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Øàíîâíі þíàêè і äіâ÷àòà!

Ðàäі íàãîäі çíîâó ïðèâіòàòè âàñ íà ãåîãðàôі÷íèõ ñòîðіíêàõ. Ìè ñïî-
äіâàєìîñÿ, ùî ñâіò ïðèðîäè ðіäíîї êðàїíè, ç ÿêèì âè îçíàéîìèëèñÿ â 
êóðñі «Óêðàїíà ó ñâіòі: ïðèðîäà, íàñåëåííÿ», ïî-ñïðàâæíüîìó çàõîïèâ 
âàñ. 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 êðàїíè і çàãàëîì Çåìëі – öå íå òіëüêè îá’єêò íàøîãî 
ìèëóâàííÿ і çàõîïëåííÿ. Öå ùå é ñåðåäîâèùå æèòòєäіÿëüíîñòі òèõ, 
õòî íàñåëÿє íàøó Çåìëþ. Ñàìå ëþäè – ãîëîâíà äіéîâà îñîáà íà íàøіé 
ïëàíåòі.

Ïðîòå ó ïðèðîäі íàñåëåííÿ Çåìëі ÷åðïàþòü íå ëèøå íàñíàãó äëÿ 
ïðàöі, à é ïîòðіáíі äëÿ ïîâíîöіííîãî æèòòÿ ðåñóðñè. ßêèìè æ ðåñóð-
ñàìè, ùî âêðàé íåîáõіäíі äëÿ äîáðîáóòó íàñåëåííÿ ñâіòó, ëþäñòâî âî-
ëîäіє â äîñòàòíіé êіëüêîñòі і 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 
íàøîãî ïіäðó÷íèêà. Âè ïåðåêîíàєòåñÿ, ùî ïðîìèñëîâіñòü і ñіëüñüêå 
ãîñïîäàðñòâî, òðàíñïîðò і ñîöіàëüíà ñôåðà, çîâíіøíі åêîíîìі÷íі âіäíî-
ñèíè íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ òà óòâîðþþòü єäèíèé «ìåõà-
íіçì». Ç ÷àñîì, âè íàâ÷èòåñÿ 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 ïðîïîíó-
єìî âàì îçíàéîìèòèñÿ ç íîâèì êóðñîì ãåîãðàôії «Óêðàїíà і ñâіòîâå 
ãîñïîäàðñòâî» çà äîïîìîãîþ íàøîãî ïіäðó÷íèêà. 

Äëÿ ïîëåãøåííÿ âàøîãî íàâ÷àííÿ êíèæêà ïðîíèçàíà ðіçíîìàíіò-
íèìè ðóáðèêàìè. Ñåðåä íèõ «Іñòîðіÿ ãåîãðàôії», «Íàóêîâі äèñêóñії», 
«Óêðàїíñüêі áðåíäè», «Ñâіòîâі ëіäåðè». Їõíє ïðèçíà÷åííÿ – ðîçøèðè-
òè âàø ñâіòîãëÿä, íàâ÷èòè àêöåíòóâàòè óâàãó íà ãîëîâíîìó, ñïîíóêàòè 
âàñ äî ðîçäóìіâ і ðîáèòè âèñíîâêè, íåñòè ñîöіàëüíó, ãðîìàäÿíñüêó, 
åêîëîãі÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü, óìіòè â÷èòèñÿ âïðîäîâæ æèòòÿ.

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

Òàê, ùîá óâіéòè â äîðîñëå æèòòÿ, âàì íå îáîâ’ÿçêîâî áóòè ãåîãðàôà-
ìè. 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 ùî-
äåííî. Ñóñïіëüñòâà, 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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ВСТУП
ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

  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.

§ 1. ÙÎ ÂÈÂ×ÀЄ ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÀ ÃÅÎÃÐÀÔІß

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Що вивчає «Географія України»?
 Які існують джерела географічної інформації?

  Економічна географія в системі географічних наук. Ñó÷àñíà 
ãåîãðàôіÿ – öå âåëèêà «ðîäèíà», àáî, іíàêøå êàæó÷è, ñèñòåìà ñïîðіä-
íåíèõ, ïðèðîäíè÷èõ (ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ) і ñóñïіëüíèõ (ñîöіàëüíî-
åêîíîìі÷íèõ), íàóê. Îñíîâíі â öіé ñèñòåìі äâі – öå ôіçè÷íà (ïðèðîäíè-
÷à) ãåîãðàôіÿ і ñóñïіëüíà ãåîãðàôіÿ.

Ïîïðè òå, ùî ôіçè÷íà òà ñóñïіëüíà ãåîãðàôіÿ çàñòîñîâóþòü ó ñâîїõ 
äîñëіäæåííÿõ єäèíèé òåðèòîðіàëüíèé ïіäõіä, ìіæ íèìè є ñóòòєâі âіä-
ìіííîñòі, îñêіëüêè ìàþòü ðіçíі îá’єêòè âèâ÷åííÿ. Ôіçè÷íà ãåîãðàôіÿ 
ñïðÿìîâóє ñâîþ óâàãó â ìåæàõ îáðàíîї òåðèòîðії íà ñóêóïíіñòü ðіçíî-
ìàíіòíèõ ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ, ïðîöåñіâ і ÿâèù, ÿêі óòâîðþþòü ÷èñëåí-
íі ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè ðіçíîãî ðіâíÿ ñêëàäíîñòі. Ôіçè÷-
íà ãåîãðàôіÿ ÿê íàóêà äîñëіäæóє òåðèòîðіàëüíó îðãàíіçàöіþ ïðèðîäè 
çåìíîї ïîâåðõíі – âçàєìîçàëåæíå ðîçòàøóâàííÿ îêðåìèõ ïðèðîäíèõ 
êîìïîíåíòіâ і ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ çà ïåâíèìè çàêîíàìè íà ïåâíіé 
òåðèòîðії.

Íàòîìіñòü îá’єêòîì âèâ÷åííÿ ñóñïіëüíîї ãåîãðàôії íà òàêіé òåðè-
òîðії є ñóêóïíіñòü ñóñïіëüíèõ (ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ) îá’єêòіâ, ïðîöå-
ñіâ і ÿâèù, ÿê-îò: íàñåëåííÿ òà äåìîãðàôі÷íі ïðîöåñè, íàñåëåíі ïóíêòè 
òà óðáàíіçàöіÿ, ðіçíîìàíіòíі ïіäïðèєìñòâà і âèðîáíèöòâà, îñâіòíі óñòà-
íîâè òà çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ і êóëüòóðè, çàéíÿòіñòü íàñåëåííÿ, 
òðàíñïîðò і òîðãіâëÿ òîùî. Óñі âîíè, ïîäіáíî äî ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ òà 
ïðîöåñіâ, âіäðіçíÿþòüñÿ ó ðіçíèõ ÷àñòèíàõ çåìíîї ïîâåðõíі. Îòæå, ñóñ-
ïіëüíà ãåîãðàôіÿ âèâ÷àє òåðèòîðіàëüíó îðãàíіçàöіþ ñóñïіëüñòâà, òîáòî 
âçàєìîçàëåæíå ðîçòàøóâàííÿ íàñåëåííÿ і ãîñïîäàðñòâà, à òàêîæ їõíіõ 
ñóêóïíîñòåé – ñóñïіëüíèõ êîìïëåêñіâ çà ïåâíèìè çàêîíàìè íà ïåâíіé 
òåðèòîðії. 

