àñòêà â çàãàëüíîìó îáñÿçі åêñïîðòó òîâàðіâ ñòàíîâèòü
áëèçüêî 40 % (2015 ð.).

§ 35. Õ

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ 
ÕÀÐ×ÎÂÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒІÂ, 
ÍÀÏÎЇÂ
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Мал. 88. ТОП-10 основних товарних груп харчових продуктів в експорті 
та імпорті України з країнами ЄС в І півріччі 2015 р., млн дол. США

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

 Склад харчової промисловості і чинники розміщення підпри-
ємств, що виробляють харчові продукти. Äî ñêëàäó õàð÷îâîї ïðî-
ìèñëîâîñòі âõîäÿòü ïîíàä 20 ðіçíîìàíіòíèõ âèðîáíèöòâ, ÿêі çàëåæíî âіä
÷èííèêіâ ðîçìіùåííÿ îá’єäíóþòü ó òðè ãðóïè (ìàë. 89). Ñåðåä íèõ áóðÿ-
êîöóêðîâå, îëіéíå, ìàñëîñèðîðîáíå, ïëîäîîâî÷åêîíñåðâíå, ðèáíå, õëіáîïå-
êàðíå, ìàêàðîííå, áîðîøíîìåëüíå, êðóï’ÿíå, êîíäèòåðñüêå, ïèâîâàðíå,
âèíîðîáíå âèðîá íè öòâà òà ðîçëèâ áåçàëêîãîëüíèõ íàïîїâ, ìіíåðàëüíèõ
âîä òà іí. Ó öèõ âèðîá íèöòâàõ õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü âèêîðèñòîâóє ðіçíî-
ìàíіòíó ñіëüñüêî ãîñïîäàðñüêó ñèðîâèíó íà îñíîâі її îáðîáêè і ïåðåðîáêè.
Іç 60 % ïåðåðîá ëþâàíîї ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії ïåðåâàæíà áіëü-
øіñòü îáñÿãіâ ïåðåðîáêè ïðèïàäàє íà õàð÷îâó ïðîìèñëîâіñòü. Òàêèì ÷è-
íîì іñíóþòü ìіöíі âèðîáíè÷і çâ’ÿçêè õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі і ñіëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà. Îñ íîâíà ðîëü ïіäïðèєìñòâ õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі â öèõ 
çâ’ÿçêàõ – âèïóñê êіíöåâîї ãîòîâîї ïðîäóêöії.

Користуючись даними Державної служби статистики (офіційний сайт
www.ukrstat.gov.ua) і Додатком 5 підручника, визначте тенденції у ви-
робництві харчових продуктів і напоїв в Україні.
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Мал. 89. Галузі харчової промисловості за чинниками розміщення

Êіíöåâîþ ïðîäóêöієþ áóðÿêîöóêðîâîãî âèðîáíèöòâà є öóêîð. Öóêðîâі
çàâîäè ïðàöþþòü íå òіëüêè íà ñïîæèâ÷èé ðèíîê, à é íà ïîòðåáè êîí äè òåð-
ñüêîї, õëіáîïåêàðñüêîї, ìîëî÷íîї òà âèíîðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі, âèêî ðè ñòî-
âóþ÷è ÿê âіò÷èçíÿíó, òàê é іìïîðòíó ñèðîâèíó. Íå çâàæàþ÷è íà öå і äî-
òåïåð ïåðåâàæíà áіëüøіñòü öóêðîâèõ çàâîäіâ îðієíòóєòüñÿ íà ñèðîâèííі
çîíè, ùî âèçíà÷àєòüñÿ ïîêàçíèêàìè âèòðàò íà ïåðåâåçåííÿ ñèðîâèíè.
Òàê, íà âèðîáíèöòâî 1 ò öóêðó âèòðà÷àєòüñÿ 8–10 ò ñèðîâèíè. 

Áîðîøíîìåëüíå і êðóï’ÿíå âèðîáíèöòâà õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі îðієí-
òîâàíі íà ñïîæèâ÷èé ðèíîê і ìіñöÿ çáåðіãàííÿ çåðíà, à õëіáîïåêàðñüêі,
ìàêàðîííі é êîíäèòåðñüêі ïіäïðèєìñòâà ðîçòàøîâàíі áіëÿ ðèíêіâ çáóòó,
òîáòî ïðàêòè÷íî â óñіõ ìіñòàõ і ðàéîííèõ öåíòðàõ. Âàæëèâèì â êîìïëåêñі
öèõ âèðîáíèöòâ є é âèãîòîâëåííÿ õàð÷îâèõ êîíöåíòðàòіâ, à òàêîæ òåõíі÷íà
ïåðåðîáêà çåðíà íà ñïèðò, êðîõìàëü, ñîëîä òîùî.

Îëіéíå âèðîáíèöòâî âêëþ÷àє âèãî òîâëåííÿ òàêèõ îñíîâíèõ ïðîäóêòіâ,
ÿê îëіÿ, ìàéîíåç, ìàðãàðèí. Îñòàííіìè ðîêàìè îñîáëèâî іíòåíñèâíî ðîç-
âèâàєòüñÿ âèðîáíèöòâî îëії ñîíÿøíèêîâîї, ÿêà çàáåçïå÷óє ïîòðåáè ÿê âíóò-
ðіø íüîãî, òàê і çîâíіøíüîãî ðèíêіâ.

Êіíöåâîþ ïðîäóêöієþ ìàñëîñèðîðîáíîãî âèðîáíèöòâà є ìàñëî âåðøêî-
âå, ìîëî÷íі âèðîáè òà ñèðè (ìàë. 90). Öÿ ïðîäóêöіÿ õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі
ìàє âåëèêèé ïîïèò ó íàñåëåííÿ, àëå äóæå ÷óòëèâà äî áóäü-ÿêèõ êîëèâàíü

Мал. 90. Структура виробництва молочної продукції в Україні за 2015 р.
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íà âíóò ðіøíüîìó і çîâíіøíüîìó ñïîæèâ-
÷èõ ðèíêàõ. Òàê, ó çâ’ÿçêó іç çàñòîñó-
âàííÿì êðàїíàìè Ìèòíîãî ñîþçó îáìåæó-
âàëüíèõ çàõîäіâ ñòîñîâíî іìïîðòó óêðà-
їíñüêèõ ìàñëîñèðîðîáíèõ òîâàðіâ їõ âè-
ðîáíèöòâî ó 2015 ð. çíèçèëîñÿ â ñåðåä-
íüîìó íà 9 %.

Ñòîëîâèé âèíîãðàä, іçþì, âèíîãðàäíі
âèíà, ñіê, êîíüÿê – òàêèé îñíîâ íèé ïåðå-
ëіê êіíöåâîї ïðîäóêöії âèíîãðàäàðñüêî-
âèíîðîáíîãî êîìï ëåêñó, ÿêèé áàçóєòüñÿ
íà âèðîùóâàííі âèíîãðàäó. Íà ðіçíîìà-
íіòíіé ðîñëèííіé ñèðîâèíі ðîçâèâàєòüñÿ
êîìïëåêñ áåçàëêîãîëüíèõ òà àëêîãîëü-
íèõ íàïîїâ, ÿêèé âèïóñêàє ïëîäîÿãіäíі
ñîêè (ìàë. 91), òîíіçóþ÷і íàïîї, ëіêåðî-
ãîðіë ÷àíі âèðîáè.

Ïëîäîîâî÷åêîíñåðâíå âèðîáíèöòâî çà-
éìàєòüñÿ êîíñåðâóâàííÿì îâî÷іâ, ÿãіä і 

ôðóêòіâ, ùî øâèäêî ïñóþòüñÿ, ÿêі ìàëîòðàíñïîðòàáåëüíі é çíà÷íî âòðà÷à-
þòüñÿ ïіä ÷àñ çáåðіãàííÿ â ñèðîìó âèãëÿäі.

Національне надбання

Êіíöåâîþ ïðîäóêöієþ ì’ÿñíîї ïðîìèñëîâîñòі є âèðîáíèöòâî ì’ÿñà, ì’ÿñ íèõ
і êîâáàñíèõ âèðîáіâ, à òàêîæ ì’ÿñî-êіñòêîâîãî áîðîøíà. Îáñÿãè âèðîá íèöòâà
є íèíі äîñòàòíіìè ÿê äëÿ âíóòðіøíіõ ïîòðåá, òàê і äëÿ ïîñòà÷àííÿ íà åêñïîðò.

Ó íàø ÷àñ â Óêðàїíі âèãîòîâëÿєòüñÿ äóæå âåëèêèé àñîðòèìåíò ìіíå-
ðàëüíèõ âîä. Ïіäïðèєìñòâà, ùî ñïåöіàëіçóþòüñÿ íà âèðîáíèöòâі öієї ïðî-
äóêöії, çîñåðåäæåíі ïåðåâàæíî â ðàéîíàõ çàëÿãàííÿ âіäïîâіäíèõ ïðèðîäíèõ
ðåñóðñіâ. Öå âèðîáíèöòâî ñêëàäàєòüñÿ ç âèäîáóòêó, î÷èùåííÿ òà ðîçëèâó â
òàðó ìіíåðàëüíîї âîäè. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè îñòàííіõ ðîêіâ ñôîðìóâà-
ëèñÿ ëіäåðè – íàéáіëüøі âèðîáíèêè íà óêðàїíñüêîìó ðèíêó ìіíåðàëüíîї
âîäè, ñåðåä ÿêèõ ñëіä âіäçíà÷èòè «Êîêà-Êîëà Áåâåðèäæèç Óêðàїíà»
(ì. Êèїâ), ÒÎÂ «Êîðïîðàöіÿ “Óêðàїíñüêі ìіíåðàëüíі âîäè”» (âèðîáíèöòâî

Багато підприємств консервної промисловості  мають свої бренди. Це такі 
ключові плодоовочеконсервні підприємства України: група компаній «Верес»; 
ЗАТ «Чумак», TOB «Сиверфуд», консервний завод Univer, ЗАТ «Крафт» та СП 
«Микаленд», ВАТ Виробниче об’єднання «Одеський консервний завод» (тор-
говельна марка «Господарочка»), ТОВ «Ніжинський консервний комбінат» 
(торговельна марка «Ніжин»); ВАТ «Вінницький консервний завод»; Компанія 
«Сандора»; ПрАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування», що 
входить у великий соковий холдинг «Вітмарк – Україна» (торговельні марки 
«Jaff a», «Наш сік», «Просто фрукти», «Джусік»). Вони виникли і набули знач-
ного розвитку за роки незалежності. Їх продукція відома не тільки в Україні, а 
й за її межами.  Продукція цих підприємств відрізняється різноманітністю 
асортименту, високими смаковими якостями і натуральністю консервації. Це 
підтверджено різноманітними дипломами і нагородами, які одержували під-
приємства на різноманітних українських і зарубіжних виставках.

Мал. 91. Структура ринку соків
за основними виробниками
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â ì. Îäåñà і ì. Ñâàëÿâà Çàêàðïàòñüêîї îáë.), ÀÒ «Ìèðãîðîäñüêèé çàâîä
ìіíåðàëüíèõ âîä» (Ïîëòàâñüêà îáë.), ÂÀÒ «Ìîðøèíñüêèé çàâîä ìіíåðàëü-
íèõ âîä “Îñêàð”» (Ëüâіâñüêà îáë.), ÇÀÒ «Îáîëîíü» (ì. Êèїâ) òà іí.

 Розміщення харчової промисловості. Ïіäïðèєìñòâà õàð÷îâîї ïðîìèñ-
ëîâîñòі ðîçìіùåíі ïî âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè і ìàþòü ñïåöіàëіçàöіþ çàëåæíî
âіä çàçíà÷åíèõ âèùå ÷èííèêіâ. Ïіäïðèєìñòâà áîðîøíîìåëüíîãî, êðóï’ÿ íîãî,
õëіáîïåêàðñüêîãî, êîíäèòåðñüêîãî âèðîáíèöòâ ðîçìіùåíі ïðàêòè÷íî â óñіõ
îáëàñòÿõ êðàїíè. Îäíàê íàéáіëüøі îáñÿãè âèðîáíèöòâà ñïîñòåðіãàþòüñÿ ó ñòå-
ïîâèõ і ëіñîñòåïîâèõ ðàéîíàõ, äå áіëüøå âèðîùóþòü çåðíîâèõ êóëüòóð.

Ïîòóæíі ì’ÿñîêîìáіíàòè ïåðåâàæíî ðîçìіùåíі â îáëàñíèõ öåíòðàõ òà
іíøèõ ìіñòàõ, íàñåëåííÿ ÿêèõ є íàéáіëüøèìè ñïîæèâà÷àìè ì’ÿñíîї ïðî-
äóêöії. Âèðîáíèöòâî êîâáàñíèõ âèðîáіâ òàêîæ ðîçìіùóєòüñÿ â ðàéîíàõ
çîñåðåäæåííÿ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ.

Ìàñëîðîáíі ïіäïðèєìñòâà äіþòü ìàéæå â óñіõ îáëàñíèõ і ðàéîííèõ öåí-
òðàõ. Íàéáіëüøі ç íèõ ðîçìіùåíі â Êèєâі, Äíіïðі, Õàðêîâі, Îäåñі, Ëüâîâі.
Ñèðîâàðíі ïіäïðèєìñòâà ïðàöþþòü ó Áåðäÿíñüêó (Çàïîðіçüêà îáëàñòü),
Æàøêîâі òà Òàëüíîìó (×åðêàñüêà îáëàñòü), Êðåìåí÷óêó (Ïîëòàâñüêà îá-
ëàñòü), Äîëèíі і Áîáðèíöі (Êіðîâîãðàäñüêà îáëàñòü) òà іí. Â Óêðàїíі óñïіøíî
ïðàöþþòü ìîëî÷íîêîíñåðâíі çàâîäè, ÿêі ðîçìіùåíі â ðàéîíàõ çîñåðåäæåííÿ
ñèðîâèíè. Íàéáіëüøі ç íèõ – ó Áàõìà÷і (×åðíіãіâñüêà îáëàñòü), Ïåðâîìàé-
ñüêó (Ìèêîëàїâñüêà îáëàñòü), Êóï’ÿíñüêó (Õàðêіâñüêà îáëàñòü) òà іí.

Öóêðîâà ïðîìèñëîâіñòü ðîçâèâàєòüñÿ â 19 îáëàñòÿõ. Áіëüøà ÷àñòèíà
öóêðîâèõ çàâîäіâ ðîçìіùåíà íà ïðàâîáåðåææі â ëіñîñòåïîâіé çîíі. Çíà÷íà
їõ êіëüêіñòü є ó Âіííèöüêіé, Õìåëüíèöüêіé, Òåðíîïіëüñüêіé îáëàñòÿõ, ÿêі
ðàçîì âèðîáëÿþòü ïîíàä 30 % óñüîãî óêðàїíñüêîãî âèðîáíèöòâà öóêðó.
Âåëèêі öóêðîâі çàâîäè êðàїíè ðîçìіùåíі òàêîæ ó Ïîëòàâñüêіé îáëàñòі, íà
ÿêó ïðèïàäàє ïîíàä 6 % âèðîáíèöòâà âñüîãî öóêðó â Óêðàїíі.

Îðієíòóþ÷èñü íà íàÿâíіñòü ñèðîâèíè, ïіäïðèєìñòâà îëіéíîї ïðîìèñëî-
âîñòі çîñåðåäæåíі ïåðåâàæíî ó ñòåïîâіé çîíі. Òàê, íà Äíіï ðî ïåòðîâñüêó,

Мал. 92. Топ-10 найбільших виробників соняшникової олії в Україні 
(за підсумками жовтня 2016 р.)
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Äîíåöüêó і Çàïîðіçüêó îáëàñòі ïðèïàäàє áіëüøå ïîëîâèíè âèðîáëåíîї â
Óêðàїíі îëії (ìàë. 92).

Íàéáіëüøå ïіäïðèєìñòâ ïëîäîîâî÷åêîíñåðâíîãî âèðîáíèöòâà ñïîñòåðі-
ãàєòüñÿ íà ïіâäíі Óêðàїíè. Ñàìå òóò, íà òåðèòîðії Õåðñîíñüêîї, Îäåñüêîї,
Ìèêîëàїâñüêîї òà Çàïîðіçüêîї îáëàñòåé ñôîðìóâàâñÿ îñíîâíèé ñïåöіàëіçî-
âàíèé ðàéîí ç âèðîáëåííÿ ïëîäîâî-ÿãіäíèõ òà îâî÷åâèõ êîíñåðâіâ.

ДОСЛІДЖЕННЯ 
Українські та імпортні продукти у споживчому кошику вашої родини. Про-
аналізуйте, які українські та імпортні продукти зазвичай вживає ваша ро-
дина. З’ясуйте, чому у вашому споживчому кошику переважає та чи інша
група продуктів. Зробіть висновок про можливості української харчової
промисловості щодо забезпечення населення продуктами харчування.

Г О ЛОВН Е 
 Харчова промисловість охоплює понад 20 різноманітних виробництв і займається

переробкою і підготовкою до споживання продукції сільського господарства.
 Харчова промисловість України орієнтована на експорт.
 Підприємства харчової промисловості орієнтуються на споживача, сировину або

одночасно на споживача і сировину.
 Підприємства харчової промисловості розміщені по всій території України і мають

спеціалізацію залежно від чинників розміщення.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Яка роль харчової промисловості в забезпеченні безпеки країни?
2. Які виробництва харчових продуктів і напоїв розвиваються у вашій місцевості?
3. Чим відрізняється розміщення підприємств хлібопекарського і буряковоцукрового

виробництв?
4. Чому підприємства харчової промисловості розміщені по всій території України?
5. Користуючись картою «Економіка України», визначте переважаючу спеціалізацію

харчової промисловості у вашому регіоні. Чим вона зумовлена?

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÏÐÎÄÓÊÒІÂ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
Ó ÑÂІÒІ

Які продукти харчування різних країн світу є в наших магазинах?
Які чинники розміщення підприємств харчової промисловості?

 Особливості розвитку харчової промисловості у світі. Â åêîíî-
ìіöі êîæíîї êðàїíè õàð÷îâіé ïðîìèñëîâîñòі íàëåæèòü ïðîâіäíå ìіñöå,
îñêіëüêè âîíà çàáåçïå÷óє íàñåëåííÿ ïðîäîâîëüñòâîì. Ïіäâèùåííÿ îáñÿãіâ
âèðîá íèöòâà ðіçíîìàíіòíèõ õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ є ãîëîâíèì çàâäàííÿì
ñâіòîâîї ñïіëüíîòè çàäëÿ çàõèñòó ïðîäîâîëü÷îї áåçïåêè. 

Õàð÷óâàííÿ íàñåëåííÿ êðàїíè íàëåæèòü äî íàéâàæëèâіøèõ ÷èííèêіâ,
ùî âèçíà÷àþòü çäîðîâ’ÿ íàöії, її ïîòåíöіàë òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó.
Ðàöіîíàëüíå õàð÷óâàííÿ є çàïîðóêîþ àêòèâíîãî æèòòÿ, ïіäâèùåííÿ ñòіé-

§ 36.
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êîñòі îðãàíіçìó äî íåñïðèÿòëèâèõ âïëèâіâ äîâêіëëÿ, çàáåçïå÷óє íîðìàëüíèé
ðіñò і ðîçâèòîê äіòåé, є êëþ÷îâîþ óìîâîþ ÿêîñòі æèòòÿ.

Історія географії 

Ôóíêöіîíóâàííÿ ñâіòîâîї õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі çàáåçïå÷óє íàñàìïå-
ðåä ðîñëèííèöòâî ñâіòó. Òîìó íàáëèæåííÿ õàð÷îïåðåðîáíèõ ïіäïðèєìñòâ
äî ìàëîòðàíñïîðòàáåëüíîї ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ñèðîâèíè є îäíèì ç îñ-
íîâ íèõ ÷èííèêіâ ðîçâèòêó õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі. Çíà÷íà ÷àñòêà ïðî-
äóêòіâ õàð÷óâàííÿ ó ñâіòі âèðîáëÿєòüñÿ ç іìïîðòíîї ñèðîâèíè. ßê íàñëі-
äîê, çàëåæíіñòü îêðåìèõ âèðîáíèöòâ õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі âіä òðàí-
ñïîðòó. Âèñîêîòðàíñïîðòàáåëüíі âèðîáíèöòâà (íàïðèêëàä, áîðîøíîìåëüíå,
ðèáíå, ìàðãàðèíîâå) çàçâè÷àé òÿæіþòü äî ïîðòіâ. Çíà÷íà êіëüêіñòü ïіä-
ïðèєìñòâ õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі îðієíòóєòüñÿ íà ñïîæèâà÷à, òîìó âèðîá-
ëÿєòüñÿ ó êðàїíі ñïîæèâàííÿ ïðîäóêöії.

Îñêіëüêè íå â óñіõ êðàїíàõ ñâіòó âëàñíà õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü çàáåç-
ïå÷óє íàöіîíàëüíі ïîòðåáè ó ïðîäóêòàõ õàð÷óâàííÿ, âèðіøàëüíó ðîëü ó
âèðîáíèöòâі õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ âіäіãðàþòü âåëèêі ïðîìèñëîâі àáî òîð ãî-
âåëüíî-ïðîìèñëîâі òðàíñíàöіîíàëüíі êîðïîðàöії (ÒÍÊ). Òàê, çі ñòà íàéáіëü-
øèõ ïðîìèñëîâèõ ôіðì Єâðîïè â îäèíàäöÿòè îñíîâíà ñôåðà äіÿëüíîñòі –
öå õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü. Ïîäіáíі ÒÍÊ ôóíêöіîíóþòü і â іíøèõ ðåãіî íàõ
ñâіòó (òàáë. 1).

Óòâîðåííÿ ÒÍÊ ó õàð÷îâіé ïðîìèñëîâîñòі є íàñëіäêîì ãëîáàëіçàöії ñâі-
òîâîї åêîíîìіêè. Âåëèêі ÒÍÊ çàáåçïå÷óþòü íàñåëåííÿ ñâіòó áàãàòüìà ïðî-
äóêòàìè õàð÷óâàííÿ, ìàþòü çíà÷íі іíâåñòèöії і ôіíàíñîâèé îáîðîò, à їõ
ïàðòíåðè і äî÷іðíі ïіäïðèєìñòâà ïðåäñòàâëåíі â óñüîìó ñâіòі.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Першу Міжнародну конференцію з питань харчування, під документами якої
поставили свої підписи представники 140 країн, було проведено в 1952 р.
Вона мала інформаційний характер, оскільки аналіз і зіставлення раціонів 
харчування жителів окремих країн почалися пізніше. Так, оцінка цього показ-
ника по 13 розвинених країнах (серед яких Японія, США, Велика Британія,
Франція, Нідерланди та ін.) за 1970–1990 роки показала, що загалом харчу-
вання їхнього населення стало більшою мірою відповідати науковим реко-
мендаціям, особливо щодо скорочення споживання солі, цукру, насичених 
жирів і збільшення споживання клітковини.
Комісія з питань продовольства і сільського господарства (ФАО) при ООН та
Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) розробили ряд стандартів і 
нормативів, що регламентують питання безпеки харчових продуктів. Ці стан-
дарти і правила визнані СОТ і включені до законодавства країн Євро пей ського
Союзу. Правила гігієни в харчовій промисловості визначені міжнарод ним 
«Кодексом Аліментаріус».

Користуючись інтернет-сайтами ТНК, що зазначені в таблиці, дізнай-
теся, виробництва яких з них представлені в Україні. Яку продукцію 
вони виробляють і де розташовані?
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Òàáëèöÿ 1
ÒÍÊ ñâіòó ç âèðîáíèöòâà õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ

Назва ТНК Країна-
засновниця Продукція

Річний обіг,
млрд дол. 
(2015 р.)

Nestle Швейцарія Кава та інші напої, кондитерські
вироби, майонез тощо

88,8

PepsiCo США Безалкогольні напої, снеки,
бакалейні вироби

63,0

Unilever Велика 
Британія і 
Нідерланди

Кетчуп, томатна паста, майонез,
гірчиця, оцет тощо

59,0

Anheuser-Busch
InBev

Бельгія Виробництво пива 56,0

Coca-Cola США Безалкогольні напої 44,0
Mars США Шоколадні вироби Snickers, M&M,

Bounty, крупи швидкого
приготування Uncle Ben’s,
виробництво жувальної гуми Orbit

33,0

Menu Foods США Енергетичні напої, корм для тварин 32,0
Danone Франція Молочні продукти, кондитерські 

вироби, мінеральна вода
24,9

Âåëèêó ðîëü ó ðîçâèòêó ñó÷àñíîї õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі âіäіãðàє ðîç-
âèòîê òîðãіâëі ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè ÷åðåç ìàãàçèíè ñàìîîáñëóãîâó-
âàííÿ, à òàêîæ çàãàëüíà òåíäåíöіÿ äî êîíöåíòðàöії òîðãіâëі â ñèñòåìàõ
âåëèêèõ òîðãîâåëüíèõ êîíöåðíіâ, ùî âèìàãàþòü âіä ïîñòà÷àëüíèêіâ ñòàí-
äàðòíèõ çà ÿêіñòþ і îôîðìëåííÿì òîâàðіâ âіäïîâіäíî äî їõíüîї ðåêëàìè,
ðîçðàõîâàíîї íà çáóò íå òіëüêè íà ðåãіîíàëüíîìó, à é íàöіîíàëüíîìó òà 
ñâіòîâîìó ðèíêàõ. Іñòîòíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі
ìàє òàêîæ ðîçâèòîê ñèñòåìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ÷åðåç ÿêó â áàãà-
òüîõ ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ñâіòó âіäáóâàєòüñÿ ðåàëіçàöіÿ ïðîäîâîëü÷èõ òîâà-
ðіâ (ïåðåñі÷íî äî 30 %).

 Країни-виробники і країни-експортери харчових продуктів. 
Ñåðåä êðàїí ñâіòó ëіäåðîì ç âèðîáíèöòâà ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ є Êèòàé
(ïåðåñі÷íî ïîíàä 500 ìëí ò íà ðіê). Âîäíî÷àñ êðàїíà є ÿê åêñïîðòåðîì
ïðîäîâîëüñòâà, çàáåçïå÷óþ÷è îêðåìèìè ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ 1/5 íà-
ñåëåííÿ ñâіòó, òàê і çíà÷íèì іìïîðòåðîì õàð÷іâ äëÿ âëàñíîãî íàñåëåííÿ,
÷èñåëüíіñòü ÿêîãî íàéáіëüøà ó ñâіòі.

Çíà÷íà ÷àñòêà âèðîáíèöòâà òà åêñïîðòó ïðîäóêöії õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі
ïðèïàäàє íà ðîçâèíóòі êðàїíè ñâіòó. Çà äàíèìè ÔÀÎ, ÷àñòêà åêñïîðòó
ìîëî÷íèõ òîâàðіâ іç öèõ êðàїí ïåðåâèùóє 90 %, ì’ÿñà – 80 %, îâî÷іâ,
ôðóêòіâ, îëії, ðèáè – äî 60 %.

Ñåðåä ðîçâèíóòèõ êðàїí íàñàìïåðåä ñëіä âèäіëèòè ÑØÀ, ÿêі âèðîáëÿþòü
ùîðі÷íî áëèçüêî 500 ìëí ò ïðîäîâîëüñòâà, òðåòèíó ÿêîãî ïîñòà÷àþòü íà
ñâіòîâèé ðèíîê. ÑØÀ – ëіäåð åêñïîðòó ïðîäóêöії õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі.
Ñåðåä êðàїí ЄÑ çà âèðîáíèöòâîì і åêñïîðòîì õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ ïîïåðåäó
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Ôðàíöіÿ. Çà îáñÿãîì åêñïîðòó êðàїíà ïîñіäàє äðóãå ìіñöå ïіñëÿ ÑØÀ. Äî
ñïèñêó ðîçâèíóòèõ äåðæàâ ç âèðîáíèöòâà òà åêñïîðòó ïðîäóêöії õàð÷îâîї
ïðîìèñëîâîñòі âõîäÿòü òàêîæ Êàíàäà, ßïîíіÿ, Àâñòðàëіÿ.

Êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ìàþòü íàéáіëüø ñèëüíі ïîçèöії ó âèðîáíèöòâі
òà åêñïîðòі öóêðó (ïîíàä 50 %), òðîïі÷íèõ ôðóêòіâ і îâî÷іâ (áëèçüêî 90 %),
à òàêîæ ì’ÿñà, ÷àþ, êàâè, êàêàî (ìàë. 93), ðèáè é ìîðåïðîäóêòіâ.

Îäíèì çі ñâіòîâèõ ëіäåðіâ âèðîáíèöòâà õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ ñåðåä êðàїí,
ùî ðîçâèâàþòüñÿ, є Іíäіÿ. Îáñÿã âèðîáíèöòâà ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ â íіé
ñòàíîâèòü íà ðіê ïåðåñі÷íî áëèçüêî 250 ìëí ò, ïðîòå áіëüøà їõíÿ ÷àñòèíà
éäå íà çàäîâîëåííÿ âíóòðіøíіõ ïîòðåá ó ïðîäîâîëüñòâі. Äî ïîòóæíèõ âè-
ðîáíèêіâ õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ ñåðåä êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, íàëåæàòü
òàêîæ Áðàçèëіÿ, Àðãåíòèíà, Òóðå÷÷èíà, Ðîñіÿ, Êàçàõñòàí, Óêðàїíà òà
іíøі êðàїíè ñâіòó.

Â іìïîðòі ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ ñïîñòåðіãàþòüñÿ òàêі òåíäåíöії: çðîñ-
òàííÿ ÷àñòêè ðîçâèíóòèõ êðàїí â іìïîðòі ðèáè, êàâè, ÷àþ, íàïîїâ, ì’ÿñà,
à êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, â іìïîðòі çåðíà, ìîëî÷íèõ ïðîäóêòіâ, îëії.

 Традиційні харчові продукти. Âàæëèâîþ ñâіòîâîþ òåíäåíöієþ â ðîç-
âèòêó âèðîáíèöòâà ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ ñüîãîäíі є âèêîðèñòàííÿ ìіñöå-
âîãî ïîòåíöіàëó ó âèãîòîâëåííі òðàäèöіéíèõ õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ. Òðàäè-
öіéíèìè õàð÷îâèìè ïðîäóêòàìè є ïðîäóêòè, ùî âèãîòîâëÿþòüñÿ ïðîòÿãîì
òðèâàëîãî ïåðіîäó ÷àñó â ïåâíіé ìіñöåâîñòі íà îñíîâі òðàäèöіéíîї ðåöåïòó-
ðè, îñêіëüêè öüîìó ñïðèÿëè ÷è ïðèðîäíі, ÷è êóëüòóðíі îñîáëèâîñòі, íà òëі
õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ, ÿêі âèãîòîâëÿþòüñÿ ïðîìèñëîâèì ñïîñîáîì. Òàêèìè
ïðîäóêòàìè, íàïðèêëàä, â Óêðàїíі і â ñóñіäíіé Ïîëüùі є îêðåìі âèäè ñèðó,
êîâáàñ, ì’ÿñíèõ âèðîáіâ, ìåäó òîùî.

Ðàöіîíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ìіñöåâèõ ïðîäîâîëü÷èõ ðåñóðñіâ ìîæå ñóò-
òєâî çíèçèòè âèòðàòè íà іíøі ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. Âèðîáíèöòâî òàêèõ
ïðîäóêòіâ âïëèâàє íà åêîíîìі÷íі ÷èííèêè ðîçâèòêó ðåãіîíó çà ðàõóíîê
ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ìіñöü, çðîñòàííÿ öіííîñòі ïðîäóêöії, çáåðå-
æåííÿ òðàäèöіé. Ñìà÷íі òà ÿêіñíі ìіñöåâі ïðîäóêòè і ñòðàâè ìîæóòü ñòàòè
îêðåìîþ òîðãîâåëüíîþ ìàðêîþ, áðåíäîì êðàþ, íàñåëåíîãî ïóíêòó, ïðè-
âàáëþþ÷è òóðèñòіâ ç ðіçíèõ êðàїí і ðåãіîíіâ ñâіòó.

Мал. 93. Світові виробники какао-бобів (%)
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Ó Єâðîïåéñüêîìó Ñîþçі âïðîäîâæ äâîõ äåñÿòèëіòü äіє ñèñòåìà ðåєñòðà-
öії òðàäèöіéíèõ і ðåãіîíàëüíèõ õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ. Âіäïîâіäíî äî ïðèí-
öèïіâ ñèñòåìè, ïіñëÿ âíåñåííÿ òàêèõ ïðîäóêòіâ äî ðåєñòðіâ, ùî âåäóòüñÿ â
Єâðîïåéñüêîìó Ñîþçі, âîíè ïіäëÿãàþòü ñïåöіàëüíîìó çàõèñòó, à âèðîáíè-
êè çîáîâ’ÿçàíі çàáåçïå÷èòè їõíþ âèñîêó ÿêіñòü. Çàðåєñòðîâàíі òàêèì ÷è-
íîì ïðîäóêòè ñòàíîâëÿòü «åëіòó» õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ, ÿêі âèãîòîâëÿþòüñÿ
â Єâðîïåéñüêîìó Ñîþçі, îäíî÷àñíî âîíè є ñâіä÷åííÿì áàãàòîї êóëіíàðíîї
ñïàäùèíè îêðåìèõ ìіñöåâîñòåé, ÷àñòî ñëóæàòü âіçèòíîþ êàðòêîþ òèõ ðå-
ãіîíіâ, ç ÿêèõ ïîõîäÿòü.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Традиційні продукти харчування в Україні та в сусідніх країнах. Кори-
стуючись додатковими джерелами інформації, зокрема Інтернет-сайтами, 
і скориставшись бесідою із членами вашої родини, визначте, які харчові
продукти є традиційними у вашій місцевості, загалом в Україні. Чи занесені
вони до реєстру традиційних і регіональних харчових продуктів України?
Продукти яких країн-сусідів унесені до цього реєстру. Складіть список цих 
продуктів.

Г О ЛОВН Е
 Харчова промисловість – одна з найбільш розвинених у світі.
 Харчова промисловість широко розповсюджена й тяжіє до сировини, портів і райо-

нів споживання.
 Підприємства харчової промисловості представлені великими транснаціональними

корпораціями.
 Найбільші виробники  і експортери продуктів харчування  Китай і США.
 Значну популярність у світі має виробництво традиційних харчових продуктів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які головні особливості розвитку харчової промисловості світу на сучасному етапі?
2. Які країни є основними виробниками і експортерами продуктів харчування?
3. Чим відрізняється імпорт продуктів харчування розвинутих країн і тих, що розвива-

ються?
4. Чим зумовлене виникнення транснаціональних корпорацій у харчовій промисловості?
5. Позначте на контурній карті місця виготовлення традиційних продуктів України і

країн-сусідів.



Розділ 4 Розділ  4 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÒÎÐÃІÂËßÒÎÐÃІÂËß

ÒÓÐÈÇÌ

ÍÀÓÊÎÂÀ ÄІßËÜÍІÑÒÜ.
ÎÑÂІÒÀ. ÎÕÎÐÎÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÔІÍÀÍÑÎÂÀ ÄІßËÜÍІÑÒÜ.
ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÅ ÏÐÎÃÐÀÌÓÂÀÍÍß
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 знати види транспорту, їхні переваги й недоліки;
 розуміти роль транспорту в перевезенні вантажів і пасажирів;
 пояснювати особливості розвитку транспорту в провідних країнах світу та в Україні.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ І ÉÎÃÎ ÐÎËÜ Â ÅÊÎÍÎÌІÖІ

Які транспортні засоби вам відомі?
Якими видами транспорту ви користуєтесь у повсякденному житті?

 Транспорт і його роль. Ñëîâî «òðàíñïîðò» ïîõîäèòü âіä ëàòèíñüêîãî
transporto і îçíà÷àє «ïåðåìіùóþ». І ñïðàâäі, òðàíñïîðò – îäíà ç ãîëîâíèõ
ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà, ÿêà çäіéñíþє ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèðіâ і âàíòàæіâ.
Íèíі, êîëè ÷àñ íåðіäêî âèðіøóє âñå, ðîëü òðàíñïîðòó íåçðіâíÿííî çðîñëà.
Õî÷à öÿ ãàëóçü ãîñïîäàðñòâà íå ñòâîðþє æîäíèõ ìàòåðіàëüíèõ öіííîñòåé,
éîãî ðîçâèòîê ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê îäíå çі ñòðàòåãі÷íèõ çàâäàíü ó áóäü-ÿêіé 
ðîçâèíóòіé äåðæàâі. Àäæå òðàíñïîðò є íåîáõіäíîþ óìîâîþ ôóíêöіîíóâàí-
íÿ ãîñïîäàðñòâà. Ñàìå òðàíñïîðò çàáåçïå÷óє âêðàé âàæëèâі çâ’ÿçêè ìіæ
îêðåìèìè ïіäïðèєìñòâàìè, ãàëóçÿìè òà ðåãіîíàìè. Òèì ñàìèì òðàíñïîðò
îá’єäíóє òåðèòîðіþ îêðåìîї êðàїíè â єäèíå ãîñïîäàðñòâî, à íàöіîíàëüíі
ãîñïîäàðñòâà – â єäèíå ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî. Íå âèïàäêîâî òðàíñïîðò íà-
çèâàþòü «êðîâîíîñíîþ ñèñòåìîþ åêîíîìіêè».

Òðàíñïîðò äóæå âïëèâàє íà ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ і ãîñïîäàðñòâà êðàї-
íè. Íàñåëåíі ïóíêòè çàçâè÷àé ðîçìіùóþòüñÿ íåïîäàëіê òðàíñïîðòíèõ
øëÿõіâ. Çàâäÿêè öüîìó ëþäè ìîæóòü ñóòòєâî åêîíîìèòè ñâіé ðîáî÷èé і 
âіëüíèé ÷àñ. Òàê ñàìî ïåðåìіùåííÿ âàíòàæіâ òèìè ÷è іíøèìè øëÿõàìè
ñïîëó÷åííÿ çìіíþє їõíþ âàðòіñòü.

 Види транспорту. Òðàíñïîðò ìîæíà ïîäіëèòè ïåðåäóñіì íà äâі âåëèêі
ãðóïè – ïàñàæèðñüêèé і âàíòàæíèé. Âîäíî÷àñ çàëåæíî âіä çàñîáіâ, ÿêè-
ìè òðàíñïîðò çäіéñíþє ïåðåâåçåííÿ, âèîêðåìèëèñÿ ðіçíі âèäè òðàíñïîðòó.
Ñåðåä íèõ ðîçðіçíÿþòü íàçåìíі âèäè òðàíñïîðòó, íàïðèêëàä: àâòîìîáіëü-
íèé, çàëіçíè÷íèé, òðóáîïðîâіäíèé, åëåêòðîííèé; âîäíèé – ìîðñüêèé і
ðі÷êîâèé; ïîâіòðÿíèé, àáî àâіàöіéíèé òðàíñïîðò. Êðіì òîãî, ó ñêëàäі íà-
çåìíîãî òðàíñïîðòó âèîêðåìëþþòü òàêîæ ìіñüêèé òðàíñïîðò, çîêðåìà
òðîëåéáóñíèé, òðàìâàéíèé, ìåòðî.

Íàéïîøèðåíіøèé íèíі âèä òðàíñïîðòó – öå àâòîìîáіëüíèé, ðîáîòó ÿêî-
ãî çàáåçïå÷óþòü ðіçíîìàíіòíі àâòîçàñîáè ïåðåñóâàííÿ. Äëÿ ïàñàæèðіâ – öå
àâòîáóñè, âñþäèñóùі «ìàðøðóòêè» і ëåãêîâі òàêñі. Äëÿ âàíòàæіâ ïðè çíà ÷åíî
ñïåöіàëüíî îáëàäíàíі ìàøèíè. Àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò äóæå ìàíåâ ðå íèé
і çàáåçïå÷óє òå, ùî íå ìîæå çðîáèòè áóäü-ÿêèé іíøèé âèä òðàíñïîðòó, –

§ 37. Ò

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ 
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äîâåçòè âіä «äâåðåé äî äâåðåé». Òîìó âіí є íåçàìіííèì äëÿ ïåðåâåçåííÿ íà
êîðîòêі âіäñòàíі – ó êіëüêà êіëîìåòðіâ.

Îñîáëèâà ðîëü íàëåæèòü àâòîáóñàì – áàãàòîìіñíèì ïàñàæèðñüêèì àâòî-
ìîáіëÿì, ÿêі âìіùóþòü ïîíàä 10 ïàñàæèðіâ. Öі òðàíñïîðòíі çàñîáè âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ ÿê ó áàãàòüîõ ìіñòàõ Óêðàїíè, òàê і äëÿ ìіæìіñüêèõ і ìіæ-
íàðîäíèõ ïåðåâåçåíü. Ïіäâèùåííÿ îñòàííіìè ðîêàìè êîìôîðòíîñòі ïàñà-
æèðñüêèõ àâòîáóñіâ äàє їì çìîãó óñïіøíî êîíêóðóâàòè іç çàëіçíè÷íèì
òðàíñïîðòîì і â ïåðåâåçåííÿõ íà âåëèêі âіäñòàíі.

Ïîïðè ÷èñëåííі ïåðåâàãè, àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò ìàє ñóòòєâі íåäî-
ëіêè. Ëåãêîâі àâòîìîáіëі – íàéìàðíîòðàòíіøèé òðàíñïîðò ïîðіâíÿíî ç іí-
øèìè âèäàìè òðàíñïîðòó ùîäî âèòðàò íà ïåðåìіùåííÿ îäíîãî ïàñàæèðà.
Àâòîìîáіëüíі ïåðåâåçåííÿ ïðèáëèçíî â 15 ðàçіâ äîðîæ÷і âіä ìîðñüêèõ і â
10 ðàçіâ – âіä çàëіçíè÷íèõ.

Çàëіçíè÷íèé òðàíñïîðò âèíèê íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñò., à âæå â ñåðåäèíі
ñòîëіòòÿ ïîñіâ ó ðîçâèíóòèõ ïðîìèñëîâèõ êðàїíàõ íàéâàæëèâіøå ìіñöå.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. çàëіçíèöі ïî÷àëè âòðà÷àòè ñâîє çíà÷åííÿ. Àäæå
ùîäî âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü âîíè íå âèòðèìóâàëè êîíêóðåíöії ç àâòîìî-
áіëüíèì òðàíñïîðòîì, à ùîäî ïàñàæèðñüêèõ – ç àâіàöіéíèì (íà âåëèêèõ
âіäñòàíÿõ) і ëåãêîâèì àâòîìîáіëåì (íà êîðîòêèõ âіäñòàíÿõ). Ïðîòå ñó÷àñíі
çàëіçíèöі ìàþòü ÷èìàëî ïåðåâàã – âèñîêó âàíòàæîïіäéîìíіñòü, íàäіéíіñòü,
ïîðіâíÿíî âèñîêó øâèäêіñòü.

Ñïåöіàëіçîâàíó ëåãêó çàëіçíèöþ, ÿêó çàñòîñîâóþòü ÿê ìіñüêèé ïàñà-
æèðñüêèé òðàíñïîðò, íàçèâàþòü òðàìâàєì. Ðîçâèòîê òðàìâàþ ïî÷àâñÿ ç
êіíöÿ ÕІÕ ñò. Ó âåëèêèõ ìіñòàõ òðàìâàé ïîäåêóäè ïî÷èíàþòü çàìіíþâàòè
íà òðîëåéáóñ. Íèíі òðàìâàé ðàçîì ç òðîëåéáóñîì і ìåòðîïîëіòåíîì ÷àñòî
îá’єäíóþòü â îñîáëèâó ãðóïó – ìіñüêèé òðàíñïîðò.

Ìåòðîïîëіòåí. Íàçâà öüîãî âèäó òðàíñïîðòó ïîõîäèòü âіä íàçâè êîì-
ïàíії «Ìåòðîïîëіòåí» (ó ïåðåêëàäі – «ñòîëè÷íèé»), ùî ïåðøîþ âçÿëàñÿ
áóäóâàòè íåâèäèìó òðàñó.

Ïîâіòðÿíèé òðàíñïîðò ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà ïåðåâåçåííÿõ ïàñàæèðіâ
íà âіäñòàíü ïîíàä 1 òèñ. êì. Âîäíî÷àñ ïîâіòðÿíèì òðàíñïîðòîì ïîñëó ãîâó-
þòüñÿ і äëÿ іíøèõ êîðèñíèõ öіëåé – àåðîôîòîçéîìîê, õіìі÷íîї îáðîáêè
ïîñіâіâ, áîðîòüáè ç ëіñîâèìè ïîæåæàìè, ñàíіòàðíèõ ïåðåâåçåíü.

Àâіàöіéíèé òðàíñïîðò є íàéìîëîäøèì і íàéøâèäêіñíіøèì, àëå âîä-
íî÷àñ і íàéäîðîæ÷èì. Äî òîãî æ âіí çàëåæèòü âіä ïîãîäíèõ óìîâ.

Òðóáîïðîâіäíèé òðàíñïîðò íèíі âіäîìèé êîæíîìó ç âàñ. Ïðèãàäàéòå
çâè÷àéíèé âîäîïðîâіä. Îäíàê îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ öüîãî âèäó òðàíñïîðòó –
öå òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó, ðіäêîãî ïàëèâà, õіìі÷íèõ ïðîäóêòіâ. Òðóáîïðî-
âіäíèé òðàíñïîðò є íàéáіëüø åêîíîìі÷íèì é åôåêòèâíèì âèäîì і íå çà-
ëåæèòü âіä ïîãîäíèõ óìîâ.

Âèîêðåìëþþòü òàêîæ åëåêòðîííèé òðàíñïîðò, ïðåäñòàâëåíèé ëіíіÿ-
ìè åëåêòðîïåðåäà÷, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ åëåêòðîåíåðãіþ òðàíñïîðòóþòü âіä
âèðîáíèêà äî ñïîæèâà÷à. Ùîá ïіäâèùèòè íàäіéíіñòü і áåçïåêó ñèñòåì
åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, íà äåÿêèõ äіëÿíêàõ çàìіñòü ËÅÏ ïіä çåìëåþ ïðîêëà-
äàþòü ñïåöіàëüíèé âèñîêîâîëüòíèé êàáåëü.

Âîäíèé òðàíñïîðò. Öå íàéäåøåâøèé âèä òðàíñïîðòó, àäæå ïðèðîäíі
âîäíі øëÿõè ïîòðåáóþòü ìåíøå âèòðàò äëÿ їõíüîãî óòðèìàííÿ. Äî òîãî æ
ñóäíà ìàþòü âåëèêó âàíòàæîïіäéîìíіñòü і ìîæóòü ïåðåâîçèòè äóæå ãðî-
ìіçäêі âàíòàæі, ÿê-îò ëіñ ó ïëîòàõ àáî áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè.
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Âîäíèé òðàíñïîðò ïîäіëÿþòü íà ìîðñüêèé і ðі÷êîâèé. Ñó÷àñíà ðîëü
ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó âèçíà÷àєòüñÿ éîãî àêòèâíîþ ó÷àñòþ â ìіæíàðîäíèõ
ïåðåâåçåííÿõ, àäæå ñàìå ìîðåì íàéäåøåâøå ïåðåâîçèòè âàíòàæі. Ìîð-
ñüêèé òðàíñïîðò, ùî є îñíîâîþ ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі, çäіéñíþє і êàáîòàæíі
ïåðåâåçåííÿ – ïåðåâåçåííÿ ìіæ ïîðòàìè îäíієї äåðæàâè.ÿ Ìàëèé êàáîòàæ –
öå ïåðåâåçåííÿ ìіæ ïîðòàìè îäíîãî ìîðÿ. Âåëèêèé êàáîòàæ – öå ïåðåâå-
çåííÿ â ìåæàõ îäíієї äåðæàâè, àëå ìіæ ïîðòàìè ðіçíèõ ìîðіâ.