Ó ñóñïіëüíіé ãåîãðàôії âèîêðåìëþþòü îêðåìі ãàëóçі (ìàë. 1). Ïіä 
÷àñ îïàíîâóâàííÿ êóðñó ãåîãðàôії 8 êëàñó, âè óæå äîëó÷èëèñÿ äî ñóñ-
ïіëüíîї ãåîãðàôії, âèâ÷àþ÷è íàñåëåííÿ íàøîї êðàїíè òà ñâіòó çàãàëîì. 
Óòіì òàêі ãåîãðàôі÷íі ïîøóêè є íåïîâíèìè, àäæå ïîçà óâàãîþ çàëèøè-

§ 1. 

!!
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ëîñÿ, çîêðåìà, ãîñïîäàðñòâî. Òèì ÷àñîì ãåîãðàôіâ çàâæäè öіêàâèëî, ÿê 
ãîñïîäàðþþòü ëþäè, ùî íàñåëÿþòü ðіçíі ÷àñòèíè íàøîї ïëàíåòè. ßêèì 
÷èíîì âîíè âèêîðèñòîâóþòü ïðèðîäíі ðåñóðñè â ðіçíèõ äåðæàâàõ? Ùî 
ñïîíóêàє ëþäåé ç ðіçíîþ êóëüòóðîþ ïіäòðèìóâàòè òіñíі òîðãîâåëüíі 
çâ’ÿçêè і ÿê ïðîÿâëÿþòüñÿ öі çâ’ÿçêè â ðіçíèõ êóòî÷êàõ ïëàíåòè? 

Âіäïîâіäі íà öі òà áàãàòî іíøèõ çàïèòàíü øóêàëè â÷åíі ïіä ÷àñ ñïå-
öіàëüíèõ ãåîãðàôі÷íèõ äîñëіäæåíü. Іç ÷àñîì òàêі äîñëіäæåííÿ і çàêëà-
ëè îñíîâó íîâîї íàóêè – åêîíîìі÷íîї ãåîãðàôії.

  Об’єкт вивчення і значення економічної географії. Åêîíîìі÷-
íà ãåîãðàôіÿ – ãàëóçü ñóñïіëüíîї ãåîãðàôії, îá’єêòîì ÿêîї є ãîñïîäàð-
ñòâî. Åêîíîìі÷íà ãåîãðàôіÿ âèâ÷àє òåðèòîðіàëüíó îðãàíіçàöіþ âèðîá-
íè÷îї äіÿëüíîñòі ñóñïіëüñòâà, òîáòî äîñëіäæóє âçàєìîçàëåæíå ðîçòàøó-
âàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îá’єêòіâ òà ðіçíі ôîðìè їõíüîãî òåðèòîðіàëüíîãî 
îá’єäíàííÿ (âèðîáíè÷î-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè). 

Âàæëèâî ïàì’ÿòàòè, ùî ãîñïîäàðñòâî âèâ÷àєòüñÿ íå ñàìî ïî ñîáі, à 
ó íåðîçðèâíèõ çâ’ÿçêàõ ç ïðèðîäîþ òà íàñåëåííÿì êîíêðåòíîї òåðè-
òîðії. Òîìó åêîíîìі÷íà ãåîãðàôіÿ âèêîðèñòîâóє ðåçóëüòàòè äîñëіäæåíü 
ïåðåäóñіì іíøèõ ãåîãðàôі÷íèõ íàóê, ÿê ïðèðîäíè÷èõ, òàê і ñóñïіëü-
íèõ. Âîäíî÷àñ, âîíà çáàãà÷óєòüñÿ çíàííÿìè áàãàòüîõ і íåãåîãðàôі÷íèõ 
íàóê. Ñåðåä òàêèõ, çîêðåìà, åêîíîìіêà і ñîöіîëîãіÿ, åêîëîãіÿ і ñòàòèñ-
òèêà, åòíîãðàôіÿ і ìàòåìàòèêà, ôіçèêà і õіìіÿ òà іí.

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Впровадження в науковий обіг терміна «економічна географія» наприкінці 
ХІХ ст. пов’язують з німецьким ученим В. Готцом. На теренах України, еко-
номічну географію викладали, зокрема в Київському університеті, ще на-
прикінці ХІХ – початку ХХ ст. А в 1921 р. у складі Одеського інституту 
народного господарства (нині Одеський національний економічний уні-
верситет) створено кафедру економічної та соціальної географії.

Впровадження в науковий обіг терміна «економічна географія» наприкінці 
ХІХ ст. пов’язують з німецьким ученим В. Готцом. На теренах України, еко-
номічну географію викладали, зокрема в Київському університеті, ще на-
прикінці ХІХ – початку ХХ ст. А в 1921 р. у складі Одеського інституту 
народного господарства (нині Одеський національний економічний уні-
верситет) створено кафедру економічної та соціальної географії.

Мал. 1. Галузі суспільної географії

СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

ГЕОГРАФІЯ 
НАСЕЛЕННЯ

Демогеографія
Географія рас
Етногеографія
Географія 
трудових 
ресурсів
Географія 
міграцій
Географія 
розселення

ПОЛІТИЧНА 
ГЕОГРАФІЯ

Геополітика
Географія 
політичної 
думки
Географія 
політичних 
партій
Електоральна 
(виборча) 
географія

СОЦІАЛЬНА 
ГЕОГРАФІЯ

Географія сфери 
послуг
Географія 
споживання
Географія культури 
Географія поведінки
Географія способу 
життя
Географія освіти
Географія здоров’я

ЕКОНОМІЧНА 
ГЕОГРАФІЯ

Географія при-
родних ресурсів
Географія 
промисловості
Географія 
сільського 
господарства
Географія 
будівництва
Географія 
транспорту
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Åêîíîìі÷íà ãåîãðàôіÿ ïîäіëÿєòüñÿ çàëåæíî âіä îñîáëèâîñòåé ïðåä-
ìåòà âèâ÷åííÿ. Òàê, íàïðèêëàä, ïðåäìåòîì ìîæå áóòè òåðèòîðіàëüíà 
ñòðóêòóðà ãîñïîäàðñòâà â öіëîìó àáî îêðåìà ãàëóçü âèðîáíèöòâà. Çà-
ëåæíî âіä öüîãî, âèäіëÿєòüñÿ çàãàëüíà åêîíîìі÷íà ãåîãðàôіÿ і ãàëóçåâà 
(ãåîãðàôіÿ ïðîìèñëîâîñòі, ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òðàíñïîðòó òîùî). 
Ùîäî òåðèòîðії îõîïëåííÿ âèäіëÿþòü ðåãіîíàëüíó åêîíîìі÷íó ãåîãðà-
ôіþ і ãåîãðàôіþ ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà. 