Ðі÷êîâèé òðàíñïîðò ðîçâèâàєòüñÿ çà íàÿâíîñòі ñóäíîïëàâíèõ ðі÷îê і
ñòâîðåííÿ ãіäðîòåõíі÷íèõ ñïîðóä. Ïåðñïåêòèâè éîãî ðîçâèòêó ïîâ’ÿçàíі ç
âèêîðèñòàííÿì ïîíàä äâîõñîò ìіæíàðîäíèõ ðі÷êîâèõ áàñåéíіâ. Іíøèì
ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìîì є çìіøàíі ïåðåâåçåííÿ «ðі÷êà–ìîðå» ç âèêî ðè-
ñòàííÿì ñïåöіàëüíèõ ñóäåí.

Â óìîâàõ íàóêîâî-òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó çáіëüøèëàñÿ ïðîïóñêíà çäàòíіñòü
òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ, ç’ÿâèëèñÿ íîâі òðàíñïîðòíі çàñîáè, çáіëüøèëàñÿ їõ 
ìіñòêіñòü і øâèäêіñòü ïåðåñóâàííÿ. Âåëèêîãî ïîøèðåííÿ íàáóëà, çîêðåìà,
êîíòåéíåðèçàöіÿ ïåðåâåçåíü, ÿêà ñïðèÿëà ïіäâèùåííþ ïðîäóêòèâíîñòі
ïðàöі íà òðàíñïîðòі â êіëüêà ðàçіâ çàâäÿêè ñïðîùåííþ âàíòàæíî-ðîçâàí-
òàæóâàëüíèõ îïåðàöіé.

 Транспортна система. Îêðåìі âèäè òðàíñïîðòó ôóíêöіîíóþòü íå іçî-
ëüîâàíî, âîíè є ñêëàäîâèìè єäèíîї òðàíñïîðòíîї ñèñòåìè. Òðàíñïîðòíà
ñèñòåìà – òåðèòîðіàëüíå ïîєäíàííÿ âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ âèäіâ òðàíñïîðòó,
ÿêі, ñïіëüíî âçàєìîäіþ÷è, íàéïîâíіøå çàäîâîëüíÿþòü ïîòðåáè ãîñïîäàðñòâà
òà íàñåëåííÿ â ïåðåâåçåííÿõ âàíòàæіâ і ïàñàæèðіâ. Ðîáîòó âñіõ âèäіâ
òðàíñïîðòó çàáåçïå÷óє òðàíñïîðòíà іíôðàñòðóêòóðà – ñóêóïíіñòü øëÿõіâ
ñïîëó÷åííÿ, ðóõîìîãî ñêëàäó, çàñîáіâ óïðàâëіííÿ і çâ’ÿçêó, ðіçíîìàíіòíîãî
òåõíі÷íîãî îáëàäíàííÿ.

Íàäçâè÷àéíà ðîëü â іíôðàñòðóêòóðі òðàíñïîðòó íàëåæèòü øëÿõàì
ñïîëó÷åííÿ, ñåðåä ÿêèõ îñîáëèâî âàæëèâèìè є òðàíñïîðòíі ìàãіñòðàëі – 
øèðîêі äîðîãè, ïðèçíà÷åíі äëÿ øâèäêіñíîãî ðóõó âåëèêîї êіëüêîñòі òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîáіâ. Çàçâè÷àé, òðàíñïîðòíі ìàãіñòðàëі – öå äîðîãè äåðæàâ -
íîãî àáî ìіæíàðîäíîãî çíà÷åííÿ.

Ìàãіñòðàëüíі øëÿõè ñïîëó÷åííÿ ðіçíèõ âèäіâ òðàíñïîðòó íåðіäêî ïåðå-
òèíàþòüñÿ, óíàñëіäîê ÷îãî âèíèêàþòü òðàíñïîðòíі âóçëè. Òðàíñïîðòíèé
âóçîë – öå êîìïëåêñ òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ó ïóíêòі, äå ñõîäÿòüñÿ, ïåðå-
òèíàþòüñÿ àáî ðîçãàëóæóþòüñÿ íå ìåíø ÿê òðè ëіíії îäíîãî àáî äâîõ âèäіâ
òðàíñïîðòó, ÿêі ó âçàєìîäії îáñëóãîâóþòü ïåðåâåçåííÿ âàíòàæіâ і ïàñàæè-
ðіâ. Çàëåæíî âіä âèäіâ òðàíñïîðòó, ùî ñòèêóþòüñÿ, ðîçðіçíÿþòü âóçëè
çàëіçíè÷íî-àâòîäîðîæíі, âîäíî-àâòîäîðîæíі àáî çàëіçíè÷íî-âîäíî-àâòîäî-
ðîæíі òîùî. Ó êîæíîìó іç öèõ âóçëіâ ìîæå áóòè ùå é ïîâіòðÿíèé òà
òðóáî ïðîâіäíèé òðàíñïîðò.

 Пасажирообіг і вантажообіг. Ðîáîòó òðàíñïîðòó îöіíþþòü, çîêðåìà,
çà îáñÿãàìè ïåðåâåçåíü – êіëüêіñòþ ïàñàæèðіâ òà îáñÿãàìè âàíòàæіâ, ïåðå-
âå çåíèõ ïåâíèì éîãî âèäîì. Ïðîòå îáñÿãè ïåðåâåçåíü íå є âè÷åðïíèìè
ïîêàçíèêàìè ðîáîòè òðàíñïîðòó. Àäæå çàëèøàþòüñÿ íåâіäîìèìè àíі âіä-
ñòàíü, íà ÿêó çäіéñíþâàëè ïåðåâåçåííÿ, àíі ñòóïіíü çàâàíòàæåíîñòі òðàí-
ñïîðòíîãî çàñîáó òîùî. Ç îãëÿäó íà öå, îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè ðîáîòè
òðàíñïîðòó, ùî âіäîáðàæàþòü éîãî åêîíîìі÷íó åôåêòèâíіñòü, є ïàñàæèðî-
îáіã і âàíòàæîîáіã.
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Ïàñàæèðîîáіã – öå êіëüêіñòü ïàñàæèðіâ, ïåðåâåçåíèõ íà ïåâíó âіäñòàíü
çà ïåâíèé ÷àñ. Öåé ïîêàçíèê âèìіðþþòü ó ïàñàæèðî-êіëîìåòðàõ (ïàñ.-êì),
íà ìîðñüêîìó òðàíñïîðòі – ó ïàñàæèðî-ìèëÿõ. Âàíòàæîîáіã – öå êіëüêіñòü
âàíòàæó, ïåðåâåçåíîãî íà ïåâíó âіäñòàíü çà ïåâíèé ÷àñ. Äëÿ éîãî âèçíà-
÷åííÿ âèêîðèñòîâóþòü òàêèé ïîêàçíèê, ÿê òîííî-êіëîìåòð (òêì), íà
ìîðñüêîìó òðàíñïîðòі – òîííî-ìèëі.

Г О ЛОВН Е
 Розрізняють наземний, водний і повітряний види транспорту.
 Основними показниками економічної ефективності роботи транспорту є пасажиро-

обіг і вантажообіг.
 Пасажирообіг – це кількість пасажирів, перевезених на певну відстань за певний

час, вимірюється у пасажиро-кілометрах.
 Вантажообіг – це кількість вантажу, перевезеного на певну відстань за певний час,

вимірюється в тонно-кілометрах.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Назвіть сучасні види транспорту.
2. Охарактеризуйте недоліки кожного з видів транспорту.
3. Визначте переваги кожного з видів транспорту.
4. Поясніть роль транспорту в сучасному господарстві.
5. Обґрунтуйте доцільність показників, що використовують для визначення ефектив-

ності роботи транспорту.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÓÊÐÀЇÍÈ

Що є пасажирообігом і вантажообігом?
Який найпоширеніший нині вид транспорту?

 Транспортна система України. Ïîòåíöіàë ðîçâèòêó â Óêðàїíі òðàí-
ñïîðòíîї ñèñòåìè є íàäçâè÷àéíî âèñîêèì. Öå çóìîâëåíî çíà÷íîþ òåðèòîðі-
єþ êðàїíè, âåëèêîþ ÷èñåëüíіñòþ її íàñåëåííÿ, çíà÷íîþ êіëüêіñòþ âåëèêèõ
ìіñò, à òàêîæ âèãіäíèì ãåîãðàôі÷íèì ïîëîæåííÿì Óêðàїíè íà ïåðåõðåñòі
òðàíçèòíèõ øëÿõіâ ìіæ Ñõîäîì òà Çàõîäîì. Íå âèïàäêîâî ÷îòèðè ç äåñÿòè
ìіæíàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ êîðèäîðіâ ïðîõîäÿòü ïî òåðèòîðії Óêðàїíè.
Òàê íàçèâàþòü øëÿõè ñïîëó÷åííÿ, ùî çàáåçïå÷óþòü çíà÷íі ïåðå âåçåííÿ
âàíòàæіâ і ïàñàæèðіâ íà íàïðÿìêàõ їõ íàéáіëüøîї êîíöåíòðàöії (äèâ.
Äîäàòîê «Ïåðåëіê ìіæíàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ êîðèäîðіâ Єâðîïè»).

Â Óêðàїíі ðîçâèíåíі âñі âèäè òðàíñïîðòó. Єäèíó òðàíñïîðòíó ñèñòåìó
êðàїíè ïðåäñòàâëÿþòü çàëіçíè÷íèé, ìîðñüêèé, ðі÷êîâèé, àâòîìîáіëüíèé і
àâіàöіéíèé òðàíñïîðò, à òàêîæ ìіñüêèé åëåêòðîòðàíñïîðò, ó òîìó ÷èñëі
ìåòðîïîëіòåí, òðóáîïðîâіäíèé òðàíñïîðò і øëÿõè ñïîëó÷åííÿ çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ.

 Залізничний транспорт України. Çàëіçíè÷íèé òðàíñïîðò – îñíîâíèé
âèä òðàíñïîðòó Óêðàїíè. Âіí çàáåçïå÷óє ïîíàä 80 % âàíòàæíèõ і ìàéæå
ïîëî âèíó ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü, çäіéñíþâàíèõ óñіìà âèäàìè òðàí-
ñïîðòó (òàáë. 1, 2).

§ 38.
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Òàáëèöÿ 1

Ïàñàæèðñüêі ïåðåâåçåííÿ, 2015 ð.12

Транспорт Пасажирообіг, 
млн пас.-км

Перевезено
пасажирів, млн

Залізничний2 35 425,6 389,8
Автомобільний 34 775,6 2259,8
Водний 22,3 0,6
Авіаційний 11 362,4 6,3
Трамвайний 4 238,1 738,3
Тролейбусний 6092,1 1080,5
Метрополітенівський 5364,6 700,4
Загалом 97 280,7 5175,7

Òàáëèöÿ 2
Âàíòàæíі ïåðåâåçåííÿ, 2015 ð.1

Транспорт Вантажообіг, 
млн ткм

Перевезено вантажів,
млн т

Залізничний 194 321,6 350,0
Автомобільний 34 431,1 147,3
Водний 5434,1 6,4
Трубопровідний 80 944,1 97,2
Авіаційний 210,9 0,1
Загалом 315 341,8 601,0

Ìåðåæà çàëіçíèöü Óêðàїíè ñòàíîâèòü 21 òèñ. êì, ç ÿêèõ 45 % åëåêòðè-
ôіêîâàíî. Çà îáñÿãàìè ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü çàëіçíèöі Óêðàїíè âõî-
äÿòü äî ïåðøîї äâàäöÿòêè, à çà îáñÿãàìè âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü – ïåðøîї
äåñÿòêè êðàїí ñâіòó. Äî íàéâàæëèâіøèõ çàëіçíè÷íèõ ìàãіñòðàëåé Óêðàїíè
íàëåæàòü, çîêðåìà: Êèїâ – Ôàñòіâ – Êîçÿòèí – Çäîëáóíіâ – Ëüâіâ – ×îï; Êèїâ –
Ïîëòàâà – Õàðêіâ òà іí.

Âàæëèâіñòü çàëіçíè÷íîãî òðàíñïîðòó â ñèñòåìі òðàíñïîðòíèõ êîìó-
íіêàöіé Óêðàїíè ïîñèëþєòüñÿ і òèì, ùî ÷åðåç òåðèòîðіþ äåðæàâè ïðîëÿ-
ãàþòü òðè çàëіçíè÷íі çàãàëüíîєâðîïåéñüêі òðàíñïîðòíі êîðèäîðè â íà-
ïðÿìêàõ Ñõіä – Çàõіä і Áàëòèêà – ×îðíå ìîðå. Êðіì òîãî, ÷åðåç óêðàїíñüêі
ïîðòè Іçìàїë і Ðåíі çäіéñíþєòüñÿ âçàєìîäіÿ іç ùå îäíèì çàãàëüíîєâðîïåé-
ñüêèì êîðèäîðîì, ÿêèé ïðîõîäèòü ðі÷êîþ Äóíàé. Äî  òîãî æ ðîçâèâàþòüñÿ
ïåðåâå çåííÿ é ïî ìіæíàðîäíîìó òðàíñïîðòíîìó êîðèäîðó Єâðîïà – Êàâ-
êàç – Àçіÿ.

1 Áåç óðàõóâàííÿ òèì÷àñîâî îêóïîâàíîї òåðèòîðії Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì,
ì. Ñåâàñòîïîëÿ òà ÷àñòèíè çîíè ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íîї îïåðàöії.

2 Ç óðàõóâàííÿì ïåðåâåçåíü ìіñüêîþ åëåêòðè÷êîþ.
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Óêðàїíñüêі çàëіçíèöі áåçïîñåðåäíüî ìåæóþòü і âçàєìîäіþòü іç çàëіçíè-
öÿìè Áіëîðóñі, Ìîëäîâè, Ïîëüùі, Ðîñії, Ðóìóíії, Ñëîâà÷÷èíè, Óãîðùèíè
é çàáåçïå÷óþòü ðîáîòó іç ñîðîêà ìіæíàðîäíèìè çàëіçíè÷íèìè ïåðåõîäàìè,
à òàêîæ îáñëóãîâóþòü óêðàїíñüêі ìîðñüêі ïîðòè ×îðíîìîðñüêî-Àçîâñüêîãî
áàñåéíó.

Çàëіçíè÷íі êîëії ðіçíèõ íàïðÿìêіâ íåðіäêî ìîæóòü ïåðåòèíàòèñÿ, óòâî-
ðþþ÷і çàëіçíè÷íі âóçëè. Íàéáіëüøèìè ñåðåä òàêèõ âóçëіâ, ç ðîçâèíóòèì
ñòàíöіéíèì і ñêëàäñüêèì ãîñïîäàðñòâîì, çàçâè÷àé ñòàþòü âåëèêі ìіñòà,
ÿê-îò: Êèїâ, Õàðêіâ, Ëüâіâ, Äíіïðî, Çàïîðіææÿ, Îäåñà. Ðàçîì ç òèì ïî-
ìіòíîї âàãîìîñòі âíàñëіäîê ïåðåòèíàííÿ çàëіçíè÷íèõ ìàãіñòðàëåé íåðіäêî
íàáóâàþòü і ïîðіâíÿíî íåâåëèêі íàñåëåíі ïóíêòè – ×îï, Çíàì’ÿíêà, Ëîçî-
âà, Áàõìà÷, Æìåðèíêà òîùî.

Äî ñôåðè Óêðçàëіçíèöі âõîäÿòü Äîíåöüêà, Ëüâіâñüêà, Îäåñüêà, Ïіâäåí-
íà, Ïіâäåííî-Çàõіäíà òà Ïðèäíіïðîâñüêà çàëіçíèöі. Äî îñòàííüîãî ÷àñó
âîíè çàáåçïå÷óâàëè ïîòðåáè åêîíîìіêè і íàñåëåííÿ â ïåðåâåçåííÿõ. Àëå íà
ñüîãîäíі òåõíі÷íèé ðåñóðñ çàëіçíèöü ïðàêòè÷íî âè÷åðïàíî. Іñíóє çàãðîçà
íåçàáåçïå÷åííÿ çàëіçíè÷íèì òðàíñïîðòîì ó ïîäàëüøîìó ïîòðåá åêîíîìіêè
Óêðàїíè â ïåðåâåçåííÿõ. 

Історія географії 

 Автомобільний транспорт. Àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò, ùî ïîñіäàє äðóãå
ìіñöå çà ïàñàæèðîîáіãîì, íå íàáàãàòî âіäñòàє âіä çàëіçíè÷íîãî. Óäâîõ öі âèäè
òðàíñïîðòó íàáàãàòî âèïåðåäæàþòü çà öèì ïîêàçíèêîì óñі іíøі (òàáë. 1).

Ïåðåâàãó àâòîòðàíñïîðòíèì çàñîáàì ïåðåâåçåííÿ íåðіäêî âіääàþòü ïåðå -
âàãó і âàíòàæîâëàñíèêè. Âàíòàæíі àâòîìîáіëі íèíі ïåðåâîçÿòü ïðàêòè÷íî
âñі âèäè âàíòàæіâ. І íå òіëüêè â ìåæàõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ àáî їõ îêîëèöü.
Íàâіòü íà âåëèêі âіäñòàíі (äî 5 òèñ. êì і áіëüøå) àâòîïîїçäè (âàíòàæíèê-
òÿãà÷ і ïðè÷åï àáî íàïіâïðè÷åï) óñïіøíî êîíêóðóþòü іç çàëіçíèöÿìè ïðè
ïåðåâåçåííі öіííèõ âàíòàæіâ, äëÿ ÿêèõ íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ є øâèä-
êіñòü äîñòàâêè, íàïðèêëàä ïðîäóêòіâ, ÿêі øâèäêî ïñóþòüñÿ. ßê íàñëіäîê,
çà âàíòàæîîáіãîì àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò ïîñіäàє äðóãå ìіñöå (òàáë. 2).

Äëÿ óñïіøíîї ðîáîòè àâòîòðàíñïîðòó âêðàé ïîòðіáíі äîðîãè, ÿêі є íàöіî-
íàëüíèì íàäáàííÿì óêðàїíñüêîãî íàðîäó і âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ òðàí-
ñïîðòíîї ñèñòåìè äåðæàâè (ìàë. 94). Çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü ìåðåæ àâòî-
ìîáіëüíèõ äîðіã çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ Óêðàїíè ñòàíîâèòü ìàéæå 170
òèñ. êì. Âîíà ïîäіëÿєòüñÿ íà äîðîãè äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ – 52 òèñ. êì і
äîðîãè ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ – áëèçüêî 118 òèñ. êì.

Äîðîãè äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, ñâîєþ ÷åðãîþ, ïîäіëÿþòüñÿ íà ìіæíàðîä-
íі, íàöіîíàëüíі, ðåãіîíàëüíі òà òåðèòîðіàëüíі äîðîãè. Îñîáëèâå çíà÷åííÿ

Найперша залізниця (завдовжки майже 100 км) у межах сучасної території
Україні, що була побудована в 1861 р., з’єднала Львів та нині польське місто 
Перемишль. Так, за часів, коли західноукраїнські землі входили до складу 
австрійської монархії, розпочалась історія Львівської залізниці.
У 1865 році спорудили залізницю від Одеси до Балти. Вона мала довжину 213 км.
А в 1870 р. відкрився рух на залізниці Київ–Балта. Тим самим було покладено
початок існуванню Південно-Західної  залізниці.
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ìàþòü ìіæíàðîäíі òà íàöіîíàëüíі äîðîãè. Ìіæíàðîäíі äîðîãè (ïîçíà÷à-
þòüñÿ ëіòåðîþ «Ì») çàçâè÷àé ñóìіùàþòüñÿ ç ìіæíàðîäíèìè òðàíñïîðòíè-
ìè êîðèäîðàìè òà/àáî âõîäÿòü äî Єâðîïåéñüêîї ìåðåæі àâòîìîáіëüíèõ
äîðіã (äèâ. Äîäàòîê.  «Íàéâàæëèâіøі àâòîìàãіñòðàëі Óêðàїíè»).  

Íàöіîíàëüíі äîðîãè (ïîçíà÷àþòüñÿ ëіòåðîþ «Í») ñóìіùåíі ç íàöіîíàëü-
íèìè òðàíñïîðòíèìè êîðèäîðàìè і ç’єäíóþòü Êèїâ,  àäìіíіñòðàòèâíі öåí-
òðè îáëàñòåé і âåëèêі ïðîìèñëîâі òà êóëüòóðíі öåíòðè ç ìіæíàðîäíèìè
àâòîìîáіëüíèìè äîðîãàìè.

Ó çâ’ÿçêó ç îáìåæåíèì ôіíàíñóâàííÿì áëèçüêî 90 % àâòîìîáіëüíèõ
äîðіã çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íå ðåìîíòóâàëè ïîíàä 30 ðîêіâ. Òîìó öі 
äîðîãè çäåáіëüøîãî íå âіäïîâіäàþòü ñó÷àñíèì âèìîãàì ÿê çà ìіöíіñòþ, òàê
і çà ðіâíіñòþ. Ïîïðè öå çíà÷åííÿ àâòîøëÿõіâ Óêðàїíè ó ìіæíàðîäíîìó
ñïîëó÷åííі ïіäòâåðäæóєòüñÿ ïðîõîäæåííÿì ïî її òåðèòîðії ÷îòèðüîõ ç äå-
ñÿòè Ìіæ íàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ êîðèäîðіâ, çîêðåìà і ÷åðåç äіþ÷і àâòî-
ìàãіñòðàëі, ÿê-îò Êèїâ–×îï і Êèїâ–Îäåñà òîùî.

 Водний транспорт. Âîäíèé òðàíñïîðò ïîäіëÿþòü íà ìîðñüêèé і ðі÷êî-
âèé. Óêðàїíà ìàє ñïðèÿòëèâі ïåðåäóìîâè äëÿ їõíüîãî ðîçâèòêó. Àäæå íà
ïіâäíі її òåðèòîðіþ îìèâàþòü âîäè ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî ìîðіâ, ÿêі ìàéæå
íå çàìåðçàþòü і ç’єäíóþòüñÿ ÷åðåç ñèñòåìó ïðîòîê іç Ñåðåäçåìíèì ìîðåì і
äàëі ç Àòëàíòè÷íèì îêåàíîì. À íàÿâíіñòü ñóäíîïëàâíèõ ðі÷îê і ñòâîðåííÿ
ãіäðîòåõíі÷íèõ ñïîðóä ñïðèÿëà òîìó, ùî ñó÷àñíà Óêðàїíà îïè íèëàñÿ íà ïåðå-
õðåñòі âîäíèõ øëÿõіâ Äóíàé, Äíіïðî і ñèñòåìè Äîí–Âîëãà.

Óòіì íèíі âîäíèì òðàíñïîðòîì â Óêðàїíі êîðèñòóþòüñÿ ìåíøå íіæ
áóäü-ÿêèì іíøèì. Ïðî íèçüêó åôåêòèâíіñòü ðîáîòè âîäíîãî òðàí ñïîðòó
ñâіä÷èòü і ïàñàæèðîîáіã, çà ÿêèì âіí ïîñіäàє îñòàííє ìіñöå ñåðåä іíøèõ
âèäіâ òðàíñïîðòó. Äåùî áіëüøà ðîëü âîäíèêіâ ó ïåðåâåçåííÿõ âàíòàæіâ. 
Çà âàíòàæîîáіãîì âîäíèé òðàíñïîðò âèïåðåäæàє òіëüêè àâіàöіéíèé, çàëè-
øàþ÷èñÿ äàëåêî ïîçàäó âіä іíøèõ ñó÷àñíèõ âèäіâ òðàíñïîðòó (òàáë. 1, 2).

Ñó÷àñíà ðîëü ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó âèçíà÷àєòüñÿ ïåðåäóñіì éîãî ó÷àñ-
òþ â ìіæíàðîäíèõ ïåðåâåçåííÿõ. Àäæå ñàìå ìîðåì íàéäåøåâøå ïåðåâîçè-
òè âàíòàæі (õî÷à é øâèäêіñòü öèõ ïåðåâåçåíü íåâèñîêà – 25–35 êì/ãîä).
Óêðàїíà ìàє 13 ìîðñüêèõ ïîðòіâ (äèâ. Äîäàòîê «Ïîðòè Óêðàїíè»). Ëіäåðîì

Мал. 94. Структура мережі автомобільних доріг загального користування
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çà îáñÿãàìè âàíòàæîîáіãó ñåðåä ìîðñüêèõ ïîðòіâ Óêðàїíè і íàéáіëüøèì
ïàñàæèðñüêèì ïîðòîì íà ×îðíîìó ìîðі є Îäåñüêèé ïîðò.

Ðі÷êîâèé òðàíñïîðò â Óêðàїíі ïîâ’ÿçàíèé ïåðåäóñіì ç ãîëîâíîþ âîäíîþ
ìàãіñòðàëëþ – ð. Äíіïðî, ùî є ñóäíîïëàâíèì íà âñüîìó ïðîòÿçі â ìåæàõ
Óêðàїíè. Ìіæíàðîäíі ïåðåâåçåííÿ çäіéñíþþòüñÿ ïåðåäóñіì ð. Äóíàé, çàâ-
äÿêè ÿêіé Óêðàїíà ìàє âîäíі çâ’ÿçêè ç áàãàòüìà єâðîïåéñüêèìè äåðæàâà-
ìè. Äî ñóäíîïëàâíèõ ðі÷îê íàëåæàòü òàêîæ é іíøі ðі÷êè, ÿê-îò: Äíіñòåð,
Ïіâäåííèé Áóã òîùî. Çàãàëüíà äîâæèíà ñóäíîïëàâíèõ âîäíèõ øëÿõіâ â
Óêðàїíі ñòàíîâèòü 4,8 òèñ. êì. Äëÿ îðãàíіçàöії ðîáîòè òðàíñïîðòó êðàїíè
ñïîðóäæåíî 16 ðі÷êîâèõ ïîðòіâ і òåðìіíàëіâ.

 Авіаційний транспорт. Íàðàçі â Óêðàїíі ïàñàæèðñüêі òà âàíòàæíі
ïåðå âåçåííÿ çäіéñíþþòü 33 âіò÷èçíÿíі àâіàêîìïàíії. Óïðîäîâæ ðîêó âîíè
âèêî íóþòü ïîíàä 66 òèñ. êîìåðöіéíèõ ðåéñіâ, ïіä ÷àñ ÿêèõ çàãàëîì ïåðå-
âîçÿòü ïîíàä 6 ìëðä ïàñàæèðіâ.

Ï àñàæèðñüêі ïåðåâåçåííÿ âèêîíóє 21 âіò÷èçíÿíà àâіàêîìïàíіÿ. Ïðè
öüîìó ìàéæå 93 % ïåðåâåçåíü ïðèïàäàє íà ÷îòèðè ïðîâіäíі àâіàïåðåâіçíè-
êè: Ìіæíàðîäíі àâіàëіíії Óêðàїíè, Àçóð Åéð Óêðàїíà (Þòåéð Óêðàїíà),
Ðîçà âіòðіâ і Äíіïðîàâіà. Ðåãóëÿðíі ïîëüîòè ìіæ Óêðàїíîþ òà êðàїíàìè
ñâіòó çäіéñíþâàëè 9 âіò÷èçíÿíèõ àâіàêîìïàíіé äî 39 êðàїí ñâіòó òà 35 іíî-
çåìíèõ àâіàêîìïàíіé ç 29 êðàїí ñâіòó.

Àâіàðåéñè â íàøіé êðàїíі îáñëóãîâóþòü 20 àåðîïîðòіâ (äèâ. Äîäàòîê
«Àåðîïîðòè Óêðàїíè»). Ïðè öüîìó 68 % óñіõ îáñëóãîâàíèõ ïàñàæèðіâ і
ìàéæå 88 % âàíòàæîïîòîêіâ ïðèïàäàє íà àåðîïîðò Áîðèñïіëü (ìàë. 95).

Îñòàííіì ÷àñîì íà òëі ñêëàäíîї ïîëіòèêî-åêîíîìі÷íîї ñèòóàöії і, ÿê íà-
ñëіäîê, ïîãіðøåííÿ êóïіâåëüíîї ñïðîìîæíîñòі íàñåëåííÿ ïîïèò íà àâіà-
öіéíі ïåðåâåçåííÿ çìåíøóєòüñÿ. Íåùîäàâíі ïîäії â öèâіëüíіé àâіàöії (êà-
òàñòðîôà Áîїíãà 777 Ìàëàéçіéñüêèõ àâіàëіíіé) і â ïîëіòèöі (àíåêñіÿ Êðèìó
Ðîñієþ) ñïðè÷èíèëè çàãîñòðåííÿ íåãàòèâíèõ òåíäåíöіé. Íå ïðàöþþòü àå-
ðîïîðòè Äîíåöüêà, Ëóãàíñüêà, àåðîïîðòè Êðèìó îïèíèëèñÿ ïîçà ìåæàìè
ôàêòè÷íîãî êîíòðîëþ ç áîêó Óêðàїíè, âіò÷èçíÿíі òà іíîçåìíі àâіàêîìïàíії
ñêîðî÷óþòü êіëüêіñòü ðåéñіâ íà ïåâíèõ ìàðøðóòàõ àáî âçàãàëі ñêàñîâóþòü
їõ, іñòîòíî çìåíøóєòüñÿ êіëüêіñòü ðåéñіâ ó ïîâіòðÿíîìó ïðîñòîðі Óêðàїíè.

Мал. 95. Аеропорт «Бориспіль»
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Г О ЛОВН Е
 Залізничний транспорт – основний вид транспорту України, недоліком його є неза-

довільний технічний стан.
 Проблемою розвитку автомобільного транспорту  України  є  невідповідність доріг 

сучасним вимогам якості.
 Україна має сприятливі передумови для розвитку водного транспорту.
 В Україні є зниження попиту на авіаційні перевезення, що зумовлено складною

політико-економічною ситуацією.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Визначте види транспорту, що здійснюють в Україні основні перевезення пасажирів

і вантажу.
2. Покажіть на карті основні порти України.
3. Наведіть приклади найбільших транспортних вузлів в Україні.
4. Поясніть транзитне значення транспортних магістралей в Україні.
5. Який вид транспорту доцільно розвивати в Україні? Відповідь обґрунтуйте.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÑÂІÒÓ

Які є переваги та недоліки різних видів транспорту?
Який вид транспорту в Україні є провідним?

 Світова транспортна система. Óñі øëÿõè ñïîëó÷åííÿ, òðàíñïîðòíі
ïіäïðèєìñòâà і òðàíñïîðòíі çàñîáè â ñóêóïíîñòі óòâîðþþòü ñâіòîâó òðàí-
ñïîðòíó ñèñòåìó. Îñíîâíèìè êіëüêіñíèìè ïîêàçíèêàìè òðàíñïîðòíîї ñè-
ñòåìè є ïðîòÿæíіñòü øëÿõіâ ñïîëó÷åííÿ, âàíòàæî- і ïàñàæèðîîáіã.

Ñâіòîâèé òðàíñïîðò ñüîãîäíі – öå ïîíàä 67 ìëí êì ðіçíèõ øëÿõіâ ñïî ëó-
÷åííÿ. Ïåðåâåçåííÿ âàíòàæіâ çàëіçíèöÿìè çäіéñíþþòü ïîíàä 210 òèñ.
ëîêîìîòèâіâ і ìіëüéîíè çàëіçíè÷íèõ âàãîíіâ, àâòîäîðîãàìè – ïîíàä òðè-
ëüéîí àâòîìîáіëіâ, ìîðñüêèìè òðàñàìè – ïîíàä 90 òèñ. ñóäåí, à ïîâіòðÿíèìè
òðàñàìè – ïîíàä 30 òèñ. ðåéñîâèõ ëіòàêіâ. Ùîðі÷íî óñіìà âèäàìè òðàí ñïîðòó

11
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Мал. 96. Пасажирські (1) і вантажні (2) перевезення (частка від світового обсягу, %)

За даними Додатків «Зміни пасажирообігу за видами транспорту» і «Зміни 
вантажообігу за видами транспорту» визначте, які зміни відбу лись у
пасажирських та вантажних перевезеннях упродовж останніх років.

р

§ 39.  
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ïåðå âîçèòü ïîíàä 110 ìëðä âàíòàæіâ і 
áіëüøå òðèëüéîíà ïàñàæèðіâ (ìàë. 95, 96).

 Залізничний транспорт. Çàãàëüíà
ïðî òÿæíіñòü çàëіçíè÷íèõ øëÿõіâ ñïîëó-
÷åííÿ ó ñâіòі ïåðåâèùóє 1 ìëí êì. Ïîíàä
äâà äåñÿòêè êðàїí çàðàç ìàþòü ïðîòÿæ-
íіñòü çàëіçíèöü áіëüøå íіæ 10 òèñ. êì.
Àëå îñîá ëèâî âèðіçíÿþòüñÿ ÑØÀ і Êè-
òàé, äå çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü çàëіçíèöі
ñòàíî âèòü áàãàòî äåñÿòêіâ êіëîìåòðіâ
(òàáë. 1). Ïîäåêóäè çàëіçíèöі âèõîäÿòü
çà ìåæі îêðåìèõ êðàїí, óòâîðþþ÷è òàê
çâàíі òðàí ñêîíòèíåíòàëüíі çàëіçíèöі.
Âîíè ïåðå òèíàþòü êîíòèíåíò ó ðіçíèõ
íàïðÿì êàõ і çà їõ äîïîìîãîþ ìîæíà
ïåðåòèíàòè êîð äîíè áàãàòüîõ êðàїí.

Çà ïàñàæèðîîáіãîì ïåðåäóñіì âèäі ëÿ-
þòüñÿ çàëіçíèöі êðàїí ñâіòó ç âåëèêîþ
÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ – Іíäії òà Êèòàþ, à òàêîæ ßïîíії і Ðîñії. Â Єâðîïі
ëіäåðîì є Ôðàíöіÿ (ìàë. 97). Ó âàíòàæîîáіãó ëіäèðóþòü çàëіçíèöі ÑØÀ,
Êèòàþ, Ðîñії, Іíäії òà Êàíàäè (ìàë. 98).

Íèíі ó ñâіòі ÷åðåç çðîñòàííÿ êіëüêîñòі àâòîìîáіëіâ òà óñïіøíèé ðîçâè-
òîê àâіàïåðåâåçåíü ñïîñòåðіãàєòüñÿ çíèæåííÿ ïîïóëÿðíîñòі çàëіçíè÷íîãî
òðàíñïîðòó. Ùîá çáіëüøèòè ïàñàæèðîïîòіê, çàëіçíèöі ïðèäіëÿþòü âåëèêó
óâàãó ïіäâèùåííþ ðіâíÿ êîìôîðòó.

Îäíèì ç ãîëîâíèõ íàïðÿìіâ ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî çàëіçíè÷íîãî òðàíñïîðòó
є òàêîæ áóäіâíèöòâî âèñîêîøâèäêіñíèõ ìàãіñòðàëåé, íà ÿêèõ ïàñàæèðñüêі
åêñïðåñè ðîçâèâàþòü øâèäêіñòü 200 êì/ãîä і áіëüøå. Ïіîíåðàìè áóäіâíè-
öòâà òàêèõ äîðіã ñòàëè ßïîíіÿ і Ôðàíöіÿ. Íèíі âèñîêîøâèäêіñíі ìàãіñòðàëі
ïîáóäîâàíî çäåáіëüøîãî â єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ, à òàêîæ â Àçії (òàáë. 2).

СШ
А

Ки
та

й

Ро
сі

я

Ін
ді

я

Ка
на

да

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

25
24

58
5

23
08

66
9

22
98

56
4

   
   

   
   

  6
65

81
0

   
   

35
25

35

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

11
58

74
2

80
70

65

26
00

14

   
   

   
 1

28
82

0

   
   

83
91

4

Ін
ді

я

Ки
та

й

Яп
он

ія
 

Ро
сі

я

ра
нц

ія

Мал. 98. Вантажообіг залізниць
(млн ткм; дані Світового банку)

Мал. 97. Пасажирообіг залізниць 
(млн пас.-км; дані Світового банку)

Òàáëèöÿ 1

Ïðîòÿæíіñòü çàëіçíèöü
(äàíі Ñâіòîâîãî áàíêó)

№ Країна
Протяжність 

доріг,
км

1. США 228 218
2. Росія 85 266
3. Китай 66 989
4. Індія 65 808
5. Канада 52 131
6. Німеччина 33 426
7. Франція 30 013
8. Бразилія 29 817
9. Мексика 26 704
10. Аргентина 25 023
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Òàáëèöÿ 2
Êðàїíè, äå є øâèäêіñíі çàëіçíèöі

№ Країна Максимальна 
швидкість, км/год

1. Японія, Франція 320
2. Іспанія 310
3. Південна Корея 305
4. Китай, Бельгія, Велика Британія, Італія, 

Нідерланди, Німеччина, Тайвань
300

5. Австрія, Росія, Туреччина, Узбекистан,
Швеція, Швейцарія

250

6. США 240
7. Фінляндія 220
8. Норвегія 210
9. Данія, Польща 200

Îñîáëèâå ìіñöå ó ãðóïі øâèäêіñíèõ ïàñàæèðñüêèõ ïîòÿãіâ ïîñіäàє ìà-
ãëåâ. Öåé ïîòÿã (éîãî ùå іíêîëè íàçèâàþòü ìàãíіòîïëàíîì) íà ìàãíіòíіé
ïîäóøöі ïðèâîäèòüñÿ â ðóõ òà êåðóєòüñÿ ìàãíіòíèìè ñèëàìè. Âіí, íà âіä-
ìіíó âіä òðàäèöіéíèõ ïîїçäіâ, ó ïðîöåñі ðóõó íå òîðêàєòüñÿ ïîâåðõíі ðåé-
êè. Ìàãëåâ çäàòíèé ðîçâèâàòè íàéâèùó øâèäêіñòü ç óñіõ âèäіâ ãðîìàä-
ñüêîãî íàçåìíîãî òðàíñïîðòó, çàâäÿêè ÷îìó ìîæå ñêëàñòè êîíêóðåíöіþ
ïîâіòðÿíîìó òðàíñïîðòó íà âіäñòàíÿõ äî 1000 êì. Ìàêñèìàëüíà øâèäêіñòü
ìàãëåâó â êèòàéñüêîìó ìіñòі Øàíõàé ñÿãàє 430 êì/ãîä. Êðіì Êèòàþ ìà-
ãëåâ óæå іñíóє â Íіìå÷÷èíі, Âåëèêіé Áðèòàíії, ßïîíії òîùî.

 Автомобільний транспорт. Àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò іç ñåðåäèíè
ÕÕ ñò. ñòàâ ïðîâіäíèì ñåðåä âèäіâ ñóõîïóòíîãî òðàíñïîðòó. Âіí áіëüøå
ðîçâèíåíèé òàì, äå ðîçãàëóæåíà ìåðåæà ÿêіñíèõ äîðіã і ÷èñëåííèé àâòî-
ìîáіëüíèé ïàðê – ñóêóïíіñòü ðіçíèõ àâòîìîáіëіâ.

Áіëüøà ÷àñòèíà âñіõ àâòîìîáіëіâ çîñåðåäæåíà â åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíèõ
êðàїíàõ. Çà êіëüêіñòþ ëåãêîâèõ àâòîìîáіëіâ ëіäåðîì є ÑØÀ – ïîíàä 251 ìëí
îäèíèöü. Êðіì öієї êðàїíè âåëèêèé àâòîïàðê ìàþòü Êèòàé (109 ìëí îä.) і 
ßïîíіÿ (76 ìëí îä.). Îäíàê ç ðîçðàõóíêó êіëüêîñòі àâòîìîáіëіâ íà 1 òèñ.
ìåøêàíöіâ âèðіçíÿþòüñÿ ïåðåäóñіì äåÿêі êàðëèêîâі єâðîïåéñüêі äåðæàâè
(òàáë. 3).

Àâòîìîáіëüíà ìåðåæà ñâіòó çíà÷íî ïåðåâåðøóє çà ïðîòÿæíіñòþ çàëіçíè-
öі – ïîíàä 64 ìëí êì (âêëþ÷íî ç äіëÿíêàìè áåç òâåðäîãî ïîêðèòòÿ). Çà
ïðîòÿæíіñòþ àâòîìîáіëüíèõ äîðіã ïîìіòíî âèäіëÿþòüñÿ ÑØÀ, Іíäіÿ і Êè-
òàé (òàáë. 4).

Â åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ïîøèðåíі ÿêіñíі àâòîìàãіñòðàëі, äå
àâòîìîáіëÿì äîçâîëåíî ðóõ çі øâèäêіñòþ 200–250 êì/ãîä. À, íàïðèêëàä,
ó Íіìå÷÷èíі íà îêðåìèõ äіëÿíêàõ òàêèõ äîðіã (òàê çâàíèõ àâòîáàíàõ) ìàê-
ñèìàëüíà øâèäêіñòü óçàãàëі íå îáìåæåíà. Çàìіñòü öüîãî є òàê çâàíà ðåêî-
ìåíäîâàíà øâèäêіñòü, ÿêà ñòàíîâèòü 130 êì/ãîä. Çà ïðîїçä íà àâòîìàãі-
ñòðàëÿõ ïîäåêóäè âñòàíîâëåíî ïëàòó çà ïðîїçä.
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Òàáëèöÿ 3
Êðàїíè çà êіëüêіñòþ àâòîìîáіëіâ

íà 1 òèñ. îñіá

№ Країна
Кількість

автомобілів
на 1 тис. осіб

1. Сан-Марино 1263
2. Монако 899
3. США 797
4. Ліхтенштейн 750
5. Ісландія 745
6. Люксембург 739
7. Австралія 736
8. Нова Зеландія 712
9. Мальта 693

10. Італія 679
11. Україна 202

Òàáëèöÿ 4

Ïðîòÿæíіñòü àâòîìîáіëüíèõ äîðіã
(äàíі Ñâіòîâîї êíèãè ôàêòіâ ÖÐÓ)

Країна
Протяжність

доріг,
млн км

1. США 6,5
2. Індія 4,6
3. Китай 4,1
4. Бразилія 1,5
5. Росія 1,2

6. Японія 1,2

7. Канада 1,0

8. Франція 1,0

9. Австралія 0,8

10. ПАР 0,7

Íàòîìіñòü ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, áіëüøå ïîëîâèíè àâòîøëÿõіâ íå
ìàþòü òâåðäîãî ïîêðèòòÿ і âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñåçîííî. Äîðîãè ç òâåðäèì
ïîêðèòòÿì ïîáóäîâàíі òàì çàçâè÷àé áіëÿ âåëèêèõ ìіñò.

Ïîäіáíî äî çàëіçíèöü, âåëèêó ðîëü ó ïåðåâåçåííі ïàñàæèðіâ і âàíòàæіâ
âіäіãðàþòü òðàíñêîíòèíåíòàëüíі øîñåéíі øëÿõè.

 Водний транспорт. Äóæå âåëèêó ðîëü ó âîäíîìó òðàíñïîðòі âіäіãðàє
ìîðñüêèé òðàíñïîðò, ðîçâèòîê ÿêîãî âèçíà÷àє êіëüêіñòü ìîðñüêèõ ñóäåí
òà їõ âàíòàæîïіäéîìíіñòü, à òàêîæ ìåðåæà ïîðòіâ, ìîðñüêèõ êàíàëіâ і
ïðîòîê òîùî.

Íà ïî÷àòêó 2015 ð. ñâіòîâèé ôëîò íàëі÷óâàâ ìàéæå 89,5 òèñ. ñóäåí іç
çàãàëüíîþ âàíòàæîïіäéîìíіñòþ 1,75 ìëðä òîíí. Ñëіä çàçíà÷èòè, ùî ñóäíà
ìîæóòü ïëàâàòè ÿê ïіä íàöіîíàëüíèì ïðàïîðîì, òàê і ïіä іíîçåìíèì ïðà-
ïîðîì. Ó áіëüøîñòі âèïàäêіâ öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî íàäàííÿ ïîñëóã ÿê
äåðæàâ-ïðàïîðіâ ñòàëî äëÿ äåÿêèõ êðàїí âàæëèâèì äæåðåëîì äîõîäіâ. Öå
ïåðåäóñіì õàðàêòåðíî äëÿ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Íå âèïàäêîâî ïîíàä
76 % ñâіòîâîãî ôëîòó çàðåєñòðîâàíî ñàìå â öèõ êðàїíàõ. Íàòîìіñòü êðàї-
íàì, ùî є ñïðàâæíіìè âëàñíèêàìè ñóäåí, òàêі ïîñëóãè âèãіäíі, îñêіëüêè
éäåòüñÿ ïðî òàê çâàíі äåøåâі (çðó÷íі) ïðàïîðè, çàâäÿêè ÿêèì ñïëà÷óþòüñÿ
ìåíøі ïîäàòêè (òàáë. 5).

Íàéáіëüøèé çà âàíòàæîïіäéîìíіñòþ ôëîò íàëåæèòü Ãðåöії. Äàëі éäóòü
ßïîíіÿ, Êèòàé, Íіìå÷÷èíà і Ñіíãàïóð. Ó öіëîìó öі ï’ÿòü êðàїí êîíòðîëþ-
þòü áіëüøå ïîëîâèíè òîííàæó ñâіòîâîãî ôëîòó. Ï’ÿòü ç äåñÿòè êðàїí ç
íàé áіëü øèì ôëîòîì çíàõîäÿòüñÿ â Àçії, ÷îòèðè – ó Єâðîïі і îäíà – íà
Àìåðè êàí ñüêîìó êîíòèíåíòі.

Çàãàëüíèé òîííàæ ñóäåí, ùî õîäÿòü ïіä іíîçåìíèì ïðàïîðîì, ñòàíîâèòü
71 % ñâіòîâîãî ôëîòó. À íàéáіëüøèé ôëîò çà ïðàïîðîì ðåєñòðàöії ìàþòü
Ïàíàìà, Ëіáåðіÿ і Ìàðøàëîâі îñòðîâè. Ñàìå ïіä ïðàïîðîì Ïàíàìè õîäèòü
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íàéáіëüøà êіëüêіñòü ìîðñüêèõ ñóäåí – 8351. À їõíÿ çàãàëüíà âàíòàæî-
ïіäéîìíіñòü ïåðåâèùóє 9 % âіä ñâіòîâîї.

Òàáëèöÿ 5

Êðàїíè ç íàéáіëüøèì ìîðñüêèì ôëîòîì (äàíі ÞÍÊÒÀÄ)

Кількість суден Вантажо-
підйомність,

% від
світового

№
Країна 

розташування
власника

Національний
прапор

Іноземний 
прапор Загалом

1. Греція 796 3221 4017 16,1
2. Японія 769 3217 3986 13,3
3. Китай 2970 1996 4966 9,0
4. Німеччина 283 3249 3532 7,0
5. Сінгапур 1336 1020 2356 4,8
6. Республіка Корея 775 843 1618 4,6
7. Гонконг 727 531 1258 4,3
8. США 789 1183 1972 3,5
9. Велика Британія 477 750 1227 2,8

10. Норвегія 848 1009 1857 2,6

Çàãàëüíà êіëüêіñòü ìîðñüêèõ ïîðòіâ, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ìіæíàðîäíèõ
ïåðåâåçåííÿõ, ïåðåâèùóє 2 òèñ. Óïðîâàäæåííÿ і ïîâñþäíå âèêîðèñòàííÿ
êîíòåéíåðіâ äëÿ ïåðåâåçåííÿ âàíòàæіâ ìîðñüêèì òðàíñïîðòîì çóìîâèëî
іíòåíñèâíèé ðîçâèòîê ó ìîðñüêèõ ïîðòàõ òàê çâàíèõ êîíòåéíåðíèõ òåð-
ìіíàëіâ, ùî çàáåçïå÷óþòü çâ’ÿçîê ìîðñüêèõ êîíòåéíåðíèõ ïåðåâåçåíü çі
øëÿõàìè ñïîëó÷åííÿ âíóòðіøíüîãî òðàíñïîðòó. Ñåðåä íàéáіëüøèõ ïîðòіâ
ñâіòó ç òàêèìè òåðìіíàëàìè áіëüøіñòü ðîçòàøîâàíі â Àçії. Îñîáëèâî âèðіç-
íÿєòüñÿ Êèòàé,  ïîðòè ÿêîãî ìàþòü íàéáіëüøó êіëüêіñòü ïðè÷àëіâ і ÷åðåç
íèõ ïðîõîäèòü áіëüøå âàíòàæіâ, íіæ ó áóäü-ÿêіé іíøіé êðàїíі (òàáë. 6).

Òàáëèöÿ 6
Íàéáіëüøі êîíòåéíåðíі òåðìіíàëè ñâіòó òà їõíіé âàíòàæîîáіã

(äàíі ÞÍÊÒÀÄ)

№ Порт Країна млн тонн/рік
1. Шанхай Китай 762
2. Сінгапур Сінгапур 732
3. Шеньчжень Китай 519
4. Гонконг Китай 480
5. Нінбо Китай 420
6. Пусан Республіка Корея 403
7. Гуанчжоу Китай 358
8. Циндао Китай 358
9. Дубай ОАЕ 328

10. Тяньцзінь Китай 303
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Ãîëîâíèìè ìіæíàðîäíèìè ìîðñüêèìè 
êàíàëàìè çàëèøàєòüñÿ Ñóåöüêèé і Ïà-
íàìñüêèé. Ó 2014 ð. ðîçïî÷àëîñÿ áóäіâ-
íèöòâî äðóãîї ãіëêè Ñóåöüêîãî êàíàëó 
ïàðàëåëüíî òîìó, ùî âæå іñíóє. Öå äàñòü 
çìîãó çáіëüøèòè ïðîïóñêíó çäàòíіñòü
êàíàëó â ñåðåäíüîìó іç 49 ñóäåí íà äåíü 
äî 97 ñóäåí. Іñíóє òàêîæ і ïðîåêò ùîäî 
ðîçøèðåííÿ é Ïàíàìñüêîãî êàíàëó.

Òðåòіì çà çíà÷åííÿì óâàæàєòüñÿ Êіëü-
ñüêèé, ùî ñïîëó÷àє Êіëüñüêó áóõòó Áàë-
òіéñüêîãî ìîðÿ ç íèæíüîþ òå÷ієþ Åëüáè,
ïåðåäóñіì ïîðòè Êіëü і Ãàìáóðã. Íàéâàæëè-
âіøèìè ìîðñüêèìè ïðîòîêàìè, äå ñïîñòåðі-
ãàєòüñÿ ïіäâèùåíà іíòåíñèâíіñòü ðóõó ñóäåí, 
є Ëà-Ìàíø, Ãіáðàëòàðñüêà ïðîòîêà, Åðå-
ñóíí, Ìàëàêêñüêà, Îðìóçñüêà, Áîñôîð.

 Внутрішній водний транспорт ñòà-
íîâèòü íàéáіëüøó ÷àñòêó â çàãàëü íîìó 
âàíòàæîîáіãó Єâðîïè і Ïіâíі÷íîї Àìåðè-
êè. Ïåðñïåêòèâè éîãî ðîçâèò êó ïî â’ÿ-
çàíі ç âèêîðèñòàííÿì ïîíàä äâîõñîò 
ìіæíàðîäíèõ ðі÷êîâèõ áàñåéíіâ. Äî íàé-
áіëüøèõ ñóäíîïëàâíèõ ðі÷îê ñâіòó íàëå-
æàòü Íіë, Àìàçîíêà, Ìіññі ñіïі, Єíіñåé,
Îá, ßíöçè, Õóàíõå, Àìóð, Ëåíà і Êîíãî (äèâ Äîäàòîê «Ïðîòÿæíіñòü ñóä-
íîïëàâíèõ ðі÷îê і êàíàëіâ»). Іíøèì ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìîì є çìіøàíі
ïåðåâåçåííÿ «ðі÷êà–ìîðå» ç âèêîðè ñòàí íÿì ñïåöіàëüíèõ ñóäåí.

 Повітряний транспорт. Ó 2015 ð. àâіàêîìïàíії ñâіòó çäіéñíèëè
88,5 ìëí ïîëüîòіâ і ïåðåâåçëè çàãàëîì 7,2 ìëðä ïàñàæèðіâ òà 106 ìëí òîíí
âàíòàæіâ. Íàéáіëüøå àâіàïàñàæèðіâ áóëî ïå-
ðåâåçåíî â Àçіéñüêî-Òèõî îêåàíñüêîìó ðåãіî-
íі, íàéìåíøå – â Àôðèöі (ìàë. 99).

Ó ðîçâèòêó àâіàöіéíîãî òðàíñïîðòó íàä-
çâè÷àéíî âåëèêà ðîëü àåðîïîðòіâ. Çàãàëîì ó 
ñâіòі ïîíàä 40 òèñ. ðіçíî ìàíіòíèõ àåðîïîðòіâ,
à ëіäåðàìè çà їõíüîþ êіëüêіñòþ є ÑØÀ, Áðà-
çèëіÿ і Ìåêñèêà (òàáë. 7). Îäíàê âàæëèâîþ
õàðàêòåðèñòèêîþ àåðîïîðòіâ є їõíÿ ïðîïóñê-
íà çäàòíіñòü. Òàê, ìàéæå îäíà òðåòèíà ñâіòî-
âîãî îáñÿãó ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü çäіé-
ñíþєòüñÿ ÷åðåç 30 íàéáіëüøèõ ìіñüêèõ àåðî-
ïîðòіâ. Íàéïîòóæíіøó ó ñâіòі ñèñòåìó àåðî-
ïîðòіâ ìàє Ëîíäîí ç áіëüø íіæ 155 ìіëüéîíà-
ìè ïàñàæèðіâ ó øåñòè àåðîïîðòàõ. Íà äðóãîìó
ìіñöі ðîç ìіùóєòüñÿ Íüþ-Éîðê іç 123 ìіëüéî-
íàìè ïàñàæèðіâ ó òðüîõ àåðîïîðòàõ. Òîêіî
ïîñіäàє òðåòє ìіñöå іç 113 ìëí ïàñàæèðіâ.

Òàáëèöÿ 7
Êіëüêіñòü àåðîïîðòіâ

Країна Кількість,
тис.

1. США 13,5
2. Бразилія 4
3. Мексика 1,7
4. Канада 1,4
5. Росія 1,2
6. Аргентина 1,1
7. Болівія 0,8
8. Колумбія 0,8
9. Парагвай 0,7

10. Індонезія 0,6

Мал. 99.  Пасажирські авіапереве зення 
за регіонами світу (осіб)
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Мал. 100.  Інтенсивність руху 
пасажирських літаків за регіонами 

світу (млн польотів)
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Мал. 101. Обсяги вантажоперевезень 
авіатранспортом за регіонами світу 

(млн тонн)

Îñíîâíі àåðîïîðòè ñâіòó, ùî âèðіçíÿþòüñÿ çà êіëüêіñòþ ïåðåâåçåíèõ
ïàñàæèðіâ, ðîçìіùåíі ïåðåäóñіì ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі, à òàêîæ â Àçіéñüêî-
Òèõîîêåàíñüêîìó ðåãіîíі. Áàãàòî ðі÷íèì ðåêîðäñìåíîì є àåðîïîðò Àòëàíòà
â ÑØÀ, ó ÿêîìó çàãàëüíà êіëüêіñòü âіò÷èçíÿíèõ òà іíîçåìíèõ ïàñàæèðіâ
ïåðåâèùóє 100 ìëí (äèâ. Äîäàòîê «Íàéáіëüøі çà êіëüêіñòþ ïåðå âåçåíèõ
ïàñàæèðіâ àåðîïîðòè ñâіòó»). Àëå ùîäî ìіæíàðîäíèõ ïàñàæèðіâ, òî íàéïî-
ïóëÿðíіøèìè є àåðîïîðòè Äóáàé (77,5 ìëí), Ëîíäîí (69,8 ìëí) і Ãîíêîíã
(68,1 ìëí).

Íàéáіëüø іíòåíñèâíèé ðóõ ïàñàæèðñüêèõ ëіòàêіâ ñïîñòåðіãàєòüñÿ â
Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі, îñîáëèâî â àåðîïîðòàõ ÑØÀ (ìàë. 100). Òàê, íàïðè-
êëàä, â àåðîïîðòó Àòëàíòà çà ðіê çäіéñíþєòüñÿ ïîíàä 880 òèñ. âèëüîòіâ, â
àåðîïîðòó ×èêàãî – 875 òèñ., à â Äàëëàñі – ïîíàä 681 òèñ. (äèâ. Äîäàòîê
«Àåðîïîðòè ç íàéіíòåíñèâíіøèì ðóõîì ëіòàêіâ»). Íàéìåíø іíòåíñèâíèé
ðóõ ïàñàæèðñüêèõ ëіòàêіâ íà Áëèçüêîìó Ñõîäі.

Êðіì ïàñàæèðіâ, àâіàòðàíñïîðò çäіéñíþє òàêîæ і âàíòàæíі ïåðåâåçåí-
íÿ. Ïðè öüîìó ëèøå íà 30 àåðîïîðòіâ ïðèïàäàє 58 % óñüîãî îáñÿãó ïåðå-
âåçåíèõ ó ñâіòі âàíòàæіâ. Ïîäіáíî äî ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü, íàéáіëüøå
âàíòàæіâ áóëî ïåðåâåçåíî àâіàòðàíñïîðòîì â Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîìó
ðåãіîíі, à íàéìåíøå – â Àôðèöі (ìàë. 101).

Îñíîâíі àåðîïîðòè ñâіòó, ùî âèðіçíÿþòüñÿ çà êіëüêіñòþ ïåðåâåçåíèõ
ïàñàæèðіâ, ðîçìіùåíі ïåðåäóñіì ó ÑØÀ і Êèòàї. Ëіäåðîì çà âàíòàæíèìè
ïåðåâåçåííÿìè є êèòàéñüêèé àåðîïîðò ó Ãîíêîíçі òà àìåðèêàíñüêèé Ìåì-
ôіñ (òàáë. 8).
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Òàáëèöÿ 8
Íàéáіëüøі çà êіëüêіñòþ ïåðåâåçåíîãî âàíòàæó àåðîïîðòè ñâіòó

№ Аеропорт Країна Вага
(млн тонн)

1. Гонконг Китай 4,4

2. Мемфіс США 4,2

3. Шанхай Китай 3,2
4. Анкоридж США 2,6
5. Інчхон Республіка Корея 2,5
6. Дубай ОАЕ 2,5
7. Луїсвілл США 2,3
8. Токіо Японія 2,1
9. Париж Франція 2,0

10. Франкфурт-на-Майні Німеччина 2,0

Г О ЛОВН Е
 Усі шляхи сполучення, транспортні підприємства і транспортні засоби в сукупності

утворюють світову транспортну систему.
 Основними кількісними показниками транспортної системи є протяжність шляхів

сполучення, вантажо- і пасажирообіг.
 Географію наземного транспорту визначає мережа шляхів сполучення.у
 Географію водного транспорту визначає мережа портів, морських каналів і про-у

ток, а також річкові басейни.
 Географію повітряного транспорту визначає мережа аеропортів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Визначте вид транспорту, за допомогою якого здійснюється перевезення більшої

частини вантажів.
2. Назвіть країни, що мають найшвидкісніші залізниці.
3. Поясніть, чому основна частка пасажирських перевезень у світі здійснюється за

допомогою автомобільного транспорту.
4. За додатковими джерелами підготуйте коротке повідомлення про перспективи по-

дальшого розвитку транспорту світу.
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 знати, які існують види торгівлі; 
 розуміти сутність поняття «зовнішня торгівля»; 
 характеризувати показники зовнішньої торгівлі;
 розрізняти основні регіони світової торгівлі;
 -пояснювати залежність обсягів торгівлі між країнами від  рівня їхнього економіч-

ного розвитку та  інтеграційних процесів у світі.

ÒÎÐÃІÂËß Â ÓÊÐÀЇÍІÎ Ê Ї

Що утворює третинний сектор господарства?
Який вплив здійснює глобалізація на економічну діяльність населення?

 Торгівля як вид послуг. Ñåðåä ñó÷àñíèõ âèäіâ ïîñëóã îñîáëèâî âàæ-
ëèâå ìіñöå ïîñіäàє òîðãіâëÿ. Òîðãіâëÿ – öå äіÿëüíіñòü ç êóïіâëі-ïðîäàæó
òîâàðіâ і ïîñëóã. Ðîçðіçíÿþòü âíóòðіøíþ òà çîâíіøíþ òîðãіâëþ.

Âíóòðіøíÿ òîðãіâëÿ – öå äіÿëüíіñòü, óíàñëіäîê ÿêîї òîâàðè é ïîñëóãè
ðåàëіçóþòüñÿ â ìåæàõ îäíієї êðàїíè. Âíóòðіøíþ òîðãіâëþ ïîäіëÿþòü íà 
ãóðòîâó é ðîçäðіáíó. Ãóðòîâà òîðãіâëÿ – öå äіÿëüíіñòü ç ïðèäáàííÿ òîâà-
ðіâ і ïîñëóã âåëèêèìè àáî ìàëèìè ïàðòіÿìè ç ìåòîþ їõíüîãî ïîäàëüøîãî
ïåðåïðîäàæó ãðîìàäÿíàì. Íàòîìіñòü ðîçäðіáíà òîðãіâëÿ – öå äіÿëüíіñòü
ùîäî ïðîäàæó òîâàðіâ і ïîñëóã áåçïîñåðåäíüî ãðîìàäÿíàì äëÿ їõ îñîáèñòîãî 
íåêîìåðöіéíîãî âèêîðèñòàííÿ. Îòæå, òîâàð àáî ïîñëóãà, êóïëåíі â ñèñòåìі
ðîçäðіáíîї òîðãіâëі, íå ïіäëÿãàþòü ïîäàëüøîìó ïåðåïðîäàæó.

Íà ðîçâèòîê ðîçäðіáíîї  òîðãіâëі âïëèâàє öіëà íèçêà ÷èííèêіâ: ñîöіàëüíî-
äåìîãðàôі÷íі, ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі, îðãàíіçàöіéíî-åêîíîìі÷íі, òåõíіêî-åêî-
íîìі÷íі. Äî ñîöіàëüíî-äåìîãðàôі÷íèõ ÷èííèêіâ íàëåæàòü êіëüêіñíèé і ÿêіñ-
íèé ñêëàä íàñåëåííÿ,  ãóñòîòà é îñîáëèâîñòі ðîçìіùåííÿ, ìіãðàöіéíà ðóõëè-
âіñòü òîùî. Ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі ÷èííèêè ïðåäñòàâëåíî òàêèìè ïîêàçíèêà-
ìè, ÿê-îò: çàãàëüíèé ðіâåíü åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ðåãіîíó, âå ëè÷èíà äîõî-
äіâ íàñåëåííÿ і ïëàòîñïðîìîæíіñòü, à òàêîæ çàéíÿòіñòü íàñåëåííÿ òà іí.

Îðãàíіçàöіéíî-åêîíîìі÷íі ÷èííèêè õàðàêòåðèçóþòü âïëèâ íà ðîçâèòîê
ðîçäðіáíîї òîðãіâëі, çîêðåìà òàêèõ ïîêàçíèêіâ, ÿê ãàëóçåâà ñïåöіàëіçàöіÿ
ðåãіîíó, îðãàíіçàöіéíі ôîðìè òîðãіâëі, ôіíàíñîâî-êðåäèòíà ïîëіòèêà äåðæàâè
і áàíêіâñüêèõ óñòàíîâ, ðîçâèòîê òðàíñïîðòíîї іíôðàñòðóêòóðè â ðåãіîíі òà
éîãî òðàíñïîðòíó äîñòóïíіñòü.

Òåõíіêî-åêîíîìі÷íі ÷èííèêè õàðàêòåðèçóþòü âïëèâ íàóêîâî-òåõíі÷íîãî 
ïðîãðåñó íà ðîçäðіáíó òîðãіâëþ, ùî íàéïîìіòíіøå ïðîÿâëÿєòüñÿ ó øâèäêî-
ìó âïðîâàäæåííі íîâèõ ôîðì îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ÿêі ґðóíòóþòüñÿ
íà íîâіòíіõ òåõíîëîãіÿõ і ïðèíöèïîâî íîâèõ ïіäõîäàõ äî çàäîâîëåííÿ ïîò ðåá
ñïîæèâà÷іâ.

§ 40.§ 40

ÒÎÐÃІÂËß
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Çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ – öå òîðãіâëÿ îäíієї êðàїíè ç іíøèìè. Âîíà ñêëàäà-
єòüñÿ іç ââîçó (іìïîðòó) òîâàðіâ і ïîñëóã òà їõíüîãî âèâîçó (åêñïîðòó). Іìïîðò
(âіä ëàò. importo – ââîæó) – öå є ââåçåííÿ òîâàðіâ ó êðàїíó ç-çà êîðäîíó.
Åêñïîðò (âіä ëàò. exporto – âèâîæó) – îçíà÷àє âèâåçåííÿ òîâàðіâ çà êîðäîí.

Äëÿ áóäü-ÿêîї êðàїíè äóæå âàæëèâèì є ñïіââіäíîøåííÿ ñóìè åêñïîðòó
òà іìïîðòó, òàê çâàíå ñàëüäî (âіä іòàë. saldo – çàëèøîê). Âîíî ìàє áóòè
ïîçèòèâíèì, ùî äàє çìîãó êðàїíі ìàòè âіëüíі êîøòè äëÿ ðîçøèðåííÿ âè-
ðîáíèöòâà ó ñâîїé àáî ÷óæіé êðàїíі.

 Зовнішня торгівля товарами. Óêðàїíà çäіéñíþє òîðãіâëþ òîâàðàìè
ç 217 êðàїíàìè ñâіòó. Åêñïîðòóâàëà òîâàðè äî 191 êðàїíè ñâіòó, іìïîðòóâà-
ëà – ç 201 êðàїíè. Åêñïîðò òîâàðіâ ó 2015 ð. ñòàíîâèâ 38,1 ìëðä äîë. ÑØÀ.

Історія географії

Óêðàїíà åêñïîðòóє ïåðåäóñіì ÷îðíі ìåòàëè, çåðíîâі êóëüòóðè, æèðè òà
îëії òâàðèííîãî ÷è ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ, ðóäè, øëàê і çîëó, åëåêòðè÷-
íі òà ìåõàíі÷íі ìàøèíè, íàñіííÿ і ïëîäè îëіéíèõ ðîñëèí.

Äî êðàїí ЄÑ ó 2015 ð. áóëî åêñïîðòîâàíî 34 % óñіõ òîâàðіâ. Ñåðåä êðàїí
ЄÑ íàéáіëüøå òîâàðіâ Óêðàїíà åêñïîðòóє äî Іòàëії òà Ïîëüùі (ïî 5 % âіä
çàãàëüíîãî îáñÿãó åêñïîðòó), Íіìå÷÷èíè (3,5 %) òà Іñïàíії (3%) (ìàë. 102).
Іìïîðòóє Óêðàїíà ïðèðîäíèé ãàç, íàôòó òà íàôòîïðîäóêòè, íàçåìíі

òðàíñïîðòíі çàñîáè, ìåõàíі÷íі òà åëåêòðè÷íі ìàøèíè, ïëàñòìàñè, ïîëі-
ìåðíі ìàòåðіàëè òà ôàðìàöåâòè÷íó ïðîäóêöіþ. ×àñòêà êðàїí ЄÑ â іìïîðòі
òîâàðіâ äî Óêðàїíè ñòàíîâèòü 41 % âіä çàãàëüíîãî îáñÿãó іìïîðòó. Íàé-
áіëüøі íàäõîäæåííÿ ñåðåä êðàїí ЄÑ çäіéñíþâàëèñÿ ç Íіìå÷÷èíè (11 %),
Ïîëüùі (6 %), Óãîðùèíè (4 %) òà Іòàëії (3 %) (ìàë. 103).

Мал. 102. Географічна структура
експорту товарів станом 

на 2015 р. (%, від загального обсягу 
експорту)

Мал. 103. Географічна структура
імпорту товарів станом 

на 2015 р. (%, від загального
обсягу імпорту)

Упродовж кількох останніх років поспіль Україна, на жаль, більше імпортувала 
товарів, ніж продавала їх за кордон.  Але у 2015 р. відбулися позитивні зру-
шення і в зовнішній торгівлі України обсяги експорту перевищили обсяги  ім-
порту товарів.
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Мал. 104. Географічна структура
експорту послуг станом на 2015 р.
(%, від загального обсягу експорту)

Мал. 105. Географічна структура
імпорту послуг станом на 2015 р.
(%, від загального обсягу імпорту)

Ñåðåä ðåãіîíіâ Óêðàїíè íàéáіëüøі îáñÿãè çîâíіøíüîї òîðãіâëі òîâàðàìè
ïðèïàäàþòü íà ì. Êèїâ, Äíіïðîïåòðîâñüêó, Äîíåöüêó, Êèїâñüêó, Çàïîðіçü-
êó, Îäåñüêó, Ëüâіâñüêó, Õàðêіâñüêó òà Ïîëòàâñüêó îáëàñòі.

Çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ ïîñëóãàìè. Îáñÿãè òîðãіâëі ïîñëóãàìè â Óêðàїíі
çíà÷íî ìåíøі, íіæ îáñÿãè òîðãіâëі òîâàðàìè. Åêñïîðò ïîñëóã ó 2015 ð.
ñòà íîâèâ 9,7 ìëðä äîë. ÑØÀ. Ïîäіáíî äî òîðãіâëі òîâàðàìè, ñàëüäî çî-
âíіøíüîї òîðãіâëі ïîñëóãàìè ïîçèòèâíå. Ïåðåâèùåííÿ îáñÿãіâ åêñïîðòó
íàä îáñÿãàìè іìïîðòó ïîñëóã áóëî çóìîâëåíî â îñíîâíîìó îáñÿãàìè òðàí-
ñïîðòíèõ ïîñëóã, ó ñôåðі òåëåêîìóíіêàöії, êîìï’þòåðíèõ òà іíôîðìàöіé-
íèõ ïîñëóã, ç ïåðåðîáêè ìàòåðіàëüíèõ ðåñóðñіâ.

Ñåðåä ïîñëóã, ùî áóëî íàäàíî Óêðàїíîþ, ïîíàä ïîëîâèíó âіä çàãàëüíîãî
îáñÿãó åêñïîðòó òðàäèöіéíî ïðèïàëî íà òðàíñïîðòíі ïîñëóãè. Çíà÷íó ÷àñò-
êó â åêñïîðòі òàêîæ ìàþòü òåëåêîìóíіêàöіéíі, êîìï’þòåðíі òà іíôîðìà-
öіéíі ïîñëóãè, ïîñëóãè ç ïåðåðîáêè ìàòåðіàëüíèõ ðåñóðñіâ, äіëîâі ïîñëóãè.
Îñíîâíèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè Óêðàїíè ñåðåä êðàїí ЄÑ ìîæíà âіä-
çíà÷èòè Âåëèêó Áðèòàíіþ, Íіìå÷÷èíó òà Êіïð (ìàë. 104).

Ó ñòðóêòóðі іìïîðòó ïîñëóã ïåðåâàæàþòü òðàíñïîðòíі ïîñëóãè, äåðæàâ-
íі òà óðÿäîâі ïîñëóãè, ïîñëóãè, ïîâ’ÿçàíі ç ôіíàíñîâîþ äіÿëüíіñòþ, äіëîâі,
ïîñëóãè, ïîâ’ÿçàíі ç ïîäîðîæàìè, ïîñëóãè ó ñôåðі òåëåêîìóíіêàöії, êîìï’þ-
òåðíі òà іíôîðìàöіéíі ïîñëóãè (ìàë. 105).

Ñåðåä ðåãіîíіâ êðàїíè íàéáіëüøі îáñÿãè çîâíіøíüîї òîðãіâëі ïîñëóãàìè
ïðèïàäàëè íà ì. Êèїâ, Îäåñüêó, Äíіïðîïåòðîâñüêó, Äîíåöüêó, Ìèêîëàїâ-
ñüêó, Ëüâіâñüêó òà Êèїâñüêó îáëàñòі.

Г О ЛОВН Е
 Торгівля – це діяльність з купівлі-продажу товарів і послуг.
 Розрізняють внутрішню та зовнішню торгівлю. 
 Внутрішня торгівля включає в себе гуртову та роздрібну торгівлю.
 Зовнішня торгівля складається з імпорту та експорту товарів і послуг.
 Україна більше експортує (вивозить) товарів і послуг за кордон, ніж їх імпортує (ввозить).
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Дайте визначення сальдо. Як воно пов’язане з імпортом та експортом?
2. Чим гуртова торгівля відрізняється від оптової?
3. Які товари пропонує Україна для експорту і що імпортує?
4. За Додатком 15 «Зовнішньоторговельний баланс України» поясніть зміни, що від-

булися останніми роками в зовнішній торгівлі України.
5. Складіть перелік товарів іноземного походження, які вам доводилося купувати в

Україні.

ÑÂІÒÎÂÀ ÒÎÐÃІÂËß

Що називають світовим ринком?
На які групи поділяють країни світу за рівнем економічного розвитку?

 Загальні особливості світової торгівлі. Ç ïîïåðåäíіõ êóðñіâ ãåîãðà-
ôії âàì âіäîìî, ùî ïðèðîäíі óìîâè òà ðåñóðñè íåîäíàêîâі â ðіçíèõ êóòî÷-
êàõ çåìíîї êóëі é ÷àñòî íàâіòü ó ìåæàõ îäíієї âåëèêîї çà ïëîùåþ äåðæàâè.
Êðіì òîãî, îêðåìі òåðèòîðії – ðåãіîíè, êðàїíè, ðàéîíè і íàâіòü íàñåëåíі
ïóíêòè – âіäðіçíÿþòüñÿ íàÿâíіñòþ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ, їõíüîþ êâàëіôіêà-
öієþ, ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü òàêîæ і äàâíі
íàöіîíàëüíі òðàäèöії ùîäî ðîçâèòêó ïåâíèõ ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà.

ßê íàñëіäîê, îêðåìі òåðèòîðії ïî÷èíàþòü ñïåöіàëіçóâàòèñÿ íà âèðîáíè-
öòâі ïåâíîї ïðîäóêöії. Ïðè öüîìó êîæíà ç òàêèõ òåðèòîðіé âèðîáëÿє äàíó
ïðîäóêöіþ íå òіëüêè äëÿ ñåáå, à é äëÿ îáìіíó ç іíøèìè òåðèòîðіÿìè. Òàê
âіäáóâàєòüñÿ ãåîãðàôі÷íèé (òåðèòîðіàëüíèé) ïîäіë ïðàöі – ñïåöіàëіçà-
öіÿ òåðèòîðіé íà âèðîáíèöòâі  ïåâíîї ïðîäóêöії òà îáìіí íåþ.

Ó ãåîãðàôі÷íîìó ïîäіëі ïðàöі áåðóòü ó÷àñòü і îêðåìі êðàїíè, ÿêі ïðàã-
íóòü çàáåçïå÷èòè âëàñíå íàñåëåííÿ âñіì íåîáõіäíèì äëÿ ïîâíîöіííîї æèò-
òєäіÿëüíîñòі. Äëÿ öüîãî âîíè ïî÷èíàþòü ìіæ ñîáîþ òîðãóâàòè. Ïðè öüîìó
êîæíà íåçàëåæíà êðàїíà ïðîïîíóє ïàðòíåðó òі òîâàðè é ïîñëóãè, äëÿ âè-
ðîáíèöòâà ÿêèõ ó íåї є êðàùі óìîâè, ïîðіâíÿíî ç іíøèìè êðàїíàìè ñâіòó.
Àäæå ñàìå çàâäÿêè êðàùèì óìîâàì âèðîáëåíèé ïðîäóêò áóäå ÿêіñíèé і
íåäîðîãèé, à îòæå, øâèäøå çíàéäå ïîïèò. Òèì ñàìèì âіäáóâàєòüñÿ ìіæ-
íàðîäíèé ïîäіë ïðàöі – ñïåöіàëіçàöіÿ äåðæàâ íà âèðîáíèöòâі ïåâíèõ òî-
âàðіâ é ïîñëóã òà îáìіí íèìè.

Історія географії 

§ 41.

Взаємний обмін товарами і послугами, трудовими ресурсами, інформацією 
тощо відбувалися між різними країнами упродовж усієї історії людства. Однак 
початок процесу світової торгівлі більшість дослідників відносять до епохи 
Великих географічних відкриттів і починають відлік від 1492 року (дата від-
криття іспанським мореплавцем Христофором Колумбом «Нового Світу» –
Америки). Саме придбання європейськими державами нових колоній і 
спричинило поширення торгівлі практично по всій планеті, зокрема й між най-
віддаленішими територіями.



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 4 4

11199996666

Ùî áіëüøå ðіçíîìàíіòíèõ і ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ãàëóçåé
ìàþòü êðàїíè, òî áіëüøå ìîæëèâîñòåé ùîäî їõíüîї ó÷àñòі â ìіæíàðîäíîìó 
ïîäіëі ïðàöі. Àëå çà áóäü-ÿêèõ óìîâ ïðàêòè÷íî êîæíà íåçàëåæíà êðàїíà
ìàє òîðãîâåëüíі âіäíîñèíè ç áàãàòüìà іíøèìè äåðæàâàìè.

Ñâіòîâà òîðãіâëÿ – öå çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ âñіõ êðàїí ó ñóêóïíîñòі.
Îáñÿ ãè òîðãіâëі òîâàðàìè ó ñâіòîâіé òîðãіâëі çíà÷íî áіëüøі, íіæ îáñÿãè
òîðãіâëі òîâàðàìè. 

Îñîáëèâіñòþ ñó÷àñíîї ñâіòîâîї òîðãіâëі є çðîñòàííÿ â òîðãіâëі ÷àñòêè
ãîòîâèõ ïðîìèñëîâèõ âèðîáіâ і îñîáëèâî íàóêîìіñòêèõ òîâàðіâ (çîêðåìà,
åëåêòðè÷íèõ ìàøèí, âêëþ÷àþ÷è êîìï’þòåðè, íàóêîâèõ ïðèëàäіâ òà іí-
ñòðóìåíòіâ òîùî) çà îäíî÷àñíîãî çíèæåííÿ ÷àñòêè ñèðîâèíè, ïàëèâà і 
ïðîäîâîëüñòâà. Âіäáóëèñÿ çìіíè і â òîðãіâëі ïîñëóãàìè, äå çíà÷íî çðîñëà
÷àñòêà ïîñëóã íàóêîâî-òåõíі÷íîãî, іíôîðìàöіéíîãî, êîíñóëüòàòèâíîãî, ôі-
íàíñîâîãî õàðàêòåðó. Îñîáëèâå ìіñöå ïîñіäàє òîðãіâëÿ ðåçóëüòàòàìè іíòå-
ëåêòóàëüíîї âëàñíîñòі: ïàòåíòàìè, íîó-õàó, ëіöåíçіÿìè.
Іíøîþ âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ ñó÷àñíîñòі є çìіíà ãåîãðàôі÷íîї ñòðóêòó-

ðè ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі. Äî 90-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. áіëüøіñòü ìіæíàðîäíîї
òîðãіâëі ïðèïàäàëà íà åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíі êðàїíè. Íàòîìіñòü íèíі çà
çáåðåæåííÿ çíà÷åííÿ ÑØÀ, Íіìå÷÷èíè, ßïîíії òà іíøèõ ïðîâіäíèõ êðàїí
ïîìіòíå ïîñèëåííÿ ðîëі êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ (ïåðåäóñіì, Êèòàþ), ÿêі
äåäàëі àêòèâíіøå òîðãóþòü і ìіæ ñîáîþ.

Ñüîãîäíі ÷àñòêà êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, â åêñïîðòі òîâàðіâ ñòàíîâèòü
43 %, à â іìïîðòі – 41 %. Ïðîäîâæóє çðîñòàòè ó÷àñòü êðàїí, ùî ðîçâèâà-
þòüñÿ, і â òîðãіâëі ïîñëóãàìè. Їõíÿ ÷àñòêà â іìïîðòі ïîñëóã ïåðåâèùóє
íèíі 39 %, à â åêñïîðòі ïîñëóã ñòàíîâèòü 32 %.

Ñâіòîâó òîðãіâëþ õàðàêòåðèçóþòü òðè îñíîâíі ïîêàçíèêè: çîâíіøíüî-
òîðãîâåëüíèé îáіã, òîâàðíà ñòðóêòóðà і ãåîãðàôі÷íà ñòðóêòóðà.  

Çîâíіøíüîòîðãîâåëüíèé îáіã – öå ñóìà åêñïîðòó òà іìïîðòó. Âіí ïîñòіéíî
çðîñòàє. Ó 2015 ð. ñâіòîâèé çîâíіøíüîòîðãîâåëüíèé îáіã ñòàíîâèâ 32,3 òðë äîë.
ÑØÀ. Êðàїíè, ÿêі âèðіçíÿþòüñÿ òîâàðîîáіãîì, – öå ïåðåäóñіì ÑØÀ, Êè-
òàé, à òàêîæ Íіìå÷÷èíà (òàáë. 1). Ïðè öüîìó ÑØÀ є íàéáіëüøèì іìïîðòå-
ðîì, à Êèòàé – íàéáіëüøèé åêñïîðòåð ó ñâіòі çà çàãàëüíèì îáñÿãîì òîâàðіâ
і ïîñëóã. Îäíàê ùîäî åêñïîðòó ïîñëóã, òî é òóò íåìàє ðіâíèõ ÑØÀ (äèâ.
Äîäàòîê 25).

Ùå îäíієþ âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ ñó÷àñíîї ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі є çî-
ñåðåäæåííÿ ñâіòîâîãî òîâàðîîáіãó â ïåâíèõ ðåãіîíàõ, ìіæ êðàїíàìè, ùî
íàëåæàòü äî òèõ ÷è іíøèõ òîðãîâåëüíèõ îá’єäíàíü, ñîþçіâ.

Òàáëèöÿ 1

Êðàїíè ç íàéáіëüøèì òîâàðîîáіãîì çîâíіøíüîї òîðãіâëі
ñòàíîì íà 2015 ð.

Країна
Зовнішньо-

торговельний обіг, 
трлн дол. США

Експорт,
трлн дол. США

Імпорт,
трлн дол. США

товари послуги товари послуги
США 5,1 1,5 0,8 2,3 0,5
Китай 4,4 2,1  0,3  1,6 0,4
Німеччина 2,8 1,3 0,2 1,0 0,3
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 Головні регіони світової торгівлі. Âîíè âèíèêëè ïåðåäóñіì çàâäÿêè
ìіæíàðîäíèì îðãàíіçàöіÿì. Òàêі îðãàíіçàöії àáî ñîþçè ìîæóòü áóòè ãëîáàëü-
íèìè, îõîïëþþ÷è êðàїíè ç ðіçíèõ êóòî÷êіâ ñâіòó, ÿê-îò Ñâіòîâà îðãàíіçà-
öіÿ òîðãіâëі. Âîíè òàêîæ ìîæóòü ïîøèðþâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü íà ïåâíèé
ðåãіîí ñâіòó, òîáòî áóòè ðåãіîíàëüíèìè, íàïðèêëàä Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêà
çîíà âіëüíîї òîðãіâëі. Ñîþçè òàêîæ áóâàþòü åêîíîìі÷íèì і ïîëіòè÷íèìè,
ïðèìіðîì Єâðîïåéñüêèé Ñîþç.

Ñâіòîâà îðãàíіçàöіÿ òîðãіâëі (ÑÎÒ) – öå ïðîâіäíà ìіæíàðîäíà åêîíîìі÷-
íà îðãàíіçàöіÿ, çàñíîâàíà 1995 ð. (ìàë. 106). ×ëåíàìè ÑÎÒ є 163 êðàїíè,
íà ÿêі ïðèïàäàє ïîíàä 96 % îáñÿãó ñâіòîâîї òîðãіâëі. Ñàìå ÑÎÒ âñòàíîâëþє
ïðàâèëà ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі òà âèðіøåííÿ ñïіðíèõ ïèòàíü. Її ãîëîâíå
çàâäàííÿ – çàáåçïå÷óâàòè, ùîá òîðãîâåëüíі îáìіíè âіäáóâàëèñÿ íàñòіëüêè
ëåãêî, ïåðåäáà÷óâàíî і âіëüíî, íàñêіëüêè ìîæëèâî.

Ïіñëÿ ïðèєäíàííÿ íèçêè êðàїí, ÿêі çàðàç є êàíäèäàòàìè íà âñòóï, ó
ðàìêàõ ÑÎÒ çäіéñíþâàòèìåòüñÿ ìàéæå âåñü ñâіòîâèé òîðãîâåëüíèé îáіã
òîâàðіâ і ïîñëóã. Ó 2008 ð. Óêðàїíà ñòàëà 152-ì îôіöіéíèì ÷ëåíîì ÑÎÒ.
Єâðîïåéñüêèé Ñîþç (ЄÑ). Öåé åêîíîìі÷íèé і ïîëіòè÷íèé ñîþç 28 äåð-

æàâ ñòâîðåíî ó 1993 ð. Áіëüøіñòü ÷ëåíіâ ЄÑ ðîçòàøîâàíі â Єâðîïі. Òîìó
ñïіâðîáіòíèöòâî іç öієþ îðãàíіçàöієþ є íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì äëÿ Óêðàї-
íè, îñêіëüêè ñàìå ÷ëåíè ЄÑ âèçíà÷àþòü íàïðÿìîê åêîíîìі÷íîãî ïðîãðåñó
і ïîëіòè÷íó ñòàáіëüíіñòü â Єâðîïåéñüêîìó ðåãіîíі. Єâðîïåéñüêèé Ñîþç є
ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíîì Ñâіòîâîї îðãàíіçàöії òîðãіâëі.

Òðèäöÿòîãî ãðóäíÿ 2005 ðîêó íàáóëî ÷èííîñòі ðіøåííÿ ЄÑ íàäàòè
Óêðàїíі ñòàòóñ êðàїíè ç ðèíêîâîþ åêîíîìіêîþ. Óêðàїíà íå є ÷ëåíîì ЄÑ,
àëå ó 2014 ðîöі áóëî ïіäïèñàíî ñïî÷àòêó ïîëіòè÷íó, à ïîòіì åêîíîìі÷íó
÷àñòèíè Óãîäè ïðî àñîöіàöіþ Óêðàїíè ç ЄÑ. Öåé äîêóìåíò äàє çìîãó ïåðå-
éòè âіä ïàðòíåðñòâà і ñïіâðîáіòíèöòâà äî áàæàíîї åêîíîìі÷íîї іíòåãðàöії.
Ïåðøîãî ñі÷íÿ 2016 ðîêó ðîçïî÷àëîñÿ òèì÷àñîâå çàñòîñóâàííÿ òîðãîâåëüíîї
÷àñòèíè Óãîäè ïðî àñîöіàöіþ ìіæ Óêðàїíîþ òà Єâðîñîþçîì. ßê íàñëіäîê,
íà ñüîãîäíі ЄÑ є íàéáіëüøèì çîâíіøíüîòîðãîâåëüíèì ïàðòíåðîì Óêðàїíè.

Мал. 106. Штаб-квартира Світової організації торгівлі в Женеві
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Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêà çîíà âіëüíîї òîðãіâëі (ÍÀÔÒÀ – âіä àíãë.
North American Free Trade Agreement, NAFTA). Äіє ç 1994 ð. Îñíîâíà
ìåòà öієї îðãàíіçàöії – ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ òîðãіâëі òà ðîçøèðåí-
íÿ òîâàðîîáіãó ìіæ ÑØÀ, Êàíàäîþ òà Ìåêñèêîþ. Íèíі ÍÀÔÒÀ, ùî äіє
ïîäіáíî äî ЄÑ, є íàéáіëüøîþ ó ñâіòі ðåãіîíàëüíîþ çîíîþ âіëüíîї òîðãіâëі,
ïðîòå, íà âіäìіíó âіä ЄÑ, íå ìàє ñïåöіàëüíî ñòâîðåíèõ ìіæäåðæàâíèõ êå-
ðіâíèõ îðãàíіâ.

Àñîöіàöіÿ äåðæàâ Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії (ÀÑÅÀÍ  – âіä àíãë. Association ї
of SouthEast Asian Nations, ASEAN). Öå ïîëіòè÷íà òà åêîíîìі÷íà ìіæíà-
ðîäíà îðãàíіçàöіÿ, ùî îá’єäíóє 10 êðàїí Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії, ñòâîðåíà
â 1967 ð. Ìåòîþ àñîöіàöії áóëî ïðîãîëîøåíî ïðèñêîðåííÿ åêîíîìі÷íîãî
ðîçâèòêó òà ðîçøèðåííÿ âçàєìîâèãіäíîї òîðãіâëі ìіæ êðàїíàìè-÷ëåíàìè,
à òàêîæ íàäàííÿ їì çìîãè ìèðíîãî âèðіøåííÿ ñïіðíèõ ïèòàíü.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Г О ЛОВН Е
 Світова торгівля – це зовнішня торгівля всіх країн у сукупності.
 В основі зовнішньої торгівлі – міжнародний поділ праці – спеціалізація держав на

виробництві певних товарів і послуг та обмін ними.
 Особливістю сучасної світової торгівлі є зміни її основних показників: зовнішньотор-

говельного обігу, товарної і географічної структури.
 Роль країн, що розвиваються, у торгівлі зростає.
 Сучасна міжнародна торгівля найактивніше відбувається в певних регіонах.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які існують види торгівлі?
2. Визначте основні показники зовнішньої торгівлі.
3. Схарактеризуйте основні особливості сучасної світової торгівлі.
4. Поясніть, де і коли виникли головні регіони світової торгівлі.
5. Доведіть необхідність зовнішньої торгівлі.

За даними Інтернету (Вікіпедії) визначте країни – члени СОТ, ЄС, НАФТА 
та АСЕАН.  
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 дізнатися, яку роль відграє туризм;
 пояснювати, що потрібно для розвитку туризму;
 уміти оцінювати розвиток туризму в Україні і світі.

ÒÓÐÈÇÌ Â ÓÊÐÀЇÍІ

Що ви знаєте про туризм?
 У які туристичні подорожі ви вирушали зі своїми рідними чи друзями?

 Туризм і його значення. Òóðèçì – öå ïîäîðîæ ëþäåé çà ìåæі ñåðåäî-
âèùà ïîñòіéíîãî ïðîæèâàííÿ ç áóäü-ÿêîþ (çà âèíÿòêîì çàáîðîíåíîї çàêî-
íîì) ìåòîþ áåç çäіéñíåííÿ îïëà÷óâàíîї äіÿëüíîñòі â ìіñöі ïåðåáóâàííÿ íà
òåðìіí âіä 24 ãîäèí äî 1 ðîêó. Ñëіä ðîçðіçíÿòè ïîäîðîæі ìіæíàðîäíîãî і
âíóòðіøíüîãî òóðèçìó. Ìіæíàðîäíèé òóðèçì – öå ïîäîðîæі, ÿêі ïåðåä-
áà÷àþòü ïåðåòèí äåðæàâíîãî êîðäîíó. Íàòîìіñòü âíóòðіøíіé òóðèçì ïå-
ðåäáà÷àє ïîїçäêè ëèøå â ìåæàõ âëàñíîї êðàїíè.

Çíà÷åííÿ òóðèçìó ÿê äëÿ îêðåìèõ êðàїí і ðåãіîíіâ, òàê і äëÿ ëþäñòâà
çàãàëîì íàäçâè÷àéíî âåëèêå òà ðіçíîìàíіòíå. Ïåðåäóñіì çàâäÿêè òóðèçìó
ëþäè ìîæóòü âіäïî÷èâàòè, îçäîðîâëþâàòèñÿ òà ëіêóâàòèñÿ. Äëÿ öüîãî іñíó-
þòü ñïåöіàëüíî îðãàíіçîâàíі ïîäîðîæі, ÿêі ðîçðàõîâàíі íà áóäü-ÿêèé âіê.

Òóðèçì ñïðèÿє ðîçâèòêó åêîíîìіêè ïåâíîãî ðåãіîíó àáî êðàїíè, îñêіëü-
êè âіí çàáåçïå÷óє äîõîäè, ÿêі îòðèìóє äåðæàâà çà ðàõóíîê âèòðàò òóðèñòіâ
ïіä ÷àñ ïîäîðîæåé. Ïîäåêóäè äîõîäè âіä òóðèçìó âіäіãðàþòü ïðîâіäíó ðîëü
ó ðîçâèòêó åêîíîìіêè êðàїíè. Òóðèçì íàäàє øèðîêі ìîæëèâîñòі ùîäî ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ íàñåëåííÿ, îñêіëüêè ñòâîðþє ðîáî÷і ìіñöÿ. Òèì ñàìèì ïіä-
âèùóєòüñÿ çàéíÿòіñòü íàñåëåííÿ. 

Òóðèçì òàêîæ ìàє îñâіòíє çíà÷åííÿ, àäæå âіí íàäàє ìîæëèâîñòі äëÿ
ðîçâèòêó âëàñíîї åðóäèöії, äëÿ ïîïîâíåííÿ і çàêðіïëåííÿ çíàíü ïðî îòî÷ó-
þ÷èé ñâіò. Çàâäÿêè òóðèçìó çìіöíþþòüñÿ äðóæíі âіäíîñèíè ìіæ ðіçíèìè
íàðîäàìè і êðàїíàìè. Äî òîãî æ òóðèçì ñòèìóëþє çáåðåæåííÿ êóëüòóðíîї
òà ïðèðîäíîї ñïàäùèíè, îñêіëüêè іíòåðåñ òóðèñòіâ äî іñòîðії òà êóëüòóðè
òèõ ÷è іíøèõ êðàїí íåðіäêî é ñêëàäàє ìåòó ïîäîðîæі òóðèñòіâ.

 Чинники розвитку туризму. Ðîçâèòîê òóðèçìó ïåðåäóñіì âèçíà÷àє
íàÿâíіñòü òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñіâ, à òàêîæ ïåâíèõ óìîâ, ùî çàáåçïå÷óþòü
їõ ïîâíîöіííå âèêîðèñòàííÿ òóðèñòàìè ïіä ÷àñ ïîäîðîæåé.

Òóðèñòè÷íі ðåñóðñè – öå ñóêóïíіñòü îá’єêòіâ, ÿâèù і ïîäіé áóäü-ÿêîãî
ïîõîäæåííÿ, ÿêі áåçïîñåðåäíüî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïîòðåá òóðèñòіâ.
Âëàñíå òóðèñòè÷íі ðåñóðñè, öå òå, çàðàäè ÷îãî çàçâè÷àé é çäіéñíþєòüñÿ
òóðèñòè÷íà ïîäîðîæ. Çà ïîõîäæåííÿì ðîçðіçíÿþòü ïðèðîäíі, àíòðîïîãåí-
íі (êóëüòóðíі) òà ïðèðîäíî-àíòðîïîãåííі òóðèñòè÷íі ðåñóðñè. Ïåðøà ãðóïà

§ 42.

ÒÓÐÈÇÌ
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âèíèêëà çàâäÿêè âèêëþ÷íî ïðèðîäі, äðóãà – çàâäÿêè çóñèëëÿì ëþäèíè, à
òðåòÿ є ðåçóëüòàòîì ñïіëüíîї ïðàöі ïðèðîäè і ëþäèíè.

Òóðèñòè÷íі ðåñóðñè çàçâè÷àé ðîçìіùåíі íà òåðèòîðії ïåâíîї êðàїíè і 
òîìó є ïåðåäóñіì її íàöіîíàëüíèì íàäáàííÿì. Îäíàê ÷àñòèíó òàêèõ ðåñóð-
ñіâ âèçíàíî óíіêàëüíèìè, âàæëèâèìè äëÿ âñüîãî ëþäñòâà. Ó òàêîìó ðàçі
âîíè âêëþ÷àþòüñÿ äî îñîáëèâîãî ïåðåëіêó Ñâіòîâîї ñïàäùèíè, ñêëàäåíîãî
ÞÍÅÑÊÎ – Îðãàíіçàöії Îá’єäíàíèõ Íàöіé ç ïèòàíü îñâіòè, íàóêè і êóëü-
òóðè. Ãîëîâíà ìåòà ñïèñêó Ñâіòîâîї ñïàäùèíè – çðîáèòè âіäîìèìè é çà-
õèñòèòè óíіêàëüíі ïðèðîäíі òà êóëüòóðíі îá’єêòè.