Çíà÷åííÿ åêîíîìі÷íîї ãåîãðàôії, ÿê і іíøèõ ãàëóçåé ñóñïіëüíîї ãåî-
ãðàôії, çðîñòàє ðàçîì ç ïîñèëåííÿì ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè. 
Òàê, ãåîãðàôіÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ äîçâîëÿє íå ëèøå çðîçóìіòè çàêî-
íîìіðíîñòі їõíüîãî ïîøèðåííÿ, àëå é óñâіäîìèòè íåðіäêî їõíþ îáìåæå-
íіñòü ÿê â ïëàíåòàðíîìó ìàñøòàáі, òàê і äëÿ îêðåìèõ êðàїí òà ðåãіîíіâ. 
Ãåîãðàôіÿ ïðîìèñëîâîñòі äîïîìàãàє ñâîє÷àñíî âіäñòåæóâàòè ïîÿâó íàé-
ñó÷àñíіøèõ òîâàðіâ і ïîñëóã òà ñâіòîâі òåíäåíöії ðîçìіùåííÿ їõ âèðîá-
íèöòâà. Óñïіøíі íàóêîâі ðîçâіäêè â ãåîãðàôії ñіëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà – öå çàïîðóêà óíèêíåííÿ íåñòà÷і ïðîäîâîëüñòâà äëÿ íàñåëåííÿ. 
Íàóêîâі äîñëіäæåííÿ â ãåîãðàôії áóäіâíèöòâà äîçâîëÿþòü ðàöіîíàëüíî 
âèêîðèñòîâóâàòè ñèðîâèííó áàçó і çàáåçïå÷óâàòè áåçïåðåáіéíå ïîñòà-
÷àííÿ íåîáõіäíèõ ìàòåðіàëіâ äëÿ áóäіâåëüíîãî êîìïëåêñó. Âàæëèâèìè 
ïåðåäóìîâàìè óñïіøíîãî ôóíêöіîíóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ ó ïåðå-
íàñåëåíèõ ìåãàëîïîëіñàõ òà îêðåìèõ ãóñòî íàñåëåíèõ êðàїíàõ є íàóêî-
âі äîñëіäæåííÿ ó ñôåðі ãåîãðàôії òðàíñïîðòó. 

Ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі êіíöåâі ðåçóëüòàòè åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íèõ 
äîñëіäæåíü ìè âіä÷óâàєìî ìàéæå ùîäíÿ – êîëè îáëàøòîâóєìî àáî ñïî-
ðóäæóєìî âëàñíå æèòëî, ñïîæèâàєìî çâè÷íó íèíі åëåêòðîåíåðãіþ, 
îáèðàєìî â íàéáëèæ÷îìó ñóïåðìàðêåòі íàéðіçíîìàíіòíіøі òîâàðè, êî-
ðèñòóєìîñÿ ìіñüêèì àáî âëàñíèì òðàíñïîðòîì, íàñîëîäæóєìîñÿ ñó÷àñ-
íèìè іíôîðìàöіéíèìè òåõíîëîãіÿìè òîùî. 

  Взаємодія господарства і природи в географічному середо-
вищі. Âèðîáíè÷î-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè îáîâ’ÿçêîâî ðîçãëÿäàþòüñÿ 
â åêîíîìі÷íіé ãåîãðàôії ç óðàõóâàííÿì âçàєìîäії ãîñïîäàðñòâà ç ïðè-
ðîäîþ. Àäæå áàãàòî òèñÿ÷îëіòü ïðèðîäà є ãîëîâíèì äæåðåëîì ðåñóðñіâ, 
ÿêі âèêîðèñòîâóє äëÿ ñâîїõ ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá ëþäñòâî. Ñïî÷àòêó 
ëþäèíà îáìåæóâàëàñÿ ïðèëåãëîþ òåðèòîðієþ і âïëèâàëà ëèøå íà íà-
âêîëèøíє ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå – ÷àñòèíó ïðèðîäè, ç ÿêîþ ïåðåáóâàëà 
â áåçïîñåðåäíüîìó êîíòàêòі. Ïîñòóïîâèé ðîçâèòîê öèâіëіçàöії, ðîçâè-
òîê òåõíіêè äàëè íîâèé ïîøòîâõ ïðîöåñó іíòåíñèâíîãî ïåðåòâîðåííÿ 
ïðèðîäè ç ìåòîþ ìàêñèìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ її ðåñóðñіâ.

Êîíôëіêò ìіæ ëþäèíîþ і ïðèðîäîþ îñîáëèâî çàãîñòðèâñÿ ó äðóãіé 
ïîëîâèíі XX ñò. Ñàìå òîäі ðóéíіâíó äіÿëüíіñòü ëþäèíè ñòàëè ïîðіâíþ-
âàòè ç äієþ ãåîëîãі÷íèõ ñèë Çåìëі, îñêіëüêè âîíà íàáóëà ïëàíåòàðíèõ 
ìàñøòàáіâ. 

Íàñëіäêîì òðèâàëîї ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ùî ñóïðî-
âîäæóâàëîñÿ íåùàäíîþ åêñïëóàòàöієþ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ ñòàëî âè-
íèêíåííÿ ãåîãðàôі÷íîãî ñåðåäîâèùà – ÷àñòèíè, îñâîєíîї ëþäèíîþ і 
çàäіÿíîї íèì ó âèðîáíèöòâî ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè. Íèíі ãîñïîäàðñüêà 
äіÿëüíіñòü ëþäèíè ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïðàêòè÷íî â óñіõ ãåîãðàôі÷íèõ 
ïîÿñà õ Çåìëі. Ç ïîäàëüøèì ðîçøèðåííÿì ñôåðè äіÿëüíîñòі ëþäèíè 
ãåîãðàôі÷íå ñåðåäîâèùå ïî÷èíàє îõîïëþâàòè äåäàëі áіëüøó ÷àñòèíó 
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ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè, і íå âèêëþ÷åíî, ùî â ìàéáóòíüîìó ìîæå ïî-
ãëèíóòè її ïîâíіñòþ. 

Çâàæàþ÷è íà ñêàçàíå, óêðàé âàæëèâî, ïîêè ùå íå ïіçíî, çìіíèòè 
ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî ïðèðîäè. Ñàìå öå ìàâ íà óâàçі íàø âèäàòíèé 
ó÷åíèé, àêàäåìіê Â. І. Âåðíàäñüêèé, ðîçâèâàþ÷è óÿâëåííÿ ïðî íîîñôå-
ðó – «ñôåðó ðîçóìó». Âîíà, ðîçóìíà äіÿëüíіñòü, ìàє çðåøòîþ ñòàòè 
âèðіøàëüíèì ôàêòîðîì ó ñèñòåìі «ëþäèíà-ñóñïіëüñòâî-ïðèðîäà». 
Àäæå ãåîãðàôі÷íå ñåðåäîâèùå є íåîáõіäíîþ óìîâîþ іñíóâàííÿ ñóñ-
ïіëüñòâà. Òóò áåçïîñåðåäíüî âіäáóâàєòüñÿ æèòòєäіÿëüíіñòü ëþäèíè, ùî 
çíà÷íîþ ìіðîþ âèçíà÷àєòüñÿ íàÿâíіñòþ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ.

Åêîíîìі÷íà ãåîãðàôіÿ ïðàãíå âèíàéòè òàêі ñïîñîáè òåðèòîðіàëüíîї 
îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà, êîëè é ñóñïіëüñòâî ïî÷óâàòèìåòüñÿ êîìôîðò-
íî, і ïðèðîäі íå áóäå çàâäàíî øêîäè. 