Національне надбання

Íà âіäìіíó âіä òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñіâ, óìîâè ðîçâèòêó òóðèçìó íå âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî äëÿ ïîòðåá òóðèñòіâ. Àëå óìîâè ïîìіòíî
âïëèâàþòü (ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî) íà âèêîðèñòàííÿ òóðèñòè÷íèõ ðå-
ñóðñіâ. Òîìó çíà÷åííÿ óìîâ ðîçâèòêó òóðèçìó íàäçâè÷àéíî âåëèêå. À ñàìі 
âîíè є ðіçíі: ïîëіòè÷íі, åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі, íàóêîâî-òåõíі÷íі, ãåîãðà-
ôі÷íі, êóëüòóðíî-іñòîðè÷íі.

Òàê, íàïðèêëàä, ñåðåä ïîëіòè÷íèõ óìîâ íàäçâè÷àéíî âåëèêå çíà÷åííÿ
âіäіãðàє ÷èííèê ìèðó, îñêіëüêè çà éîãî âіäñóòíîñòі òóðèçì íåìîæëèâèé.
Åêîíîìі÷íі óìîâè âèçíà÷àþòü ðîçâèòîê òóðèçìó, ïåðåäóñіì ÷åðåç ñòàí åêî-
íîìіêè і âіäïîâіäíî ðіâåíü æèòòÿ íàñåëåííÿ. ßêùî åêîíîìіêà ñëàáêà, à
ðіâåíü æèòòÿ íèçüêèé, òî é òóðèçì ðîçâèâàєòüñÿ ñëàáêî. Íàóêîâî-òåõíі÷íі
óìîâè ìîæóòü íàäàòè ïîòóæíèé ïîøòîâõ òóðèçìó ÷åðåç åôåêòèâíå âèêî-
ðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ іíòåðíåò-òåõíîëîãіé, ÷åðåç ñòâîðåííÿ ÿêіñíîї òóðèñòè÷-
íîї іíôðàñòðóêòóðè – øëÿõіâ ñïîëó÷åííÿ, çàñîáіâ ðîçìіùåííÿ, çàêëàäіâ

Один з об’єктів списку Світової спадщини ЮНЕСКО – собор Святої Софії 
(Софія Київська, або Софійський собор). Цей християнський собор у центрі 
Києва є пам’яткою української архітектури та монументального живопису ХІ–
ХVIII ст., однією з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі й однією з 
найголовніших християнських святинь Східної Європи (мал. 107). У «Повісті 
минулих літ» заснування Софійського собору значиться під 1037 роком. 

Мал. 107. Софія Київська – об’єкт списку Світової спадщини ЮНЕСКО



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 4 4

201

ðîçâàã òà іí. Ãåîãðàôі÷íі óìîâè òåæ ìîæóòü ñïðèÿòè àáî íàâïàêè ãàëü-
ìóâàòè ðîçâèòîê òóðèçìó ÷åðåç ñïðèÿòëèâèé ÷è íåñïðèÿòëèâèé êëіìàò,
âèãіäíå ÷è íåâèãіäíå ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ, íàÿâíіñòü ÷è âіäñóòíіñòü
ïðèâàáëèâèõ ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ òîùî. Êóëüòóðíî-іñòîðè÷íі óìîâè âèçíà-
÷àþòü âïëèâ íà ðîçâèòîê òóðèçìó ÷åðåç ïîäії â іñòîðè÷íîìó ìèíóëîìó
(êîëîíіçàöіÿ єâðîïåéöÿìè Àìåðèêè, çàñåëåííÿ Àâñòðàëії), ÷åðåç ñó÷àñíі
ðåëіãіéíі òðàäèöії òîùî.

 Розвиток туризму в Україні. Íàøà êðàїíà ìàє ðіçíîìàíіòíі é áàãàòі
òóðèñòè÷íі ðåñóðñè. Ñåðåä òàêèõ îñîáëèâå ìіñöå ïîñіäàþòü óíіêàëüíі, ùî
çàíåñåíі äî ïåðåëіêó Ñâіòîâîї ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ (ìàë. 108). Çàãàëîì їõ
ñіì – ÷îòèðè óêðàїíñüêі îá’єêòè ïîâíіñòþ çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ òåðèòîðії
Óêðàїíè. Іíøі òðè ïàì’ÿòêè ÷àñòêîâî ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîðії іíøèõ äåð-
æàâ. Äî òîãî æ Óêðàїíà ìàє âèãіäíå ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ, îñêіëüêè
÷åðåç її òåðèòîðіþ ïðîõîäÿòü âàæëèâі òðàíñïîðòíі êîðèäîðè. À ñïðèÿòëè-
âèé çàãàëîì êëіìàò òà ðіçíîìàíіòíіñòü ðåëüєôó, ïðèðîäíèõ çîí áåçóìîâíî
ïðèâåðòàþòü óâàãó òóðèñòіâ.

Ïîïóëÿðíіñòü Óêðàїíè â іíîçåìíèõ òóðèñòіâ є äîñèòü âåëèêîþ. Ó ïîòî÷-
íîìó ñòîëіòòі âîíà íàâіòü âõîäèëà ó ïðîâіäíó äåñÿòêó íàéïîïóëÿðíіøèõ
ñåðåä ìіæíàðîäíèõ òóðèñòіâ êðàїí ñâіòó. Ïðîòå ÷åðåç íåãàðàçäè åêîíîìі÷íîãî

Успенська Києво-Печерська лавра

Резиденція Буковинських митрополитів

Пункти геодезичної дуги Струве

Ансамбль історичного центру Львова

Мал. 108. Об’єкти  списку Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні
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òà ïîëіòè÷íîãî õàðàêòåðó ñüîãîäíі Óêðàїíà âòðàòèëà ÷àñòèíó òóðèñòè÷íîї
ïðèâàáëèâîñòі і, ÿê íàñëіäîê, îáñÿã â’їçíîãî òóðèñòè÷íîãî ïîòîêó ñêîðî-
òèâñÿ ïðèáëèçíî óäâі÷і. Ïîïðè öå ùîðі÷íî íàøà êðàїíà ìàє âіä 10 äî 12 ìëí
òóðèñòè÷íèõ âіäâіäóâàíü іíîçåìöÿìè.

Íàáàãàòî áіëüøå çäіéñíþþòü íàøі ñïіââіò÷èçíèêè òóðèñòè÷íèõ ïîäî-
ðîæåé çà êîðäîí – ïîíàä 20 ìëí. ×åðåç öå, îñòàííіìè ðîêàìè âèòðàòè
íàøèõ òóðèñòіâ çà êîðäîíîì ïåðåâèùóþòü äîõîäè âіä іíîçåìíèõ òóðèñòіâ.  

×åðåç óêàçàíі ïðè÷èíè çàçíàâ íåãàòèâíèõ çìіí і âíóòðіøíіé òóðèçì.
Äîíåäàâíà â ñåðåäèíі Óêðàїíè ùîðі÷íî çäіéñíþâàëîñÿ ïîíàä 40 ìëí ïîäî-
ðîæåé, òåïåð ìåíøå 30 ìëí. Çàâäÿêè âåëèêіé êіëüêîñòі ïîäîðîæåé, ÿêі
çäіéñíþþòü Óêðàїíîþ її æèòåëі, âíóòðіøíіé òóðèçì çàáåçïå÷óє áіëüøі äî-
õîäè ïîðіâíÿíî ç ìіæíàðîäíèì òóðèçìîì.

 Туристичні райони України. Òåðèòîðіÿ Óêðàїíè íåîäíîðіäíà ùîäî
ìîæëèâîñòåé ðîçâèòêó òóðèçìó. Ç îãëÿäó íà öå, ðîçðіçíÿþòü äåêіëüêà
òóðèñòè÷íèõ ðàéîíіâ, êîæåí ç ÿêèõ – öå òåðèòîðіÿ, ÿêà âîëîäіє ïåâíèìè
îçíàêàìè ïðèâàáëèâîñòі, çàáåçïå÷åíà òóðèñòè÷íîþ іíôðàñòðóêòóðîþ і ìàє 
ñâîї îñîáëèâîñòі îðãàíіçàöії òóðèçìó. Îñíîâîþ âèäіëåííÿ òóðèñòè÷íèõ ðà-
éîíіâ є ïåðåäóñіì òóðèñòè÷íі ðåñóðñè, ÿêèìè âîíà âîëîäіє і ÿêі âèçíà÷àþòü
òóðèñòè÷íó ñïåöіàëіçàöіþ ðàéîíó. Çàëåæíî âіä ñóêóïíîñòі ñïðèÿòëèâèõ
÷èííèêіâ ðîçâèòêó òóðèçìó ðàéîí ìàє ïåâíèé ïîêàçíèê òóðèñòè÷íîї ïðèâàá-
ëèâîñòі àáî, ÿê êàæóòü, ìàє ïåâíèé ðåéòèíã.

Îäíèì ç íàéïîøèðåíіøèõ âàðіàíòіâ òóðèñòè÷íîãî ðàéîíóâàííÿ є âè-
îêðåìëåííÿ ï’ÿòè ðàéîíіâ. Íàéâèùі ìîæëèâîñòі ðîçâèòêó òóðèçìó ìàє
Ïðè÷îðíîìîðñüêèé ðàéîí (òàáë. 1).

Òàáëèöÿ 1
 Òóðèñòè÷íі ðàéîíè Óêðàїíè

Рейтинг Туристичні райони Адміністративні 
області

Дуже
високий

Причорноморський АР Крим, Одеська, Миколаївська,
Херсонська

Високий Карпатсько-Подільський Закарпатська, Львівська, Івано-
Франківська, Чернівецька, Тернопільська,
Хмельницька, Вінницька

Середній Полісько-Столичний Волинська, Рівненська, Житомирська,
Київська, Чернігівська, Полтавська,
Черкаська

Дуже
низький 

Придніпровсько-
Донецький

Дніпропетровська, Запорізька,
Кіровоградська, Донецька, Луганська

Низький Харківський Харківська, Сумська

Г О ЛОВН Е
 Туризм – це подорож людей за межі середовища постійного проживання без

здійснення оплачуваної діяльності на термін від 24 годин до 1 року.
 Розрізняють міжнародний і внутрішній туризм.
 Значення туризму надзвичайно велике й різноманітне, а його розвиток визначається

наявністю туристичних ресурсів і сприятливих умов.
 Розвиток туризму в Україні відбувається за несприятливих економічних та полі-

тичних умов.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Визначте, чим туристична подорож може відрізнятися від звичайної поїздки в межах

вашого населеного пункту.
2. Назвіть чинники розвитку туризму.
3. Наведіть приклади туристичних ресурсів у вашому туристичному районі.
4. Поясніть, які сучасні особливості розвитку туризму в Україні.
5. Обґрунтуйте ступінь привабливості туристичного району вашого проживання.   

ÒÓÐÈÇÌ Ó ÑÂІÒІ

Що таке міжнародний туризм?
Що називають внутрішнім туризмом?

 Глобальні особливості туризму. Òóðèçì äàâíî ñòàâ ìàñîâèì ÿâè-
ùåì. Ùîðі÷íî ó ñâіòі çäіéñíþєòüñÿ 6–7 ìëðä òóðèñòè÷íèõ ïîїçäîê. Îäíàê
íà ìіæíàðîäíèé òóðèçì ïðèïàäàє ìåíøà ÷àñòêà – 1 ìëðä 186 ìëí ïðè-
áóòòіâ ó 2015 ð. Ïðè öüîìó є î÷åâèäíі ëіäåðè ùîäî ïðèáóòòіâ ìіæíàðîä-
íèõ òóðèñòіâ, ÿê-îò: Ôðàíöіÿ, ÑØÀ òà іí. (òàáë. 1).

Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè, ÿêі ñïîíóêàþòü ëþäåé ðóøàòè â ïîäîðîæ, є
ðîçâàãè і âіäïî÷èíîê. Êðіì òîãî, òóðèñòè ïîäîðîæóþòü, ùîá âіäâіäàòè
äðóçіâ і ðîäè÷іâ, à òàêîæ ç ðåëіãіéíèõ ìîòèâіâ і ç ìåòîþ ëіêóâàííÿ.

Áіëüøà ÷àñòêà ñâіòîâèõ òóðèñòè÷íèõ ïîòîêіâ – 5–6 ìëðä ïîїçäîê ùîðі÷-
íî çäіéñíþєòüñÿ òóðèñòàìè â ìåæàõ òåðèòîðії âëàñíèõ êðàїí. Òàê, ó Ôðàíöії
ìåøêàíöі êðàїíè îñòàííіì ÷àñîì ùîðîêó çäіéñíþþòü áëèçüêî 200   ìëí
âíóòðіøíіõ ïîäîðîæåé ïðè íàñåëåííі 66 ìëí îñіá. Íàòîìіñòü ó ÑØÀ, íà-
ñåëåííÿ ÿêèõ ìàéæå â 5 ðàçіâ áіëüøå, – 2 ìëðä 200 ìëí ïîäîðîæåé.

§ 43.

Òàáëèöÿ 1

Êðàїíè – ëіäåðè çà òóðèñòè÷íèìè ïðèáóòòÿìè é äîõîäàìè âіä òóðèçìó

Прибуття Доходи

Рейтинг Країна Прибуття,
млн Рейтинг Країна

Доходи,
млрд 

дол. США
1. Франція 85 1. США 204
2. США 78 2. Китай 114
3. Іспанія 68 3. Іспанія 56
4. Китай 57 4. Франція 46
5. Італія 51 5. Велика Британія 46
6. Туреччина 40 6. Таїланд 45
7. Німеччина 35 7. Італія 39
8. Велика Британія 34 8. Німеччина 37
9. Мексика 32 9. Гонконг 36

10. Росія 31 Макао 31
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Çàâäÿêè òóðèçìó ó 2015 ð. ó ñâіòі áóëî ñòâîðåíî áëèçüêî 284 ìëí ðîáî÷èõ
ìіñöü. Öå îçíà÷àє, ùî êîæíå 11-å ðîáî÷å ìіñöå ç’ÿâèëîñÿ çàâäÿêè ñàìå
òóðèçìó. Ó Ôðàíöії òóðèçì ñòâîðèâ áëèçüêî 3 ìëí ðîáî÷èõ ìіñöü, à ó ÑØÀ –
ïîíàä 14,5 ìëí. Â  Óêðàїíі òóðèçì çàáåçïå÷èâ 843 òèñ. ðîáî÷èõ ìіñöü.

Íà ñüîãîäíі ðі÷íі çàãàëüíі äîõîäè âіä òóðèçìó ó ñâіòі ñòàíîâëÿòü áëèçü-
êî 5 òðëí äîë. Ç íèõ çàâäÿêè ìіæíàðîäíîìó òóðèçìó íàäõîäèòü áëèçüêî
1,3 òðëí äîë. Àëå ùå áіëüøі äîõîäè çàáåçïå÷óє âíóòðіøíіé òóðèçì – 
3,4 òðëí äîë. ó 2015 ð.

Ñâіòîâèì ëіäåðîì çà íàäõîäæåííÿìè âіä òóðèçìó є ÑØÀ, ÿêі çàðîáèëè
â ìèíóëîìó 2015 ð.  996 ìëðä äîë. (ó ò. ÷. 204 ìëðä âіä ìіæíàðîäíîãî òó -
ðèçìó). Â Єâðîïі ëіäåðîì є Íіìå÷÷èíà – 354,5 ìëðä äîë. (ó ò. ÷. 37 ìëðä äîë.
âіä ìіæíàðîäíîãî òóðèçìó). Óêðàїíà ó 2015 ð. ñïðîìîãëàñÿ çàðîáèòè íà
òóðèçìі ìåíøå íіæ 6,5 ìëðä äîë. – 1,5 ìëðä äîë. âіä ìіæíàðîäíîãî òóðèç-
ìó і ìåíøå íіæ 3 ìëðä äîë. âіä âíóòðіøíüîãî òóðèçìó.

 Туристичні регіони світу. Ñâіò íåîäíîðіäíèé ùîäî ðîçâèòêó òóðèçìó
(ìàë. 109). Ðîçðіçíÿþòü ï’ÿòü òóðèñòè÷íèõ ðåãіîíіâ, ÿêі âіäðіçíÿþòüñÿ ðіâ-
íåì ðîçâèòêó òóðèçìó: Єâðîïà, Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêèé ðåãіîí, Àìåðèêà,
Àôðèêà, Áëèçüêèé Ñõіä. Êîæåí іç öèõ ðåãіîíіâ ïðåäñòàâëåíèé ãðóïîþ êðà-
їí. Íàéáіëüøó êіëüêіñòü êðàїí îá’єäíóє Єâðîïåéñüêèé ðåãіîí, ÿêèé íàëі÷óє
55 êðàїí. Äðóãå ìіñöå ïîñіäàє Àìåðèêà – 52 êðàїíè, òðåòє – Àôðèêà, ùî
âêëþ÷àє 50 êðàїí, ÷åòâåðòå ìіñöå íàëåæèòü ÀÒÐ – 47 êðàїí. Íàéìåíøèì
çà êіëüêіñòþ êðàїí (14) і çà ïëîùåþ ðåãіîíîì є Áëèçüêîñõіäíèé ðåãіîí.

Òóðèñòè âіäâіäóþòü êîæåí іç öèõ ðåãіîíіâ, àëå êіëüêіñòü ïîäîðîæóþ÷èõ
ïîìіòíî âіäðіçíÿєòüñÿ. І öå íå ïîâ’ÿçàíî ç êіëüêіñòþ êðàїí ó ðåãіîíі. Íà
ïîïóëÿðíіñòü ðåãіîíó âïëèâàþòü ðіçíі ÷èííèêè, çîêðåìà é ðіçíîìàíіòíіñòü

Мал. 109.  Головні напрямки світового туризму
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òà áàãàòñòâî òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñіâ. Îñîáëèâî ïðèâàáëþþòü òóðèñòіâ, ÿê
çàçíà÷àëîñü, óíіêàëüíі îá’єêòè, ïåðåäóñіì òàêі, ùî çàíåñåíі äî ïåðåëіêó
Ñâіòîâîї ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ.

Çàãàëîì íàëі÷óþòü 982 îá’єêòè, ÿêі âêëþ÷åíі äî Ñâіòîâîї ñïàäùèíè
ÞÍÅÑÊÎ. Ç íèõ 80 % (465 îá’єêòіâ) ìіñòÿòüñÿ ñàìå â Єâðîïі. Îñîáëèâî
âèðіçíÿєòüñÿ Єâðîïà ÷èñëåííèìè óíіêàëüíèìè êóëüòóðíèìè (àíòðîïîãåí-
íèìè) îá’єêòàìè, çà êіëüêіñòþ ÿêèõ їé íåìàє ðіâíèõ ñåðåä òóðèñòè÷íèõ
ðåãіîíіâ – 407 êóëüòóðíèõ îá’єêòіâ (53 %).

Íàéïîïóëÿðíіøîþ â ìіæíàðîäíèõ òóðèñòіâ  є Єâðîïà. Íà єâðîïåéñüêèé
ðåãіîí ïðèïàäàє áіëüøå ÿê ïîëîâèíà ñâіòîâîãî îáñÿãó іíîçåìíèõ òóðèñòіâ.
Âіí ç âåëèêèì âіäðèâîì âèïåðåäæàє Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêèé ðåãіîí,
ÿêîìó íàëåæèòü äðóãå ìіñöå. Òðåòє ìіñöå ïîñіäàє Àìåðèêà. Îñòàííі ìіñöÿ
ñåðåä ðåãіîíіâ ïîñіäàþòü Àôðèêà òà Áëèçüêèé Ñõіä.

Îäíàê ñëіä çàçíà÷èòè, ùî Єâðîïà, ÿê і Àìåðèêà, ïîñòóïîâî âòðà÷àє
ïîïóëÿðíіñòü, îñêіëüêè äåäàëі áіëüøó óâàãó ñåðåä òóðèñòіâ ïðèâåðòàþòü
êðàїíè іíøèõ ðåãіîíіâ, ïåðåäóñіì Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîãî ðåãіîíó.

Ïîäіáíà ñèòóàöіÿ é ç äîõîäàìè âіä ìіæíàðîäíîãî òóðèçìó (òàáë. 2). Áіëü-
øà їõ ÷àñòêà ïðèïàäàє íà Єâðîïó і Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêèé ðåãіîí. Òðåòє
ìіñöå ïîñіäàє Àìåðèêà, ÿêіé ïîìіòíî ïîñòóïàþòüñÿ Áëèçüêèé Ñõіä  і Àôðèêà.

Òàáëèöÿ 2

Òóðèñòè÷íі ïðèáóòòÿ і äîõîäè âіä ìіæíàðîäíîãî òóðèçìó

Туристичний регіон Туристичні прибуття, 
млн

Доходи від міжнародного
туризму, млрд дол. США

Європа 607,7 450,7

Азійсько-
Тихоокеанський регіон

279,2 418,3

Америка 192,6 303,7

Африка 53,5 33,1

Близький Схід  53,3 54,4

Світ 1,186 1,260

Г О ЛОВН Е
 Сучасний туризм – це масове явище.
 Більшість подорожей туристи здійснюють у межах території власних країн.
 Основними причинами туристичних подорожей є розваги, відпочинок і святкування.
 Розрізняють пʼять різних за рівнем розвитку туризму регіонів: Європа, Азійсько-Ти-

хоокеанський регіон, Америка, Африка, Близький Схід.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. З якою метою подорожують?
2. Назвіть найпопулярніші країни світу.
3. Які туристичні регіони отримують найбільше й найменше від  міжнародного туризму?
4. Поясніть перспективи розвитку туризму в Європі.
5. Визначте, у скільки разів кількість внутрішніх мандрівок перевищує кількість міжна-

родних подорожей.
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 розуміти роль науки й освіти в суспільстві;
 знати найвідоміші наукові центри, центри охорони здоров’я у світі та Україні;
 обґрунтовувати рівень розвитку освіти й науки, охорони здоров’я в окремих краї-

нах та Україні.

ÍÀÓÊÀ. ÎÑÂІÒÀ. ÎÕÎÐÎÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Якими результатами наукових досліджень вам доводилося користуватися?
Які є заклади освіти та охорони здоров’я у вашій області?

 Наукова діяльність – òâîð÷à äіÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíà íà îäåðæàííÿ
íîâèõ çíàíü і ïîøóê øëÿõіâ їõ çàñòîñóâàííÿ. Âàæëèâіñòü íàóêîâîї ïðàöі
є î÷åâèäíîþ. Àäæå âñå, ùî îòî÷óє íàñ, – ðå÷і, òåõíіêà, ïðåäìåòè ïîâñÿê-
äåííîãî âæèòêó, є ðåçóëüòàòîì íàóêîâèõ âèíàõîäіâ, ñóìëіííîї ïðàöі é
íàòõíåííÿ áàãàòüîõ ëþäåé.

Íàóêîâèé ïðàöіâíèê ïðîâàäèòü íàóêîâó (íàóêîâî-òåõíі÷íó) äіÿëüíіñòü
çäåáіëüøîãî â íàóêîâèõ óñòàíîâàõ òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ÿê äåð-
æàâíîї, òàê і ïðèâàòíîї ôîðì âëàñíîñòі.

Ó áіëüøîñòі ðîçâèíåíèõ êðàїí ñâіòó îñíîâíèìè öåíòðàìè ðîçâèòêó íà-
óêè є çàçâè÷àé óíіâåðñèòåòè (òàáë. 1). Íàéâіäîìіøі ç íèõ, íàïðèêëàä,
Ãàðâàðäñüêèé і Ñòåíôîðäñüêèé óíіâåðñèòåòè òà Ìàññà÷óñåòñüêèé òåõíîëî-
ãі÷íèé іíñòèòóò, ùî ó ÑØÀ. Ñâіòîâå іì’ÿ ìàþòü òàêîæ Êåìáðèäæñüêèé òà
Îêñôîðäñüêèé óíіâåðñèòåòè, ùî ó Âåëèêіé Áðèòàíії. Âіäîìèìè ùîäî íàó-
êîâèõ äîñëіäæåíü є òàêîæ Òîêіéñüêèé óíіâåðñèòåò (ßïîíіÿ) і Òîðîíòñüêèé
óíіâåðñèòåò (Êàíàäà) òîùî.

Â Óêðàїíі âіäîìі ñâîїìè íàóêîâèìè ðîçðîáêàìè Íàöіîíàëüíèé òåõíі÷-
íèé óíіâåðñèòåò Óêðàїíè «Êèїâñüêèé ïîëіòåõíі÷íèé іíñòèòóò», Êèїâñüêèé
íàöіîíàëüíèé óíіâåðñèòåò іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Õàðêіâñüêèé íàöіîíàëü-
íèé óíіâåðñèòåò іìåíі Â.Í. Êàðàçіíà, Íàöіîíàëüíèé óíіâåðñèòåò «Ëüâіâ-
ñüêà ïîëіòåõíіêà» òà іí. (òàáë. 2).

Âèùîþ íàóêîâîþ ñàìîâðÿäíîþ îðãàíіçàöієþ Óêðàїíè є Íàöіîíàëüíà
àêàäåìіÿ íàóê Óêðàїíè (ÍÀÍ Óêðàїíè), ùî çàñíîâàíà íà äåðæàâíіé âëàñ-
íîñòі і є äåðæàâíîþ îðãàíіçàöієþ, ñòâîðåíîþ ÿê íåïðèáóòêîâà äåðæàâíà
áþäæåòíà óñòàíîâà. ×èìàëî ñàìå àêàäåìі÷íèõ óñòàíîâ є òàêîæ öåíòðàìè 
íàóêîâèõ äîñëіäæåíü і ïіäãîòîâêè âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ íàóêîâèõ êàäðіâ
ó âіäïîâіäíèõ íàóêîâèõ ãàëóçÿõ. Ñåðåä òàêèõ, çîêðåìà, Іíñòèòóò ìàòåìàòè êè,
Іíñòèòóò àðõåîëîãії, Іíñòèòóò ãåîãðàôії, Іíñòèòóò ãіäðîáіîëîãії, Іíñòèòóò
ãåîëîãі÷íèõ íàóê, Іíñòèòóò óêðàїíñüêîї ìîâè òà іí.

§ 44.

ÍÀÓÊÎÂÀ ÄІßËÜÍІÑÒÜ. 
ÎÑÂІÒÀ. ÎÕÎÐÎÍÀ 
ÇÄÎÐÎÂ’ß
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Íåðіäêî íåïîäàëіê âіä óíіâåðñèòåòіâ àáî іíøîãî íàóêîâî-äîñëіäíîãî
öåíòðó ñòâîðþþòüñÿ òåõíîïîëіñè – îñîáëèâі ôîðìè ïðîñòîðîâîї îðãàíіçà-
öії íàóêîâèõ äîñëіäæåíü òà îñâіòè. Òåõíîïîëіñ çàçâè÷àé óÿâëÿє ñîáîþ
ìіñòî, ÿêå ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà ðîçðîáöі òà âïðîâàäæåííі ó âèðîáíèöòâî íîâèõ
ðîçðîáîê. Îñíîâíèì çàâäàííÿì òåõíîïîëіñіâ є íå âèðîáíèöòâî ìàòåðіàëü-
íèõ òîâàðіâ, à âèðîáíèöòâî òåõíîëîãіé, іíôîðìàöіéíèõ ðåñóðñіâ.

Íàéïåðøèì і îäíèì ç íàéâіäîìіøèõ òåõíîïîëіñіâ є Êðåìíієâà äîëèíà ó
ÑØÀ. Òóò âäàëîñÿ îá’єäíàòè äîñÿãíåííÿ óíіâåðñèòåòñüêîї íàóêè (Ñòåí-
ôîðäñüêîãî óíіâåðñèòåòó) і ôіðì, ÿêі âèðîáëÿþòü åëåêòðîííó òà àâіàêîñìі÷-
íó ïðîäóêöіþ. Êðåìíієâà äîëèíà – áàòüêіâùèíà âñåñâіòíüî âіäîìèõ êîì-
ïàíіé Intel, AMD, Oracle, Apple, Cisco, Yahoo!, eBay. Óñïіõ àìåðèêàíñüêîãî
òåõíîïîëіñó íàäèõíóâ іíøі êðàїíè, à ñàì âіí ñòàâ çðàçêîì äëÿ íàñëіäóâàí-
íÿ, íàâіòü ó íàçâі. Òàê, ìіñòî Áàíãàëîð â Іíäії íàçèâàþòü іíäіéñüêîþ
«Êðåìíієâîþ äîëèíîþ». Â ßïîíії âіäîìèé òåõíîïàðê íà î. Êþñþ – «Êðåì-
íієâèé îñòðіâ». Äàíіÿ ðàçîì іç Øâåöієþ ñòâîðèëà òåõíîïàðê «Ìåäèêîíîâà
äîëèíà». Ó Êèòàї òàêîæ є ñâîÿ «Êðåìíієâà äîëèíà».

Òàáëèöÿ 1

Ðåéòèíã íàéêðàùèõ óíіâåðñèòåòіâ ñâіòó: ñâіòîâèé Òîï-20

2016 2015 Назва навчального закладу Країна

1 1 Массачусетський технологічний інститут (MIT) США

2 3= Стенфордський університет США
3 2 Гарвардський університет США
4 3= Кембриджський університет Велика Британія

5 5 Каліфорнійський технологічний інститут США
6 6 Оксфордський університет Велика Британія
7 7 Університетський коледж Лондона Велика Британія
8 9 Федеральна вища технічна школа Цюріха Швейцарія

9 8 Імперський коледж Лондона Велика Британія
10 10 Чиказький університет США

11 11 Прінстонський університет США

12 12 Національний університет Сінгапуру (NUS) Сінгапур
13 13 Наньянський технологічний університет (NTU) Сінгапур

14 14 Федеральна політехнічна школа Лозанни (EPFL) Швейцарія

15 15 Єльський університет США

16 17 Корнельський університет США
17 16 Університет Джона Гопкінса США

18 18 Пенсільванський університет США

19 21 Единбурзький університет Велика Британія
20 22 Колумбійський університет США
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Òàáëèöÿ 2

Ðåéòèíã âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ: Òîï-20 Óêðàїíè

№ Навчальний заклад

1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут»

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

4 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

5 Національний університет «Львівська політехніка»

6 Національний гірничий університет

7 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

8 Національний університет «Києво-Могилянська академія»

9 Львівський національний університет імені Івана Франка

10 Національний університет біоресурсів і природокористування України

11 Дніпропетровський національний університет

12 Національна металургійна академія України

13 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

14 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»

15 Сумський державний університет

16 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

17 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

18 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

19 Національний авіаційний університет

20 Національний університет харчових технологій

Â Óêðàїíі íàóêîâі òà íàóêîâî-òåõíі÷íі ðîáîòè âèêîíóþòü 978 îðãàíіçà-
öіé, äå ïðàöþþòü ïîíàä 100 òèñ. îñіá. Äî äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè
íàëåæàòü ëèøå 44 % òàêèõ îðãàíіçàöіé. Іíøі – öå ïðèâàòíі ïіäïðèєìñòâà
òà çàêëàäè âèùîї îñâіòè. Çà îñòàííі 10 ðîêіâ ÷åðåç ñêëàäíó åêîíîìі÷íó
ñèòóàöіþ êіëüêіñòü îðãàíіçàöіé, ÿêі âèêîíóþòü íàóêîâî-äîñëіäíі ðîáîòè,
ñêîðîòèëàñÿ íà òðåòèíó. Íà æàëü, і ñüîãîäíі äåðæàâà íå ñïðîìîæíà íà-
ëåæíèì ÷èíîì ïіäòðèìóâàòè íàóêîâî-äîñëіäíі ðîáîòè. ×àñòêà ôіíàíñóâàí-
íÿ íàóêîâèõ ðîáіò çà áþäæåòíі êîøòè ó 2015 ð. ñòàíîâèëà ëèøå 35 %.
Іíøå – öå êîøòè âëàñíі, âіò÷èçíÿíèõ çàìîâíèêіâ, à òàêîæ êîøòè іíîçåì-
íèõ äæåðåë.

Ïîïðè íåïðîñòі óìîâè ïðàöі íàóêîâöіâ ó êðàїíі òðèâàє ïіäãîòîâêà íàó-
êîâèõ êàäðіâ. Â Óêðàїíі òàêó ïіäãîòîâêó çäіéñíþþòü 490 çàêëàäіâ, ó òîìó
÷èñëі 256 íàóêîâèõ óñòàíîâ і 234 âèùі íàâ÷àëüíі çàêëàäè. Îñíîâíèì íà-
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óêîâèì öåíòðîì є Êèїâ, ó ÿêîìó ó÷åíèõ ãîòóþòü 222 çàêëàäè. Ïîìіòíî
òàêîæ âèðіçíÿєòüñÿ ñåðåä іíøèõ Õàðêіâñüêà îáëàñòü, äå ïіäãîòîâêó íàóêî-
âèõ êàäðіâ çäіéñíþþòü 64 çàêëàäè і Ëüâіâñüêà – 33 çàêëàäè. 

Îñâіòà – öå öіëåñïðÿìîâàíà ïіçíàâàëüíà äіÿëüíіñòü ëþäåé ç îòðèìàííÿ
çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê àáî ùîäî їõíüîãî âäîñêîíàëåííÿ. Ñàìå îñâіòà ãîòóє
íîâі ïîêîëіííÿ äëÿ æèòòÿ, äëÿ âèðіøåííÿ åêîíîìі÷íèõ, ñîöіàëüíèõ,
êóëüòóðíèõ ïðîáëåì, ùî ïîñòàþòü ïåðåä ëþäñòâîì. Äî òîãî æ îñâіòà çàáåç-
ïå÷óє âñі ãàëóçі ãîñïîäàðñòâà êàäðàìè.

Â Óêðàїíі ïåðøîþ ëàíêîþ îñâіòè є äîøêіëüíà îñâіòà, ñïðÿìîâàíà íà
íàäàííÿ âñåáі÷íîї äîïîìîãè ñіì’ÿì ó ðîçâèòêó, âèõîâàííі é íàâ÷àííі äè-
òèíè. Íèíі òàêà äîïîìîãà íàäàєòüñÿ â ìàéæå 15 òèñ. äîøêіëüíèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ, çîêðåìà ÿñëàõ, äèòÿ÷èõ ñàäêàõ і ÿñëàõ-ñàäêàõ.

Íàñòóïíèìè ëàíêàìè є øêіëüíà, ïîçàøêіëüíà, ïðîôåñіéíî-òåõíі÷íà  é
âèùà îñâіòà. Öåíòðàëüíå ìіñöå â ñèñòåìі îñâіòè íàëåæèòü øêіëüíіé îñâіòі.
Ñàìå òîìó îñíîâíèé âèä íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ â Óêðàїíі – öå çàãàëüíîîñ-
âіòíі íàâ÷àëüíі çàêëàäè. Їõíÿ êіëüêіñòü ïåðåâèùóє 17 òèñ. çàêëàäіâ, ç
ÿêèõ ïîíàä 11 òèñ. ðîçòàøîâàíі â ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі. Íàéáіëüøå çàãàëü-
íîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ íàëі÷óþòü ó Ëüâіâñüêіé, Äíіïðîïåòðîâ-
ñüêіé òà Êèїâñüêіé îáëàñòÿõ, à òàêîæ ó ì. Êèїâ. Îñòàííіìè ðîêàìè çðîñòàє
êіëüêіñòü çàãàëüíîîñâіòíіõ çàêëàäіâ íåäåðæàâíîї ôîðìè âëàñíîñòі, çîêðå-
ìà çàêëàäіâ íîâîãî òèïó – ãіìíàçіé, ëіöåїâ, êîëåãіóìіâ.

Ïîçàøêіëüíà îñâіòà ñïðÿìîâàíà íà ðîçâèòîê íàõèëіâ і çäіáíîñòåé äіòåé
ó ðіçíèõ ñôåðàõ äіÿëüíîñòі, çîêðåìà íàóöі, òåõíіöі, êóëüòóðі, ìèñòåöòâі.
Âîíà ñïðèÿє ñàìîâäîñêîíàëåííþ îñîáèñòîñòі, ïðîôåñіéíîìó ñàìîâèçíà÷åí-
íþ і ïіäãîòîâöі äî æèòòÿ. Äî çàêëàäіâ ïîçàøêіëüíîї îñâіòè íàëåæàòü ìàëі
àêàäåìії íàóê ó÷íіâñüêîї ìîëîäі, ìóçè÷íі é õóäîæíі øêîëè, ñòàíöії þíèõ
òåõíіêіâ і þíèõ òóðèñòіâ òîùî. 

Ïðîôåñіéíî-òåõíі÷íà îñâіòà â Óêðàїíі, íåçâàæàþ÷è íà íåïðîñòèé ÷àñ,
ìàє ïîïèò ñåðåä ìîëîäі, ùî öіêàâèòüñÿ ðîáіòíè÷èìè ïðîôåñіÿìè. Äî ïðî-
ôåñіéíî-òåõíі÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ (ÏÒÍÇ) íàëåæàòü ïðîôåñіéíî-òåõ-
íі÷íі ó÷èëèùà, õóäîæíі ïðîôåñіéíî-òåõíі÷íі ó÷èëèùà, öåíòðè ïðîôå-
ñіéíî-òåõíі÷íîї îñâіòè òà іí. Òóò ìîëîäü âіêîì âіä 15 äî 18 ðîêіâ ðàçîì ç
ïðîôåñієþ çäîáóâàє і çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâіòó. Êâàëіôіêàöіþ «êâàëіôіêî-
âàíèé ðîáіòíèê» ìîëîäі ëþäè ìîæóòü çäîáóòè â ÏÒÍÇ é ïіñëÿ îòðèìàííÿ
ïîâíîї çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè.  Çàãàëîì â Óêðàїíі 798 ÏÒÍÇ, ÿêі âіäíîñ-
íî ðіâíîìіðíî ðîçïîäіëåíі ïî òåðèòîðії êðàїíè. Íàéáіëüøå òàêèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäіâ ó Ëüâіâñüêіé, Äíіïðîïåòðîâñüêіé òà Õàðêіâñüêіé îáëàñòÿõ.

Âèùó îñâіòó ïðåäñòàâëåíî ìåðåæåþ çàêëàäіâ, ÿêі âіäðіçíÿþòüñÿ çà
ôîð ìàìè âëàñíîñòі, ôîðìàìè íàâ÷àííÿ, ãàëóçÿìè çíàíü і îñâіòíüî-êâàëіôі-
êàöіéíèìè ðіâíÿìè (ìîëîäøèé ñïåöіàëіñò, áàêàëàâð, ñïåöіàëіñò, ìàãіñòð).
Âèùà îñâіòà ïîñòóïîâî âõîäèòü ó ìіæíàðîäíó ñèñòåìó îñâіòè.

Â Óêðàїíі ïîíàä 650 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ (ÂÍÇ), ó ÿêèõ íàâ÷à-
þòüñÿ ïîíàä 1,5 ìëí ñòóäåíòіâ. Íàéïîøèðåíіøèì є êîëåäæі, ÿêèõ íàëі÷ó-
þòü 218. Êðіì íèõ, â Óêðàїíі є 185 óíіâåðñèòåòіâ, 83 ó÷èëèùà, 63 іíñòèòóòè,
56 òåõíіêóìіâ, 53 àêàäåìії і îäíà êîíñåðâàòîðіÿ. Íàéáàãàòøі íà ÂÍÇ Êèїâ
òà Êèїâñüêà îáëàñòü, äå çàãàëîì 47 ÂÍÇ, ó ÿêèõ íàâ÷àєòüñÿ áëèçüêî 28 òèñ.
ñòóäåíòіâ. Õàðêіâñüêà îáëàñòü ìàє 32 (ïîíàä 19 òèñ. ñòóäåíòіâ), à Äíіïðî-
ïåòðîâñüêà – 29 ÂÍÇ (ïîíàä 20 òèñ. ñòóäåíòіâ).
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Національне надбання

Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ – äіÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïíîãî
ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. Îõîïëþє ëіêóâàëüíі, ëіêóâàëüíî-
ïðîôіëàêòè÷íі, ñàíіòàðíî-ïðîòèåïіäåìі÷íі  é іíøі óñòàíîâè, ðіçíі âèäè
âіäïî÷èíêó é ôіçè÷íîї êóëüòóðè. 

Îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè ðîçâèòêó ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ є êіëü-
êіñòü ëіêàðíÿíèõ çàêëàäіâ, êіëüêіñòü ëіêàðíÿíèõ ëіæîê, êіëüêіñòü ëіêàðіâ
óñіõ ñïåöіàëüíîñòåé, êіëüêіñòü ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó. Â Óêðàїíі
íàëі÷óþòü áëèçüêî 2 òèñ. ëіêàðíÿíèõ çàêëàäіâ, ó ÿêèõ ïîíàä 330 òèñ. ëі-
êàðíÿíèõ ëіæîê і ïðàöþє ïîíàä 186 òèñ. ëіêàðіâ óñіõ ñïåöіàëüíîñòåé і
ïîíàä 370 òèñ. ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó. Íàéêðàùå çàáåçïå÷åíі
ëіêàðíÿíèìè çàêëàäàìè òà ëіêàðÿìè ñòîëèöÿ і Êèїâñüêà îáëàñòü, à òàêîæ
Äíіïðîïåòðîâñüêà, Ëüâіâñüêà, Õàðêіâñüêà, Îäåñüêà îáëàñòі.

Ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі îñíîâíèìè ìåäè÷íèìè  çàêëàäàìè є ôåëüäøåð-
ñüêî-àêóøåðñüêі ïóíêòè. Ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ є áðàê ó çíà÷íіé ÷àñòèíі
ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ áóäü-ÿêèõ ìåäè÷íèõ çàêëàäіâ.

Çìіöíåííþ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ ñëóãóє òàêîæ ìåðåæà ñàíàòîðíî-êóðîðò-
íèõ çàêëàäіâ, ñåðåä ÿêèõ ñàíàòîðії, ïàíñіîíàòè ç ëіêóâàííÿì, ñàíàòîðії-
ïðîôіëàêòîðії, áóäèíêè âіäïî÷èíêó òîùî. Çà êіëüêіñòþ òàêèõ çàêëàäіâ
âèðіçíÿþòüñÿ ïåðåäóñіì Ëüâіâñüêà, Îäåñüêà, Çàêàðïàòñüêà îáëàñòі.

Îðãàíіçàöіÿ îõîðîíè âіäðіçíÿєòüñÿ â êîæíіé îêðåìіé êðàїíі. Âîäíî÷àñ є
îðãàíіçàöіÿ, ùî îïіêóєòüñÿ ïðîáëåìàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ óñіõ
êðàїí ñâіòó. Öå Âñåñâіòíÿ îðãàíіçàöіÿ çäîðîâ’ÿ (ÂÎÎÇ). Âîíà îá’єäíóє 194
êðàїíè, ñåðåä ÿêèõ і Óêðàїíà.

Г О ЛОВН Е
 Наукова діяльність – творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та

пошук шляхів їх застосування.
 Освіта – цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та

навичок або щодо їх вдосконалення.
 Охорона здоров’я – діяльність, спрямована на забезпечення доступного медичного

обслуговування населення.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Назвіть основні ланки освіти в Україні.
2. Наведіть приклади закладів дошкільної та професійно-технічної освіти.
3. Визначте проблеми наукової діяльності та охорони здоровʼя в Україні.
4. Розкрийте роль науки й освіти в суспільстві. 
5. Поясніть призначення технополісів.

В Україні девʼять вищих навчальних закладів, заснованих з 16 по кінець 
19 століття, які і дотепер успішно щороку випускають десятки тисяч фахівців.
Один з найстаріших навчальних закладів Європи і найстаріший в Україні –
Національний університет «Острозька академія». Заснована у 1576 році. 
На той час академія була надзвичайно прогресивною: там вивчали 5 інозем-
них мов та більше 10 дисциплін. При академії була потужна друкарня, саме 
там видали греко-слов’янський «Буквар» – перший український підручник 
(1578) та першу повну слов’яномовну «Острозьку Біблію»(1581).
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 розрізняти поняття «кредит», «фінансовий центр»,  «офшор», «аутсорсинг»;
 знати, які є найбільші міжнародні фінансові центри, країни-офшори, країни – ліде-

ри на ринку програмного забезпечення, аутсорсингових послуг;
 розуміти взаємозв’язок між рівнем розвитку господарства і обсягом фінансових

послуг у країні; 
 пояснювати особливості розміщення аутсорсингу в світі, прискорений розвиток 

аутсорсингу інформаційних технологій в Україні.

ÔІÍÀÍÑÎÂÀ ÄІßËÜÍІÑÒÜ

Для чого існують банки.
Приклади фінансових установ у вашому населеному пункті або регіоні.

 Фінансові послуги. Íèíі öå îäèí ç íàéâàæëèâіøèõ ñåêòîðіâ ñâіòîâîї
åêîíîìіêè, ùî øâèäêî ðîçâèâàєòüñÿ. Ôіíàíñè – öå ðóõ ãðîøîâèõ äîõîäіâ.
Ãðîøі є îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ іñíóâàííÿ ôіíàíñіâ. Îñíîâíèé ñåíñ ôіíàí-
ñîâèõ ïîñëóã – çàáåçïå÷åííÿ çà äîïîìîãîþ ôіíàíñîâîãî ïîñåðåäíèöòâà 
îáñëóãîâóâàííÿ ðóõó ãðîøåé ç ìåòîþ îòðèìàòè äîõіä. Ïðîòå ôіíàíñîâі
âіäíîñèíè ñòîñóþòüñÿ òàêîæ і ìàéíîâèõ âіäíîñèí. Öå íå òіëüêè ãðîøîâі
âіäíîñèíè, à é âіäíîñèíè âëàñíîñòі.

Ôіíàíñîâі ïîñëóãè – öå âіäíîñíî ìîëîäà ãàëóçü ñâіòîâèõ åêîíîìі÷íèõ
âіäíîñèí. Ìіæíàðîäíèé ðèíîê ôіíàíñîâèõ ïîñëóã îõîïëþє áàíêіâñüêó,
ñòðàõîâó ñôåðó òà îïåðàöії іç öіííèìè ïàïåðàìè (àêöії, îáëіãàöії òîùî).

Історія географії

Ôіíàíñè é ôіíàíñîâà ñèñòåìà áóäü-ÿêîї êðàїíè ÷àñòî âèçíà÷àþòüñÿ ÿê
«êðîâîíîñíà ñèñòåìà» åêîíîìіêè, ùî çàáåçïå÷óє ðóõ ãðîøîâèõ ïîòîêіâ.
Âîíè є îñíîâîþ, íà ÿêіé áóäóєòüñÿ äîáðîáóò ñóñïіëüñòâà. Òîìó äëÿ ðîçâèò êó

у р

§ 45.

Термін «фінанси» (від лат. financia) означає платіж. У значенні «грошовий 
платіж» його почали широко вживати в ХІІІ–XV ст. в Італії, міста якої були на
той час великими центрами торгівлі, грошових розрахунків і банківської 
справи. У наступні століття термін «фінанси» набув міжнародного поширення
і став вживатися як поняття, пов’язане із системою грошових відносин.
Становлення фінансових відносин відбувалося одночасно з розвитком ринко-
вих (товарно-грошових) відносин. Також фінансові послуги були пов’язані з 
потребою обслуговування державою економічного та культурного життя гро-
мадян, утриманням армії, охорони здоров’я, освіти, пенсійного забезпечення,
управлінського апарату тощо.

ÔІÍÀÍÑÎÂÀ ÄІßËÜÍІÑÒÜ. 
ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÅ 
ÏÐÎÃÐÀÌÓÂÀÍÍß
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åêîíîìі÷íîї ñèñòåìè ïîòðіáíà âіäïîâіäíà ôіíàíñîâà ñèñòåìà, ÿêà áóäå çà-
áåçïå÷óâàòè ïåðåìіùåííÿ êàïіòàëó ó âіäïîâіäíі ãàëóçі åêîíîìіêè. Ó ðîçâè-
íóòîìó ñóñïіëüñòâі ôіíàíñîâі ïîñëóãè âіäіãðàþòü íå ìåíøó ðîëü, íіæ âè-
ðîáíèöòâî, òîìó ùî çàáåçïå÷óþòü éîãî ôіíàíñîâî-êðåäèòíèì, ñòðàõîâèì,
іíôîðìàöіéíèì і áóõãàëòåðñüêèì îáñëóãîâóâàííÿì.