Г О Л О В Н Е
  Об’єктом вивчення економічної географії є господарство.
  Економічна географія вивчає територіальну організацію виробничої діяльності 

суспільства.
  Географічне середовище – частина освоєної людиною і задіяної ним у вироб-

ництво географічної оболонки.
  Економічна географія прагне до ефективної територіальної організації вироб-

ництва, за якої природі не буде завдано шкоди. 

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Назвіть основні споріднені науки сучасної географії.
2. Що є об’єктом вивчення економічної географії?
3. Поясніть, як економічна географія пов’язана з іншими науками.
4. Порівняйте, що вивчають фізична та економічна географія, знайдіть спільне й 

відмінне. 
5. Обґрунтуйте необхідність досліджень в економічній географії з урахуванням 

взаємодії господарства з природою.
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Розділ 
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

НАЦІОНАЛЬНА 
ЕКОНОМІКА

1
Тема

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

  уміти характеризувати національну економіку, її основні показники, структуру 
та особливості розвитку;
  розуміти, як впливають природні і суспільні чинники на господарську діяль-
ність людини;
  усвідомити особливості розміщення та діяльності народного господарства 
загалом і його окремих секторів;
  уміти оцінювати рівень економічного розвитку країни;
  більш свідомо обирати свою майбутню професію, а згодом і реалізовувати 
свої здібності в будь-якій галузі господарства.

§ 2. ÍÀÖІÎÍÀËÜÍÀ ÅÊÎÍÎÌІÊÀ. 
ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ І ÉÎÃÎ ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Чинники, що впливають на якість життя сучасної людини.
 Найбільш розвинуті країни у світі.

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

Ôîðìóâàííÿ òîâàðíîãî âèðîáíèöòâà òà ðèíêîâîї åêîíîìіêè íà ïåâ-
íіé òåðèòîðії çóìîâèëî óòâîðåííÿ íàöіîíàëüíèõ åêîíîìіê (íàöіîíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà). Ó ìåæàõ êîæíîї äåðæàâè ôîðìóєòüñÿ íàöіîíàëü-
íèé ãîñïîäàðñüêèé êîìïëåêñ. Öå ñóêóïíіñòü óñіõ îðãàíіçàöіé, óñòàíîâ, 

свої здібності в будь-якій галузі господарства.

§ 2. 
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ñïіëüíîþ òåðèòîðієþ, à é òіñíèìè òà ïîñòіéíèìè ãîñïîäàðñüêèìè 
çâ’ÿçêàìè. 

Îòæå, íàöіîíàëüíà åêîíîìіêà – öå іñòîðè÷íî ñôîðìîâàíà â ïåâíèõ 
òåðèòîðіàëüíèõ (íàöіîíàëüíèõ) ìåæàõ ñèñòåìà ñóñïіëüíîãî âèðîáíè-
öòâà. Âïëèâ íà îñîáëèâîñòі íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè ìàþòü іñòîðè÷íі, 
êóëüòóðíі òðàäèöії, ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ äåðæàâè, éîãî ðîëü ó ìіæ-
íàðîäíîìó ïîäіëі ïðàöі òîùî.

Îñíîâîþ íàöіîíàëüíîãî ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó є єäèíèé ãîñïî-
äàðñüêèé ïðîñòіð – òåðèòîðіÿ, äå ðîçìіùåíі ãîñïîäàðñüêі îá’єêòè (ïіä-
ïðèєìñòâà, óñòàíîâè òîùî) і çäіéñíþєòüñÿ ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü. 

Ãîëîâíèìè ñóá’єêòàìè íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè є äîìîãîñïîäàðñòâà, 
ãîñïîäàðþþ÷і îäèíèöі (ôіðìè, ïіäïðèєìñòâà) і äåðæàâà (ìàë. 2). Êîæåí 
іç öèõ ñóá’єêòіâ ìàє ñâîї іíòåðåñè òà ïðàãíå äî íàéïîâíіøîãî їõ çàäî-
âîëåííÿ. Àëå íàöіîíàëüíà åêîíîìіêà є íàñàìïåðåä ñóêóïíіñòþ ïіäïðè-
єìñòâ (ôіðì) òà іíøèõ îðãàíіçàöіé ÷è çàêëàäіâ, ùî çäіéñíþþòü âèðîá-
íèöòâî áëàã і îáìіí íèìè.

Мал. 2. Суб’єкти національної економіки

Домогосподарства Господарюючі одиниці Держава

Суб’єкти

Òàê ÿê і іíøі íàðîäè, óêðàїíöі îá’єäíàíі ïåâíîþ òåðèòîðієþ, ìî-
âîþ, ïîáóòîì, êóëüòóðîþ, âèðіçíÿþòüñÿ і ñàìîáóòíіì ãîñïîäàðþâàí-
íÿì, àäæå ðîçâèâàþòü ñâîї íàöіîíàëüíі òðàäèöії. Îñíîâîþ íàöіîíàëüíîї 
åêîíîìіêè Óêðàїíè є ãàëóçåâі é ìіæãàëóçåâі êîìïëåêñè, ïіäïðèєìñòâà, 
îðãàíіçàöії, äîìàøíі ãîñïîäàðñòâà, ÿêі îá’єäíàíі â єäèíó ñèñòåìó åêî-
íîìі÷íèìè âіäíîñèíàìè é âèêîíóþòü ïåâíі ôóíêöії â ñóñïіëüíîìó ðîç-
ïîäіëі ïðàöі ùîäî âèðîáëåííÿ òîâàðіâ і ïîñëóã.

Íàöіîíàëüíà åêîíîìіêà Óêðàїíè – öå ñóêóïíіñòü ãàëóçåé, ÿêі âè-
êîíóþòü ïåâíі ãîñïîäàðñüêі ôóíêöії і ðîçìіùóþòüñÿ íà òåðèòîðії, îá-
ìåæåíіé äåðæàâíèì êîðäîíîì, çà ïåâíèìè çàêîíîìіðíîñòÿìè.

Çà òàêèõ óìîâ ãîñïîäàðñòâî Óêðàїíè іç ÷àñîì ïåðåòâîðèëîñÿ íà 
âçàєìî ïîâ’ÿçàíå òà âçàєìîçóìîâëåíå ïîєäíàííÿ ñêëàäîâèõ ãîñïîäàð-
ñòâà 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 
ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Òîáòî âîíà ìàє åêîíîìі÷-
íі çâ’ÿçêè ç íàöіîíàëüíèìè êîìïëåêñàìè áàãàòüîõ êðàїí, îáìіíþþ÷èñü 
ç íèìè òîâàðàìè, íàóêîâîþ іíôîðìàöієþ, ðîáî÷îþ ñèëîþ òîùî. Ïåð-
âèííèìè ëàíêàìè ãîñïîäàðñòâà є ïіäïðèєìñòâà é óñòàíîâè. Ïіäïðè-
єìñòâà (çàâîäè, ôàá ðèêè, øàõòè) â îñíîâíîìó âèðîáëÿþòü ïåâíó ïðî-
äóêöіþ, à óñòàíîâè (ëіêàðíі, øêîëè, òåàòðè) ïåðåâàæíî íàäàþòü ðіçíі 
ïîñëóãè.

Çà ôîðìîþ âëàñíîñòі ïіäïðèєìñòâà â Óêðàїíі ìîæóòü áóòè: ïðèâàò-
íèìè, äåðæàâíèìè, êîëåêòèâíèìè, ó âëàñíîñòі іíøèõ äåðæàâ ÷è ìіæ-
íàðîäíèõ îðãàíіçàöіé.
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  Економічний розвиток і його показники. Åêîíîìі÷íèé ðîçâè-
òîê êðàїíè íàëåæèòü äî íàéâàæëèâіøèõ ïîíÿòü, ùî õàðàêòåðèçóþòü 
íàöіîíàëüíó åêîíîìіêó. À çâàæàþ÷è íà òіñíèé çâ’ÿçîê ìіæ ðіâíåì åêî-
íîìі÷íîãî ðîç âèòêó і âèðіøåííÿì ñîöіàëüíèõ ïðîáëåì, âèêîðèñòîâó-
þòü òàêîæ òåðìіí «ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê».

Åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê – öå áåçïåðåðâíà çìіíà ïðîöåñіâ âèðîáíè-
öòâà, ùî ïîçíà÷àє ïåðåõіä âіä îäíîãî åòàïó ðîçâèòêó åêîíîìіêè äî іí-
øîãî, 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.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 

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.

Çàãàëîì ó ñâіòі âіäáóâàєòüñÿ áåçóïèííèé ïîçèòèâíèé ðîçâèòîê åêî-
íîìіêè, ùî ìàє íàçâó åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ. Âîíî ґðóíòóєòüñÿ íà 
äîñÿãíåííÿõ íàóêè òà òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó. Ïîñòіéíî çáіëüøóєòüñÿ 
àñîðòèìåíò ïðîäóêöії і ïîñëóã, îäíі ðåñóðñè çàìіùóþòüñÿ іíøèìè, 
çíèæóєòüñÿ çàãàëüíà ðåñóðñîєìíіñòü âèðîáíèöòâà, äîòðèìóþòüñÿ åêî-
ëîãі÷íі âèìîãè é îáìåæåííÿ, ÿêі äèêòóє ñóñïіëüñòâî. Åêîíîìі÷íå çðîñ-
òàííÿ є íåîáõіäíîþ óìîâîþ ïіäâèùåííÿ 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 
åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїíè. Âëàñíå åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê êîíêðå-
òèçóþòü ðÿä ïîêàçíèêіâ (ìàë. 3).

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

Ïîêàçíèê ÂÂÏ ðîçðàõîâóþòü ðіçíèìè ñïîñîáàìè, òîìó âіí ìàє ðіç-
íó ñòðóêòóðó, çîêðåìà, çà âèòðàòàìè, çà äîõîäàìè òà çà ãàëóçÿìè ãîñ-
ïîäàðñòâà, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ñòâîðåííі. Âàëîâèé âíóòðіøíіé 
ïðîäóêò ñòâîðþєòüñÿ â óñіõ ãàëóçÿõ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. 

Ïîêàçíèê ÂÂÏ є äèíàìі÷íîþ âåëè÷èíîþ і ïîñòіéíî çìіíþєòüñÿ – 
çáіëüøóєòüñÿ ÷è çìåíøóєòüñÿ. Çðîñòàííÿ ÂÂÏ ñâіä÷èòü ïðî ïîçèòèâ-
íèé ðîçâèòîê 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÷èíі ÂÂÏ íà îäíó îñîáó (âіäíîñíèé ïîêàçíèê). Áіëüø òî÷íèì ïî-
êàçíèêîì ðіâíÿ äîáðîáóòó є âåëè÷èíà ÂÂÏ íà îäíó îñîáó, òîáòî âіä-
íîñíèé ïîêàçíèê, ÿêèé іëþñòðóє âàðòіñòü òієї êіëüêîñòі òîâàðіâ òà ïî-
ñëóã, ÿêà íå çàãàëîì âèðîáëÿєòüñÿ â åêîíîìіöі, à ïðèïàäàє â ñåðåäíüî-

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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ìó íà îäíó îñîáó. Ïîêàçíèê 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 íàñå-
ëåííÿ. Ç îäíîãî áîêó, ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ êðàїíè âèçíà÷àє êіëüêіñòü 
ðîáî÷îї ñèëè, òîáòî òðóäîâèõ ðåñóðñіâ. Òîìó êðàїíè ç áіëüøèì íàñåëåí-
íÿì (íàïðèêëàä, ÑØÀ, ßïîíіÿ) ìàþòü íàáàãàòî áіëüøèé ÂÂÏ, íіæ 
êðàїíè ç íåâåëèêîþ 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 
âèçíà÷àþòü ðіâåíü ðîçâèòêó êðàїí ñâіòó òà ðîçðàõîâóþòü ïðîäóêòèâ-
íіñòü ïðàöі. Ç îáñÿãîì âèðîáëåíîãî ÂÂÏ òіñíî ïîâ’ÿçàíі ïîêàçíèêè ðіâ-
íÿ æèòòÿ íàñåëåííÿ, çîêðåìà, ðіâåíü çàðîáіòíîї ïëàòè і ñåðåäíіé äîõіä 
ñіì’ї, її ïëàòîñïðîìîæíіñòü, ðіâåíü öіí íà òîâàðè і ïîñëóãè, òàê çâàíèé 
ðіâåíü ñïîæèâ÷èõ öіí, âàðòіñòü ñïîæèâ÷îãî êîøèêà і íàâіòü ðіâåíü áåç-
ðîáіòòÿ. 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 äàíèìè Ñâіòîâîãî áàíêó, ó 2019 ð. ñåðåä 174 êðàїí ñâіòó íàéâèùі 
ïîêàçíèêè ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ áóëè â Ëþêñåìáóðçі (121 293 äîë. 
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ÑØÀ), Ñіíãàïóðі (101 376), Êàòàðі, (96 491), à òàêîæ Іðëàíäії, Øâåé-
öàðії, Îá’єäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åìіðàòàõ, Íîðâåãії, ÑØÀ, Øâåéöàðії, 
Íіìå÷÷èíі. Íàéãіðøі ïîêàçíèêè ó ñâіòі çàôіêñîâàíî â Äåìîêðàòè÷íіé 
Ðåñïóáëіöі Êîíãî (1143), Öåíòðàëüíîàôðèêàíñüêіé Ðåñïóáëіöі (984) òà 
Áóðóíäі (783 äîë.).

Óêðàїíà â öüîìó ðåéòèíãó çàéìàє 93 ìіñöå (13 341 äîëàð ÑØÀ).
Çàâäÿêè âèñîêèì òåìïàì åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ çà îñòàííі 100 ðî-

êіâ, ßïîíіÿ íàïðèêëàä, 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. Ñâіòî-
âèé äîñâіä ïîêàçóє, ùî çàäîâіëüíèì äëÿ áóäü-ÿêîї êðàїíè є ùîðі÷íå 
çðîñòàííÿ ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ íà ðіâíі 4–6 %. Çà öåé ïåðіîä Óêðà-
їíà ìàëà ðåàëüíі 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 %. 

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 

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

Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ â öåé ïåðіîä ìîæíà 
íàçâàòè çîâíіøíþ ïîëіòèêó äåðæàâè, ÿêà ñïðèÿëà ðåôîðìóâàííþ åêî-
íîìіêè: ñòðóêòóðíі ïåðåòâîðåííÿ, äåðåãóëÿöіþ, áàëàíñ ñòàáіëüíîї ãðî-
øîâîї ïîëі òè êè і ïіäòðèìêó ðîçâèòêó åêñïîðòó.