Âëàñíå ñèñòåìà ôіíàíñîâèõ âіäíîñèí âêëþ÷àє â ñåáå:
ãðîøîâі âіäíîñèíè, ùî ñêëàäàþòüñÿ ìіæ îêðåìèìè ïіäïðèєìñòâàìè

(ïëàòåæі çà ñèðîâèíó àáî ïðîäóêöіþ);
ãðîøîâі âіäíîñèíè, ùî ñêëàäàþòüñÿ ìіæ äåðæàâîþ і ïіäïðèєìñòâàìè 

(ïëàòåæі äî äåðæàâíîãî áþäæåòó òà âіäðàõóâàííÿ â ðіçíі ôîíäè);
ãðîøîâі âіäíîñèíè ìіæ ïіäïðèєìñòâàìè é áàíêіâñüêîþ ñèñòåìîþ

(îòðèìàííÿ і ïîãàøåííÿ êðåäèòіâ);
ãðîøîâі âіäíîñèíè, ùî ñêëàäàþòüñÿ âñåðåäèíі ïіäïðèєìñòâ (îïëàòè

ïðàöі ðîáіòíèêàì);
ãðîøîâі âіäíîñèíè ìіæ äåðæàâîþ і íàñåëåííÿì (ñóáñèäії, ñòèïåíäії,

ïåíñії òîùî).
Îòæå, ñóá’єêòàìè ôіíàíñîâèõ âіäíîñèí є äåðæàâà, ïіäïðèєìñòâà, îðãà-

íіçàöії òà ïðàöіâíèêè ïіäïðèєìñòâ, ãðîìàäÿíè.
Ïðèêëàäàìè ôіíàíñîâèõ ïîñëóã є: êðåäèòóâàííÿ, çàëó÷åííÿ êîøòіâ іç

çîáîâ’ÿçàííÿì їõ ïîâåðíóòè, ïåðåêàç ãðîøåé, âèïóñê ïëàòіæíèõ êàðòîê,
äîðîæíіõ ÷åêіâ і їõ îáñëóãîâóâàííÿ, äіÿëüíіñòü ç îáìіíó âàëþò, ïîñëóãè ó
ñôåðі ñòðàõóâàííÿ òà íàêîïè÷óâàëüíîãî ïåíñіéíîãî çàáåçïå÷åííÿ, òîðãіâëÿ
öіííèìè ïàïåðàìè òîùî.

Îðãàíіçàöії, ùî íàäàþòü ôіíàíñîâі ïîñëóãè, – öå áàíêè, ñòðàõîâі, ëі-
çèíãîâі, áðîêåðñüêі òà іíøі êîìïàíії. Òîìó ñåðåä ôіíàíñîâèõ ïîñëóã âèäі-
ëÿþòü: áàíêіâñüêі òà ñòðàõîâі ïîñëóãè, ïîñëóãè íà ðèíêó öіííèõ ïàïåðіâ
(àêöії òà îáëіãàöії), ïîñëóãè çà äîãîâîðîì ëіçèíãó (äîâãîñòðîêîâà îðåíäà
ìàøèí і îáëàäíàííÿ, íàäàííÿ îáëàäíàííÿ íàïðîêàò), à òàêîæ ïîñëóãè,
ÿêі íàäàþòüñÿ ôіíàíñîâèìè îðãàíіçàöіÿìè іç çàëó÷åííÿì і ðîçìіùåííÿì
ãðîøîâèõ êîøòіâ ãðîìàäÿí òà ïіäïðèєìñòâ àáî óñòàíîâ.

Íàéïîøèðåíіøèìè є áàíêіâñüêі ïîñëóãè. Áàíêè є íåâіä’єìíîþ ñêëàäî-
âîþ ñó÷àñíîї ðèíêîâîї åêîíîìіêè. Âîíè áåðóòü ó÷àñòü ó ôіíàíñóâàííі âñіõ
ãàëóçåé âèðîáíèöòâà, âèïóñêàþòü â îáіã ãðîøі, ïðàöþþòü іç öіííèìè ïàïå-
ðàìè, íàäàþòü ôіíàíñîâі ïîñëóãè íàñåëåííþ. Ñó÷àñíèé áàíê ïðîïîíóє
ñâîїì êëієíòàì: êðåäèòíі (ëіçèíã, îïåðàöії ç ïëàñòèêîâèìè êðåäèòíèìè
êàðòêàìè); ãàðàíòіéíі (âèäà÷à áàíêîì ãàðàíòіé, âåêñåëіâ); ïîñåðåäíèöüêі
(àãåíòñüêі, äîâіð÷і) é êîíñóëüòàöіéíі òà іíôîðìàöіéíі ïîñëóãè.

Îäíó ç íàéâàæëèâіøèõ ðîëåé ó ñòèìóëþâàííі ñó÷àñíîї åêîíîìіêè âіäі-
ãðàє áàíêіâñüêèé êðåäèò ÿê ãîëîâíå äæåðåëî çàáåçïå÷åííÿ ãðîøèìà ãîñ-
ïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ðіçíèõ ïіäïðèєìñòâ. Íåçâàæàþ÷è íàâіòü íà êðèçîâі
ÿâèùà, ùî ÷àñ âіä ÷àñó âèíèêàþòü â åêîíîìі÷íèõ ñèñòåìàõ, êðåäèòíі îïå-
ðàöії çàëèøàþòüñÿ ãîëîâíèì âèäîì äіÿëüíîñòі êîìåðöіéíèõ áàíêіâ, ó 
ÿêèé âêëàäàєòüñÿ ïåðåâàæíà áіëüøіñòü çàëó÷åíèõ áàíêàìè ðåñóðñіâ.

Óçàãàëі, êðåäèò – öå ïîçèêà, ÿêà íàäàєòüñÿ íà óìîâàõ ïîâåðíåííÿ іç
ñïëàòîþ âіäñîòêіâ çà її êîðèñòóâàííÿ. Â óìîâàõ ðèíêó ðîçðіçíÿþòü áàíêіâ-
ñüêèé, êîìåðöіéíèé, іïîòå÷íèé, ïîäàòêîâèé, ñïîæèâ÷èé (òîâàðíèé), äåð-
æàâíèé і ìіæíàðîäíèé êðåäèòè. Êðåäèò ìîæå íàäàâàòèñÿ ÿê ó ãðîøîâіé,
òàê і íàòóðàëüíіé (ðå÷îâіé) ôîðìі.
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Áàíêіâñüêèé êðåäèò – öå ãðîøîâà ïîçèêà, ùî íàäàєòüñÿ áàíêàìè òà
іíøèìè êðåäèòíèìè óñòàíîâàìè ïіäïðèєìñòâàì і ïіäïðèєìöÿì. Íà ñüî-
ãîäíі öå íàéïîøèðåíіøà ôîðìà êðåäèòó.

Îêðåìèì âèäîì ôіíàíñîâèõ ïîñëóã є ñòðàõîâі ïîñëóãè, ùî íàäàþòüñÿ
ñòðàõîâèìè êîìïàíіÿìè. Öі ïîñëóãè ïîâ’ÿçàíі іç çàõèñòîì ìàéíîâèõ òà
îñîáèñòèõ іíòåðåñіâ êëієíòіâ і ïðîïîíóþòüñÿ їì çà ïåâíó ïëàòó.

Òàêîæ äî ôіíàíñîâèõ âіäíîñÿòüñÿ áіðæîâі ïîñëóãè. Áіðæà ÿâëÿє ñîáîþ
îð ãàíіçîâàíèé îïòîâèé ðèíîê і є âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ ðèíêîâîї іíôðàñòðóê-
òóðè. Âîíà õàðàêòåðèçóє çàãàëüíèé ñòàí åêîíîìіêè ÷åðåç іíäèêàòîðè –
áіðæîâі êóðñè (ðèíêîâі öіíè). Çà òèïîì áіðæîâîãî òîâàðó ðîçðіçíÿþòü òî-
âàðíі, ôîíäîâі (öіííі ïàïåðè) òà âàëþòíі áіðæі. Їõ ãîëîâíå çàâäàííÿ – âïî-
ðÿäêóâàííÿ ðèíêіâ ñèðîâèíè, êàïіòàëó і âàëþòè.

 Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Çà îñòàííі
äåñÿ òèëіòòÿ ñòðóêòóðà ñâіòîâèõ ôіíàíñîâèõ ïîñëóã çàçíàëà çíà÷íèõ òåõíî-
ëîãі÷íèõ і ñòðóêòóðíèõ çìіí. Öå çíà÷íîþ ìіðîþ ïîâ’ÿçàíî ç ïðîöåñàìè
ãëîáàëіçàöії, êîëè êîðäîíè äåðæàâ óæå íå ìàþòü êëþ÷îâîãî çíà÷åííÿ äëÿ
ðóõó ôіíàíñіâ. Ôіíàíñîâèé êàïіòàë ìîæå áåç îáìåæåíü ïåðåìіùóâàòèñÿ ç
íàöіîíàëüíîãî íà ñâіòîâèé ôіíàíñîâèé ðèíîê, і íàâïàêè. Âëàñíå, ïðîöåñ
ãëîáàëіçàöії ðèíêó ôіíàíñîâèõ ïîñëóã ïî÷àâñÿ ùå ó 80-òі ðîêè ÕÕ ñò. Öå
çóìîâèëî ïîñèëåííÿ ôіíàíñîâîї іíòåãðàöії, çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі îá’єä íàíü
і ïîãëèíàíü ôіíàíñîâèõ óñòàíîâ, çìåíøåííÿ ðîëі íàöіîíàëüíèõ áàð’є ðіâ.
Óñå öå ñïðè÷èíþє çðîñòàííÿ êîíêóðåíöії íà ðèíêó ôіíàíñîâèõ ïîñëóã,
ñïðèÿє їõíüîìó ðîçâèòêó, ðîçøèðåííþ àñîðòèìåíòó, çíèæåííþ âàðòîñòі,
ïіäâèùåííþ òåìïіâ åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ êðàїí.

Ïðè öüîìó âіäáóâàєòüñÿ ãåîãðàôі÷íà çìіíà ôіíàíñîâèõ ïîòîêіâ ìіæ ðå-
ãіîíàìè òà êðàїíàìè ñâіòó. Ôіíàíñîâі óñòàíîâè âіäêðèâàþòü ñâîї ôіëії ó
âåëèêèõ ôіíàíñîâèõ öåíòðàõ, ó ÿêèõ çîñåðåäæóþòüñÿ áàíêè é іíøі ôіíàí-
ñîâі îðãàíіçàöії, ùî çäіéñíþþòü ìіæíàðîäíі âàëþòíі, êðåäèòíі òà ôіíàíñîâі
äії, îïåðàöії іç öіííèìè ïàïåðàìè, äîðîãîöіííèìè ìåòàëàìè òîùî.

Îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ ñâіòîâèõ ôіíàíñîâèõ öåíòðіâ є äіÿëüíіñòü âåëèêèõ
áàíêіâ, ùî çîñåðåäæåíі â Ëîíäîíі, Íüþ-Éîðêó, Ñÿíãàíі (Ãîíêîíçі), Öþðіõó,
Ñåóëі, Ñіíãàïóðі, Òîêіî òà іíøèõ âåëèêèõ ìіñòàõ (ìàë. 110). Ðåéòèíã ôі-
íàíñîâèõ öåíòðіâ ñêëàäàþòü çà ïîêàçíèêàìè â ï’ÿòè ñôåðàõ: äіëîâå ñåðåäî âè-
ùå, ðîçâèòîê ôіíàíñîâîãî ñåêòîðó, іíôðàñòðóêòóðà, ëþäñüêèé êàïіòàë і ðåãіî-
íàëüíі ÷èííèêè. Êðіì òîãî, âðàõîâóєòüñÿ òàêîæ îïèòóâàííÿ ôіíàíñèñòіâ.

Мал. 110.  Рейтинг світових фінансових центрів
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Òîêіéñüêèé і Íüþ-Éîðêñüêèé ñâіòîâі ôіíàíñîâі öåíòðè іñòîðè÷íî ñêëà-
ëèñÿ ÿê óíіâåðñàëüíі öåíòðè, òèì÷àñîì ÿê іíøі âіäðіçíÿþòüñÿ ñïåöіàëіçà-
öієþ. Ëîíäîí ïîâ’ÿçàíèé íàñàìïåðåä ç ðèíêàìè єâðîâàëþòíèõ îïåðàöіé,
öіííèõ ïàïåðіâ, çîëîòà. Öþðіõ íàäàє ïåðåâàãó íàäіéíèì âàðіàíòàì іíâåñòè-
öіé і є âàæëèâèì ðèíêîì çîëîòà. Ëþêñåìáóðã âèðіçíÿєòüñÿ ñâîєþ ôîíäîâîþ
áіðæîþ і ÿê öåíòð äîâãîñòðîêîâèõ іíâåñòèöіé. Ñіíãàïóð ãðàє ðîëü ãîëîâíîãî
ðèíêó öіííèõ ïàïåðіâ Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîãî ðåãіîíó.

 Країни-офшори. Îôøîð (âіä àíãë. offshore – «ïîçà áåðåãîì», «ïîçà
ìåæàìè») – öå îäèí ç íàéâіäîìіøèõ ìåòîäіâ ïîäàòêîâîãî ïëàíóâàííÿ.
Îñíîâîþ öüîãî ìåòîäó є òå, ùî çàêîíîäàâñòâî äåÿêèõ êðàїí ÷àñòêîâî àáî 
ïîâíіñòþ çâіëüíÿє âіä îïîäàòêóâàííÿ êîìïàíії, ùî íàëåæàòü іíîçåìíèì
îñîáàì. Òàêі êîìïàíії íå âåäóòü ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ó êðàїíі ñâîєї 
ðåєñòðàöії, à âëàñíèêè îôøîðіâ – ïðåäñòàâíèêè іíøèõ êðàїí.

Історія географії 

Ó íàø ÷àñ òåðìіí «îôøîð» ç’ÿâèâñÿ â çàñîáàõ ìàñîâîї іíôîðìàöії ó ÑØÀ
â êіíöі 50-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. Іøëîñÿ ïðî ôіíàíñîâó îðãàíіçàöіþ, ùî ïåðåìіñòèëà
äіÿëüíіñòü íà òåðèòîðіþ çі ñïðèÿòëèâèì ïîäàòêîâèì êëіìàòîì. Òîæ íèíі îô-
øîð – ïîíÿòòÿ áіëüøå íå åêîíîìі÷íå ÷è þðèäè÷íå, à åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå.ð

Îôøîð – öå ôîðìàëüíà ðåєñòðàöіÿ êîìïàíії ó òàê çâàíіé îôøîðíіé çîíі, 
òîáòî ó êðàїíі, äå íèçüêі ïîäàòêè (àáî їõ âçàãàëі íåìàє) íà ïіäïðèєìíèöü-
êó äіÿëüíіñòü іíîçåìöіâ. Íèçüêå îïîäàòêóâàííÿ ïåðåäáà÷åíî â áàãàòüîõ 
êðàїíàõ, òîìó â ïіäïðèєìöіâ çàâæäè є ìîæëèâіñòü âèáðàòè îïòèìàëüíèé
âàðіàíò äî ïîäàòêîâîãî ïëàíóâàííÿ.

Ùîäî ñïëàòè ïîäàòêіâ çàðåєñòðóâàòè îôøîðíó êîìïàíіþ çíà÷íî ëåãøå
і âèãіäíіøå, íіæ âіäêðèòè ïðåäñòàâíèöòâî ôіðìè â іíøіé êðàїíі. Òàêîæ
îôøîðè ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê îäèí ç âàæëèâèõ іíñòðóìåíòіâ, çà äîïîìîãîþ 
ÿêèõ äîñÿãàєòüñÿ âіäêðèòіñòü åêîíîìіêè äåðæàâè çîâíіøíüîìó ñâіòîâі òà
ñòèìóëþєòüñÿ ìіæíàðîäíå åêîíîìі÷íå ñïіâðîáіòíèöòâî íà îñíîâі çàëó÷åííÿ
іíîçåìíèõ іíâåñòèöіé.

Ïðîòå іñíóþòü і íåäîëіêè, ñïðè÷èíåíі їõíіì ôóíêöіîíóâàííÿì. Öå і ñòâîðåí-
íÿ ïåâíîї íåñòàáіëüíîñòі ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі òà ôіíàíñàõ ó çâ’ÿçêó ç ìîæ-
ëèâіñòþ íàêîïè÷åííÿ â îôøîðíèõ çîíàõ âåëèêèõ îáñÿãіâ êàïіòàëіâ, і ñòâî-
ðåííÿ óìîâ äëÿ âіäòîêó êàïіòàëіâ, і ïіäòðèìêà òіíüîâîї åêîíîìіêè, çìåíøåííÿ
çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ, íåãàòèâíèé âïëèâ íà ñîöіàëüíó ñèòóàöіþ ó êðàїíàõ, äå
çíàõîäÿòüñÿ âëàñíèêè îôøîðіâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç óõèëåííÿì âіä îïîäàòêóâàííÿ.

Äî íàéâіäîìіøèõ îôøîðíèõ çîí ñâіòó íàëåæàòü Ïàíàìà, Êіïð, Ãіáðàëòàð,
Áàãàìñüêі îñòðîâè, Ëіõòåíøòåéí, Іðëàíäіÿ, àìåðèêàíñüêèé øòàò Äåëàâåð.
Ïðîòå, єäèíîãî ñïèñêó êðàїí-îôøîðіâ íå іñíóє.

Батьківщиною виникнення офшорів вважають Стародавню Грецію, де після 
введення в Афінах податку на експорт й імпорт товарів, купці вирішили торгува-
ти на сусідніх островах, на яких податків не існувало взагалі. Уперше, у сучасно-
му розумінні, слово «офшори» було використане в Англії на початку XVIII ст. і 
спочатку мало негативне значення. Офшори – означало погане. Однак вільні 
художники завжди виконували замовлення незалежно від свого місцезнахо-
дження, а стародавні купці привозили прянощі й коштовності з Індії або Китаю до 
Європи. І ніхто не наважиться сказати, що їхній бізнес – це офшор. Світова еко-
номіка характеризується тим, що офшори, міжнародні ринки існували завжди.
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Óìîâíî öі êðàїíè ìîæíà ðîçäіëèòè íà äâі êàòåãîðії. Ïåðøі – öå ìàëі,
îñòðіâíі äåðæàâè ç íåâèñîêèì ðіâíåì ðîçâèòêó âëàñíîї åêîíîìіêè і äîñèòü
âèñîêîþ ïîëіòè÷íîþ ñòàáіëüíіñòþ: Áåëіç, Áàãàìñüêі îñòðîâè, Áðèòàíñüêі
Âіðãіíñüêі îñòðîâè (ìàë. 111), Âàíóàòó, Êàéìàíîâі îñòðîâè. Òóò íå âèìàãà-
þòü çâіòíîñòі äіÿëüíîñòі îôøîðíèõ êîìïàíіé, єäèíà âèìîãà – öå ùîðі÷íèé
ôіêñîâàíèé çáіð äî áþäæåòó.

Äðóãі – öå îôøîðíі çîíè ïіäâèùåíîї ðåñïåêòàáåëüíîñòі. Ó òàêèõ êðàї-
íàõ âіä êîìïàíіé âèìàãàþòü ôіíàíñîâó çâіòíіñòü і íàäàþòü їì ïîäàòêîâі
ïіëüãè. Ç áîêó óðÿäó öèõ äåðæàâ êîíòðîëü æîðñòêіøèé, íіæ ó êðàїíàõ
ïåðøîãî òèïó, ïðîòå é ïðåñòèæ êîìïàíіé íàáàãàòî âèùèé. Öå – Êіïð,
Ñÿíãàí (Ãîíêîíã), Ëþêñåìáóðã, Øâåéöàðіÿ òà іí.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

 Особливості діяльності та розміщення фінансових установ в 
Україні. Âіäïîâіäíî äî Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ôіíàíñîâі ïîñëóãè òà äåð-
æàâíå ðåãóëþâàííÿ ðèíêіâ ôіíàíñîâèõ ïîñëóã» äî ôіíàíñîâèõ óñòàíîâ ó
íàøіé äåðæàâі íàëåæàòü: áàíêè, êðåäèòíі ñïіëêè, ëîìáàðäè, ëіçèíãîâі
êîìïàíії, äîâіð÷і òîâàðèñòâà, ñòðàõîâі êîìïàíії, óñòàíîâè íàêîïè÷óâàëüíîãî
ïåíñіéíîãî çàáåçïå÷åííÿ, іíâåñòèöіéíі ôîíäè é êîìïàíії òà іíøі, ãîëîâ-
íèì âèäîì äіÿëüíîñòі ÿêèõ є íàäàííÿ ôіíàíñîâèõ ïîñëóã.

На сьогодні немає однозначної думки про офшорні зони. З одного боку, 
наявність їх є важливим економічним інструментом розвитку сучасної 
світової економіки в умовах глобалізації. Проте для країн зі значною 
кількістю офшорних компаній існують загрози економічній безпеці: ви-
ведення капіталів, контрабанда валюти та легалізація незаконних ко-
штів, зменшення податкових надходжень до національних бюджетів 
тощо.

Мал. 111. Прямі іноземні інвестиції в Україну погалузево станом на 2015 р,
сукупні інвестиції з країн (за даними Держкомстату)

КІПР + ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНІЯ)

Фінанси та 
страхування 

25 %

Інформація, 
телекомунікації

2 %

Транспорт,
складське гос-по, 

пошта 4 %

Торгівля,
ремонт 15 %

Операції з
нерухомістю 

13 %

Будівництво
5 %

Постачання 
електр-ї, газу 

2 %

Добувна промисловість
2 %

обна
овість 
%

Сільське, 
лісове, рибне
госп-во 2 %

Професійна,
наукова і техн.
діяльність 8 %

Адміністр. та податк.
послуги 5 %

ІНШІ  КРАЇНИ

страхування 
27 %

Переробна
промисловість

31 %

Інформація, 
телекомунікації

7 %
Транспорт, 

складське гос-по, 
пошта 2 %

гівля,
ремонт 13 %

Будівництво 
2 %

Постачання 
електр-ї,

газу 
1 %

Добувна 
промисловість

3 %

Сільське, 
лісове, рибне
госп-во 1 %

%

Адміністр. та податк. 
послуги 2 %

Професійна,
наукова і техн
діяльність 4 %

Операції з
нерухоміс

6 %
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Öі óñòàíîâè ìîæóòü ïðèéìàòè âіä íàñåëåííÿ âêëàäè òà іíøі êîøòè, ÿêі
ïіäëÿãàþòü ïîâåðíåííþ, íàäàâàòè ïîçèêó, çäіéñíþâàòè ôіíàíñîâèé ëіçèíã,
ïîñëóãè ç ïåðåêàçó ãðîøåé àáî öіííîñòåé, ñïîæèâ÷èé êðåäèò, іïîòå÷íèé
êðåäèò, çäіéñíþâàòè òîðãîâі îïåðàöії іç öіííèìè ïàïåðàìè, іíîçåìíîþ âàëþ-
òîþ, áðàòè ó÷àñòü ó âèïóñêó öіííèõ ïàïåðіâ, íàäàâàòè ïîñëóãè ñòðàõóâàííÿ
òîùî.

Ïðîòå ðèíîê ôіíàíñîâèõ ïîñëóã â Óêðàїíі çàëèøàєòüñÿ ñëàáî ðîçâèíó-
òèì ÷åðåç íåñòàáіëüíі óìîâè âåäåííÿ áіçíåñó, íåçàõèùåíіñòü ïðàâà âëàñ-
íîñòі òà íååôåêòèâíèé ðіâåíü óïðàâëіííÿ. Ðîçâèòîê ôіíàíñîâîãî ñåêòîðó
ñòðèìóþòü íåäîñêîíàëіñòü ìåõàíіçìó çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷іâ, íèçüêèé
ðіâåíü іíâåñòóâàííÿ, íåäîâіðà òà íåîáіçíàíіñòü ñïîæèâà÷іâ ïîñëóã, íåäîñêî-
íàëіñòü ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà òà îáìåæåííÿ âàëþòíîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ó íàøіé äåðæàâі ôіíàíñîâі öåíòðè ñôîðìóâàëèñÿ ùå íà ïî÷àòêó XX ñò.
Íèìè ñòàëè íàéáіëüøі ìіñòà: Êèїâ, Ëüâіâ, Õàðêіâ, Îäåñà. Çà ðîêè íåçà-
ëåæíîñòі äî öüîãî ïåðåëіêó óâіéøëî ìіñòî Äíіïðî.

Òàêîæ íà òåðèòîðії íàøîї äåðæàâè çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åíî іñíóâàííÿ
ñåìè âіëüíèõ åêîíîìі÷íèõ çîí (÷àñòèíà òåðèòîðії êðàїíè, ç îñîáëèâèì
ðåæèìîì óïðàâëіííÿ і ïіëüãîâèìè óìîâàìè äіÿëüíîñòі): «Ñèâàø», «Äî-
íåöüê», «Àçîâ», «Çàêàðïàòòÿ», «ßâîðіâ», «Ñëàâóòè÷», «Òðóñêàâåöü» òà
ôóíêöіîíóє 10 ñïåöіàëüíèõ åêîíîìі÷íèõ çîí.

Г О ЛОВН Е
 Фінансові послуги – це послуги, пов’язані з рухом грошових доходів. Це не лише

грошові відносини, а й відносини власності.
 Суб’єктами фінансових відносин є держава, підприємства, організації та працівники

підприємств, громадяни.
 Організації, що надають фінансові послуги, – це банки, страхові, лізингові, брокер-

ські та інші компанії. 
 Головними світовими фінансовими центрами є Лондон, Нью-Йорк, Сянган (Гонконг),

Цюріх, Сеул, Сінгапур, Токіо.
 Офшор – один з найвідоміших методів податкового планування. Найвідомішими

офшорними зонами світу є Панама, Кіпр, Гібралтар, Багамські острови, Ліхтен-
штейн, Ірландія та інші.

 В Україні фінансові центри сформувалися ще на початку XX ст. Ними стали най-
більші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро. 

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Що таке фінансові послуги і яка їхня роль у сучасній економіці?
2. Наведіть та коротко охарактеризуйте декілька прикладів фінансових послуг.
3. Чому у світовій економіці існують країни-офшори? Назвіть їх приклади.
4. Чому в Україні ще недостатньо розвинутий ринок фінансових послуг? 
5. Наведіть приклади світових та вітчизняних фінансових центрів.

ДОСЛІДЖЕННЯ 
Знайдіть у мережі Інтернет офіційний сайт одного з українських комерцій-
них банків. Складіть перелік послуг, які надає цей банк приватним особам
та представникам малого бізнесу. Чи надає він послуги інтернет-банкінгу?
Знайдіть додаткову інформацію про декілька послуг для громадян. Про-
аналізуйте, чи дають ці послуги змогу раціональніше використати свої
фінансові ресурси.
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ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍІ ÒÅÕÍÎËÎÃІЇ. ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÅ
ÏÐÎÃÐÀÌÓÂÀÍÍß. ÀÓÒÑÎÐÑÈÍÃ

Приклади використання електронних пристроїв у вашому житті.
Приклади комп’ютерних програм, які ви вивчали на уроках інформатики і як ви 

їх використовуєте.

 Розвиток сучасних інформаційних технологій (ІÒ) ïîâ’ÿçàíèé ç
ïîÿâîþ і ïåðøèõ іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì ó 1960-õ ðîêàõ XX ñò. À ñòâîðåííÿ
ìåðåæі іíòåðíåò âèêëèêàëî áóðõëèâå çðîñòàííÿ ãàëóçі ІÒ («àé-òі», ñêîðî-
÷åííÿ ñëîâîñïîëó÷åííÿ Information Technology) íàïðèêіíöі 1990-õ ðîêіâ
XX ñò.

Ñüîãîäíі íåìîæëèâî óÿâèòè æèòòÿ òà åôåêòèâíó äіÿëüíіñòü ëþäèíè áåç
іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé. Âîíè ðîçâèâàþòüñÿ íàäçâè÷àé-
íî øâèäêèìè òåìïàìè. Ùå 15 ðîêіâ òîìó ìàëî õòî ìàâ çâè÷àéíèé ìîáіëü-
íèé òåëåôîí, à íèíі ïðàêòè÷íî ç êîæíîãî ñó÷àñíîãî òåëåôîíà ìîæíà çàéòè
â іíòåðíåò (ùî ó çâè÷íîìó äëÿ íàñ âèãëÿäі ç’ÿâèâñÿ êіëüêà äåñÿòèëіòü
òîìó).
Іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії – öå âñå, ùî ïîâ’ÿçàíå ç îáðîáêîþ, çáåðіãàííÿìї

і ïåðåäàâàííÿì іíôîðìàöії çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðíîї òåõíіêè. Òîìó ІÒ
÷àñòî íàçèâàþòü êîìï’þòåðíèìè òåõíîëîãіÿìè.

Ç íàâ÷àëüíîãî êóðñó «Іíôîðìàòèêà» âè âæå çíàєòå ïðî іíôîðìàöіþ òà
ñïîñîáè її ïîäàííÿ, ïðî іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè òà ñèñòåìè é êîìï’þòåðíå
ïðîãðàìóâàííÿ. Ñôåðè âèêîðèñòàííÿ ІÒ äóæå øèðîêі. Їõ âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ äîñòóïó äî іíôîðìàöії (íîâèíè, ïðîãíîç ïîãîäè òà іíøå), äëÿ îáðîáêè
іíôîðìàöії (ïðîãðàìè ìàòåìàòè÷íîãî ðîçðàõóíêó, ðåäàêòîðè âіäåî, çâóêó,
çîáðàæåíü), ñïіëêóâàííÿ (ñîöіàëüíі ìåðåæі, åëåêòðîííà ïîøòà), íàâ÷àííÿ
(іíòåðàêòèâíі óðîêè, âåáіíàðè, íàâ÷àëüíà ëіòåðàòóðà), ðîçâàã (ìóçèêà,
ôіëüìè, іãðè, êíèæêè).

Äëÿ äîñòóïó äî öèõ ìîæëèâîñòåé ìè, çàçâè÷àé, âèêîðèñòîâóєìî êîì-
ï’þòåð, íîóòáóê, ïëàíøåò àáî ñìàðòôîí. À ñó÷àñíі äîñëіäíèöüêі öåíòðè òà
ëàáîðàòîðії âèêîðèñòîâóþòü ïîòóæíі ñóïåðêîìï’þòåðè ç âåëèêîþ îá÷èñ-
ëþâàëüíîþ ïîòóæíіñòþ. Ç їõ äîïîìîãîþ, íàïðèêëàä, çäіéñíþþòü ïðîãíî-
çóâàííÿ ïîãîäíî-êëіìàòè÷íèõ óìîâ àáî ìîäåëþþòü ÿäåðíі âèïðîáóâàííÿ.

 Сутність поняття «аутсорсинг». Àóòñîðñèíã (ó ïåðåêëàäі ç àíãë.
«âèêîðèñòàííÿ ÷óæèõ ðåñóðñіâ») îçíà÷àє ïðîöåñ ïåðåäàâàííÿ ïіäïðèєìñò-
âîì ÷è êîìïàíієþ ÷àñòèíè âèðîáíè÷èõ àáî íåâèðîáíè÷èõ ïðîöåñіâ іíøіé
êîìïàíії, ÿêà є åêñïåðòîì ó öіé ãàëóçі. Іíøèìè ñëîâàìè – ñåíñ àóòñîðñèí-
ãó äëÿ êîìïàíії òàêèé: çîñåðåäèòè âñі ðåñóðñè íà òîìó âèäі äіÿëüíîñòі,
ÿêèé є îñíîâíèì, і ïåðåäàòè іíøі (ïіäòðèìóþ÷і àáî ñóïóòíі) ôóíêöії ïðî-
ôåñіéíîìó ïàðòíåðîâі. Çàçâè÷àé ïåðåäàþòüñÿ ïðîöåñè, ùî є íå îñíîâíèìè
äëÿ âèðîáíèöòâà. І öå íå îäíîðàçîâà, åïіçîäè÷íà ïіäòðèìêà. Ç êîìïàíієþ-
àóòñîðñåðîì (òà, ùî áåðå íà ñåáå ïåâíі ïðîöåñè) óêëàäàєòüñÿ äîãîâіð íà
íàäàííÿ ïåâíèõ ïîñëóã íà ïåâíèé ïåðіîä ÷àñó.

Ãîëîâíèì ÷èííèêîì âèíèêíåííÿ àóòñîðñèíãó є íåáàæàííÿ âèòðà÷àòè
äîðîãîöіííèé ÷àñ íà íàïðÿìêè, ùî ñóïðîâîäæóþòü îñíîâíó äіÿëüíіñòü:

§ 46.
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ïðîãðàìíå, áóõãàëòåðñüêå òà òåõíі÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Òàêîæ àóòñîðñèíã
äàє çìîãó ñêîðîòèòè âèðîáíè÷і âèòðàòè, òîìó ùî ïîñëóãè àóòñîðñåðà êîø-
òóþòü ïåðåâàæíî äåøåâøå, íіæ óòðèìàííÿ âëàñíîãî ïåðñîíàëó.

Âèêîðèñòàííÿ äàíîї òåõíîëîãії äàє ïîøòîâõ äî іííîâàöіé, äàє çìîãó
ãíó÷êіøå ðåàãóâàòè íà çìіíè ðèíêîâîї ñèòóàöії àáî ñïîæèâ÷èõ ïåðåâàã і 
çíàéòè íîâèõ ïîñòà÷àëüíèêіâ, ùî çàïðîïîíóþòü êîìïëåêòóþ÷і àáî ïîñëó-
ãè âèùîї ÿêîñòі, і äåøåâøå, åôåêòèâíіøå âèêîðèñòîâóâàòè ïåðåâàãè ñïå-
öіàëіçàöії âèðîáíèöòâà.

Âèäіëÿþòü òàêі îñíîâíі âèäè àóòñîðñèíãó:
ãîñïîäàðñüêèé, ùî ïåðåäáà÷àє ïåðåäàâàííÿ àóòñîðñèíãîâіé êîìïàíії

äіÿëüíіñòü ç îáñëóãîâóâàííÿ îá’єêòіâ íåðóõîìîñòі, òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ,
ïðèáèðàííÿ ïðèìіùåíü, õàð÷óâàííÿ ïåðñîíàëó òà іíøå.
âèðîáíè÷èé, ÿêèé âèêîðèñòîâóєòüñÿ òîäі, êîëè ïіäïðèєìñòâó âèãіäíі-

øå çàëó÷èòè äî ïðîöåñó âèðîáíèöòâà  àóòñîðñåðà, íіæ çäіéñíþâàòè éîãî âëàñ-
íèìè ñèëàìè (íàïðèêëàä, òàê äіþòü âèðîáíèêè åëåêòðîíіêè àáî òåëåêîìó-
íіêàöіéíі êîìïàíії);
áóõãàëòåðñüêèé, êîëè ïіäïðèєìñòâî çàëó÷àє іíøó êîìïàíіþ äëÿ âå-

äåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáëіêó àáî þðèäè÷íîãî ñóïðîâîäó;
ІÒ-àóòñîðñèíã, êîëè іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè êîìïàíії ïåðåäàþòüñÿ íà

îáñëóãîâóâàííÿ îðãàíіçàöіÿì, ÿêі çäіéñíþþòü òåõíі÷íó ïіäòðèìêó і ïðîãðàì-
íå çàáåçïå÷åííÿ (ñòâîðåííÿ ñàéòіâ, ðîçðîáêà і ïіäòðèìêà ïðîãðàìíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ êîìï’þòåðíîї òà ñóïóòíüîї òåõíіêè).

Історія географії 

 Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг) ïîâ’ÿ çà-
íèé іç âïðîâàäæåííÿì ІÒ â óñі ñôåðè æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè і ïåðåäáà÷àє
ïåðåäàâàííÿ âèêîíàííÿ áóäü-ÿêèõ ІÒ-ïðîöåñіâ çîâíіøíіì êîìïàíіÿì. Öå
ìîæóòü áóòè ïðîöåñè ïðîåêòóâàííÿ, ðîçðîáêè, âïðîâàäæåííÿ, ñóïðîâîäó
òà ðîçâèòêó ІÒ-іíôðàñòðóêòóðè êîìïàíії. Òàêèì ÷èíîì, äî àóòñîðñèíãó
ІÒ-ïîñëóã ìîæíà âіäíåñòè íàéðіçíîìàíіòíіøó äіÿëüíіñòü – âіä ðîçðîáêè
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ІÒ-êîíñàëòèíãó äî îáñëóãîâóâàííÿ òåõíіêè
êîìïàíії çîâíіøíіìè âèêîíàâöÿìè.

Çàâäÿêè ІÒ-àóòñîðñèíãó ìîæíà çìåíøèòè âèòðàòè íà ñòâîðåííÿ і óòðè-
ìàííÿ âëàñíîї ІÒ-ñëóæáè. Âèãіäíîþ àëüòåðíàòèâîþ â òàêîìó âèïàäêó є
çâåðíåííÿ äî іíøèõ ôіðì äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ IT-іíôðàñòðóêòóðè. Çàëåæ-
íî âіä ìàñøòàáіâ ðîáîòè ôіðìè-àóòñîðñåðè çäіéñíþþòü êîíòðîëü àáî âñієї

Засновником виробничого аутсорсингу можна вважати відомого американ-
ського промисловця Генрі Форда. Він одним з перших зрозумів, що жодна 
фірма не може бути повністю самодостатньою. Як керівник великої автомо-
більної компанії він зіткнувся з непомірними витратами, що йдуть на обслуго-
вування всіх напрямків діяльності. Тоді він і звернувся до інших фірм, які взяли 
на себе частину виробничих завдань. Так, на сьогодні компанія «Форд» само-
стійно виробляє лише 30 % комплектуючих, інше виробництво передано на 
аутсорсинг. Іншим прикладом використання аутсорсингу є компанія ІКЕА. 
Власного виробництва ІКЕА практично не має, натомість вона співпрацює з 
2500 постачальниками. Компанія спрямовує всі свої ресурси на організацію 
роздрібного бізнесу, а решта послуг і бізнес-інфраструктура передано на аут-
сорсинг.
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ІÒ-іíôðàñòðóêòóðè, àáî її îêðåìèõ íàïðÿìіâ (âèáіðêîâèé àóòñîðñèíã ІÒ).
Çàãàëîì àóòñîðñèíã ІÒ äàє ïіäïðèєìñòâàì òà îðãàíіçàöіÿì çìîãó çìåíøè-
òè âèòðàòè íà îáñëóãîâóâàííÿ ІÒ-іíôðàñòðóêòóðè, ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà
âëàñíîìó áіçíåñі, çíèçèòè íàâàíòàæåííÿ íà ïåðñîíàë êîìïàíії, çáіëüøèòè
åôåêòèâíіñòü IT-ïðîöåñіâ çà ðàõóíîê çàëó÷åííÿ äî âèðіøåííÿ IT-çàäà÷
êâàëіôіêîâàíèõ ôàõіâöіâ.

Íàïðèêëàä, àìåðèêàíñüêà êîìïàíіÿ Kodak, âіäîìèé âèðîáíèê ôîòîòåõ-
íіêè, ôîòî- òà êіíîòîâàðіâ, à òàêîæ ïðîäóêöії âіéñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
ùå íà ïî÷àòêó 90-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. âèðіøèëà, ùî ëіäåðñòâî ó ñôåðі âèñîêèõ
òåõíîëîãіé íå є її ñòðàòåãі÷íîþ ìåòîþ. Âîíà ïåðåäàëà âñі IT-íàïðÿìêè íà
àóòñîðñèíã êîìïàíії IBM, ÿêà â òîé ÷àñ ïðàãíóëà çàâîþâàòè ëіäåðñòâî â
öіé ãàëóçі. Öå є ïðèêëàäîì âçàєìîâèãіäíîãî ІÒ-àóòñîðñèíãó.

Îòæå, çàãàëîì àóòñîðñèíã є âèãіäíîþ îïåðàöієþ äëÿ áàãàòüîõ êîìïàíіé,
ÿêі íå ìàþòü äîñòàòíüî ðåñóðñіâ äëÿ ïîâíîãî êîíòðîëþ âñіõ åòàïіâ і ïðî-
öåñіâ âèðîáíèöòâà.

 Країни – лідери на світовому ринку програмування та аутсор-
сингу. Ôàõіâöі Âñåñâіòíüîãî åêîíîìі÷íîãî ôîðóìó (ÂÅÔ) ó 2016 ð. ïðåä-
ñòàâèëè çâіò ïðî ðîçâèòîê ІÒ і âèçíà÷èëè ðåéòèíã êðàїí çà öèì ïîêàçíè-
êîì. Ðîçðàõóíîê ïîêàçíèêà ðîçâèíåíîñòі іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ
òåõíîëîãіé âåäåòüñÿ ç 2001 ðîêó. Âіí âіäîáðàæàє ãîòîâíіñòü åêîíîìіêè
êðàїíè äî ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ІÒ. Äî ïîêàçíèêà âõî-
äèòü ÷îòèðè ñêëàäîâі: íàÿâíіñòü óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ІÒ, ãîòîâíіñòü ãðîìàäÿí,
äіëîâèõ êіë і äåðæàâíèõ îðãàíіâ äî âèêîðèñòàííÿ ІÒ, ðіâåíü âèêîðèñòàííÿ
ІÒ ó ãðîìàäñüêîìó, êîìåðöіéíîìó òà äåðæàâíîìó ñåêòîðàõ, à òàêîæ âïëèâ
іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé íà åêîíîìіêó.

Äî ïåðåëіêó êðàїí-ëіäåðіâ ç ðîçâèòêó ІÒ óâіéøëè: Ñіíãàïóð, Ôіíëÿíäіÿ,
Øâåöіÿ, Íіäåðëàíäè, Íîðâåãіÿ, Øâåéöàðіÿ, ÑØÀ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ëþê-
ñåìáóðã òà ßïîíіÿ. Óñüîãî äî öüîãî ðåéòèíãó óâіéøëè 143 äåðæàâè. Óêðà-
їíà çàéíÿëà â íüîìó 81-å ìіñöå.

Îñíîâíèì êîìïîíåíòîì â IT-ñåêòîðі є ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ. Çà îñòàí-
íі äåñÿòèëіòòÿ ç’ÿâèëàñÿ âåëèêà êіëüêіñòü âåëèêèõ і ìàëèõ ôіðì-ðîç ðîá-
íèêіâ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íàéáіëüøèìè êðàїíàìè-âèðîáíèêàìè
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ є: ÑØÀ (IBM, Microsoft, Oracle, Symantec,
Adobe Systems, Electronic Arts Inc.), Íіìå÷÷èíà (SAP AG), Іíäіÿ (Tata
Consultancy Services) òà ßïîíіÿ (Nintendo). Ïðîòå ÑØÀ є íå ëèøå ãîëîâ-
íèì âèðîáíèêîì ІÒ íà ñâіòîâîìó ðèíêó, à é íàéáіëüøèì їõ ñïîæèâà÷åì,
íà ÷àñòêó ÿêîãî ïðèïàäàє áëèçüêî òðåòèíè öüîãî ðèíêó.

Çà äàíèìè Global Logic Ukraine (êîìïàíіÿ ç ðîçðîáêè ïðîãðàìíèõ ïðî-
äóêòіâ) Óêðàїíà âõîäèòü äî ñïèñêó ç 10 êðàїí ñâіòó â ãàëóçі ðîçðîáêè
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íèíі ó êðàїíі îôіöіéíî ïðàöþє áëèçüêî 2 òèñ.
IT-êîìïàíіé, ùî ðîçðîáëÿþòü ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ðіçíèõ ñåãìåíòіâ
ðèíêó.

Äëÿ Óêðàїíè ІÒ-ñôåðà òà  ІÒ-àóòñîðñèíã ìàþòü îñîáëèâî âàæëèâå çíà-
÷åííÿ, àäæå â ñó÷àñíèõ óìîâàõ âîíè, çà äîïîìîãîþ ñòðіìêîãî ðîçâèòêó,
çäàòíі ïîì’ÿêøèòè êðèçîâі ÿâèùà â åêîíîìіöі, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè íàëåæ-
íå ôóíêöіîíóâàííÿ іíøèõ ãàëóçåé åêîíîìіêè. Ãîëîâíі ïåðåâàãè ІÒ-ñôåðè
ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî äëÿ çáіëüøåííÿ îáñÿãіâ âèðîáíèöòâà íå ïîòðіáíі
çíà÷íі іíâåñòèöії â îáëàäíàííÿ òà áóäіâëі, îñêіëüêè ãîëîâíèé àêòèâ òóò –
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ëþäñüêèé ðåñóðñ. Òàêîæ îñíîâíà ïåðåâàãà íàøîї êðàїíè ïåðåä êîíêóðåí-
òàìè ïîëÿãàє ó âèñîêîìó ðіâíі òåõíі÷íîї îñâіòè òà âèñîêîãî ïðîôåñіîíàëіç-
ìó ïðîãðàìíèõ іíæåíåðіâ. Îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ óêðàїíñüêîãî IT-ðèíêó є
æîðñòêà ïîäàòêîâà ïîëіòèêà òà íåäîñêîíàëå çàêîíîäàâñòâî, ùî çìóøóþòü
áàãàòî êîìïàíіé і ïðèâàòíèõ îñіá ïðàöþâàòè â òіíі.

Національне надбання 

ДОСЛІДЖЕННЯ
Користуючись додатковими джерелами, складіть і презентуйте роботу на
тему «10 найбільших IT-компаній України».

Г О ЛОВН Е
 Інформаційні технології – це все, що пов’язане з обробкою, зберіганням і переда-

ванням інформації за допомогою комп’ютерної техніки.
 Аутсорсинг – передача підприємством чи компанією частини виробничих або неви-

робничих процесів іншій компанії, яка є експертом у цій галузі.
 Виділяють такі основні види аутсорсингу: господарський, виробничий, бухгалтер-

ський та ІТ-аутсорсинг.
 Країни-лідери з розвитку ІТ: Сінгапур, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Норвегія,

Швейцарія, США, Велика Британія, Люксембург та Японія.
 Україна входить до списку з 10 країн світу в області розробки програмного забез-

печення. 

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Що таке інформаційні технології? Яка їх роль у сучасному житті суспільства?
2. Наведіть приклади різних видів аутсорсингу.
3. Чому використання аутсорсингу дозволяє раціональніше використовувати вироб-

ничі ресурси?
4. Охарактеризуйте місце України на світовому ринку ІТ-послуг. 

У 2015 р. Україна отримала 2,5 млрд дол. США за експорт IT-послуг. ІТ-індустрія 
посідає 3-тє місце за виручкою після металургії та АПК й становить близько 
3 % ВВП. За даними міжнародних організацій, Україна у 2014 р. займала 
четверте місце у світі за кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів (після США, 
Індії, Росії). Крім того, наша держава входить до списку з 51 країни, найпри-
вабливіших у сфері аутсорсингу. Це також свідчить про значний потенціал для 
розвитку цієї галузі.
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 зрозуміти актуальність глобальних проблем світу;
 навчитися характеризувати поширення глобальних проблем та їхній прояв на те-

риторії України, обґрунтовувати можливі шляхи подолання глобальних проблем;
 познайомитися зі складниками та основними положеннями концепції сталого

розвитку;
 уміти оцінювати наслідки прояву глобальних викликів для окремих регіонів і країн 

світу, роль світової громадськості та міжнародних організацій у вирішенні їх; по-
казувати на карті країни, що володіють ядерною зброєю, найбільші у світі райони
екологічної катастрофи.

ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÃËÎÁÀËÜÍІ ÏÐÎÁËÅÌÈ ËÞÄÑÒÂÀ, 
ÏÐÈ×ÈÍÈ ЇÕ ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß. ÏÐÎÁËÅÌÀЇ
ÂІÉÍÈ І ÌÈÐÓ. ÏÐÎÁËÅÌÀ ÒÅÐÎÐÈÇÌÓ

Які проблеми людства аналізували  на уроках географії в попередніх класах?
Про які проблеми людства найчастіше згадують у засобах масової інформації?