Ïðîòå ðîçâèòîê óêðàїíñüêîї åêîíîìіêè íå ñóïðîâîäæóâàâñÿ ñòðóê-
òóðíèìè çìіíàìè â ðåãіîíàõ, à ìàâ åêñòåíñèâíèé õàðàêòåð, êîëè çðîñ-
òàþòü òðàäèöіéíі ïîòóæíі ïðîìèñëîâі öåíòðè òà çàëèøàþòüñÿ ó ñòàíі 
ñòàãíàöії ðåãіîíè ç áіëüø íèçüêèì ðіâíåì ïðîìèñëîâîãî ïîòåíöіàëó. 
Ðèíêîâі ïåðåòâîðåííÿ â Óêðàїíі áóëî îáìåæåíî ðåôîðìóâàííÿì âè-
ðîáíè÷èõ âіäíîñèí (ïðèâàòèçàöієþ, ðîçäåðæàâëåííÿì, äåìîíîïîëіçà-
öієþ), 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 çðîñ-
òàííÿ 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÷è-
íèëè çðîñòàííÿ іíôëÿöії, ðіâíÿ áåçðîáіòòÿ, êðèçó ïëàòåæіâ, ñêîðî÷åííÿ 
îáñÿãіâ âèðîáíèöòâà, çíåöіíåííÿ íàöіîíàëüíîї ãðîøîâîї îäèíèöі òîùî. 

Ùîäî Óêðàїíè, òî ïîêàçíèê íîìіíàëüíîãî (ó ôàêòè÷íèõ öіíàõ) ÂÂÏ 
ïðîòÿãîì ìàéæå 20 ðîêіâ, áóâ ðіçíèì (òàáë. 1).

Близьким за змістом до валового внутрішнього продукту, але дещо від-
мінним від нього є показник валового національного продукту (ВНП). валового національного продукту (ВНП). валового національного продукту
Відмінність між ними полягає в тому, що ВНП враховує все, що створили 
громадяни країни не лише на власній території, а й за її межа ми, проте 
не враховує створене негромадянами країни з використанням інозем-
них ресурсів на території країни. Валовий внутрішній продукт, навпаки, 
враховує все, що створили громадяни і негромадяни країни з викорис-
танням власних ресурсів і залучених ззовні в межах території країни, 
але не враховує того, що громадяни країни створюють за її межам и. 
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Íîìіíàëüíèé ÂÂÏ Óêðàїíè ç 2002 ïî 2020 ð.
(ðîçìіð ÂÂÏ â äîëàðàõ, çà äàíèìè Ñâіòîâîãî áàíêó òà ÌÂÔ)

млн грн. млн дол. США
2002 225 810 42 393
2003 267 344 50 133
2004 345 113 64 883
2005 441 452 86 142
2006 544 153 107 753
2007 720 731 142 719
2008 948 056 179 992
2009 913 345 117 228
2010 1 082 569 136 419
2011 1 316 600 163 160
2012 1 408 889 175 781
2013 1 454 931 183 310
2014 1 566 728 131 805
2015 1 979 458 90 615
2016 2 383 182 93 270
2017 2 982 920 112 154
2018 3 558 706 130 832
2019 3 974 564 153 781
2020 4 194 102 155 582

  Сутність показника «індекс людського розвитку». ßêіñíèé 
åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê íå ìîæå áóòè åôåêòèâíî âіäîáðàæåíèé ëèøå 
îäíèì ïîêàçíèêîì. Äëÿ öüîãî íåîáõіäíà їõ öіëіñíà ñèñòåìà, àäæå ïî-
ëіïøåííÿ æèòòєâèõ ñòàíäàðòіâ ñóïðîâîäæóєòüñÿ ïіäâèùåííÿì íå ëèøå 
ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ, à é òàêèõ ïîêàçíèêіâ, ùî âèçíà÷àþòü ÿêіñòü 
æèòòÿ. Îäíèì ç òàêèõ є іíäåêñ ëþäñüêîãî ðîçâèòêó (ІËÐ). Öå óçà-
ãàëüíåíèé ïîêàçíèê, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç äåêіëüêîõ êîìïîíåíòіâ, ÿêèé 
ðîçðàõîâóþòü ñïіâðîáіòíèêè і ñïіâðîáіòíèöі ÎÎÍ äëÿ ïîðіâíÿííÿ êðàїí 
ìіæ ñîáîþ.

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Концепцію індексу людського розвитку розроблено 1990 року в Організації 
Об’єднаних Націй для здійснення міждержавних порівнянь, адже відомо, 
що країни дуже різняться між собою, щоб для їх зіставлення можна було 
обійтися якимось одним показником, наприклад ВВП на душу населення. 
Учені запропонували зведений показник, заснований на декількох крите-
ріях. При цьому  у процесі використання індекс зазнав достатньо серйоз-
них змін: так, у 2010 році було розширено перелік критеріїв, що врахо-
вуються під час його визначення, а у 2013 році індекс, який раніше мав 
назву «Індекс розвитку людського потенціалу», перейменовано на «Індекс 
людського розвитку».

Концепцію індексу людського розвитку розроблено 1990 року в Організації 
Об’єднаних Націй для здійснення міждержавних порівнянь, адже відомо, 
що країни дуже різняться між собою, щоб для їх зіставлення можна було 
обійтися якимось одним показником, наприклад ВВП на душу населення. 
Учені запропонували зведений показник, заснований на декількох крите-
ріях. При цьому  у процесі використання індекс зазнав достатньо серйоз-
них змін: так, у 2010 році було розширено перелік критеріїв, що врахо-
вуються під час його визначення, а у 2013 році індекс, який раніше мав 
назву «Індекс розвитку людського потенціалу», перейменовано 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 åêî-
ëîãі÷íîї ñèòóàöії, ðіâíÿ ðîçâèòêó ìåäèöèíè òà іíøèõ ÷èííèêіâ.

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

Íàðåøòі, òðåòÿ ãðóïà ïîêàçíèêіâ ґðóíòóєòüñÿ íà îöіíöі ðіâíÿ æèò-
òÿ 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.

Òàê, ó 2019 ðîöі â ÎÎÍ ðîçðàõóâàëè öåé іíäåêñ äëÿ 189 êðàїí. 
Ó ïðîöåñі çäіéñíåííÿ ðîçðàõóíêіâ êðàїíè ðîçïîäіëÿþòü íà 4 ãðóïè:

–  êðàїíè ç äóæå âèñîêèì ІËÐ (íàïðèêëàä, Íîðâåãіÿ, Іðëàíäіÿ, Àâ-
ñòðàëіÿ, Øâåéöàðіÿ, Íіäåðëàíäè, ÑØÀ, Íіìå÷÷èíà);

–  ç âèñîêèì ІËÐ (Óðóãâàé, ×îðíîãîðіÿ, Áіëîðóñü, Ðóìóíіÿ, Óêðàїíà
(88 ìіñöå ç 189 êðàїí));

–  іç ñåðåäíіì ІËÐ (Ìàëüäіâè, Ìîíãîëіÿ, Òóðêìåíіñòàí, Іíäîíåçіÿ, 
Єãèïåò); 

–  ç íèçüêèì ІËÐ (Àôãàíіñòàí, Åôіîïіÿ, Öåíòðàëüíî-
àôðèêàíñüêà Ðåñïóáëіêà, ×àä, Íіãåð). 