 Що таке глобальні проблеми людства. Ãëîáàëüíі ïðîáëåìè – öå
ÿâèùà, ÿêі îõîïëþþòü óâåñü ñâіò і ñòâîðþþòü çàãðîçó äëÿ âñüîãî ëþäñòâà. 
Ùîá їõ ïîäîëàòè, ïîòðіáíі çóñèëëÿ і ñïіëüíі äії óñіõ äåðæàâ і íàðîäіâ. 

Íà ñó÷àñíîìó åòàïі ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà äî ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì âіä-
íîñÿòü áëèçüêî äâàäöÿòè ïðîáëåì. Ñåðåä íèõ íàéàêòóàëüíіøèìè є ïðîá-
ëåìè âіéíè і ìèðó, òåðîðèçìó, åêîëîãі÷íà, äåìîãðàôі÷íà òà åíåðãåòè÷íà
ïðîáëåìè, ÿêі òîðêàþòüñÿ æèòòєâèõ іíòåðåñіâ óñüîãî íàñåëåííÿ ïëàíåòè і
äіéñíî ïîòðåáóþòü äëÿ ñâîãî âèðіøåííÿ ñïіëüíèõ çóñèëü óñіõ äåðæàâ ñâіòó.

Âèíèêíåííÿ і ïîøèðåííÿ íà âåñü ñâіò ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì ïîâ’ÿçàíі іç
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèì і ïîëіòè÷íèì ðîçâèòêîì ñóñïіëüñòâà, çîêðåìà ç іíòåð-
íàöіîíàëіçàöієþ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. Òàê, íà îñíîâі ìіæíàðîäíîãî
ïîäіëó ïðàöі âіäáóâñÿ ïîòóæíèé âçàєìîçâ’ÿçîê і âçàєìîçàëåæíіñòü ìіæ
äåðæàâàìè. Ìàñøòàáè é ñòóïіíü çàëó÷åííÿ  ðіçíèõ êðàїí і íàðîäіâ äî öèõ
çâ’ÿçêіâ ñòàëè çíà÷íèìè, ùî ñïðèÿëî ïåðåðîñòàííþ ëîêàëüíèõ, ïîäåêóäè
ñïåöèôі÷íèõ, ïðîáëåì ðîçâèòêó îêðåìèõ êðàїí і ðåãіîíіâ ó ãëîáàëüíі. ßê 
íàñëіäîê, âèíèêàþòü ïðîòèðі÷÷ÿ ãëîáàëüíîãî ìàñøòàáó, ùî çà÷іïëþþòü
іíòåðåñè âñіõ êðàїí, îñíîâè  іñíóâàííÿ æèòòÿ íà çåìëі.

Історія географії

§ 47.

Історично світове господарство склалося до початку ХХ ст. Був практично за-
вершений територіальний поділ праці, унаслідок якого у світовому господар-
стві сформувалися два полюси. На одному полюсі перебували промислово 
розвинуті країни, а на другому – їхні колонії – аграрно-сировинні придатки. 
Останні були залучені до міжнародного поділу праці задовго до становлення 
там національних економік і національних ринків. Сформоване таким чином 
світове господарство, навіть після набуття незалежності колишніми колонія-
ми, на довгі роки зберегло відносини центру і периферії. Ось звідки беруть 
початок сучасні глобальні проблеми людства.
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 Проблема війни і миру. Ó÷åíі ïіäðàõóâàëè, ùî çà îñòàííі øіñòü òè-
ñÿ÷ ðîêіâ ëþäñòâî ïåðåæèëî ïîíàä 14,5 òèñ. âîєí, ó ÿêèõ çàãèíóëî ïîíàä
3,6 ìëðä  îñіá.  Âіéíà ÿê ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íå ÿâèùå ïîâ’ÿçàíå ç äîêîðіí-
íîþ çìіíîþ õàðàêòåðó âіäíîñèí ìіæ äåðæàâàìè, íàðîäàìè, íàöіÿìè. Çàïî-
áіãàííÿ ñâіòîâіé âіéíі є íàéâàæëèâіøîþ ãëîáàëüíîþ ïðîáëåìîþ ñó÷àñíîñòі.

Òèïè âîєí âèçíà÷àþòüñÿ õàðàêòåðîì ñóïåðå÷íîñòåé ïåâíîї åïîõè ÷è
ðіçíèõ її ïåðіîäіâ. Äî äåâ’ÿíîñòèõ ðîêіâ ÕÕ ñò. çà ñîöіàëüíèì õàðàêòåðîì
âіéíè òðàäèöіéíî ïîäіëÿëè íà ñïðàâåäëèâі òà íåñïðàâåäëèâі, ïðîãðåñèâíі
і ðåàêöіéíі, ðåâîëþöіéíі òà êîíòððåâîëþöіéíі; à çàëåæíî âіä îñíîâíèõ
ñîöіàëüíèõ ñóïåðå÷íîñòåé – íà âіéíè ìіæ äåðæàâàìè ç ïðîòèëåæíèì ñó-
ñïіëüíèì óñòðîєì, ãðîìàäÿíñüêі, íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíі òîùî.

Ñó÷àñíі âіéíè íàáóâàþòü õàðàêòåðó åêîíîìі÷íîї, ïñèõîëîãі÷íîї, іíôîð-
ìàöіéíîї, òåðîðèñòè÷íîї, äèïëîìàòè÷íîї, åêîëîãі÷íîї áîðîòüáè. ×àñòî âі-
éíè ÕÕІ ñò. íàçèâàþòü ãіáðèäíèìè àáî êîìïëåêñíèìè. Ãіáðèäíі âіéíè є
àêòóàëüíèì âèäîì ñó÷àñíèõ âіéí, ÿêі âåäóòüñÿ íå òàê çáðîєþ, ÿê ñèëàìè
òåðîðó, ïîëіòè÷íîї ïðîïàãàíäè, äåçіíôîðìàöії é åêîíîìі÷íîãî òèñêó íà
ïðîòèâíèêà. Ãіáðèäíà âіéíà  ïåðåäáà÷àє òàêîæ ïіäðèâíó äіÿëüíіñòü ñïåö-
ñëóæá íà òåðèòîðії ïðîòèâíèêà і ðіçíі òåõíîëîãії âèêðèâëåííÿ іíôîðìàöії.
Ñàìå ñëîâî «ãіáðèäíèé» îçíà÷àє â öüîìó êîíòåêñòі âèêîðèñòàííÿ îäðàçó
êіëüêîõ íàïðÿìêіâ âïëèâó íà ñóïðîòèâíèêà, ñåðåä ÿêèõ áîéîâі äії ñòàíîâ-
ëÿòü õî÷à é âàæëèâó, ïðîòå íå îñíîâíó ÷àñòèíó.

Ïðèêëàäîì ãіáðèäíîї âіéíè áàãàòî åêñïåðòіâ ââàæàþòü àãðåñіþ Ðîñії
ïðîòè Óêðàїíè, ùî ðîçïî÷àëàñÿ ó 2014 ð. Îôіöіéíî Ðîñіÿ öþ âіéíó íіáè íå
âåäå, ïðîòå ôіíàíñè, çáðîÿ і íàâіòü êàäðè â öіé âіéíі âèêîðèñòîâóþòüñÿ
ðîñіéñüêі. Ðîñіéñüêå òåëåáà÷åííÿ âèêîðèñòîâóє ìіëіòàðèñòñüêó ïðîïàãàí-
äó äëÿ ïðèêðèòòÿ ÷è âèïðàâäàííÿ àãðåñії, à âіéñüêîâà òåõíіêà і ôîðìà
ñîëäàòіâ ìàñêóєòüñÿ ïіä ñèëè «îïîë÷åíöіâ Äîíáàñó».

Îñåðåäêè âіéñüêîâèõ êîíôëіêòіâ íèíі іñíóþòü íà áàãàòüîõ êîíòèíåíòàõ,
ïðîòå íàéáіëüøå їõ ó êðàїíàõ Àôðèêè òà Àçії (ìàë. 112). Ó ïðîöåñі ðîçâèò êó
âіéñüêîâèõ êîíôëіêòіâ âèÿâëÿþòüñÿ ïåâíі çàêîíîìіðíîñòі: çáіëüøåííÿ òðè-
âàëîñòі, іíòåíñèâíîñòі âåäåííÿ áîéîâèõ äіé, çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі àðìіé,

Мал. 112. Військові конфлікти у світі
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îñíàùåííÿ їõ äåäàëі áіëüøîþ êіëüêіñòþ çáðîї і áîéîâîї òåõíіêè âåëèêîї
ðóéíіâíîñòі, ïîÿâà âèñîêîòî÷íîї çáðîї, ïîøèðåííÿ ãîíêè îçáðîєíü ïðèñêî-
ðþþòü і áåç òîãî êðèòè÷íèé òåìï íàêîïè÷åííÿ і âäîñêîíàëåííÿ ÿäåðíîї òà
іíøèõ âèäіâ çáðîї. Íèíі íàëі÷óþòü ùîíàéìåíøå ñіì «ÿäåðíèõ äåðæàâ».
Ùå ðÿä êðàїí âåäå àêòèâíі ðîáîòè ùîäî ñòâîðåííÿ ÿäåðíîї çáðîї.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ 

Ìèð ó÷åíі ðîçãëÿäàþòü íàñàìïåðåä ÿê ñòàí ñóñïіëüñòâà, âіëüíîãî âіä âîєí
і âèêîðèñòàííÿ íàñèëüíèöüêèõ çàñîáіâ ó âèðіøåííі ïðîáëåìíèõ äèñêóñіé-
íèõ ïèòàíü. Ìèð ÿê äіÿëüíіñòü – öå ïðîöåñ, ùî є ñèñòåìîþ ðіçíîìàíіòíèõ
äіé іç çàïîáіãàííÿ, ïðèïèíåííÿ é óñóíåííÿ âіéíè ç æèòòÿ ñóñïіëüñòâà. Îòæå,
ìèð є îäíî÷àñíî ñòàí і äіÿëüíіñòü ñóñïіëüñòâà, ïðîòèëåæíèé ñòàíó і äіÿëü-
íîñòі éîãî ïіä ÷àñ âіéíè. Ó òàêîìó ñåíñі ìèð є íàéáіëüøèì áëàãîì, ÿêå
íåñå ïðîöâіòàííÿ ìèñòåöòâà, íàóêè, êóëüòóðè.

ßêùî â ìèíóëîìó âіéíà ÷àñòî áóëà ñïîñîáîì âèðіøèòè ñïіðíі ïèòàííÿ,
òî ñüîãîäíі âîíà ìàє áóòè ïîâíіñòþ âèêëþ÷åíà ç æèòòÿ ñóñïіëüñòâà, îñêіëüêè
öå ìîæå áóäå ÿäåðíà âіéíà, ÿêà çíèùèòü íàøó ïëàíåòó (ìàë. 113). Òîìó
ïåðåä çàãðîçëèâîþ êàòàñòðîôîþ òðåòüîї ñâіòîâîї âіéíè єäèíî ðîçóìíèé,
єäèíî ïðèéíÿòíèé âèõіä, єäèíî ìîæëèâà àëüòåðíàòèâà – öå ìèðíå ñïіâіñ-
íóâàííÿ. À öå – ñïðàâæíіé ãóìàíіçì, äóõîâíà ïіäíåñåíіñòü, åòè÷íà ÷èñòî-
òà, ïîøàíà, âіäâåðòіñòü і ñïðèéíÿòòÿ âñüîãî êðàùîãî â êóëüòóðі іíøèõ
íàðîäіâ, ïðàãíåííÿ äî ðіâíîïðàâíîї âçàєìîäії, ïðàâäè æèòòÿ і ñïðàâåäëè-
âîñòі, ìèðîëþáíіñòü, çäàòíіñòü çáåðіãàòèñÿ і ðîçâèâàòèñÿ, ñëóæèòè âèùіé
ìåòі іñíóâàííÿ ëþäèíè òà ëþäñòâà.

Çà íàÿâíîñòі íåáåçïåêè ÿäåðíîї âіéíè íàöіîíàëüíà áåçïåêà êîæíîї äåð-
æàâè ñòàє çàëåæíîþ âіä êîëåêòèâíèõ äіé êðàїí, ñïðÿìîâàíèõ íà çàõèñò
ìèðó é çàïîáіãàííÿ âіéíè, і òîìó âñі äåðæàâè, ðîçðîáëÿþ÷è çîâíіø íþ
ïîëіòèêó, ïîâèííі âіääàâàòè ïåðåâàãó íàñàìïåðåä çàáåçïå÷åííþ ìèðó і 
çàïî áі ãàííþ ÿäåðíіé âіéíі ÿê íåîáõіäíіé óìîâі ñîöіàëüíîãî ïðîãðåñó.

 Проблема тероризму є ãëîáàëüíîþ çàãðîçîþ ëþäñòâó, íàöіîíàëüíіé
áåç ïå öі çîêðåìà і ìіæíàðîäíіé áåçïåöі çàãàëîì. Ñüîãîäíі òåðîðèçì âèéøîâ

Ä
За даними Стокгольмського інституту дослідження миру SIPRI, глобаль ні 
військові витрати у 2015 р. збільшилися на 1 % уперше за чотири останні 
роки і становили до $1,7 трлн. Лідери за обсягом таких витрат – США, 
де військовий бюджет досяг $596 млрд. Далі розташувався Китай з 
$215 млрд, чиї військові витрати зросли на 7,4 %; на третьому місці – 
Саудівська Аравія з $87,2 млрд, її витрати зросли за рік на 5,4 %. Вій-
ськові витрати Росії виросли на 7,5 % і становили $66,4 млн. Експерти 
відзначають зростання військових витрат в Азії та Океанії, Центральній 
і Східній Європі та деяких країнах Близь кого Сходу. У той же час видатки 
зменшилися в Африці, Латинській Америці і країнах Карибського басей-
ну. Витрати в Західній і Центральній Європі скоротилися всього на 0,2 % 
в 2015 р. Якщо розглядати окремо Центральну Європу, то там витрати 
зросли на 13 %. Найсуттєвіше збільшення в країнах, що межують з Росі-
єю і Україною, зокрема в Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії і Словач-
чині. Скоротилися військові витрати у Венесуелі на 64 % і в Анго  лі на 
42 %. Інтенсивно нарощують військові витрати країни, що конфліктують 
за спірні острови в Південнокитайському морі, – Китай, Філіппіни, 
В’єтнам.
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Мал. 113. Запаси ядерної зброї в деяких країнах світу

çà ðàìêè îäíієї äåðæàâè і íîñèòü ìіæíàðîäíèé õàðàêòåð, ùî çóìîâëåíî
îñîáëèâîñòÿìè íàøîї åïîõè, çîêðåìà іíòåíñèâíèì ðîçâèòêîì ïîñòіíäó-
ñòðіàëüíîãî іíôîðìàöіéíîãî ñóñïіëüñòâà. Ñó÷àñíèé òåðîðèçì íàëåæèòü äî
òèõ âèäіâ çëî÷èííîãî íàñèëüñòâà, æåðòâàìè ÿêîãî ñòàþòü íå òіëüêè ïî-
ëіòèêè, áіçíåñ ìåíè, іíøі âïëèâîâі îñîáè, à é çâè÷àéíі ëþäè, õòî íå ìàє
æîäíîãî ñòîñóíêó äî êîíôëіêòó. ×àñòî òåðîðèçì ñóïðîâîäæóєòüñÿ ìàñîâè-
ìè ëþäñüêèìè æåðòâàìè.

Îñòàííіìè ðîêàìè òåðîðèñòè÷íà äіÿëüíіñòü äåäàëі áіëüøå ïîâ’ÿçóєòüñÿ
ç íàöіîíàëüíèìè, ðåëіãіéíèìè, åòíі÷íèìè êîíôëіêòàìè, ñåïàðàòèñòñüêè-
ìè é іíêîëè âèçâîëüíèìè ðóõàìè òà íàáóâàє áåçïðåöåäåíòíîї àêòèâíîñòі.

Åïіöåíòð òåðîðèñòè÷íîї àêòèâíîñòі ïðîòÿãîì îñòàííіõ äâàäöÿòè ðîêіâ
çìіùóâàâñÿ ç êðàїí Àìåðèêàíñüêîãî ðåãіîíó äî Єâðîïè, Àçії, çîêðåìà íà
Áëèçüêèé Ñõіä, Àôðèêè. Íèíі çíà÷íó àêòèâíіñòü ïðîÿâëÿþòü òàêі âîєíіçî-
âàíі òåðîðèñòè÷íі îðãàíіçàöії ÿê Àëü-Êàїäà, ІÄІË, Áîêî Õàðàì, Àø-Øàáàá,
Àëü-Íóñðà. Íàéâèùà òåðîðèñòè÷íà àêòèâíіñòü îñòàííіìè ðîêàìè çîñåðå-
äæåíà â ï’ÿòè äåðæàâàõ: Іðàêó, Íіãåðії, Àôãàíіñòàíі, Ïàêèñòàíі òà Ñèðії.
Çàãàëîì öі êðàїíè âіäïîâіäàþòü çà 78 % ëþäñüêèõ æåðòâ ó 2014 ð.

Óêðàїíà òàêîæ îïèíèëàñÿ ó ñïèñêó êðàїí ç âèñîêîþ çàãðîçîþ òåðîðèç-
ìó.  Åêñïåðòè Іíñòèòóòó åêîíîìіêè ìèðó â «Ãëîáàëüíîìó ðåéòèíãó òåðî-
ðèçìó-2015» ïîìіñòèëè  íàøó êðàїíó íà 12 ìіñöå ñåðåä êðàїí ç íàéâèùîþ
çàãðîçîþ òåðîðèçìó. Òàê, çà ïіäñóìêàìè öіëêîì ìèðíîãî 2013 ð., Óêðàїíà áóëà
51-þ ó ðåéòèíãó, à âæå çà ïіäñóìêàìè áóðåìíîãî 2014 ð. – 12-òà. Ó 2014 ð.
íà êðàїíó ïðèïàäàëî 2 % óñіõ ñìåðòåé âіä ðóê òåðîðèñòіâ ó ñâіòі.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись сайтом http://ua.112.ua/mnenie/ukrainu-pomistyly-v-spysok-
krain-z-vysokoiu-zahrozoiu-teraktiv-272803.html,  визначте держави сві-
ту, у яких рівень терористичної активності невисокий. Чи є серед них 
країни – сусіди України?
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Äå á íå âіäáóâàëèñÿ òåðîðèñòè÷íі àêòè, їõíіìè íàñëіäêàìè є ëþäñüêі
æåðòâè, íåíàâèñòü і íåäîâіðà ìіæ ñîöіàëüíèìè é íàöіîíàëüíèìè ãðóïàìè,
ðóéíóâàííÿ äóõîâíèõ, ìàòåðіàëüíèõ, êóëüòóðíèõ öіííîñòåé, ñòâîðåíèõ
âіêàìè. Òîìó ÷åðåç òåðîðèñòè÷íі íàïàäè ïîñòàëà íåîáõіäíіñòü ñòâîðèòè ìіæ-
íàðîäíó ñèñòåìó áîðîòüáè ç íèìè. Äî ìіæíàðîäíèõ âàæåëіâ âïëèâó, ùî
íèíі âèêîðèñòîâóþòü ó áîðîòüáі ç òåðîðèçìîì, íàëåæàòü äåÿêі ìіæíàðîäíі
îðãàíè é îðãàíіçàöії, ñåðåä ÿêèõ ÎÎÍ, Іíòåðïîë, ìіæíàðîäíі åêñïåðòíі
îðãàíіçàöії, à òàêîæ, ïåâíîþ ìіðîþ, ìіæíàðîäíèé êðèìіíàëüíèé ñóä.

Êëþ÷îâå çíà÷åííÿ â áîðîòüáі ç òåðîðèçìîì ìàє íîðìàòèâíî-ïðàâîâà
áàçà. Ïðîâіäíі äåðæàâè ñâіòó – ÑØÀ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Íіìå÷÷èíà, Ôðàí-
öіÿ, Іòàëіÿ, Іñïàíіÿ òà іí. – ïðèéíÿëè íèçêó àíòèòåðîðèñòè÷íèõ çàêîíіâ.
Âіäïîâіäíî äî íèõ ó çáðîéíèõ ñèëàõ öèõ і áàãàòüîõ іíøèõ êðàїí ñâіòó áóëî
îðãàíіçîâàíî ñïåöіàëüíі àíòèòåðîðèñòè÷íі ïіäðîçäіëè îñîáëèâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ.

Ïàðàëåëüíî ç íàöіîíàëüíèìè çàêîíàìè áóëî ïðèéíÿòî é îñíîâíі ìіæ-
íàðîäíі äîêóìåíòè, ùî çàêëèêàþòü äåðæàâè ñâіòó â áîðîòüáі ç òåðîðèçìîì
äіÿòè çà çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè. Òàê, íàãîëîøóєòüñÿ íà íåîáõіäíîñòі
îá’єäíóâàòè çóñèëëÿ â íåéòðàëіçàöії òåðîðèñòè÷íèõ îñåðåäêіâ, çàìîðîæó-
âàííі ôіíàíñóâàííÿ òåðîðèñòè÷íèõ ðåæèìіâ é îðãàíіçàöіé, çàäëÿ óâåäåííÿ 
äèïëîìàòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ òà іíøèõ ñàíêöіé ïðîòè òèõ äåðæàâ, ÿêі
ïіäòðèìóþòü é ïîêðèâàþòü òåðîðèçì, ðîçâèâàòè ñïіâðîáіòíèöòâî ìіæíà-
ðîäíèõ ñëóæá áåçïåêè òîùî. Óêðàїíà â ÎÎÍ âèñòóïèëà іíіöіàòîðîì êîíñî-
ëіäàöії çóñèëü êðàїí ñâіòó ç ìåòîþ ðîçðîáèòè ñó÷àñíі ìåòîäè çàõèñòó âіä
òåðîðèñòіâ îá’єêòіâ іíôðàñòðóêòóðè. Íàñàìïåðåä, öå ñòîñóєòüñÿ îá’єêòіâ 
òåëåêîìóíіêàöії, ïðîìèñëîâîñòі, òðàíñïîðòó, íàôòî- òà ãàçîäîáóâàííÿ.

Г О ЛОВН Е
 Глобальні проблеми – це явища, які охоплюють світ загалом і створюють загрозу

для всього людства.
 До глобальних проблем відносять близько двадцяти проблем, різних за походжен-

ням  і способами вирішення.
 Війна як суспільно-політичне явище пов’язане з докорінною зміною характеру від-

носин між державами.
 Сучасні війни набувають характеру економічної, психологічної, інформаційної, те-

рористичної, дипломатичної, екологічної боротьби і є гібридними.
 Мир є стан і діяльність суспільства, протилежний стану і діяльності його під час ві-

йни.
 Тероризм – це глобальна загроза людству, національній безпеці і міжнародній без-

пеці загалом.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які найактуальніші глобальні проблеми сучасності?
2. Чим спричинені сучасні військові конфлікти у світі?
3. Чому на сучасному етапі розвитку суспільства необхідне мирне співіснування дер-

жав?
4. Поясніть причини виникнення тероризму.
5. Чому Україну віднесено до країн з високим рівнем тероризму?
6. Підберіть інформацію про сучасні військові конфлікти, користуючись засобами ма-

сової інформації.
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ÄÅÌÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÒÀ ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×À ÏÐÎÁËÅÌÈ.
ÑÈÐÎÂÈÍÍÀ É ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÀ ÏÐÎÁËÅÌÈ. 
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÏÎÄÎËÀÍÍß ÂІÄÑÒÀËÎÑÒІ ÊÐÀЇÍ,
ÙÎ ÐÎÇÂÈÂÀÞÒÜÑß

Які країни мають найвищий приріст населення?
Які енергетичні ресурси використовує людство на сучасному етапі?

 Демографічна та продовольча проблеми. Äåìîãðàôі÷íà ïðîáëåìà
іñíóє ìàéæå â óñіõ êðàїíàõ ñâіòó, àëå ìàє ñâîї îñîáëèâîñòі. Ó áіëüøîñòі
êðàїí Єâðîïè, âêëþ÷íî ç Óêðàїíîþ,  ïðîáëåìîþ є ñòðіìêå çìåíøåííÿ ÷è-
ñåëüíîñòі íàñåëåííÿ (äåïîïóëÿöіÿ) і, ÿê íàñëіäîê,  ñòàðіííÿ íàöії. Äåïîïó-
ëÿöіÿ íàñåëåííÿ âіäáóâàєòüñÿ âíàñëіäîê ñêîðî÷åííÿ ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó
íàñåëåííÿ, à ñàìå – ïåðåâèùåííÿ ñìåðòíîñòі íàä íàðîäæóâàíіñòþ. Òàêà
äåìîãðàôі÷íà ñèòóàöіÿ îäåðæàëà íàçâó äåìîãðàôі÷íà êðèçà. Íà ïðîòèâàãó
їé äëÿ áàãàòüîõ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, õàðàêòåðíèé äåìîãðàôі÷íèé «âè-
áóõ». Òàê íàçèâàþòü ðіçêå ïіäâèùåííÿ ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ,
ùî é ñïðèÿє øâèäêîìó çðîñòàííþ êіëüêîñòі íàñåëåííÿ â öèõ êðàїíàõ.
Äåìîãðàôі÷íèé âèáóõ ñòâîðþє ÷èìàëî íåáåçïå÷íèõ íàñëіäêіâ, ñåðåä ÿêèõ –
äåôіöèò ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ, áіäíіñòü, ïðîáëåìè îõîðîíè äîâêіëëÿ.

Äåìîãðàôі÷íèé âèáóõ ìàє ÿñêðàâî âèðàæåíó òåíäåíöіþ äî  ãðàíè÷íîãî
ðîñòó íàñåëåííÿ ïëàíåòè іç ñåðåäèíè ÕÕ ñò. Òîäі â÷åíі âèçíà÷èëè ìàêñè-
ìàëüíó êіëüêіñòü íàñåëåííÿ, ÿêó áåç ïîìіòíèõ íàñëіäêіâ ìîæå âèòðèìàòè
íàøà ïëàíåòà. Íèíі íàñåëåííÿ ïëàíåòè ïåðåâèùóє öþ öèôðó â ïîíàä
14 ðàçіâ!

Ïðîäîâîëü÷à ïðîáëåìà ïðîÿâëÿєòüñÿ ó òîìó, ùî çíà÷íà ÷àñòêà íàñåëåííÿ
Çåìëі âіä÷óâàє ïîñòіéíèé äåôіöèò ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ. Âіä íåäîїäàííÿ
ñòðàæäàє ìàéæå 20 % íàñåëåííÿ ïëàíåòè, à ïîíàä 800 ìëí ëþäåé ïåðå-
áóâàþòü íà ìåæі ñìåðòі âіä íåäîїäàííÿ.

Íàéáіëüø ãîñòðî öÿ ïðîáëåìà ïðîÿâëÿєòüñÿ ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòü-
ñÿ, ó ÿêèõ ïðîæèâàє ïîíàä 85 % íàñåëåííÿ ñâіòó, âèðîáëÿєòüñÿ ïðèáëèçíî
1/3 óñüîãî ïðîäîâîëüñòâà, à ñïîæèâàєòüñÿ  äåùî áіëüøå 1/3 ñâіòîâîãî ðіâ-
íÿ. Íàéâàæ÷èé ñòàí іç çàáåçïå÷åííÿì íàñåëåííÿ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ
ñïîñòåðіãàєòüñÿ â 40 íàéáіäíіøèõ êðàїíàõ ñâіòó. Öå, çîêðåìà, êðàїíè åêâà-
òîðіàëüíîї Àôðèêè é Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії, îêðåìі êðàїíè Öåíòðàëüíîї і
Ïіâäåííîї Àìåðèêè. Ùîäíÿ ó ñâіòі ãîëîäóє ìàéæå ìіëüÿðä ëþäåé. Äâà
ìіëüÿðäè ñòðàæäàþòü âіä «ïðèõîâàíîãî ãîëîäó» – íåäîїäàííÿ.

Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ãëîáàëüíîї ïðîäîâîëü÷îї êðèçè є äåôіöèò ïðîäóêòіâ
õàð÷óâàííÿ. Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè íåñòà÷і ïðîäîâîëü÷èõ òîâàðіâ є ÿê
іíòåíñèâíå çáіëüøåííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ â îêðåìèõ ðåãіîíàõ ñâіòó,
òàê і çðîñòàííÿ öіí íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, âèêîðèñòàííÿ çíà÷íîї ÷àñ-
òèíè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії äëÿ âèðîáíèöòâà áіîïàëèâà, ïіäâè-
ùåííÿ ïîïèòó íà ïðîäóêòè ó ãëîáàëüíèõ ìàñøòàáàõ ó ðåçóëüòàòі ïîëіï-
øåííÿ çàãàëüíîãî äîáðîáóòó.

Ó çâ’ÿçêó ç ïðîäîâîëü÷îþ ïðîáëåìîþ â áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó âèíèêàє
ïðîáëåìà ïðîäîâîëü÷îї áåçïåêè. Àäæå íåñòà÷à ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ â

§ 48.
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êðàїíі âèìàãàє їõ іìïîðòó ç іíøèõ êðàїí, ùî ïðèçâîäèòü äî çàëåæíîñòі
áàãàòüîõ äåðæàâ âіä òàêèõ ïîñòà÷àíü. Êðàїíè-åêñïîðòåðè ïðîäóêòіâ
õàð÷óâàííÿ ìîæóòü äèêòóâàòè ñâîї óìîâè êðàїíàì-іìïîðòåðàì, ùî ñòâîðþє
çàãðîçó їõíіé áåçïåöі òà íåçàëåæíîñòі. Ñëіä âіäçíà÷èòè, ùî â ðîçâèíóòèõ
êðàїíàõ ñâіòó ñàìîçàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ íàáëèæàєòüñÿ äî
100 % і íàâіòü âèùå, ÿê-îò ó ÑØÀ і Ôðàíöії.

Ïðîáëåìàìè íåñòà÷і ïðîäîâîëüñòâà îïіêóєòüñÿ ìіæíàðîäíà Ïðîäîâîëü÷à
òà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêà îðãàíіçàöіÿ ÎÎÍ ÔÀÎ (ìàë. 114). ÔÀÎ äіє ÿê
íåéòðàëüíèé ôîðóì, à òàêîæ ÿê äæåðåëî çíàííÿ òà іíôîðìàöії ïðî
ïðîáëåìè áіäíîñòі é ãîëîäó ó ñâіòі øëÿõîì ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ñіëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà, ïîëіïøåííÿ õàð÷óâàííÿ і âèðіøåííÿ ïðîáëåìè ïðîäîâîëü÷îї 
áåçïåêè. Çà іíіöіàòèâè ÔÀÎ áóâ çàòâåðäæåíèé «Âñåñâіòíіé äåíü ïðî äî-
âîëüñòâà».

Історія географії 

 Сировинна й енергетична проблеми ïîëÿãàþòü ó çàáåçïå÷åííі
ëþäñòâà ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííèìè òà åíåðãåòè÷íèìè ðåñóðñàìè. Çóìîâëå-
íі âîíè íàñàìïåðåä íåäîñòàòíüîþ êіëüêіñòþ ðîçâіäàíèõ çàïàñіâ êîðèñíèõ
êîïàëèí, âіäíîñíîþ îáìåæåíіñòþ îñíîâíèõ åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ – íà-
ôòè і ãàçó, âèñíàæåíіñòþ ðîäîâèù, ÿêі äàâíî åêñïëóàòóþòüñÿ, ñêëàäíèìè,
ïîäåêóäè íàâіòü åêñòðåìàëüíèìè, ãіðíè÷î-ãåîëîãі÷íèìè óìîâàìè íîâîðîçâі-
äàíèõ çàïàñіâ êîðèñíèõ êîïàëèí, ùî ïðèçâîäèòü äî ïîäîðîæ÷àííÿ åíåðãії
і ñèðîâèíè.

«World Food Day» – так називають свято планетарного масштабу «Все світній 
день продовольства». Свято відзначається щорічно з 1980 р. у день заснуван-
ня ФАО – 16 жовтня. Всесвітній день продовольства спрямований на збіль-
шення поінформованості населення світу про стан глобальної продовольчої 
проблеми, об’єднання зусиль у боротьбі з низьким рівнем життя людей в 
окремих країнах.
Всесвітній день продовольства дає привід замислитися над тим, що зроблено
і що ще належить зробити для вирішення глобального завдання – позбавити 
людство від голоду і злиднів. Тема для святкування щороку обирається різна, 
щоб сфокусувати увагу світової спільноти на найактуальніших питаннях.

Мал. 114. Штаб-квартира Продовольчої і  сільськогосподарської організації 
ООН ФАО
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Ñåðéîçíîþ ïðè÷èíîþ  çàãîñòðåííÿ ñèðîâèííîї òà åíåðãåòè÷íîї ãëîáàëüíèõ
ïðîáëåì, îñîáëèâî ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò., áóëî íåðàöіîíàëüíå їõ âèêî ðè-
ñòàí íÿ: çàíàäòî âèñîêà åíåðãî- òà ìàòåðіàëîìіñòêіñòü âèðîáíèöòâà, âіäñóò-
íіñòü êîìïëåêñíîї ïåðåðîáêè êîðèñíèõ êîïàëèí, ùî ïðèçâîäèòü äî ïîòðà-
ïëÿííÿ êîðèñíèõ ðå÷îâèí ó âіäâàëè, ïіäâèùåííÿ ñîáіâàðòîñòі âèðîáíèöòâà
ãîòîâîї ïðîäóêöії. Çðîçóìіëî, ùî êðàїíè, ÿêі âèòðà÷àþòü íà âèðîáíèöòâî
ãîòîâîї ïðîäóêöії çíà÷íî áіëüøå ñèðîâèíè òà åíåðãії, íå ìîæóòü áóòè êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíèìè íà ñâіòîâîìó ðèíêó. Öå äîáðå ïîìіòíî íà ïðèêëàäі áàãà-
òüîõ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ó ÿêèõ âèòðàòè ìàòåðіàëіâ òà åíåðãії íà îäè-
íèöþ ãîòîâîї ïðîäóêöії ó 2–3 ðàçè áіëüøі, íіæ ó ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ñâіòó. 

Òîìó îñíîâíèìè ñïîñîáàìè âèðіøåííÿ ñèðîâèííîї òà åíåðãåòè÷íîї êðè-
çè є ïåðåõіä äî ìàòåðіàëî- òà åíåðãîçáåðіãàþ÷èõ òåõíîëîãіé, ñòâîðåííÿ
ìàëîâіäõîäíîãî і áåçâіäõîäíîãî âèðîáíèöòâà, âèêîðèñòàííÿ àëüòåðíàòèâíèõ
âèäіâ åíåðãії – ñîíÿ÷íîї, âіòðîâîї, âîäíîї.

Ïðîáëåìà ïîäîëàííÿ âіäñòàëîñòі êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, – îäíà ç íàé-
ãîñòðіøèõ ïðîáëåì ñó÷àñíîñòі. Àäæå ðіâåíü äîõîäіâ íà äóøó íàñåëåííÿ
áіëüøîñòі êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ó äåñÿòêè, à òî é ñîòíі ðàçіâ íèæ÷èé,
íіæ ó ðîçâèíóòèõ. 

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, íàéãîñòðіøå ïðîÿâëÿþòüñÿ âñі ãëîáàëüíі
ïðîáëåìè, ñåðåä ÿêèõ çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ íàáóëè ñîöіàëüíі ïðîáëåìè –
ãîëîä, âèñîêèé ðіâåíü íåïèñåìíîñòі, çàõâîðþâàíîñòі íà ÑÍІÄ, òóáåðêó-
ëüîç, ìàëÿðіþ, íàðêîçàëåæíіñòü òîùî. Ïîëîâèíó ìåøêàíöіâ êðàїí, ùî
ðîçâèâàþòüñÿ, ïîçáàâëåíî åëåìåíòàðíèõ çàñîáіâ ñàíіòàðії, ïîçáàâëåíî ìîæ-
ëèâîñòі îòðèìàòè äîïîìîãó â çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ïðè÷èíàìè âіäñòàëîñòі êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ñòàëè їõíє ñòàíîâèùå
â ìіæíàðîäíîìó ïîäіëі ïðàöі, ÷àñòі åòíі÷íі, ðåëіãіéíі, ñîöіàëüíі êîíôëіê-
òè, íåâіäïîâіäíіñòü êóëüòóðíî-іñòîðè÷íèõ îñîáëèâîñòåé íàñåëåííÿ öèõ
êðàїí їõíіì ìîæëèâîñòÿì ïîâíîöіííîї ó÷àñòі ó ãëîáàëüíèõ іííîâàöіéíèõ
ïðîöåñàõ ñó÷àñíîñòі. Íà òëі íàóêîâî-òåõíі÷íèõ ïåðåòâîðåíü ñâіòîâîї åêî-
íîìіêè òà іíòåðíàöіîíàëіçàöії ñóñïіëüñòâà âñі öі ÷èííèêè ïåðåòâîðèëè
áіäíіñòü, âіäñòàëіñòü і íåñòàáіëüíіñòü åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїí, ùî
ðîçâèâàþòüñÿ, äіéñíî ó ãëîáàëüíó ïðîáëåìó.

Çáåðåæåííÿ çà êðàїíàìè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ðåïóòàöії «ñèðîâèííèõ
ïðèäàòêіâ», àáî «áàíàíîâèõ ðåñïóáëіê», ïîçíà÷àєòüñÿ íà çíèæåííі òåìïіâ
їõíüîãî åêîíîìі÷íîãî ðîñòó ÷åðåç íèçüêó êîíêóðåíòîñïðîìîæíіñòü íà ñâі-
òîâîìó ðèíêó. Íà ðèíêó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії, ÿêó ïåðåâàæíî
âèðîá ëÿþòü öі êðàїíè, ñòàáіëüíî âіäçíà÷àєòüñÿ ïåðåâèùåííÿ ïðîïîçèöії
íàä ïîïèòîì. À íèçüêèé ðіâåíü іíòåíñèôіêàöії ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà ÿê îäíієї ç ãîëîâíèõ ñôåð çàéíÿòîñòі і äæåðåëà їæі áіëüøîñòі
êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ïðîäîâæóє іñòîòíî çàëåæàòè âіä ïîãîäíèõ óìîâ і
ñòðèìóє ðîçâèòîê êðàїí. Ðіâåíü íàóêîâî-òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó â áіäíèõ êðà-

Використавши сайт https://uk.wikipedia.org/.../Список_країн_за_ВВП_
номінал, з’ясуйте, які країни, за даними МВФ,  мають найнижчий по-
казник ВВП на душу населення, знайдіть їх на карті. Визначте рейтинг 
України в цьому списку.
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їíàõ òàêîæ ñòðèìóєòüñÿ é ëþäñüêèì ïîòåíöіàëîì, çîêðåìà íèçüêîþ êâà-
ëіôіêàöієþ êàäðіâ, âèñîêîþ íåïèñüìåííіñòþ, ùî óíåìîæëèâëþє øâèäêèé
ïåðåõіä öèõ êðàїí íà âèñîêі òåõíîëîãії.

Áîðîòüáà ç âіäñòàëіñòþ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, є íèíі òóðáîòîþ óñüîãî
ñâіòó. Öå ïðîÿâëÿєòüñÿ â ðіçíîìàíіòíіé äîïîìîçі öèì êðàїíàì ç áîêó ðîç-
âèíóòèõ êðàїí òà óñієї ñâіòîâîї ñïіëüíîòè. Öå, íàñàìïåðåä, íàäàííÿ ïðîäî-
âîëüñòâà, ìåäèêàìåíòіâ, іíøèõ òîâàðіâ ïîâñÿêäåííîãî âæèòêó, òàê çâàíà
ãóìàíіòàðíà äîïîìîãà, à òàêîæ ôіíàíñîâà, òåõíі÷íà é òåõíîëîãі÷íà äîïî-
ìîãà, ïіäãîòîâêà êàäðіâ òà іí. Òîìó íà íàéáëèæ÷ó ïåðñïåêòèâó îñíîâíèìè
çîâíіøíіìè ÷èííèêàìè åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ äëÿ êðàїí, ùî ðîçâè-
âàþòüñÿ, çàëèøàþòüñÿ іíîçåìíі іíâåñòèöії, іíîçåìíі êðåäèòè, çîâíіøíÿ
òîðãіâëÿ, óïðîâàäæåííÿ ïåðåäîâèõ òåõíîëîãіé, ïіäãîòîâêà íàöіîíàëüíèõ
êàäðіâ.

Г О ЛОВН Е
 Демографічна проблема існує майже в усіх країнах світу і проявляється через «де-

мографічну кризу» і «демографічний вибух».
 Продовольча проблема проявляється через постійний дефіцит продуктів харчуван-

ня для  значної частки населення Землі.
 Проблемами нестачі продовольства займається міжнародна Продовольча і сіль-

ськогосподарська організація ООН ФАО.
 Сировинна й енергетична проблеми викликані насамперед надмірним використан-

ням мінерально-сировинних та енергетичних ресурсів людством.
 У країнах, що розвиваються, найгостріше проявляються всі глобальні проблеми.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які способи вирішення сировинної й енергетичної проблем?
2. Які з вивчених проблем найгостріше проявляються в Україні?
3. Чим відрізняється «демографічний вибух» від «демографічної кризи»?
4. Чому проблема відсталості країн, що розвиваються, є проблемою глобального ха-

рактеру?
5. Поясніть, яким країнам загрожує проблема продовольчої безпеки.
6. За картою атласу визначте, які з вивчених проблем більше проявляються в розви-

нутих країнах. Назвіть ці країни.

ÅÊÎËÎÃІ×ÍÀ ÏÐÎÁËÅÌÀ.
ÑÒÀËÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ – ÑÒÐÀÒÅÃІß ËÞÄÑÒÂÀ
ÍÀ ÕÕІ ÑÒÎËІÒÒß

Що таке екологічна ситуація?
Які екологічні проблеми існують в Україні?

 Чим спричинені екологічні проблеми. Åêîëîãі÷íі ïðîáëåìè — 
îäíі ç íàéáіëüø ñåðéîçíèõ ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì ñó÷àñíîñòі, ùî ïðîÿâëÿ-
þòüñÿ â ðіçêîìó çàãîñòðåííі ñóïåðå÷íîñòåé ó âіäíîñèíàõ ìіæ ñóñïіëüñòâîì
і ïðèðîäîþ і, ÿê íàñëіäîê, ó ïîãіðøåííі óìîâ æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè.
Ïîðóøåííÿ ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ ÷åðåç íàäìіðíó àíòðîïîãåííó äіþ, ÷àñòî

§ 49.
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íåïåðåäáà÷óâàíі íàñëіäêè íàóêîâî-òåõíі÷íîї ðåâîëþöії, çðîñòàííÿ åíåð-
ãîñïîæèâàííÿ, äåìîãðàôі÷íèé âèáóõ, çáðîéíі êîíôëіêòè, òåõíîãåííі êà-
òàñòðîôè – óñå öå ïðèçâîäèòü äî ïîÿâè êðèçîâèõ åêîëîãі÷íèõ ñèòóàöіé
ïðàêòè÷íî ïîâñþäíî. Îòæå, åêîëîãі÷íі ïðîáëåìè є ÷àñòî íàñëіäêîì іíøèõ
ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì, ùî âêàçóє íà íåîáõіäíіñòü їõ ðîçãëÿäó і âèðіøåííÿ ó
âçàєìîïîâ’ÿçàíіé öіëіñíîñòі, òіñíîìó ïåðåïëåòіííі.

Ãîëîâíèìè  íàñëіäêàìè  ïðîÿâó ãëîáàëüíèõ åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì є çà-
áðóäíåííÿ äîâêіëëÿ, çìіíà éîãî ïðèðîäíèõ âëàñòèâîñòåé, äåäàëі áіëüøà
êіëüêіñòü âіäõîäіâ, çàìіíà ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ àíòðîïîãåííèìè òîùî.
Äåãðàäàöіÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, óòðàòà áіîëîãі÷íîãî ðîçìàїòòÿ ñêîðî÷óþòü
çäàòíіñòü åêîëîãі÷íèõ ñèñòåì äî ñàìîâіäíîâëåííÿ.

Åêîëîãі÷íі ïðîáëåìè ìîæóòü áóòè ñïðîâîêîâàíі òàêîæ ïðèðîäíèìè
ñòèõіéíèìè ëèõàìè – âèâåðæåííÿìè âóëêàíіâ, çåìëåòðóñàìè, òðèâàëèìè
êàòàñòðîôі÷íèìè ïîâåíÿìè, áóðåâіÿìè òîùî.

 Антропогенні зміни в навколишньому середовищі âіäáóâàþòüñÿ
â ðіçíèõ ôîðìàõ: íàñè÷åííÿ ñåðåäîâèùà ðіçíîìàíіòíèìè âіäõîäàìè, íà-
ñè÷åííÿ õіìі÷íî àêòèâíèìè ðå÷îâèíàìè, ðàäіàöіéíå çàáðóäíåííÿ, åëåêò-
ðîìàãíіòíі ïîðóøåííÿ, ùî ïðèçâîäÿòü äî çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâіò-
ðÿ, âîäè, ґðóíòó. Çàáðóäíåííÿ âîäè äîñÿãëî íàéáіëüø íåáåçïå÷íîãî ðіâíÿ
ó êðàїíàõ Ïіâäåííîї, Ïіâäåííî-Ñõіäíîї òà Öåíòðàëüíîї Àçії. Çàáðóäíåíіñòü
ïîâіòðÿ íàéâèùà â Êèòàї, Ñõіäíіé Єâðîïі, Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі òà êðàїíàõ
Êàðèáñüêîãî áàñåéíó. Çàáðóäíåííÿ âîäè é ïîâіòðÿ â áàãàòüîõ âåëèêèõ ìіñ-
òàõ є ïðè÷èíîþ òÿæêèõ õâîðîá ëþäåé. Äіþ÷è êîìïëåêñíî, öі çàáðóäíåííÿ
ñïðè÷èíþþòü çàãðîçëèâі ïîðóøåííÿ ó ïðèðîäíèõ ïðîöåñàõ, ùî çðåøòîþ
ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîâíîї äåãðàäàöії áіîñôåðè òà çàãèáåëі öèâіëіçàöії.

Íèíі ñïîñòåðіãàþòüñÿ òðè íàéíåáåçïå÷íіøі ãëîáàëüíі òåíäåíöії â íà-
âêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі: çìіíà ñêëàäó àòìîñôåðè; ïîñèëåííÿ «ïàðíèêî-
âîãî åôåêòó» і ïîòåïëіííÿ êëіìàòó, ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî òàíåííÿ ëüîäіâ
і êàòàñòðîôі÷íîãî ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ îêåàíó; çàáðóäíåííÿ íàâêîëîçåìíîãî
ïðîñòîðó çàëèøêàìè êîñìі÷íèõ àïàðàòіâ.
Іíøі íåáåçïå÷íі çìіíè â äîâêіëëі ìàþòü ñóáðåãіîíàëüíèé ìàñøòàá. Öå

íàñàìïåðåä çàáðóäíåííÿ Ñâіòîâîãî îêåàíó íàôòîþ (ìàë. 115) і ðіçíèìè âіä-

Мал. 115. Райони нафтового забруднення Світового океану
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õîäàìè, ùî ïîðóøóє òåïëîîáìіí ìіæ ãіäðîñôåðîþ і àòìîñôåðîþ, çìåíøåí-
íÿ îçîíîâîãî øàðó, ÿêèé çàõèùàє æèòòÿ íà Çåìëі âіä óëüòðàôіîëåòîâîãî
âèïðîìіíþâàííÿ Ñîíöÿ, çìåíøåííÿ ïëîùі ëіñіâ ÿê óíàñëіäîê âèðóáóâàííÿ
їõ, òàê і ïîøêîäæåííÿ êèñëîòíèìè äîùàìè. Â îêðåìèõ ðåãіîíàõ åêîëîãі÷-
íà êðèçà äîñÿãëà ðіâíÿ åêîëîãі÷íîãî ëèõà (çîíà ×îðíîáèëÿ, Äîíáàñó, Àìà-
çîíіÿ, Ïðèóðàëëÿ, Ïðèàðàëëÿ, íàéáіëüøі іíäóñòðіàëüíі àãëîìåðàöії ñâіòó).