Äåòàëüíіøå ïðî÷èòàòè іíôîðìàöіþ ïðî ІËÐ ìîæíà 
çà ïîñèëàííÿì (äèâ. QR-êîä): 

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

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 обгово-
рення на уроці.

Г О Л О В Н Е
  Національна економіка (господарство) – це історично сформована в певних 

територіальних (національних) межах система суспільного виробництва. Укра-
їна зі своїм національним комплексом є складовою світового господарства.

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

  Економічне зростання є необхідною умовою підвищення добробуту населення. 
  Економічний розвиток знаходить своє вираження насамперед у двох показ-

никах: загальній величині валового внутрішнього продукту (абсолютний по-
казник) та у величині ВВП на одну особу (відносний показник). 

  Індекс людського розвитку – це узагальнений показник, що складається з де-
кількох 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 обгово-
рення на уроці.



15

Р
О

З
Д

ІЛ
 1ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Дайте визначення понять: «національна економіка», «валовий внутрішній 
продукт », «індекс людського розвитку».

2.  Що є основою національного господарського комплексу?
3.  Чому економічне зростання є необхідною умовою підвищення добробуту на-

селення?
4.  Які показники враховуються при розрахунку індексу людського розвитку?
5.  Схарактеризуйте місце України в загальносвітових рейтингах за показниками 

ВВП на душу населення та ІЛР.

§ 3. 
ÑÅÊÒÎÐÀËÜÍÀ ÌÎÄÅËÜ 
ÅÊÎÍÎÌІÊÈ ÊÐÀЇÍÈ. ÔÎÐÌÈ ÑÓÑÏІËÜÍÎЇ 
ÎÐÃÀÍІÇÀÖІЇ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Які товари і послуги ви часто використовуєте у своєму житті?
 Приклади підприємств та установ, що виробляють товари та надають по-
слуги.

  Сектори національної економіки. Ç ìàòåðіàëó ïîïåðåäíüîãî ïàðàãðà-
ôà âè çíàєòå, ùî åêîíîìіêà ïåâíîї êðàїíè є ñóêóïíіñòþ ïåâíèì ÷èíîì 
óïîðÿäêîâàíèõ îá’єêòіâ, ÿêі ùå íàçèâàþòü «ãîñïîäàðñüêèìè îäèíèöÿ-
ìè», ÿêі âèêîíóþòü âàæëèâі ôóíêöії – âèðîáíèöòâî òîâàðіâ і ïîñëóã. 
Íàéìåíøèìè òàêèìè ãîñïîäàðñüêèìè îäèíèöÿìè є ïіäïðèєìñòâà, 
óñòàíîâè, çàêëàäè, 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 îñîá-
ëèâîñòÿìè 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 ãîñïîäàðñòâà – öå ñóêóïíіñòü ïіäïðèєìñòâ і óñòàíîâ, ÿêі âèðîá-
ëÿþòü îäíàêîâó àáî îäíîðіäíó ïðîäóêöіþ ÷è íàäàþòü ïåâíі ïîñëóãè.

Òà íèíі äîöіëüíіøå õàðàêòåðèçóâàòè ñòðóêòóðó åêîíîìіêè êðàїíè, 
âèêîðèñòîâóþ÷è ñåêòîðàëüíèé ïіäõіä (ìàë. 4). Íàéïîøèðåíіøèì є ïî-
äіë íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè íà òðè ñåêòîðè. 

Ïåðâèííèé ñåêòîð – öå ñóêóïíіñòü ãàëóçåé åêîíîìіêè, ùî çàéìà-
þòüñÿ âèäîáóòêîì ñèðîâèíè і ñòâîðåííÿì ç íåї íàïіâôàáðèêàòіâ. Äî 
íüîãî íàëåæàòü ñіëüñüêå і ëіñîâå ãîñïîäàðñòâà, âèäîáóâàííÿ ìіíåðàëü-
íèõ ðåñóðñіâ, à òàêîæ ðèáàëüñòâî. Öåé ñåêòîð åêîíîìіêè áåðå ñâіé ïî-
÷àòîê ç íàéäàâíіøèõ іñòîðè÷íèõ ÷àñіâ, êîëè ãîëîâíèìè ôîðìàìè ëþä-
ñüêîї äіÿëüíîñòі áóëî çáèðàëüíèöòâî, ïîëþâàííÿ і ðèáîëîâëÿ. Іç ÷àñîì 
íà їõíіé îñíîâі ñôîðìóâàëîñÿ ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî. Äî ÷àñіâ ïðîìèñëî-
âîї 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 åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїíè. Ñóñïіëüñòâî , 
ó ÿêîìó â ïåðâèííîìó ñåêòîðі åêîíîìіêè çàëó÷åíî äî 80 % åêîíîìі÷íî 
àêòèâíîãî íàñåëåííÿ, íàçèâàþòü àãðàðíèì, àáî äîіíäóñòðіàëüíèì.

§ 3. 
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Âòîðèííèé ñåêòîð îõîïëþє ãðóïó ãàëóçåé îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі 
òà áóäіâíèöòâà. Öå ïіäïðèєìñòâà, ùî âèðîáëÿþòü åëåêòðîåíåðãіþ, ìå-
òàëè, ìàøèíè òà óñòàòêóâàííÿ, õіìі÷íó ïðîäóêöіþ, îäÿã, âçóòòÿ, ïðî-
äóêòè õàð÷óâàííÿ òîùî. Íàéáіëüøèé ðîçâèòîê öüîãî ñåêòîðà â êðàїíàõ 
Çàõіäíîї Єâðîïè ïðèïàäàє íà ïåðіîä ç ïî÷àòêó ÕІÕ äî ñåðåäèíè ÕÕ ñò. 
Öüîìó ñïðèÿëî âèêîðèñòàííÿ äîñÿãíåíü íàóêîâî-òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó 
â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, ùî äàëî çìîãó çàëó÷èòè âåëèêó ÷àñòèíó 
ëþäñüêèõ ðåñóðñіâ íà ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ. Ó öåé ïåðіîä çàé-
íÿòіñòü ó ïåðâèííîìó ñåêòîðі ñêîðî÷óєòüñÿ äî 50 %, à çíà÷íî çðîñòàє 
÷àñòêà âòîðèííîãî ñåêòîðà. Ñóñïіëüñòâî, ó ÿêîìó ïåðåâàæàþ÷èì є âòî-
ðèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè, íàçèâàþòü іíäóñòðіàëüíèì.

Òðåòèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè íàáóâ çíà÷íîãî ðîçâèòêó â åïîõó íà-
óêîâî-òåõíі÷íîї ðåâîëþöії (ç äðóãîї ïîëîâèíè ÕÕ ñò.). Âіí ÿâëÿє ñîáîþ 
«ñôåðó íàäàííÿ ïîñëóã» – òðàíñïîðò, çâ’ÿçîê, òîðãіâëþ і òóðèçì, îõî-
ðîíó çäîðîâ’ÿ, îñâіòó, íàóêó, ôіíàíñîâó äіÿëüíіñòü òîùî. Ðîçâèòîê öüî-
ãî ñåê òîðà ïîâ’ÿ çàíèé іç çàìіíîþ ôіçè÷íîї ïðàöі ó ïðîìèñëîâîñòі íà 
àâòîìàòèçîâàíó, ùî äàëî çìîãó ïåðåðîçïîäіëèòè òðóäîâі ðåñóðñè. Ñóñ-
ïіëüñòâî, ó ÿêîìó ïåðåâàæàþ÷èì є òðåòèííèé ñåêòîð åêîíîìіêè, íà-
çèâàþòü ïîñò іíäóñòðі àëüíèì.