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ åêîëîãі÷íîї áåçïåêè ãîñïîäàðþâàííÿ і ïîäîëàííÿ
êðèçè ïåðåäáà÷àþòü ðàäèêàëüíó ïåðåáóäîâó âçàєìîâіäíîñèí ñóñïіëüñòâà ç
äîâêіëëÿì, åêîëîãіçàöіþ âèðîáíèöòâà і ñâіäîìîñòі ëþäåé, âіäáіð ïðіîðè-
òåòíèõ íàïðÿìêіâ îõîðîíè ïðèðîäè.

 Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ століття. Ñòàëèé
ðîçâè òîê – öå çàãàëüíà êîíöåïöіÿ ñó÷àñíîãî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà, ÿêà
ñïðÿìîâàíà íà ïîäîëàííÿ íåáåçïå÷íèõ íàñëіäêіâ ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì ÷å-
ðåç óñòàíîâëåííÿ áàëàíñó ìіæ çàäîâîëåííÿì ïîòðåá ëþäñòâà і çàõèñòîì
іíòåðåñіâ ìàéáóòíіõ ïîêîëіíü, âêëþ÷àþ÷è їõ ïîòðåáó â áåçïå÷íîìó і çäî-
ðîâîìó äîâêіëëі (ìàë. 116).

Мал. 116. Модель сталого розвитку

Користуючись офіційним сайтом Міністерства екології та природних 
ресурсів України http://www.menr.gov.ua/, знайдіть актуальну інформа-
цію про міжнародне співробітництво України щодо розв’язання еколо-
гічних проблем. З якими міжнародними організаціями наша країна 
підтримує зв’язки з даної проблеми?
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Ñòàëèé ðîçâèòîê – öå êåðîâàíèé ðîçâèòîê. Îñíîâîþ éîãî êåðîâàíîñòі є
ñèñòåìíèé ïіäõіä і ñó÷àñíі ІÒ, ÿêі äàþòü çìîãó äóæå øâèäêî ìîäåëþâàòè
ðіçíі âàðіàíòè íàïðÿìêіâ ðîçâèòêó, ç âèñîêîþ òî÷íіñòþ ïðîãíîçóâàòè їõíі
ðåçóëüòàòè òà îáèðàòè íàéîïòèìàëüíіøèé âàðіàíò. Ñòàëèé ðîçâèòîê ïåðåä-
áà÷àє âèìîãè äî çàõèñòó äîâêіëëÿ, ñîöіàëüíîї ñïðàâåäëèâîñòі òà åêîíîìі÷íîãî
ðîñòó. Òîìó âіí є åêîíîìі÷íî-, ñîöіàëüíî- é åêîëîãîîðієíòîâàíèì.

Åêîíîìі÷íèé ïіäõіä äî ñòàëîãî ðîçâèòêó ïåðåäáà÷àє îòðèìàííÿ ïðèáóò-
êó çà îïòèìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ îáìåæåíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ é åíåðãî-
òà ìàòåðіàëîçáåðіãàþ÷èõ òåõíîëîãіé, âêëþ÷àþ÷è âèäîáóòîê і ïåðåðîáêó
ñèðîâèíè, ñòâîðåííÿ åêîëîãі÷íî ÷èñòîї ïðîäóêöії, ìіíіìіçàöіþ, ïåðåðîáêó
і çíèùåííÿ âіäõîäіâ.

Ñîöіàëüíèé ïіäõіä îðієíòîâàíèé íà ëþäèíó і ñïðÿìîâàíèé íà çáåðåæåííÿ
ñòàáіëüíîñòі ñîöіàëüíèõ і êóëüòóðíèõ óòâîðåíü, ñêîðî÷åííÿ ÷èñëà ðóéíіâ-
íèõ êîíôëіêòіâ ìіæ ëþäüìè. Âàæëèâèì àñïåêòîì öüîãî ïіäõîäó є ñïðàâåä-
ëèâèé ðîçïîäіë áëàã.

Ç åêîëîãі÷íîãî ïîãëÿäó, ñòàëèé ðîçâèòîê ìàє çàáåçïå÷óâàòè öіëіñíіñòü
ïðèðîäíèõ ñèñòåì. Îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàє їõ æèòòєçäàòíіñòü, çäàòíіñòü äî
ñàìîâіäíîâëåííÿ é àäàïòàöії äî çìіí.

Історія географії 

Ó ãðóäíі 1997 ð. â Êіîòî (ßïîíіÿ) áóëî ïіäïèñàíî ìіæíàðîäíó óãîäó, ùî
ìіñòèòü êîíêðåòíі çàõîäè çі ñêîðî÷åííÿ âèêèäіâ ãàçіâ, ùî ñïðè÷èíþþòü
ïàðíèêîâèé åôåêò. Öþ ìіæíàðîäíó óãîäó, ÿêà îòðèìàëà íàçâó Êіîòñüêèé
ïðîòîêîë, ïіäïèñàëè ïðåäñòàâíèêè 38 êðàїí òà ЄÑ.

Íàñòóïíèì åòàïîì óòіëåííÿ іäåé ñòàëîãî ðîçâèòêó íà ìіæäåðæàâíîìó
ðіâíі áóëî ïðîâåäåííÿ Ñâіòîâîãî ñàìіòó çі ñòàëîãî ðîçâèòêó â Éîãàííåñáóð-
çі ó âåðåñíі 2002 ð. Ó çóñòðі÷і âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 22 òèñ. îñіá, çîêðåìà
ïîíàä 8 òèñ. ïðåäñòàâíèêіâ íåäåðæàâíèõ îðãàíіçàöіé, áіçíåñîâèõ ñòðóêòóð
і 4 òèñ. ïðåäñòàâíèêіâ ïðåñè. Äëÿ ðåàëіçàöії ïðèéíÿòèõ â Éîãàííåñáóðçі
çîáîâ’ÿçàíü ó÷àñíèêè ñàìіòó âèñòóïèëè ç êîíêðåòíèìè іíіöіàòèâàìè. Òàê,
ÑØÀ îãîëîñèëè ïðî âèäіëåííÿ 970 ìëí äîë. ïðîòÿãîì òðüîõ ðîêіâ íà ïðî-
åêòè ó ñôåðі âîäîïîñòà÷àííÿ і ñàíіòàðії, ïðî іíâåñòóâàííÿ 90 ìëí äîë. ó
2003 ð. ïðîãðàìè ñòàëîãî ðîçâèòêó ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ïðî âèäіëåííÿ
53 ìëí äîë. íà ëіñîâå ãîñïîäàðñòâî â ïåðіîä 2002–2005 ðð. Єâðîïåéñüêèé
Ñîþç îãîëîñèâ ïðî іíіöіàòèâó «Âîäà äëÿ æèòòÿ», ÿêà ïåðåäáà÷àє çàëó÷åííÿ
ïàðòíåðіâ äëÿ âèðіøåííÿ çàâäàíü ó ñôåðі âîäîïîñòà÷àííÿ і ñàíіòàðії â
îñíîâ íîìó â Àôðèöі і Öåíòðàëüíіé Àçії, à òàêîæ âèñòóïèâ ç іíіöіàòèâîþ
ïàðòíåðñòâà â ãàëóçі åíåðãåòèêè ç îá’єìîì іíâåñòèöіé 700 ìëí äîë. òà іí.

Ìіæíàðîäíîþ ñïіëüíîòîþ ðîçðîáëåíî êîíêðåòíі íàïðÿìêè ðåàëіçàöії
êîíöåïöії ñòàëîãî ðîçâèòêó â ðіçíèõ ñôåðàõ ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà íà ëî-
êàëüíîìó, ðåãіîíàëüíîìó, íàöіîíàëüíîìó é ìіæíàðîäíîìó ðіâíÿõ, ãîëîâ-

Автором інноваційної теорії сталого розвитку є провідний дослідник економіч-
них аспектів забруднення довкілля, колишній економіст Світового банку Ґер-
ман Дейлі. Термін «сталий розвиток» на Конференції в Ріо-де-Жанейро
в 1992 р. у рамках прийняття «Порядку денного на XXI ст.» визначався як 
«розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під за-
грозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби».  
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íèì ç ÿêèõ є îá’єäíàííÿ çóñèëü і ðåñóðñіâ íà îñíîâі óñâіäîìëåííÿ âàæëè-
âîñòі òà íåâіäêëàäíîñòі ïîäîëàííÿ ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì, єäíîñòі іíòåðåñіâ і 
ñïіëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі ïåðåä ìàéáóòíіìè ïîêîëіííÿìè.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Прояв глобальних проблем у своєму регіоні. Користуючись офіційним
сайтом Державної служби статистики www.ukrstat.gov.ua вашого населе-
ного пункту чи області, визначте, які з глобальних проблем  проявляються
у вашому регіоні. Поясніть їхній взаємозв’язок і запропонуйте реальні спо-
соби їх вирішення.

Г О ЛОВН Е
 Екологічні проблеми проявляються через погіршення умов життєдіяльності людини.
 Причинами екологічних проблем є антропогенні зміни в навколишньому середови-

щі та природні стихійні лиха.
 Головними наслідками прояву екологічних проблем є забруднення довкілля, зміна

його природних властивостей.
 Три найбільш небезпечні глобальні тенденції в навколишньому середовищі на су-

часному етапі – це зміна складу атмосфери, посилення «парникового ефекту» і
потепління клімату.

 Сталий розвиток – це сучасна стратегія вирішення глобальних проблем людства.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які причини виникнення екологічних проблем?
2. Які регіони України вважають територіями екологічного лиха?
3. Чим відрізняються між собою складові сталого розвитку?
4. Чому проблема змін клімату є глобальною екологічною проблемою?
5. Поясніть взаємозв’язок екологічних проблем з іншими глобальними проблемами

людства.
6. Користуючись офіційним сайтом ООН (ЮНЕП), зберіть інформацію про міжнародні

програми охорони навколишнього середовища.
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ДОДАТКИДОДАТКИ
Äîäàòîê 1

Êіëüêіñòü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïіäïðèєìñòâ і ïëîùà
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü Óêðàїíè1

Сільськогосподарські підприємства

кількість,
одиниці

площа
сільськогосподарських

 угідь, тис. га
площа ріллі, 

тис. га

Україна1 47697 19821,2 19010,0
Вінницька 2668 1112,1 1094,5

Волинська 909 251,6 231,6

Дніпропетровська 4111 1330,7 1307,9

Донецька 1326 754,0 724,6

Житомирська 1103 531,1 508,6

Закарпатська 1084 38,1 30,3

Запорізька 2790 1232,9 1168,1

Івано-Франківська 759 211,6 203,1

Київська 2212 1096,9 1058,3

Кіровоградська 3229 1232,9 1221,5

Луганська 1062 687,9 653,1

Львівська 1209 390,3 351,8

Миколаївська 4040 1007,7 979,2

Одеська 5107 1371,8 1323,0

Полтавська 2443 1268,2 1230,9

Рівненська 629 260,5 246,3

Сумська 1089 884,7 830,2

Тернопільська 1079 519,0 511,4

Харківська 1967 1256,8 1227,4

Херсонська 2644 982,1 938,6

Хмельницька 1573 818,9 804,5

Черкаська 2000 980,4 930,9

Чернівецька 832 124,5 114,0

Чернігівська 1120 1137,3 995,9

м. Київ 712 339,5 324,3

1 Áåç óðàõóâàííÿ òèì÷àñîâî îêóïîâàíîї òåðèòîðії Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì
і ì. Ñåâàñòîïîëÿ òà ÷àñòèíè çîíè àíòèòåðîðèñòè÷íîї îïåðàöії
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Äîäàòîê 2

Êîìïàíії Óêðàїíè – åêñïîðòåðè çåðíîâèõ êóëüòóð

Åêñïîðò ïøåíèöі, 
2014–2015 ÌÐ1, % âіä çàãàëüíîóêðàїíñüêîãî åêñïîðòó

Фірма експортер Частка
1 ТОВ СП «Нібулон» 10,5 %

2 ЗАТ «АТ Каргілл» 6,7 %

3 ТОВ «Луї Дрейфус Комодитиз Україна Лтд.» 6,3 %

4 ТОВ «Кернел-Трейд» 4,4 %

5 ПІІ «Гленкор Грейн Україна» 3,6 %

6 ТОВ «Нобл Ресорсиз Україна» 3,6 %

7 ЗАТ «Компанія Райз» 3,2 %

8 ПАТ «ДПЗКУ» 2,9 %

9 ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» (Альфред С. Топфер) 2,8 %

10 ПАТ «Рамбурс» 2,4 %

11 ТОВ «Амбар Еспорт» 2,2 %

12 ДП «Сантрейд» 2,1 %

13 ТОВ «Бізон Імпорт» 1,5 %

14 ПП «СІС ГРУП» 1,4 %

15 ТОВ «Украгроінвест» 1,4 %

16 ТОВ «ІМГ Холдинг» 1,3 %
17 ТОВ «Вторметекспорт» 1,1 %
18 ПАТ «Аграрний фонд» 1,1 %
19 ТОВ «Грінтур-Екс» 1,0 %
20 ТОВ «CHS Україна» 1,0 %
21 Інші 39,6 %

Åêñïîðò êóêóðóäçè,
2014–2015 ÌÐ, % âіä çàãàëüíîóêðàїíñüêîãî åêñïîðòó

Фірма експортер Частка
1 ПАТ «ДПЗКУ» 8,4 %
2 ТОВ СП «Нібулон» 6,5 %
3 ТОВ «Нобл Ресорсиз Україна» 4,4 %
4 ТОВ «Кернел-Трейд» 4,1 %
5 ТОВ «Гранум Інвест» 3,8 %
6 ТОВ «Луї Дрейфус Комодитиз Україна Лтд.» 2,7 %
7 ПрАТ «Райз-Максимко» 2,5 %
8 ТОВ «Енселко Агро» 2,2 %

1 ÌÐ – ìàðêåòèíãîâèé ðіê.
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9 СТОВ «Дружба-Нова» 2,1 %
10 ПП «СІС ГРУП» 1,9 %
11 ЗАТ «Компанія Райз» 1,9 %
12 ЗАТ «АТ Каргілл» 1,8 %
13 ДП «Сантрейд» 1,6 %
14 ТОВ «Деас Трейд» 1,4 %
15 ПІІ «Гленкор Грейн Україна» 1,3 %
16 ПАТ «Рамбурс» 1,2 %
17 ТОВ «Корн Трейдінг» 1,1 %
18 ТОВ «Вторметекспорт» 1,0 %
19 ПСП «Агрофірма “Світанок”» 0,9 %
20 Інші 47,8 %

Åêñïîðò ÿ÷ìåíþ,
2014–2015 ÌÐ, % âіä çàãàëüíîóêðàїíñüêîãî åêñïîðòó

Фірма експортер Частка
1 ПАТ «ДПЗКУ» 17,3 %
2 ТОВ «Луї Дрейфус Комодитиз Україна Лтд.» 11,2 %
3 ТОВ СП «Нібулон» 10,0 %
4 ПІІ «Гленкор Грейн Україна» 7,8 %
5 ТОВ «Кернел-Трейд» 7,5 %
6 ДП «Сантрейд» 5,0 %
7 ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» (Альфред С. Топфер) 4,1 %
8 ЗАТ «АТ Каргілл» 2,9 %
9 ПП «СІС ГРУП» 1,6 %

10 ПП «Волтек Агро 2000» 1,4 %
11 ТОВ «Грінтур-Екс» 1,3 %
12 ТОВ «Агро Ескпорт Груп» 1,3 %
13 ПАТ «Аграрний фонд» 1,0 %
14 ЗАТ «Компанія Райз» 1,0 %
15 ТОВ «Амбар Еспорт» 1,0 %
16 ТОВ «Тотленд» 0,9 %
17 ТОВ «Нобл Ресорсиз Україна» 0,8 %
18 ТОВ «Південьагротранс» 0,7 %

19 ТОВ «Прометей Грейн» 0,7 %
20 ТОВ «Украгроінвест» 0,6 %
21 Інші 22,0 %
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Äîäàòîê 3

Çàãîòіâëÿ ëіêâіäíîї äåðåâèíè (2010–2015 ðð.)

Обсяги заготівель,  тис.м3

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Ліквідна деревина 16145,6 17510,3 17506,7 18021,9 18333,2 19267,7
Лісоматеріали круглі
(ділова деревина) 7536,0 7989,4 7850,8 8102,1 8158,8 8302,6
Пиломатеріали і заготовки,
клеєна фанера та шпон 5731,5 6300,0 6306,0 6644,0 7053,7 7019,8
у тому числі хвойні породи 4526,4 4544,7 4637,2 5416,3 5774,4 5288,4
Балансова деревина 
(кругла та колота) 1101,7 1117,7 1025,9 986,1 721,5 811,9
у тому числі хвойні породи 609,2 682,1 686,9 706,1 525,5 548,5
Інші сортименти
лісоматеріалів круглих 702,8 571,7 518,9 471,2 383,6 470,9
у тому числі хвойні породи … … … … 315,4 392,5
Паливна деревина 
(включаючи деревину для
виробництва деревного 
вугілля) 8609,6 9520,9 9655,9 9919,8 10174,4 10965,1
у тому числі хвойні породи … … … … 4446,1 4880,0
Із загального обсягу 
заготовленої паливної 
деревини
дрова для опалення 4102,3 4369,0 4584,2 4960,9 5573,1 6293,8
дров’яна деревина для 
технологічних потреб 3944,4 4532,5 4398,8 4367,2 4501,3 4671,3

Äîäàòîê 4

Âèðîáíèöòâî ïðîäóêöії ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі â Óêðàїíі

2011 2012 2013 2014 2015
Пряжа вовняна, тис. т 1,7 1,8 1,9 2,5 3,1
Тканини, млн м2 89,0 105,7 93,6 81,8 86,3
Полотна трикотажні машинного чи ручного 
в’язання, тис.т 4,8 4,5 5,4 5,6 7,6

Ковдри та пледи дорожні, крім електроковдр, 
млн шт. 1,6 2,1 2,4 2,7 3,0

Білизна постільна, млн шт. 11,2 10,3 9,7 9,6 9,8
Килими та вироби килимові, млн м2 7,6 8,2 8,5 6,8 3,6
Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, сукні, 
спідниці, спідниці-брюки, брюки, комбінезони
та напівкомбінезони, бриджі та шорти, три ко-
тажні машинного або ручного в’язання, жіночі
та дівчачі, млн шт.

2,7 2,6 2,6 2,4 2,6
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Пальта, півпальта, плащі, накидки тощо,
чоловічі та хлопчачі, тис. шт. 378 365 342 286 318

Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, тис. шт. 1742 1525 1337 1142 909

Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі,
млн шт. 1,7 1,7 1,6 1,5 1,2

Трикотаж спідній, млн шт. 29,0 28,2 29,0 20,1 13,9

Предмети одягу, аксесуари до одягу з хутра 
(крім капелюхів та уборів головних інших),
тис. шт.

7,2 8,4 7,7 25,3 8,1

Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби 
панчішно-шкарпеткові інші, трикотажні
машинного та ручного в’язання, млн пар

90,0 83,0 76,0 74,3 89,3

Светри,  пуловери, кардигани, жилети та
вироби подібні, трикотажні та в’язані, млн шт.  1,6 1,5 1,2 1,0 1,0

Взуття, млн пар 28,1 28,3 30,5 27,5 23,0

Äîäàòîê 5

Âèðîáíèöòâî õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ, íàïîїâ â Óêðàїíі

2011 2012 2013 2014 2015
Вироби ковбасні, тис. т 292 294 294 267 236

Соки фруктові та овочеві (крім сумішей), тис. т 382 452 463 440 264

Овочі консервовані натуральні, тис. т 154 125 118 144 145

Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім
хімічно модифікованих), тис. т 3177 3804 3403 4400 3715

Маргарин і жири харчові подібні, тис. т 359 328 283 271 192

Масло вершкове, тис. т 76,7 88,6 94,3 114 102

Сири жирні, тис. т 178 168 165 130 124

Борошно, тис. т 2596 2605 2565 2358 2167

Крупи, тис. т 356 365 367 350 347

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого 
зберігання, тис. т 1763 1686 1561 1357 1231

Печиво солодке і вафлі, тис. т 374 392 388 299 249

Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні 
подібні, тис. т 134 106 102 103 89,5

Цукор білий кристалічний, тис. т 2586 2143 1262 2053 1459

Вироби кондитерські цукрові (у тому числі шоколад
білий), що не містять какао, тис. т 230 218 202 186 190

Води натуральні мінеральні негазовані, млн дал 33,6 37,6 40,4 36,0 36,0

Води натуральні мінеральні газовані, млн дал 98,4 97,1 88,6 82,6 72,8
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Äîäàòîê 6
Âèðîáíèöòâî îñíîâíèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, òèñ. ò

(çà äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè)

Роки
Зернові та

зернобобові 
культури

Цукрові
буряки Насіння 

соняшнику Картопля
Овочі

відкритого
ґрунту

2013 63051,3 10789,4 11050,5 22258,6 9872,6

2014 63859,32 15734,1 10133,82 23693,4 9637,53

2015* 60125,8 10330,8 11181,1 20839,3 9214,0

2016*
(попередні дані)

44443.4 3236,5 8998,4 21401,9 7170,8

* Без території АР Крим та тимчасово окупованих територій Донбасу.

Äîäàòîê 7
Ñâіòîâі çàïàñè ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ

Ñâіòîâі çàïàñè íàôòè, 2015 ð.
(Çà äàíèìè BP Statistical Review of World Energy, 2016; CIA)

Регіон, країна Доведені запаси,
млрд т

Видобуток,
млн т

Споживання,
млн т

Світ 239,4 4361,9
Близький Схід
Саудівська Аравія

108,7
36,6

1412,4
568,5

425,7
168,1

Південна і Центральна Америка
Венесуела

51,0
47,0

396,0
135,2

322,7
32,0

Північна Америка
Канада
США

35,9
27,8
6,6

910,3
215,5
567,2

1036,3
100,3
851,6

Європа і Євразія
Росія
Україна

21,0
14,0
0,05

846,7
540,7
1,8

862,2
143,0
8,4

Африка
Лівія
Нігерія

17,1
6,3
5,0

398,0
20,2
113,0

183,0
–
–

Азійсько-Тихоокеанський регіон
Китай

5,7
2,5

398,6
214,6

1501,4
559,7

Ñâіòîâі çàïàñè ïðèðîäíîãî ãàçó, 2015 ð.
(Çà äàíèìè BP Statistical Review of World Energy, 2016)

Регіон, країна Доведені запаси,
трлн м3

Видобуток,
млрд м3

Споживання,
млрд м3

Світ 186,9 3538,6 3468,6
Близький Схід
Іран

80,0
34,0

617,9
192,5

490,2
191,2



Д
О
Д
А
Т
К
И

Д
О
Д
А
Т
К
И

241

Європа і Євразія
Росія
Україна

56,8
32,3
0,6

989,8
573,3
17,4

1003,5
391,5
28,8

Азійсько-Тихоокеанський регіон
Китай

15,6
3,8

556,7
138,0

701,1
197,3

Африка
Алжир
Нігерія
Єгипет

14,1
4,5
5,1
1,8

211,8
83,0
50,1

135,5
39,0

–
47,8

Північна Америка
США

12,8
10,4

984,0
767,3

963,6
778,0

Південна і Центральна Америка
Венесуела
Тринідад і Тобаго
Аргентина

7,6
5,6
0,3
0,3

178,5
32,4
39,6
36,5

174,8
34,5
21,5
47,5

Ñâіòîâі çàïàñè âóãіëëÿ, 2015 ð.
(Çà äàíèìè BP Statistical Review of World Energy, 2016)

Регіон, країна Доведені запаси,
млн т

Видобуток,
млн т

Споживання,
млн т

Світ 891 531 3830,1 3839,9
Європа і Євразія
Росія
Україна

310 538
157 010
33 873

419,8
184,5
16,4

467,9
88,7
29,2

Азійсько-Тихоокеанський регіон
Китай

288 328
114 500

2702,6
1827,0

2798,5
1920,4

Північна Америка
США

245 088
237 295

494,3
455,2

429,0
396,3

Близький Схід і Африка
ПАР 

32 936
30 156

152,1
142,9

107,4
85,0

Південна і Центральна Америка
Колумбія
Бразилія

14 641
6746
6630

61,3
55,6
3,4

37,1
7,0
17,4

Âèäîáóòîê òà çàïàñè çàëіçíîї ðóäè, 2015 ð.
(Çà äàíèìè Mineral commodity summaries, 2016)

Країна Видобуток, 
млн т

Доведені запаси, 
млн т

Китай 1,380 23,000
Австралія 824 54,000
Бразилія 428 23,000
Індія 129 8,100
Росія 112 25,000
Україна 68 6,500
Світ 3,320 190,000 
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Âèäîáóòîê òà çàïàñè ìàðãàíöåâîї ðóäè, 2015 ð.
(Çà äàíèìè Mineral commodity summaries, 2016)

Країна Видобуток, тис. т Доведені запаси,  тис. т
ПАР 6,200 200,000
Китай 3,000 44,000
Австралія 2,900 91,000
Габон 1,800 22,000
Бразилія 1,000 50,000
Україна 390 140,000
Світ 18,000 620,000

Âèäîáóòîê òà çàïàñè áîêñèòіâ, 2015 ð.
(Çà äàíèìè Mineral commodity summaries, 2016)

Країна Видобуток, тис. т Доведені запаси, тис. т
 Австралія 80,000 6,200 000
Китай 60,000 830,000
Бразилія 35,000 2,600 000
Малайзія 21,200 40,000
Індія 19,200 590,000
Світ 274,000 28,000 000

Âèäîáóòîê òà çàïàñè іëüìåíіòіâ, 2015 ð.
(Çà äàíèìè Mineral commodity summaries, 2016)

Країна Видобуток, тис. т Доведені запаси, тис. т
Китай 900 200,000
Австралія 720 140,000
Вʼєтнам 540 1,600
ПАР 480 63,000
Мозамбік 450 14,000
Україна 240 5,900
Світ 5,610 740,000

Âèäîáóòîê òà çàïàñè ìіäíîї ðóäè, 2015 ð.
(Çà äàíèìè Mineral commodity summaries, 2016)

Країна Видобуток, тис. т Доведені запаси, тис. т
Чилі 5,700 210,000
Китай 1,750 30,000
Перу 1,600 82,000
США 1,250 33,000
Конго (Кіншаса) 990 20,000
Світ 18,700 720,000
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Âèäîáóòîê êàì’ÿíîї ñîëі, 2015 ð.
(Çà äàíèìè Mineral commodity summaries, 2016)

Країна Видобуток, тис. т

Китай 70 000
США 48 000
Індія 17 000
Канада 12 500
Німеччина 12 500
Україна 6700
Світ 273 000

Âèäîáóòîê êàëіéíèõ ñîëåé
(Çà äàíèìè Mineral commodity summaries, 2016)

Країна Видобуток, тис. т Доведені запаси, тис. т

Канада 11 000 4 200 000
Росія 7400 2 800 000
Білорусь 6500 3 300 000
Китай 4200 –
Німеччина 3000 –
Світ 38 800 –

Âèäîáóòîê ôîñôàòіâ
(Çà äàíèìè Mineral commodity summaries, 2016)

Країна Видобуток, тис. т Доведені запаси, тис. т

Китай 100 000 3 700 000
Марокко 30 000 50 000 000
США 27 600 1 100 000
Росія 12 500 1 300 000
Світ 223 000 69 000 000

Âèäîáóòîê ñàìîðîäíîї ñіðêè 
(Çà äàíèìè Mineral commodity summaries, 2016)

Країна Видобуток, тис. т

Китай 11 000
США 9300
Росія 7300
Канада 6000
Німеччина 3800
Світ 70 100
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Âèäîáóòîê êàîëіíó
(Çà äàíèìè Mineral commodity summaries, 2016)

Країна Видобуток, тис. т
США 6160
Індія 4480
Китай 3300
Чехія 3300
Бразилія 1700
Україна 1400
Світ 34 000

Âèäîáóòîê áðîìó
(Çà äàíèìè Mineral commodity summaries, 2016)

Країна Видобуток, т
Ізраїль 150 000
Йорданія 100 000
Китай 100 000
Японія 30 000
Україна 3500
Туркменістан 500
Світ 390 000

Âèäîáóòîê ãðàôіòó
(Çà äàíèìè Mineral commodity summaries, 2016)

Країна Видобуток, тис. т
Китай 780
Індія 170
Бразилія 80
Туреччина 32
Північна Корея 30
Україна 5
Світ 1,190

Âèäîáóòîê ãëèíè
(Çà äàíèìè Mineral commodity summaries, 2016)

Країна Видобуток, тис. т
США 4320
Китай 3500
Греція 1300
Індія 1080
Туреччина 700
Україна 220
Світ 16 000
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Âèäîáóòîê àëìàçіâ
(Çà äàíèìè Mineral commodity summaries, 2016)

Країна Видобуток, млн карат
Росія 16
Демократична Республіка Конго 13
Австралія 10
Ботсвана 7
Зімбабве 4
Світ 54

Äîäàòîê 8

Ïîòóæíіñòü åëåêòðîñòàíöіé і âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðãії â Óêðàїíі
çà òèïàìè åëåêòðîñòàíöіé, 2015 ð.

Тип 
електростанції

Потужність електростанцій, 
тис. кВт

Виробництво 
електроенергії, млн кВт. год

Усього 55903,7 163682,3
у т.ч. 
теплові електростанції 35335,3 67523,5
атомні електростанції 13835,0 87627,4

гідроелектростанції 5882,6 6970,5
інші електростанції 850,8 1560,9
з них
вітрові електростанції 428,0 1084,4

сонячні електростанції 422,8 476,5

Ïðèìіòêà. Äàíі íàâåäåíî áåç óðàõóâàííÿ òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîðіé
Àâòî íîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì, ì. Ñåâàñòîïîëü і ÷àñòèíè çîíè ïðîâåäåííÿ àíòèòåðî-
ðèñ òè÷íîї îïåðàöії.

Äîäàòîê 9

Ïîòóæíіñòü åëåêòðîñòàíöіé і âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðãії 
çà ðåãіîíàìè, 2015 ð.

Регіони
України

Потужність 
електростанцій, тис. кВт

Виробництво електроенергії,
млн кВт. год

Україна 55903,7 163682,3
Вінницька 1979,9 5470,6
Волинська 53,5 54,4
Дніпропетровська 5678,2 5303,6
Донецька 10197,0 21748,7
Житомирська 61,5 19,1
Закарпатська 74,1 131,7
Запорізька 11498,3 47705,9
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Івано-Франківська 2606,7 10038,7
Київська 2775,6 4262,9
Кіровоградська 705,4 761,1
Луганська 2327,1 3099,2
Львівська 746,7 2929,0

Миколаївська 3573,4 16527,0
Одеська 364,8 464,0
Полтавська 480,1 849,4
Рівненська 2921,8 19059,7
Сумська 233,5 276,1

Тернопільська 61,0 41,6
Харківська 3076,2 2925,3
Херсонська 517,5 880,1
Хмельницька 2097,2 13552,4
Черкаська 809,8 1432,9
Чернівецька 1421,1 1856,4
Чернігівська 242,7 819,6
м. Київ 1400,6 3472,9

Äîäàòîê 10

Ïåðåëіê ìіæíàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ êîðèäîðіâ Єâðîïè

Коридор Напрямок
Коридор № 1 Гельсінкі – Таллінн – Рига – Каунас/Клайпеда – Варшава/Гданськ
Коридор № 2 Берлін – Познань – Варшава – Брест – Мінськ – Смоленськ – Москва –

Нижній Новгород
Коридор № 3 Брюссель – Ахен – Кельн – Дрезден/Берлін – Вроцлав – Катовіце –

Краків – Львів – Київ
Коридор № 4 Дрезден/Нюрнберг – Прага – Відень – Братислава – Д’єр – Будапешт –

Арад – Бухарест – Констанца/Крайова – Софія – Салоніки – Пловдив –
Стамбул

Коридор № 5 Венеція – Трієст/Копер – Любляна – Марибор – Будапешт – Ужгород –
Львів – Київ

Коридор № 6 Гданськ – Катовіце – Жиліна, західна гілка: Катовіце – Брно
Коридор № 7 Дунайський (водний); (Австрія, Угорщина, Югославія, Болгарія, Руму-

нія, Молдова, Україна)
Коридор № 8 Дуррес – Тірана – Скоп’є – Бітола – Софія – Дімітровград – Бургас – 

Варна
Коридор №9 Гельсінкі – Виборг – Санкт-Петербург – Псков – Москва – Калінінград –

Київ – Любашівка/Роздільна – Кишинів – Бухарест – Дімітровград – 
Александруполіс

Коридор № 10 Зальцбург – Любляна – Загреб – Бєлград – Ніш – Скоп’є – Велес –
Салоніки
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Äîäàòîê 11

Íàéâàæëèâіøі àâòîìàãіñòðàëі Óêðàїíè

Найменування автомобільної дороги Протяжність,
км

Міжнародні автомобільні дороги
Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на м. Гомель) 223,1

Кіпті – Глухів – Бачівськ (на м. Брянськ) 242,4
Київ – Одеса 504,6
Київ – Чоп (на м. Будапешт через міста Львів, Мукачеве і Ужгород) 863,8
Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) 488,5
Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка (через м. Вінницю) 746,2
Одеса – Рені (на м. Бухарест) 289,4
Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) 506,4

Національні автомобільні дороги
Київ – Знам’янка 272,9
Львів – Тернопіль 111,9
Житомир – Чернівці 335
Київ – Суми – Юнаківка (на м. Курськ) 339,6
Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) 429,6
Мукачеве – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка –
Львів

423,6

Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на м. Кишинів) 275

Äîäàòîê 12

Çìіíè ïàñàæèðîîáіãó çà âèäàìè òðàíñïîðòó (ìëðä ïàñ.-êì)1

Види транспорту 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Транспорт 122,9 126,6 124,8 120,2 106,3 97,3
залізничний1 46,7 47,1 45,8 45,5 35,9 35,4
морський 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –
річковий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –
авіаційний 10,9 13,8 14,3 12,2 11,6 11,4
автомобільний
(автобуси)

49,4 48,6 47,7 46,1 42,6 34,8

тролейбусний 6,1 6,7 6,6 6,3 6,4 6,0
трамвайний 3,9 4,4 4,4 4,1 4,3 4,2
метрополітенівський 5,8 5,9 5,9 5,9 5,6 5,3

1 Áåç óðàõóâàííÿ òèì÷àñîâî îêóïîâàíîї òåðèòîðії Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì
òà ì. Ñåâàñòîïîëÿ
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Äîäàòîê 13
Çìіíè âàíòàæîîáіãó çà âèäàìè òðàíñïîðòó (ìëðä òêì)1

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Транспорт 411,1 437,9 405,9 393,3 353,6 315,3
залізничний 212,1 237,7 232,4 219,5 210,2 194,3
морський 5,0 4,9 3,5 3,2 4,1 –
річковий 3,8 2,2 1,7 1,4 1,3 –
автомобільний1 52,8 56,3 56,4 57,4 56,0 34,4
авіаційний 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
трубопровідний 137,0 136,5 111,5 111,4 81,8 81,0

Äîäàòîê 14
Ïîðòè Óêðàїíè

№ Назва Розміщення
Морські порти

1. Білгород-Дністровський м. Білгород-Дністровський, Одеська область
2. Бердянськ м. Бердянськ, Запорізька область
3. Ізмаїл м. Ізмаїл, Одеська область
4. Іллічівськ м. Чорноморськ, Одеська область
5. Маріуполь м. Маріуполь,   Донецька область
6. Миколаїв м. Миколаїв
7. Одеса м. Одеса
8. Октябрськ м. Миколаїв
9. Рені м. Рені, Одеська область

10. Скадовськ м. Скадовськ, Херсонська область
11. Усть-Дунайськ м. Вилкове, Одеська область
12. Херсон м. Херсон
13. Южний м. Южне, Одеська область

Річкові порти
1. Дніпродзержинський м. Камʼянське, Дніпропетровська область
2. Дніпропетровський м. Дніпро
3. Запорізький м. Запоріжжя
4. Київський м. Київ
5. Кременчуцький м. Кременчук, Полтавська область
6. Миколаївський м. Миколаїв
7. Нікопольський м. Нікополь,  Дніпропетровська область
8. Новокаховський м. Таврійськ, Херсонська область
9. Херсонський м. Херсон
10. Черкаський м. Черкаси
11. Чернігів м. Чернігів

1Áåç óðàõóâàííÿ òèì÷àñîâî îêóïîâàíîї òåðèòîðії Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì
òà ì. Ñåâàñòîïîëÿ.
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Äîäàòîê 15

Àåðîïîðòè Óêðàїíè

№ Найменування Розміщення

1. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Київська обл., Бориспіль   

2. Аеропорт «Вінниця» (Гавришівка) м. Вінниця

3. Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» м. Дніпро 

4. Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» м. Запоріжжя

5. Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» м. Івано-Франківськ 

6. Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) м. Київ 

7. Міжнародний аеропорт «Кривий Ріг» м. Кривий Ріг  

8. Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила
Галицького 

м. Львів

9 Аеропорт «Маріуполь»   Донецька обл., м. Маріуполь

10. Міжнародний аеропорт «Миколаїв» М. Миколаїв 

11. Міжнародний аеропорт «Одеса» м. Одеса

12. Аеропорт «Полтава» (Супрунівка) м. Полтава

13. Міжнародний аеропорт «Рівне» м. Рівне

14. Аеропорт «Суми»  м. Суми 

15. Аеропорт «Тернопіль» м. Тернопіль 

16. Міжнародний аеропорт «Ужгород» Закарпатська обл., м. Ужгород

17. Міжнародний аеропорт «Харків» м. Харків

18. Аеропорт «Херсон» м. Херсон

19. Аеропорт «Черкаси» м. Черкаси

20. Міжнародний аеропорт «Чернівці»  м. Чернівці

Äîäàòîê 16
Ïðîòÿæíіñòü ñóäíîïëàâíèõ ðі÷îê і êàíàëіâ

№ Країна Протяжність доріг, тис. км
1. Китай 126
2. Росія 102
3. Бразилія 50
4. Вʼєтнам 47
5. США 41
6. Колумбія 25
7. Індонезія 22
8. Демократична Республіка Конго 15
9. Індія 14
10. Мʼянма 12
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Äîäàòîê 17

Íàéáіëüøі çà êіëüêіñòþ ïåðåâåçåíèõ ïàñàæèðіâ àåðîïîðòè ñâіòó

№ Аеропорт Країна Кількість пасажирів, 
млн

1. Атланта США 101,4
2. Пекін Китай 89,9
3. Дубай ОАЕ 78,0
4. Чикаго США 76,9
5. Токіо Японія 75,5
6. Лондон Велика Британія 74,9
7. Лос-Анджелес США 74,9
8. Гонконг Китай 68,2
9. Париж Франція 65,7

10. Даллас США 65,5

Äîäàòîê 18
Àåðîïîðòè ç íàéіíòåíñèâíіøèì ðóõîì ëіòàêіâ

№ Аеропорт Країна Кількість польотів, тис.
1. Атланта США 882,5
2. Чикаго США 875,1
3. Даллас США 681,2
4. Лос-Анджелес США 655,5
5. Пекін Китай 590,1
6. Шарлотт США 543,9
7. Денвер США 541,2
8. Лас-Вегас США 530,3
9. Х’юстон США 502,8

10. Париж Франція 475,8
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Äîäàòîê 19

Çîâíіøíüîòîðãîâåëüíèé áàëàíñ Óêðàїíè

Експорт Імпорт Сальдо

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Усього (товари 
і послуги)

74,8 64,1 46,8 83,3 60,7 42,9 -8,5 3,3 3,8

Країни СНД 7,3 8,8 1,3 29,2 18,4 11,2 -1,8 0,4 0,1

Інші країни світу 47,4 45,2 35,4 54,1 42,3 31,7 -6,6 2,9 3,7

у т. ч. країни ЄС (28) 20,1 20,3 5,3 30,9 24,2 18,1 -10,8 -3,8 -2,7

Товари 62,3 53,9 38,1 75,8 54,4 37,5 -13,5 -0,5 0,6

Країни СНД 21,6 4,8 7,8 27,7 17,2 10,4 -6,1 -2,4 -2,7

Інші країни 
світу

40,6 39,0 30,3 48,1 37,1 27,0 -7,4 1,8 3,3

у т.ч. країни 
ЄС (28)

6,6 7,0 13,0 26,7 21,0 15,3 -10,2 -4,0 -2,3

Послуги 14,2 11,5 9,7 7,5 6,3 5,5 6,7 5,1 4,2

Країни СНД 5,8 4,0 3,5 1,4 1,2 0,8 4,3 2,8 2,7

Інші країни 
світу

8,4 7,4 6,2 6,0 5,2 4,6 2,3 2,3 1,5

у т.ч. країни 
ЄС (28)

4,2 3,9 2,9 4,2 3,1 2,7 0,0 0,8 0,2

Äîäàòîê 20
Ðåéòèíã êðàїí ñâіòó çà îáñÿãîì åêñïîðòó òîâàðіâ і ïîñëóã

Рейтинг Країна Обсяг експорту, трлн дол.
1. Китай 2,429

2. США 2,261

3. Німеччина 1,573

4. Японія 0,784

5. Велика Британія 0,779

6. Франція 0,751

7. Південна Корея 0,646

8. Нідерланди 0,618

9. Гонконг 0,609

10. Італія 0,548
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Äîäàòîê 21
Ðåéòèíã êðàїí ñâіòó çà îáñÿãîì åêñïîðòó òîâàðіâ

Рейтинг Країна Обсяг експорту, трлн дол.
1. Китай 2,142
2. США 1,510
3. Німеччина 1,308
4. Японія 0,621

5. Південна Корея 0,548
6. Франція 0,510
7. Гонконг 0,505
8. Нідерланди 0,474
9. Італія 0,450

10. Велика Британія 0,435

Äîäàòîê 22
Ðåéòèíã êðàїí ñâіòó çà îáñÿãîì åêñïîðòó ïîñëóã

Рейтинг Країна Обсяг експорту, млрд дол.
1. США 750
2. Велика Британія 344
3. Китай 286
4. Німеччина 264
5. Франція  241
6. Японія 162
7. Нідерланди  144
8. Сінгапур 139
9. Ірландія 134

10. Іспанія 117

Äîäàòîê 23

Ðåéòèíã êðàїí ñâіòó çà îáñÿãîì іìïîðòó òîâàðіâ і ïîñëóã

Рейтинг Країна Обсяг імпорту, трлн дол.
1. США 2,761
2. Китай 2,044
3. Німеччина 1,314
4. Велика Британія 0,838
5. Японія 0,803
6. Франція 0,768
7. Гонконг 0,602
8. Південна Корея 0,542
9. Нідерланди 0,537

10. Канада 0,525
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Äîäàòîê 24
Ðåéòèíã êðàїí ñâіòó çà îáñÿãîì іìïîðòó òîâàðіâ

Рейтинг Країна Обсяг імпорту, трлн дол.

1. США 2,272

2. Китай 1,575

3. Німеччина 1,016

4. Велика Британія 0,628

5. Японія 0,627

6. Франція 0,537

7. Гонконг 0,528

8. Канада  0,428

9. Південна Корея  0,428

10. Мексика 0,395

Äîäàòîê 25
Ðåéòèíã êðàїí ñâіòó çà îáñÿãîì іìïîðòó ïîñëóã

Рейтинг Країна Обсяг експорту, млрд дол.

1. США 488

2. Китай 468

3. Німеччина 297

4. Франція  230

5. Велика Британія 210

6. Японія 176

7. Ірландія 167

8. Нідерланди  148

9. Сінгапур  143

10. Південна Корея 113
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Äîäàòîê 26

Ñòóïåíі îñâіòè çà ìіæíàðîäíîþ ñòàíäàðòíîþ êëàñèôіêàöієþ (ÌÑÊÎ)
òà їõ çàáåçïå÷åííÿ â Óêðàїíі

Назва
ступеня освіти

за МСКО
Тривалість
навчання

Навчальні заклади України, 
які забезпечують отримання

відповідного ступеня

Допочаткове 
навчання

3–4 роки Дошкільні навчальні заклади

Початкова освіта/
Перший етап базової 
освіти

4 роки 1–3(4) класи денних загальноосвітніх
навчальних закладів

Перший етап
середньої освіти/
Другий етап базової 
освіти

5 років 5–9 класи денних і вечірніх
загальноосвітніх навчальних закладів 

Другий етап 
середньої освіти

2 роки 10–11(12) класи денних і вечірніх
загальноосвітніх навчальних закладів, 
учні (слухачі) ПТНЗ

Післясередня,
невища освіта

1 рік Учні (слухачі) ПТНЗ

Перший етап вищої 
освіти

5–6 років
2–3 роки

Студенти ВНЗ III–IV рівнів акредитації. 
Студенти ВНЗ I–II рівнів акредитації.

Другий етап вищої 
освіти

3 роки Аспірантура,
докторантура

Äîäàòîê 27

Âàëîâèé âíóòðіøíіé ïðîäóêò Óêðàїíè1

Роки

У фактичних цінах

ВВП ВВП у розрахунку на одну особу

За методологією СНР1 1993

млрд крб тис. крб

1995 5451642 105793

млн грн грн

1996 81519 1595

1999 130442 2614

1 (без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополь, за 2014 рік –
також без частини зони проведення АТО)
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За методологією СНР 2008

млн грн грн

2000 176128 3582

2005 457325 9709

2008 990819 21419

2010 1120585 24429

2011 1349178 29519

2012 1459096 32002

2013 1522657 33473

2014 1586915 36904

2015 1979458 46210

Äîäàòîê 28

10 íàéáіëüøèõ áàíêіâ â Óêðàїíі

(за даними Національного банку України на червень 2016 року)

1. «Приватбанк».

2. «Ощадбанк».

3. «Укрексімбанк».

4. «Райффайзен Банк Аваль».

5. «Укргазбанк».

6. «Укрсоцбанк».

7. «Ощадбанк».

8. «УкрСиббанк».

9. «Альфа-Банк».

10. «ПУМБ».

На першу п’ятірку найбільших банків України припадає 56 % усіх активів банківської
системи країни.
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Äîäàòîê 29

Ñïèñîê êðàїí çà íîìіíàëüíèì ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ
(ÌÂÔ, 2016 ð.)

(Óñі ïîêàçíèêè âèðàæàþòüñÿ ó єäèíіé âàëþòі – äîëàð ÑØÀ)

№ Країна $ / на одну особу
1  Люксембург 103,199
2  Швейцарія 79,242
3  Норвегія 70,392
4  Ірландія 62,562
5  Катар 60,787
6  Ісландія 59,629
7  США 57,436
8  Данія 53,744
9  Сінгапур 52,961

10  Австралія 51,850
11  Швеція 51,165
12  Сан-Марино 46,447
13  Нідерланди 45,283
14  Австрія 44,498
15  Фінляндія 43,169
16  Канада 42,210
17  Німеччина 41,902
18  Бельгія 41,283
19  Велика Британія 40,096
20  Японія 38,917

…….
– Світ (середній показник) 10,038

131  Україна 2,194
…….

167  Комори 753
168  Непал 733
169  Руанда 729
170  Гвінея-Бісау 694
171  Буркіна-Фасо 646
172  Уганда 638
173  Сьєрра-Леоне 618
174  Того 590
175  Афганістан 565
176  Гвінея 515
177  Демократична республіка Конго 495
178  Ліберія 480
179  Гамбія 469
180  Нігер 411
181  Мозамбік 392
182  Мадагаскар 391
183  ЦАР 364
184  Бурунді 325
185  Малаві 295
186  Південний Судан 233
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ÏÐÎÃÐÀÌÍІ  ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ  ÐÎÁÎÒÈ

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 1
Аналіз секторальної моделі економіки

Мета виконання роботи: навчитися розрізняти сектори національної економіки, ана-
лізувати секторальну модель економіки в різних країнах.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічний атлас і підручник для
9-го класу.

Рекомендовані завдання:
1. Продовжіть речення. Секторальна модель національного господарства країни дає

змогу...
2. Користуючись текстом підручника § 3, заповніть таблицю.

Сектор економіки Вид економічної діяльності

Первинний

Вторинний

Третинний

Четвертинний

За картами «Світове господарство» і «Політична карта світу», а також текстом
підручника (§ 3) визначте країни, для економіки яких переважаючим є відповідний
сектор. Приклади країн запишіть в таблицю.

Сектор економіки Країни

Первинний

Вторинний

Третинний

Четвертинний

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 2
Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20)
і визначення їхнього місця в сучасній типізації країн за рівнем

економічного розвитку

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній
карті країни з найбільшими національними економіками світу; аналізувати тенденції
розвитку сучасного світового господарства.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічний атлас і підручник для
9-го класу.

Рекомендовані завдання:
1. Позначте на контурній карті країни «Великої двадцятки» (G-20).
2. За текстом підручника (§ 8) визначте роль цих країн у міжнародному поділі праці. 
3. Користуючись додатковими джерелами інформації, наведіть приклади галузей між на-

родної спеціалізації декількох країн з цієї групи (на вибір учня).
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 3 
Визначення основних технічних культур, що їх вирощують у помірному й

тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей

Мета виконання роботи: на основі аналізу тематичних карт «Сільське господарство
світу», «Кліматичні пояси і області світу» і «Агрокліматичні пояси Землі» визначити, які
технічні культури вирощують у помірному і тропічному кліматичних поясах; пояснити
встановлені відмінності. 

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічні атласи для 7-го і 9-го 
класу, карта «Агрокліматичні пояси Землі»,  підручник: § 12.  

Рекомендовані завдання:
1. Здійснити паралельний аналіз  карт  «Сільське господарство світу» і  «Кліматичні

пояси і області світу» та визначити, які технічні культури вирощують у помірному і тропічному
кліматичних поясах. Дані записати в таблицю (див. приклад ).

Назва технічних
культур

Помірний кліматичний 
пояс

Тропічний кліматичний 
пояс

Приклад: цукровий буряк + –

2. Користуючись картою «Агрокліматичні пояси Землі» пояснити, чому набір сільсько-
господарських культур, які вирощують у помірному і тропічному кліматичних поясах, різний.

3. За картами «Сільське господарство світу» і «Політична карта світу», визначте країни,
в яких вирощують технічні культури. Приклади країн запишіть в таблицю (див. приклад).

Назва технічних 
культур

Країни помірного
кліматичного поясу

Країни тропічного
кліматичного поясу

Приклад: цукровий буряк Франція, Україна –

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 4
Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку

кам’яного вугілля, нафти і природного газу

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній
карті основні басейни паливних мінеральних ресурсів

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічні атласи для 7-го і 9-го
класу, підручник для 9 кл.

Рекомендовані завдання:
1. Позначте на контурній карті найбільші басейни видобутку вугілля: Верхньосілезький

(Польща), Кузнецький (Росія), Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний (Китай),
Східний (Індія), Аппалацький (США), Південно-Східний (Австралія), Донецький та Львівсько-
Волинський (Україна).

2. Позначте на контурній карті найбільші басейни видобутку нафти і природного газу:
Перської затоки, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Гвінейської затоки, Техаський, 
Мексиканської затоки, Західноканадський, Північноморський.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 5.1
Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій і пояснення 

чинників їх розміщення

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній
карті найбільші електростанції України та пояснювати чинники їх розміщення.
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Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічні атласи для 7-го і 9-го
класу, підручник для 9 кл.

Рекомендовані завдання:
1. Позначте на контурній карті: ГЕС (ГАЕС) – Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніп ро-

дзержинська, Дніпрогес, Каховська, Дністровська, Ташлицька; АЕС – Запорізька, Півден-
ноукраїнська, Рівненська, Хмельницька; ТЕС – Запорізька, Придніпровська, Три пільська,
Зміївська,  Слов’янська, Ладижинська, Бурштинська.

2. За текстом підручника (§ 21) визначте чинники розміщення електростанцій різного
типу. Результати запишіть у таблицю: 

Типи електростанцій Чинники розміщення

ТЕС

АЕС

ГЕС

СЕС

ВЕС

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 5.2.  
Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях 

різних типів в Україні,  країнах Європи та світу.

Мета виконання роботи: навчитися будувати діаграми виробництва електроенергії на
електростанціях різних типів та на основі їх аналізу робити висновки щодо основних джерел
електроенергії.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічні атласи для 7-го і 9-го
класу, підручник для 9 кл.

Рекомендовані завдання:
1. За текстом підручника (§ 23) побудувати кругові діаграми виробництва електроенергії

на електростанціях світу. Визначити тип електростанцій, що є основним джерелом енергії.
2. За табл. 1. «Структура виробництва електроенергії на електростанціях різних типів»

(§ 23) побудувати кругові діаграми виробництва електроенергії на електростанціях різних
типів для окремих країн (за вибором): Японії, Франції і Бразилії; Китаю, Канади та Німеччини.
Визначити відмінності в основних джерелах енергії для цих країн.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 6 
Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів 

виробництва чорних металів в Україні

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній
карті найбільші родовища руд чорних металів та основних центрів виробництва чорних
металів в Україні; пояснювати розміщення підприємств чорної металургії в Україні;
оцінювати місце України на світовому ринку чорної металургії.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічний атлас та підручник для
9-го класу.

Рекомендовані завдання:
1. За текстом підручника (§ 19 і 24) позначте на контурній карті родовища залізних та

марганцевих руд, а також основні центри чорної металургії в Україні: Кривий Ріг, Дніпро,
Кам’янське, Запоріжжя, Нікополь, Маріуполь, Краматорськ, Алчевськ.

2. Визначте чинники розміщення металургійних підприємств різного типу. 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 7 
Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів 

та пояснення чинників їх розміщення

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній
карті найбільші центри машинобудування в Україні; пояснювати чинники розміщення 
виробництв транспортних засобів.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічний атлас та підручник для
9-го класу.

Рекомендовані завдання:
1. Позначте на контурній карті найбільші центри виробництва транспортних засобів в

Україні.
2. За текстом підручника (§ 30, 31) визначте чинники розміщення виробництв тран спорт-

них засобів. Результати запишіть у таблицю:

 Виробництва транспортного 
машинобудування

Чинники розміщення

Автомобілебудування

Локомотивобудування

Літакобудування

Суднобудування
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À

Àãëîìåðàöіÿ (âіä ëàò. agglomero –
ïðèєäíóþ, íàêîïè÷óþ) – êîìïàêòíå
ïðîñòîðîâå óãðóïîâàííÿ ìіñüêèõ ïî-
 ñåëåíü, îá’єäíàíèõ ìіæ ñîáîþ òðàí-
ñïîðòíèìè, âèðîáíè÷èìè, êóëü òóðíî-
ïîáóòîâèìè é іíøèìè çâ’ÿç êàìè.

Àãðàðíі ðåôîðìè – ñèñòåìà îðãà-
íіçàöіéíèõ, ãîñïîäàðñüêî-åêîíîìі÷-
íèõ çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà äîêî-
ðіííó çìіíó іñíóþ÷èõ ó ñіëüñüêîìó 
ãîñïîäàð ñòâі ôîðì âëàñíîñòі íà çåì-
ëþ, óïðàâëіííÿ òà âñüîãî ìåõà íіçìó
і ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ.

Àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ
(ÀÏÊ) – ñóêóïíіñòü ãàëóçåé, ùî ñïå-
öіàëіçóþòüñÿ íà âèðîáíèöòâі ïðî-
äóêöії ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, її
çáåðіãàííі, ïåðåðîáöі і äîâåäåííі äî 
ñïîæèâà÷à.

Àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòî ðіàëü-
íèé ïîäіë – ñèñòåìà òåðèòîðіàëüíîї 
îðãàíіçàöії, ùî ñòâîðåíà äëÿ ïîëåã-
øåííÿ óïðàâëіííÿ äåðæàâîþ.

Á

Áåçâіäõîäíà і ìàëîâіäõîäíà òåõ-
íîëîãіÿ – òåõíîëîãі÷íі ïðîöåñè, ùî 
çàáåçïå÷óþòü êîìïëåêñíå âèêîðèñòàí-
íÿ ñèðîâèíè, ïðîìіæíèõ ïðîäóê òіâ 
âèðîáíèöòâà і âіäõîäіâ; ðåàëіçó єòü-
ñÿ íà ðіâíі îêðåìîãî ïіäïðèєìñòâà,
ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó, ãàëóçі ÷è
ðàéîíó.

Â

Âàëîâèé âíóòðіøíіé ïðîäóêò
(ÂÂÏ) – ñóêóïíà âàðòіñòü óñüîãî 
îáñÿãó òîâàðіâ і ïîñëóã, âèðîáëåíèõ 
і ðåàëіçîâàíèõ ïðîòÿãîì ðîêó â 
êðàїíі.

Âàëîâèé íàöіîíàëüíèé ïðîäóêò
(ÂÍÏ) – ñóêóïíà âàðòіñòü óñüîãî îá-
ñÿãó òîâàðіâ і ïîñëóã, âèðîáëåíèõ
ïðîòÿãîì ðîêó íà òåðèòîðії êðàїíè і 
çà її ìåæàìè.

Âàíòàæîîáіã – öå êіëüêіñòü âàí-
òàæó, ïåðåâåçåíîãî íà ïåâíó âіä-
ñòàíü çà ïåâíèé ÷àñ, âèìіðþєòüñÿ â
òîííî-êіëîìåòðàõ (òêì).

Âèðîáíè÷à ñôåðà – ñóêóïíіñòü
ãàëóçåé, ÿêі âèðîáëÿþòü ìàòåðіàëü-
íі áëàãà, ñôåðà ìàòåðіàëüíîãî âè-
ðîáíèöòâà.

Âèñîêîòåõíîëîãі÷íі âèðîáè – òі, 
ùî çðîáëåíі íà îñíîâі ïåðåäîâèõ
òåõíîëîãіé âèðîáíèöòâà.

Âëàñíіñòü – öå ðåçóëüòàò ïðè-
âëàñ íåííÿ, òîáòî ñòàâëåííÿ ëþäåé
äî ïåâíèõ ðå÷åé, ÿê äî ñâîїõ. Ãîëîâ-
íîþ її õàðàêòåðèñòèêîþ є íå ðі÷ і
íå âіäíîøåííÿ ëþäåé äî ðå÷åé, à òå,
êèì і ÿê ïðèâëàñíþєòüñÿ ðі÷, ÿê
òàêå ïðèâëàñíåííÿ çà÷іïàє іíòåðåñè
іíøèõ ëþäåé. Ïåâíà ðі÷ ñòàє âëàñ-
íіñòþ, òîáòî åêîíîìі÷íîþ êàòåãî-
ðієþ, ëèøå òîäі, êîëè ç ïðèâîäó її 
ïðèâëàñíåííÿ ëþäè âñòóïàþòü ìіæ 
ñîáîþ â ïåâíі åêîíîìі÷íі âіäíîñèíè.
Çàëåæíî âіä òîãî, êîìó íàëåæàòü
ðå÷і (ìàéíî) – ïðèâàòíіé îñîáі, ãðî-
ìàäі (ñïіëüíîòі) ÷è äåðæàâі, ðîçðіç-
íÿþòü âëàñíіñòü ïðèâàòíó, êîìó-
íàëüíó і äåðæàâíó.

Âíóòðіøíÿ ìіãðàöіÿ – ïåðåìіùåí-
íÿ íàñåëåííÿ â ìåæàõ îäíієї êðàїíè.

Âóãіëüíà ïðîìèñëîâіñòü – ãàëóçü
ãіðíè÷îäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі, ùî
ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèäîáóòêó і ïå-
ðåðîáöі (çáàãà÷åííі).

Ã

Ãàëóçü ãîñïîäàðñòâà – ñóêóïíіñòü
ïіäïðèєìñòâ і îðãàíіçàöіé, îá’єä íà íèõ
ñïіëüíіñòþ âèêîíóâàíèõ ôóíêöіé.

ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÑËÎÂÍÈÊ
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÒÅÐÌІÍІÂ І ÏÎÍßÒÜ
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Ãåîãðàôіÿ íàñåëåííÿ – ãàëóçü
ãåîãðàôії, ùî âèâ÷àє òåðèòîðіàëüíó
îðãàíіçàöіþ íàñåëåííÿ.

Ãåîïîëіòèêà (âіä ãðåö. çåìëÿ +
ìèñòåöòâî óïðàâëіííÿ äåðæàâîþ) –
íàóêà ïðî âïëèâ ãåîãðàôі÷íèõ ÷èí-
íèêіâ (ïðîñòîðîâå ðîçòàøóâàííÿ
êðàїíè, ðîçìіð òåðèòîðії, ïðèðîäíі
ðåñóðñè, êëіìàò, êіëüêіñòü íàñåëåí-
íÿ) íà ðіçíі ïîëіòè÷íі ïðîöåñè.

Ãåîïîëіòè÷íå ïîëîæåííÿ Óêðàї-
íè – ðîçòàøóâàííÿ êðàїíè âіäíîñíî
іíøèõ äåðæàâ ç îãëÿäó íà їõíþ
ïðèíàëåæíіñòü äî ïåâíèõ ïîëіòè÷-
íèõ ñîþçіâ і óãðóïîâàíü іç âðàõó-
âàííÿì їõíüîї ñòàáіëüíîñòі, íàäіé-
íîñòі òà ïåðñïåêòèâíîñòі.

Ãëèíîçåì – çáàãà÷åíà àëþìіíієâà
ðóäà.

Ãëîáàëіçàöіÿ – ïðîöåñ ïîñèëåííÿ
âçàєìîïîâ’ÿçàíîñòі ñâіòó â ðіçíèõ
ñôåðàõ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ (åêîíîìі-
öі, ïîëіòèöі, êóëüòóðі òîùî).

Ä

Äåìîãðàôіÿ – íàóêà, ùî âèâ÷àє
çàêîíîìіðíîñòі âіäòâîðåííÿ íàñå-
ëåííÿ.

Äåìîíîïîëіçàöіÿ – öå ïîëіòèêà,
ùî çäіéñíþєòüñÿ äåðæàâîþ і ñïðÿ-
ìîâàíà íà ñòðèìóâàííÿ ìîíîïî-
ëіçìó (ïåðåâàæàííÿ íà ðèíêó îäíî-
îñіáíîãî âèðîáíèêà, ïîñòà÷àëüíè-
êà, ïðîäàâöÿ) é îäíî÷àñíî íà ðîç-
âèòîê êîíêóðåíöії øëÿõîì ñïðèÿí-
íÿ ñòâî ðåííþ òà іñíóâàííþ êîíêó-
ðóþ÷èõ ïіäïðèєìñòâ, ôіðì, êîìïà-
íіé. 

Äåïîçèò (âêëàä) – öå êîøòè, ÿêі)
ðîçìіùåíі êëієíòàìè íà їõ іìåííèõ
ðàõóíêàõ ó áàíêó íà âèçíà÷åíèé ñòðîê
çáåðіãàííÿ àáî áåç çàçíà÷åííÿ òàêîãî
ñòðîêó і ïіäëÿãàþòü âèïëàòі âêëàäíèêó
âіäïîâіäíî äî óìîâ äîãî âîðó.

Äåïîïóëÿöіÿ íàñåëåííÿ – ñòіéêà
òåíäåíöіÿ çìåíøåííÿ êіëüêîñòі íà-
ñåëåííÿ êðàїíè ÷è ðåãіîíó.

Äіàñïîðà (ãðåö. diaspora – ðîçñі-
ÿííÿ) – ÷àñòèíà íàðîäó, ÿêà ìåøêàє
çà ìåæàìè ñâîєї іñòîðè÷íîї áàòüêіâ-
ùèíè, òîáòî êðàїíè ñâîãî ïîõî-
äæåííÿ.

Äіëîâà äåðåâèíà – äåðåâèíà, ÿêó
âèêîðèñòîâóþòü ó ëіñîâіé ïðîìèñ-
ëîâîñòі.

Äîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü – ñóêóï-
íіñòü ãàëóçåé, ùî ñïåöіàëіçóþòüñÿ
íà âèäîáóòêó ñèðîâèíè, à òàêîæ 
ïàëèâà ç íàäð Çåìëі, âîä і ëіñіâ.

Äîìîãîñïîäàðñòâî – öå ñîöіàëüíà 
îäèíèöÿ, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç âіäíîñ-
íî íåâåëèêîї ãðóïè ãðîìàäÿí, ÿêі
ïðî æèâàþòü ðàçîì òà îá’єäíóþòü
ñâîї äîõîäè і ðåñóðñè, à òàêîæ
ñïіëüíî ñïîæèâàþòü ðÿä òîâàðіâ і 
ïîñëóã. Çàçâè÷àé äîìàøíі ãîñïî-
äàðñòâà âåäóòüñÿ ñіì’ÿìè.

Å

Åêîíîìі÷íà ãåîãðàôіÿ – ãàëóçü
ãåîãðàôії, ùî âèâ÷àє òåðèòîðіàëüíó
îðãàíіçàöіþ âèðîáíèöòâà.

Åêîíîìіêà (âіä ãðåö. oikonomike, 
áóêâ. – ìèñòåöòâî âåäåííÿ äîìàø-
íüîãî ãîñïîäàðñòâà) – ãîñïîäàðñòâî
ïåâíîї êðàїíè àáî éîãî ÷àñòèíà, ùî
îõîïëþє ïåâíі ãàëóçі é âèäè âèðîá-
íèöòâà.

Åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåí-
íÿ Óêðàїíè – ðîçòàøóâàííÿ її âіä-
íîñíî áóäü-ÿêèõ îá’єêòіâ, ùî ìàþòü
ïåâíå åêîíîìі÷íå çíà÷åííÿ.

Åêîíîìі÷íà іíòåãðàöіÿ – âõîäæåí-
íÿ â ñèñòåìó âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ íàöі-
îíàëüíèõ ãîñïîäàðñòâ і ñòâîðåííÿ
ìіæíàðîäíèõ ãîñïîäàðñüêèõ êîìï-
ëåêñіâ óíàñëіäîê óçãîäæåíîї ìіæäåð-
æàâíîї åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè.

Åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ – öå çìіíà
ðåçóëüòàòіâ ôóíêöіîíóâàííÿ åêîíî-
ìіêè. Ðîçðіçíÿþòü äâà òèïè åêîíî-
ìі÷íîãî çðîñòàííÿ. Åêñòåíñèâíèé
òèï çðîñòàííÿ çäіéñíþєòüñÿ çàâäÿ-
êè çáіëüøåííþ îáñÿãіâ çàëó÷åíèõ
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äî ïðîöåñó âèðîáíèöòâà ðåñóðñіâ.
Іíòåíñèâíèé òèï çäіéñíþєòüñÿ øëÿ-
õîì åôåêòèâíіøîãî âèêîðèñòàííÿ
ðåñóðñіâ íà îñíîâі íàóêîâî-òåõíі÷-
íîãî ïðîãðåñó òà íàéêðàùèõ ôîðì
îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà.

Åêîíîìі÷íèé ïîòåíöіàë – ñóêóï-
íіñòü òðóäîâèõ, ìàòåðіàëüíèõ і ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñіâ, ùî çàëó÷åíі àáî
ìîæóòü çàëó÷àòèñÿ â ãîñïîäàðñüêó
äіÿëüíіñòü.

Åêîíîìі÷íèé ðàéîí – âіäíîñíî 
öіëіñíà ÷àñòèíà òåðèòîðії êðàїíè,
ùî âèðіçíÿєòüñÿ ñâîєþ ñïåöіàëіçà-
öієþ і âçàєìîçâ’ÿçàíà åêîíîìі÷íè-
ìè âіäíîñèíàìè ç іíøèìè òåðèòî-
ðіÿìè.

Åêîíîìі÷íî àêòèâíå íàñåëåííÿ – 
íàñåëåííÿ, çäàòíå ïðàöþâàòè â íà-
ðîäíîìó ãîñïîäàðñòâі.

Åêñïëóàòàöіéíі ëіñè – ëіñè, ïðèçíà-
÷åíі äëÿ ïðîìèñëîâîї åêñïëóàòàöії.

Åêñïîðò – âèâіç іç òåðèòîðії êðà-
їíè çà êîðäîí òîâàðіâ і ïîñëóã áåç
çîáîâ’ÿçàííÿ їõíüîãî çâîðîòíîãî ïî-
âåðíåííÿ.

Åìіãðàöіÿ (âіä ëàò. emigro – âè-
ñåëÿþñü) – âèїçä ãðîìàäÿí ñâîєї
êðàїíè â іíøó êðàїíó íà òðèâàëå
àáî ïîñòіéíå ìіñöå ïðîæèâàííÿ.

Åòíîãðàôі÷íà ãðóïà – âіäîñîáëå-
íà çàâäÿêè îñîáëèâîñòÿì ìîâè, ïî-
áóòîâîї êóëüòóðè ÷àñòèíà íàöії àáî
åòíîñó.

Ç

Çàéíÿòіñòü íàñåëåííÿ – ó÷àñòü
ìåøêàíöіâ êðàїíè â ñóñïіëüíîìó
âè ðîáíèöòâі.

Çáàãà÷åííÿ ðóä – öå òåõíîëîãі÷-
íèé ïðîöåñ ïіäâèùåííÿ êîíöåíòðà-
öії â ðóäі êîðèñíîãî åëåìåíòà, çäіé-
ñíþєòüñÿ øëÿõîì âèäàëåííÿ ç íèõ
ïóñòîї ïîðîäè.

Çîâíіøíÿ ìіãðàöіÿ – ïåðåìіùåí-
íÿ íàñåëåííÿ çà ìåæі Óêðàїíè àáî
ïðèáóòòÿ äî Óêðàїíè ç іíøèõ êðàїí.

І

Іìіãðàöіÿ (âіä ëàò. іmmigrans –
òîé, ùî çàñåëÿєòüñÿ) – â’їçä іíîçåì-
öіâ äî êðàїíè.
Іìïîðò – êóïіâëÿ і ââåçåííÿ ç-çà

êîðäîíó òîâàðіâ, ïîñëóã, òåõíîëî-
ãіé, êàïіòàëó, öіííèõ ïàïåðіâ äëÿ
ðåàëіçàöії і çàñòîñóâàííÿ íà âíóò-
ðіøíüîìó ðèíêó.
Іíâåñòèöії – öå äîâãîñòðîêîâії

âêëàäåííÿ êàïіòàëó â ïіäïðèєì-
íèöüêó äіÿëüíіñòü ç ìåòîþ îäåð-
æàííÿ ïåâíîãî äîõîäó (ïðèáóòêó).
Òîé, õòî ìàє êàïіòàë і âêëàäàє éîãî
â òó àáî іíøó êîìåðöіéíó ñïðàâó,
íàçèâàєòüñÿ іíâåñòîðîì, à ñàì ïðî-
öåñ óêëàäåííÿ êàïіòàëó – іíâåñòó-
âàííÿì.
Іííîâàöіÿ – öå іäåÿ, íîâіòíіé

ïðîäóêò ó ãàëóçі òåõíіêè, òåõíîëî-
ãії, óïðàâëіííÿ, à òàêîæ â іíøèõ
ñôåðàõ äіÿëüíîñòі, çàñíîâàíі íà âè-
êîðèñòàííі äîñÿãíåíü íàóêè é ïå-
ðåäîâîãî äîñâіäó.
Іíòåðíàöіîíàëіçàöіÿ – çáëèæåí-

íÿ íàöіîíàëüíèõ åêîíîìіê øëÿõîì
ïîñèëåííÿ ïðîìèñëîâîї ñïіâïðàöі
òà âçàєìîçàëåæíîñòі ìіæíàðîäíîãî
òîâàðîîáіãó, ðóõó êàïіòàëіâ ðîáî÷îї
ñèëè ìіæ êðàїíàìè.
Іíôëÿöіÿ – ïðîöåñ çðîñòàííÿ ñïî-

æèâ÷èõ öіí íà ïðîäîâîëü÷і, ïðîìèñ-
ëîâі òîâàðè òà ïîñëóãè.
Іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії (ІÒ) –

ñóêóïíіñòü ìåòîäіâ, âèðîáíè÷èõ
ïðîöåñіâ і ïðîãðàìíî-òåõíі÷íèõ çà-
ñîáіâ, îá’єäíàíèõ ç ìåòîþ çáèðàííÿ,
îïðàöþâàííÿ, çáåðіãàííÿ, ðîçïîâ ñþ-
äæåííÿ і âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöії
â іíòåðåñàõ її êîðèñòóâà÷іâ.
Іíôðàñòðóêòóðà – ñóêóïíіñòü

ñïî ðóä, áóäіâåëü, ñèñòåì і ñëóæá,
íåîáõіäíèõ äëÿ ôóíêöіîíóâàííÿ ãà-
ëóçåé ìàòåðіàëüíîãî âèðîáíèöòâà
òà çàáåçïå÷åííÿ óìîâ æèòòєäіÿëü-
íîñòі ñóñïіëüñòâà.
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Ê

Êîêñ – ïðîäóêò êîêñóâàííÿ âóãіë-
ëÿ, ÿêèé є òåõíîëîãі÷íèì ïàëèâîì
ïåðåâàæíî äëÿ âèïëàâêè ÷àâóíó.

Êîíêóðåíòîñïðîìîæíіñòü ïіä-
ïðè єì ñòâà – öå çäàòíіñòü ïіäïðè-
єìñòâà ñòâîðþâàòè, âèðîáëÿòè і
ïðîäàâàòè òîâàðè òà ïîñëóãè, ÿêіñíі
ïîêàçíèêè ÿêèõ ïðèâàáëèâіøі, íіæ
â àíàëî ãі÷íîї ïðîäóêöії êîíêóðåíòіâ.

Êîíñòðóêöіéíі ìàòåðіàëè – öå 
ìàòåðіàëè, ç ÿêèõ âèãîòîâëÿþòü äå-
òàëі êîíñòðóêöіé (ìàøèí і ñïîðóä),
ùî çàçíàþòü ñèëîâèõ óïëèâіâ (íà-
âàíòàæåíü). Âèçíà÷àëüíèìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè êîíñòðóêöіéíèõ
ìàòåðіàëіâ є їõíі ìåõà íі÷íі âëà-
ñòèâîñòі: ìіöíіñòü, óäàðíà â’ÿçêіñòü,
âèòðèâàëіñòü, äîâãî âі÷íіñòü òîùî.

Êîîïåðóâàííÿ – ñèñòåìà ìіæãàëó-
çåâèõ, âíóòðіøíüîãàëóçåâèõ, ìіæ ðà-
éîííèõ, óíóòðіøíüîðàéîííèõ åêî-
íî ìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ.

Ë

Ëіçèíã – ïіäïðèєìíèöüêà äіÿëü-ã
íіñòü, ÿêà ïîëÿãàє â íàäàííі â êî ðè-
ñòóâàííÿ íà âèçíà÷åíèé ñòðîê ìàéíà.

Ëіêâіäíà äåðåâèíà – çàãàëüíèé îá-à
ñÿã ïîâàëåíîї ÷è çàãîòîâëåíîї іíøèì
÷èíîì і âèâåçåíîї äåðåâèíè, ÿêà 
ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà ç ãîñïîäàð-
ñüêîþ ìåòîþ.

Ëіñîâå ãîñïîäàðñòâî âèâ÷àє і îá-
ëіêîâóє ëіñè, ïîñèëþє їõíі êîðèñíі
ïðèðîäíі âëàñòèâîñòі, çàáåçïå÷óє
ðîçøèðåíå âіäòâîðåííÿ і ïîëіïøåí-
íÿ їõíüîї ÿêîñòі, ïіäâèùåííÿ ïðî-
äóêòèâíîñòі, ñïðèÿє ðàöіîíàëüíîìó
âèêîðèñòàííþ çåìåëüíîãî ëіñîâîãî
ôîíäó.

Ì

Ìàÿòíèêîâà ìіãðàöіÿ – ðåãóëÿð-
íå ïåðåìіùåííÿ ëþäåé ç îäíîãî íà-

ñåëåíîãî ïóíêòó â іíøèé áåç çìіíè
ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ.

Ìåãàëîïîëіñ – óãðóïîâàííÿ âçà-
єìîïîâ’ÿçàíèõ àãëîìåðàöіé.

Ìåëіîðàöіÿ – ñóêóïíіñòü îðãàíі-
çàöіéíî-ãîñïîäàðñüêèõ і òåõíі÷íèõ
çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà äîêîðіííå
ïîëіïøåííÿ çåìåëü.

Ìåðåæà åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ – 
ðåçóëüòàò åêîíîìі÷íîãî ðàéîíóâàí-
íÿ ó âèãëÿäі ñèñòåìè åêîíîìі÷íèõ
ðàéîíіâ, ùî âіäîáðàæàє òåðèòîðі-
àëüíó ñòðóêòóðó ãîñïîäàðñüêîãî
êîìïëåêñó êðàїíè.

Ìåòàëóðãіéíèé êîìáіíàò – ìåòà-
ëóðãіéíèé çàâîä ïîâíîãî öèêëó, òåõ-
íîëîãі÷íî ïîâ’ÿçàíèé ç êîêñîõіì-
çàâîäîì.

Ìіãðàöіÿ – òåðèòîðіàëüíі ïåðå-
ìіùåííÿ íàñåëåííÿ, ïîâ’ÿçàíі çі
çìіíîþ ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ.

Ìіæãàëóçåâèé êîìïëåêñ – ñèñòå-
ìà åêîíîìі÷íî âçàєìîçâ’ÿçàíèõ ãà-
ëóçåé âèðîáíè÷îї àáî íåâèðîáíè÷îї
ñôåð.

Ìіæíàðîäíèé ïîäіë ïðàöі – ñïå-
öіàëіçàöіÿ îêðåìèõ êðàїí íà âèðîá-
íèöòâі òієї ÷è іíøîї ïðîäóêöії àáî
íàäàííÿ ïîñëóã, ÿêèìè âîíè îáìі-
íþþòüñÿ.

Ìіæðàéîííèé ïîäіë ïðàöі – ñïå-
öіàëіçàöіÿ åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ
êðà їíè íà âèðîáíèöòâі ïðîäóêöії
àáî íàäàííі ïîñëóã, ÿêèìè âîíè îá-
ìіíþþòüñÿ.

Ìіñòî – íàñåëåíèé ïóíêò, ùî ìàє
íå ìåíøå 10 òèñ. ìåøêàíöіâ, ç ÿêèõ 
íå ìåíø ÿê 85 % ïðàöþє ó ïðîìèñ-
ëîâîñòі.

Ìіñüêå íàñåëåííÿ – íàñåëåííÿ,
ùî ìåøêàє â ìіñüêèõ ïîñåëåííÿõ:
ìіñòàõ і ñåëèùàõ ìіñüêîãî òèïó.

Ìîðåãîñïîäàðñüêèé êîìïëåêñ –
ïîєäíàííÿ íà îäíіé òåðèòîðії ìîð-
ñüêèõ ïîðòіâ, ïðîìèñëîâèõ ïіäïðè-
єìñòâ, ïðèìîðñüêèõ ïîñåëåíü, ñî-
öіàëüíî-âèðîáíè÷îї іíôðàñòðóêòó-
ðè, ðîçìіùåííÿ ÿêèõ ó ïðèáåðåæ-
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íіé çî íі çàáåçïå÷óє çîâíіøíüîåêî-
íîìі÷íі é іíøі ñïåöèôі÷íі âèäè äі-
ÿëüíîñòі (ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ðå-
êðåàöіþ òîùî).

Í

Íàóêîâî-òåõíîëîãі÷íà çîíà – òå-
ðèòîðіÿ, ÿêà âêëþ÷àє íàóêîâî-äî-
ñëіäíèé öåíòð ìіæíàðîäíîãî ðіâíÿ,
âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä, òåõíî-
ëîãі÷íó іíôðàñòðóêòóðó äëÿ âïðîâà-
äæåííÿ íàóêîâèõ ðîçðîáîê ó âèðîá-
íèöòâî.

Íàóêîâî-òåõíі÷íèé ïîòåíöіàë
(ÍÒÏ) – ñóêóïíіñòü ðåñóðñіâ і ìîæ-
ëèâîñòåé íàóêè, ùî äàþòü çìîãó
åôåêòèâíî âèðіøóâàòè ãîñïîäàðñüêі
ïèòàííÿ.

Íàöіîíàëüíèé ãîñïîäàðñüêèé
êîì ïëåêñ – öå ñèñòåìà âèðîáíè-
öòâà, îáìіíó, ðîçïîäіëó і ñïîæèâàí-
íÿ ðіçíîìàíіòíèõ òîâàðіâ і ïîñëóã,
ùî ñêëàëàñÿ â ìåæàõ Óêðàїíè.

Íàöіîíàëüíèé äîõîä – öå ñóêóï-
íіñòü óñіõ äîõîäіâ êðàїíè.

Íàöіÿ (âіä ëàò. natio – ïëåì’ÿ,
íàðîä) – öå íàñåëåííÿ, ó ÿêîãî ñïіëü-
íèìè є òåðèòîðіÿ ïðîæèâàííÿ, ìîâà,
іñòîðіÿ і êóëüòóðà.

Íåâèðîáíè÷à ñôåðà – ñóêóïíіñòü
ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà, ùî íàäàþòü
ïîñëóãè íåìàòåðіàëüíîãî õàðàêòåðó
íàñåëåííþ і ñóñïіëüñòâó â öіëîìó.

Ï

Ïàëèâíà ïðîìèñëîâіñòü – ñóêóï-
íіñòü ãàëóçåé ãіðíè÷îäîáóâíîї ïðî-
ìèñëîâîñòі, ùî ñïåöіàëіçóþòüñÿ íà
âèäîáóòêó і ïåðåðîáöі ðіçíèõ âèäіâ
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ.

Ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèé êîìï-
ëåêñ (ÏÅÊ) – öå ñóêóïíіñòü ïіäïðè-
єìñòâ і îá’єäíàíü, ÿêі çäіéñíþþòü
ðîçâіäêó і âèäîáóâàííÿ ïàëèâíèõ
ðåñóðñіâ, âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåð-
ãії, à òàêîæ òðàíñïîðòóâàííÿ òà îð-

ãàíіçàöіþ ñïîæèâàííÿ ïàëèâíèõ
ðåñóðñіâ і åíåðãії.

Ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íі ðåñóðñè –
êîðèñíі êîïàëèíè îðãàíі÷íîãî ïî-
õîäæåííÿ, ùî є äæåðåëîì âèðîáíè-
öòâà åëåêòðè÷íîї і òåïëîâîї åíåðãії.

Ïàñàæèðîîáіã – öå êіëüêіñòü ïà-
ñàæèðіâ, ïåðåâåçåíèõ íà ïåâíó âіä-
ñòàíü çà ïåâíèé ÷àñ, âèìіðþєòüñÿ â
ïàñàæèðî-êіëîìåòðàõ (ïàñ.-êì).

Ïåðåðîáíà ïðîìèñëîâіñòü – ñó-
êóïíіñòü ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñòі, ïіä-
ïðèєìñòâà ÿêèõ îáðîáëÿþòü і ïåðå-
ðîáëÿþòü ñèðîâèíó é ìàòåðіàëè.

Ïðèâàòèçàöіÿ – ïðîöåñ ïåðåõîäó
îá’єêòіâ äåðæàâíîї âëàñíîñòі ó ïðè-
âàòíó і êîëåêòèâíó ôîðìè âëàñíîñòі.

Ïðèíöèïè ðîçìіùåííÿ âèðîáíè-
öòâà – âèõіäíі ïîëîæåííÿ àáî ïðà-
âèëà ãîñïîäàðþâàííÿ.

Ïðèðîäíèé ðóõ – ðіçíèöÿ ìіæ
êіëüêіñòþ íàðîäæåíèõ æèâèìè і
ïîìåðëèõ çà ïåâíèé ïåðіîä.

Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë –
ïðåäìåòè ïðàöі, ÷èííèê ðîçìіùåí-
íÿ âèðîáíèöòâà, ùî îõîïëþє ïðè-
ðîäíі ðåñóðñè і ïðèðîäíі óìîâè, ÿêі
ìîæóòü áóòè çàëó÷åíі â ãîñïîäàð-
ñüêó äіÿëüíіñòü çà ïåâíèõ óìîâ.

Ïðîäîâîëü÷èé êîìïëåêñ – ñó-
êóïíіñòü âçàєìîçâ’ÿçàíèõ ïіäïðè-
єìñòâ ç âèðîáíèöòâà ïðîäîâîëü÷îї
ñèðîâèíè, її çàãîòіâëі, ïåðåðîáêè,
çáåðіãàííÿ é ðåàëіçàöії ÷åðåç òîðãî-
âåëüíó ìåðåæó.

Ïðîìèñëîâèé ðàéîí – òåðèòîðі-
àëüíî ñêîíöåíòðîâàíі âèðîáíèöòâà
ïåâíîї ãàëóçі ïðîìèñëîâîñòі â îêðå-
ìèõ ÷àñòèíàõ êðàїíè, äå äëÿ їõíüîãî
ðîçâèòêó є íàéñïðèÿòëèâіøі óìîâè.

Ð

Ðàöіîíàëüíå ïðèðîäîêîðèñòóâàí-
íÿ – çáåðåæåííÿ і âіäòâîðåííÿ ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñіâ, åêîëîãіçàöіÿ âè-
ðîáíè÷îї äіÿëüíîñòі, îïòèìàëüíіñòü
çâ’ÿçêіâ ãîñïîäàðñòâà і ïðèðîäè.
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Ðåêóëüòèâàöіÿ çåìåëü – êîìï-
ëåêñ ðîáіò ç âіäíîâëåííÿ ïðîäóêòèâ-
íîñòі çåìåëü, їõíüîї ãîñïîäàðñüêîї,
ìåäèêî-áіîëîãі÷íîї, åñòåòè÷íîї öіí-
íîñòі.

Ðåñóðñîçáåðіãàþ÷і òåõíîëîãії –ї
òåõíîëîãії, çà ÿêèõ âèðîáíè÷èé
ïðîöåñ çàáåçïå÷óєòüñÿ ìіíіìàëüíîþ
âèòðàòîþ ðåñóðñіâ і åíåðãії, ìàòåðі-
àëіâ ïðè çàäàíіé êіëüêîñòі ùîäî âè-
ïóñêó ïðîäóêöії і íåîáõіäíіé ïðî-
äóêòèâíîñòі.

Ðèíêîâà åêîíîìіêà – åêîíîìі÷íà 
ñèñòåìà, ùî áàçóєòüñÿ íà ìåõàíіçìі
êîíêóðåíöії, ïîïèòó і ïðîïîçèöії
(êîí’þíêòóðè ðèíêó) òà óçãîäæóє
ïðè âàòíі é çàãàëüíîäåðæàâíі іíòåðåñè.

Ðîçäåðæàâëåííÿ – öå ïåðåäà÷à 
ìàéíà (çàñîáіâ âèðîáíèöòâà) äåð-
æàâíîãî ïіäïðèєìñòâà ó âîëîäіííÿ,
ðîçïîðÿäæåííÿ і âèêîðèñòàííÿ òðó-
äîâîìó êîëåêòèâó öüîãî ïіäïðèєìñòâà.

Ñ

Ñàëüäî ìіãðàöії – ðіçíèöÿ ìіæї
åìіãðàöієþ òà іììіãðàöієþ.

Ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî – öå ñèñòå-
ìà âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ íàöіîíàëüíèõ
ãîñïîäàðñòâ, ùî ґðóíòóєòüñÿ íà 
ìіæíàðîäíîìó ïîäіëі ïðàöі é åêîíî-
ìі÷íèõ (і ïîëіòè÷íèõ) âіäíîñèíàõ.

Ñåçîííі ìіãðàöії – ìіãðàöії, ïî-ї
â’ÿçàíі іç ñåçîííіñòþ ðîáîòè.

Ñåëèùå ìіñüêîãî òèïó – íàñåëå-
íèé ïóíêò ç êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ
ïîíàä 2 òèñ. îñіá, ç ÿêèõ ùîíàéìåí-
øå äâі òðåòèíè – ðîáіòíèêè і ñëóæ-
áîâöі.

Ñèñòåìà ðîçñåëåííÿ – ðîçìіùåíі 
íà ïåâíіé òåðèòîðії і ïîâ’ÿçàíі ìіæ 
ñîáîþ íàñåëåíі ïóíêòè.

Ñіëüñüêå íàñåëåííÿ – íàñåëåííÿ, 
ùî ìåøêàє â ñіëüñüêèõ ïîñåëåííÿõ 
(ñåëàõ, ñåëèùàõ, õóòîðàõ), çàéìà-
єòüñÿ ïåðåâàæíî ñіëüñüêèì ãîñïî-
äàðñòâîì і âåäå ñіëüñüêèé ñïîñіá 
æèòòÿ.

Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ – 
÷àñòèíà çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ, ÿêі âè-
êîðèñòîâóþòü ó ñіëüñüêîìó ãîñïî-
äàðñòâі äëÿ âèðîáíèöòâà ñіëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії.

Ñîöіàëüíà ãåîãðàôіÿ – ãàëóçü
ãåîãðàôії, ùî âèâ÷àє òåðèòîðіàëüíó
îðãàíіçàöіþ æèòòÿ ëþäåé.

Ñîöіîëîãіÿ – íàóêà ïðî ñóñïіëü-
ñòâî ÿê öіëіñíó ñèñòåìó, çàêîíè
éîãî ðîçâèòêó.

Ñïåöіàëіçàöіÿ – ôîðìà îðãàíі-
çàöії âèðîáíèöòâà, çà ÿêîї âèãî-
òîâëåííÿ ïðîäóêöії, її ÷àñòèí àáî
âèêîíàííÿ îêðåìèõ îïåðàöіé âіäáó-
âàþòüñÿ â ñàìîñòіéíèõ ãàëóçÿõ ÷è
íà âіäíîñíî âіäîêðåìëåíèõ ïіäïðè-
єìñòâàõ.

Ñòàòåâà ñòðóêòóðà – ñïіââіäíî-
øåííÿ êіëüêîñòі ÷îëîâіêіâ і æіíîê.

Ñòðóêòóðíі çìіíè – òðàíñôîðìà-
öіÿ ãàëóçåâèõ, òåðèòîðіàëüíèõ, ñî-
öіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ õàðàêòåðèñ-
òèê ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó.

Ñóñïіëüíèé ïîäіë ïðàöі – âіäî-
êðåìëåííÿ ðіçíèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі
â ìåæàõ ñâіòîâîї åêîíîìіêè, íàöіî-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà é ïіäïðè-
єìñòâà.

Ò

Òåðèòîðіàëüíà ñòðóêòóðà ãîñïî-
äàðñòâà – íàóêîâî îáґðóíòîâàíå
ðîçìіùåííÿ âçàєìîçâ’ÿçàíèõ âèðîá-
íèöòâ, ñôåðè îáñëóãîâóâàííÿ і íà-
ñåëåííÿ, ÿêå çàáåçïå÷óє åêîíîìі÷-
íèé і ñîöіàëüíèé åôåêò óíàñëіäîê
ðàöіîíàëüíîãî їõ êîìïëåêòóâàííÿ
íà ïåâíіé òåðèòîðії.

Òåðèòîðіàëüíèé ïîäіë ïðàöі – 
ñïåöіàëіçàöіÿ ïåâíèõ òåðèòîðіé íà
âèðîáíèöòâі ÿêèõîñü òîâàðіâ і ïî-
ñëóã òà îáìіí öèìè òîâàðàìè і ïî-
ñëóãàìè ç іíøèìè òåðèòîðіÿìè.

Òåõíîãåííå íàâàíòàæåííÿ – ñó-
êóïíіñòü ñïîðóä, ðіçíîìàíіòíèõ ìà-
øèí, òåõíі÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, âіä-
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õîäіâ âіä âèðîáíèöòâà òîùî, ùî
ïðèïàäàє íà îäèíèöþ ïëîùі ïåâíîї
òåðèòîðії.

Òåõíîëîãіÿ – ñóêóïíіñòü ñïîñîáіâ
âèãîòîâëåííÿ, âèäîáóòêó àáî ïåðå-
ðîáêè, ùî çìіíþþòü ñòàí ñèðîâèíè,
ìàòåðіàëіâ ÷è âèðîáіâ ó ïðîöåñі
îòðèìàííÿ ïðîäóêöії іç çàäàíèìè
ïîêàçíèêàìè ÿêîñòі.

Òåõíîïàðê – íåâåëèêà òåðèòîðіÿ, 
äå íàâêîëî òåõíі÷íîãî óíіâåðñèòåòó
àáî íàóêîâî-äîñëіäíîãî öåíòðó ðîç-
ìіùóєòüñÿ êіëüêà ôіðì, ùî âïðîâà-
äæóþòü ñâîї íàóêîâі ðîçðîáêè ó 
ïðàêòèêó.

Òåõíîïîëіñ – öå íàóêîâî-òåõíі÷-
íèé öåíòð, ùî çàáåçïå÷óє ñòâîðåííÿ
òà âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîãіé.

Òðàíçèò – ïåðåâåçåííÿ ïàñàæè-
ðіâ і âàíòàæó ç îäíîãî ïóíêòó â іí-
øèé ÷åðåç ïðîìіæíі ïóíêòè.

Òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôі÷íå ïîëî-
æåííÿ – ðîçòàøóâàííÿ ùîäî òðàí-
ñïîðòíèõ øëÿõіâ і ìàãіñòðàëåé, ÿêі
ìàþòü çàãàëüíîäåðæàâíå і ìіæíà-
ðîäíå çíà÷åííÿ.

Òðóäîâі ðåñóðñè – íàñåëåííÿ ó ïðà-
öåçäàòíîìó âіöі: æіíêè – 15–54 ðîêè,
÷îëîâіêè – 15–59 ðîêіâ.

Ó

Óðáàíіçàöіÿ – ïðîöåñ çðîñòàííÿ 
ìіñò і ïіäâèùåííÿ їõíüîї ðîëі â
æèòòі ñóñïіëüñòâà.

Ô

Ôåðîñïëàâè – ñïëàâè çàëіçà ç ëå-
ãóþ÷èìè ìåòàëàìè (ìàðãàíöåì,
âîëüôðàìîì, âàíàäієì òà іí.).

Ôіíàíñîâà êðèçà – ðіçêå ïîãіð-
øåííÿ ñòàíó ôіíàíñîâîãî ðèíêó
âíàñëіäîê åêîíîìі÷íèõ і ïîëіòè÷íèõ
÷èííèêіâ, ùî ñïðè÷èíÿє ïîðóøåí-
íÿ éîãî ôóíêöіîíóâàííÿ, çíèæåííÿ
öіíîâèõ ïîêàçíèêіâ, ïîãіðøåííÿ
ÿêîñòі ôіíàíñîâèõ іíñòðóìåíòіâ òà
áàíêðóòñòâî ó÷àñíèêіâ.

Ôіðìà – öå åêîíîìі÷íà îäèíèöÿ,
ùî âèíàéìàє ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ
âèðîáíèöòâà òîâàðіâ àáî ïîñëóã, ÿêі
âîíà ïîòіì ïðîäàє äîìîãîñïîäàðñòâàì,
іíøèì ôіðìàì àáî äåðæàâі. Ôіðìè
âіäíîñÿòü äî ñåêòîðó âèðîáíèêіâ.

×

×èííèêè ðîçìіùåííÿ âèðîáíè-
öòâà – êîíêðåòíі óìîâè, ùî áåçïî-
ñåðåäíüî âïëèâàþòü íà òåðèòîðіàëü-
íå ðîçìіùåííÿ âèðîáíèöòâà, âèçíà-
÷àþòü éîãî åôåêòèâíіñòü.

Ö

Öіííі ïàïåðè – äîêóìåíòè, ÿêі
çàñâіä÷óþòü çîáîâ’ÿçàëüíі âіäíîñè-
íè ìіæ îñîáîþ, ÿêà їõ âèäàëà, òà
îñîáîþ, ÿêà є їõíіì âëàñíèêîì.
Ïðè êëàäîì öіííèõ ïàïåðіâ є àêöії
òà îáëіãàöії.
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