Іíîäі ó òðåòèííîìó ñåêòîðі âèäіëÿþòü äîäàòêîâî ùå îäèí ñåêòîð – 
÷åòâåðòèííèé, ÿêèé îõîïëþє іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії, êîìóíіêàöії, 
ïðîãðàìóâàííÿ, ãåííó іíæåíåðіþ, ìàðêåòèíã òîùî.

Îòæå, ðîçïîäіë âèäіâ åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі çà ñåêòîðàìè ìîæå 
âіäáóâàòèñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ðіçíèõ ïîêàçíèêіâ: ÷èñåëüíîñòі çàéíÿòèõ 
ó âèðîáíèöòâі îáñÿãîì âèðîáëåíîї ïðîäóêöії òà ïîñëóã, âàðòîñòі àêòè-
âіâ (óñå, ÷èì âîëîäіє ïіäïðèєìñòâî) òà іíøèìè.

Ñåêòîðàëüíà ñòðóêòóðà åêîíîìіêè êðàїíè äàє çìîãó çðîáèòè âèñíî-
âîê ïðî õàðàêòåð âіäòâîðåííÿ. ßêùî ÷àñòêà ãàëóçåé ïåðâèííîãî ñåêòî-
ðà â åêîíîìіöі ñòàíîâèòü áëèçüêî 60 % і íàâіòü âèùå, à íà ÷àñòêó 
òðåòèííîãî ñåêòîðà ïðèïàäàє ìåíøå íіæ 20 % ïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ, 
òî òàêіé åêîíîìіöі âëàñòèâèé ðåñóðñîìіñòêèé (ñèðîâèííèé) òèï âіä-
òâîðåííÿ. Ðîçâèòîê íàñàìïåðåä âіäáóâàєòüñÿ âíàñëіäîê äîäàòêîâîãî 
âèäîáóòêó ñèðîâèíè òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ. І íàâïàêè, ÿêùî â åêîíî-
ìіöі ïåðåâàæàþòü âèñîêîòåõíîëîãі÷íі ãàëóçі, à ó ñòðóêòóðі áóäå äîìі-
íóâàòè òðåòèííèé ñåêòîð (60–70 %), ÷àñòêà ïåðâèííîãî ñåêòîðà íå 
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 1ïåðåâèùèòü 5–8 % і, çíà÷èòü, âіäòâîðåííÿ çäіéñíþєòüñÿ çà íàóêîìіñò-

êîãî òèïó. Âèñîêèé ðіâåíü ðîçâèòêó íàóêè і òåõíіêè äàє çìîãó ìàêñè-
ìàëüíî åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ðåñóðñè, çáіëüøóþ÷è âèïóñê ðіç-
íîìàíіòíîї ïðîäóêöії íàñàìïåðåä çàâäÿêè ïåðåäîâèì òåõíîëîãіÿì і 
âèñîêіé ïðîäóêòèâíîñòі ïðàöі.

Ó ñòðóêòóðі ãîñïîäàðñòâà Óêðàїíè îñíîâíà ÷àñòêà âñієї ïðîäóêöії 
ïðèïàäàє íà ïåðâèííèé і âòîðèííèé ñåêòîðè åêîíîìіêè. À ÷àñòêà òðå-
òèííîãî ñåêòîðà áіëüø ÿê óäâі÷і ïîñòóïàєòüñÿ öüîìó ïîêàçíèêó ó âè-
ñîêîðîçâèíóòèõ êðàїíàõ. Çà öèìè îçíàêàìè Óêðàїíà ïåðåáóâàє íà ñòà-
äії іíäóñòðіàëüíîãî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà.

  Форми суспільної організації виробництва. Óñі ñåêòîðè åêîíî-
ìіêè ïðåäñòàâëåíі і ñóêóïíіñòþ ïіäïðèєìñòâ àáî óñòàíîâ, ÿêі ðîçìіùó-
þòüñÿ 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 çàäîâî-
ëåííÿ 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) 
і òðóäîâó (äіÿëüíіñòü ïðàöіâíèêіâ) ó єäèíèé ïðîöåñ. 

Îñíîâíèìè ôîðìàìè ñóñïіëüíîї îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà є êîíöåí-
òðàöіÿ (çîñåðåäæåííÿ), äèñïåðñіÿ (ðîçîñåðåäæåííÿ), êîìáіíóâàííÿ, 
ñïåöіàëіçàöіÿ, êîîïåðóâàííÿ òà àãëîìåðóâàííÿ (ìàë. 5).

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

Âèñîêèé ðіâåíü êîíöåíòðàöії âèðîáíèöòâà õàðàêòåðíèé äëÿ 
íàôòîâèäîáóâ íîї, ãàçîâîї, ìåòàëóðãіéíîї, ïàëèâíîї, íàôòîõіìі÷íîї ãà-

Мал. 5. Основні форми суспільної організації виробництва

концентрація 
(зосередження)

дисперсія 
(розосередження)
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спеціалізація

кооперування

агломерування

Форми суспільної 
організації виробництва
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ëóçåé òà åíåðãåòèêè. Íèçüêèé – ñïîñòåðіãàєòüñÿ â áóäіâíèöòâі, ëіñîâіé, 
òåêñòèëüíіé, øâåéíіé, õàð÷îâіé òà іíøèõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñòі.

Ïîðÿä ç ïðîöåñîì êîíöåíòðàöії âіäáóâàєòüñÿ і çâîðîòíèé ïðîöåñ – 
äèñïåðñіÿ (ðîçîñåðåäæåííÿ) âèðîáíèöòâà. Öå çóìîâëþє ïîÿâó øèðî-
êîї ìåðåæі ìàëèõ і ñåðåäíіõ ïіäïðèєìñòâ. Ñòâîðåííÿ і ôóíêöіîíóâàííÿ 
íàäìіðó âåëèêèõ ïіäïðèєìñòâ ìîæå ïðèçâîäèòè äî óòâîðåííÿ ìîíîïî-
ëіé 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 åêîíîìі÷íî åôåêòèâíèìè âèðîáíèöòâàìè, ÷óòëèâèìè ùîäî çìіíè 
êîí’þíêòóðè ðèíêó. Â åêîíîìі÷íî ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ ç’ÿâëÿєòüñÿ äå-
äàëі áіëüøå íåâåëè÷êèõ ïіäïðèєìñòâ – «âåí÷óðíèõ ïіäïðèєìñòâ». Íà-
ïðèêëàä, ó íàéðîçâèíóòіøèõ êðàїíàõ ñâіòó â íàóêîâî-äîñëіäíî-êîí-
ñòðóêòîðñüêіé ñôåðі áëèçüêî 90 % óñіõ êîìïàíіé – öå ìàëі âåí÷óðíі 
(ðèçèêîâі) ôіðìè, ÿêі ðåàëіçóþòü íîâîââåäåííÿ â êіëüêà ðàçіâ áіëüøå, 
íіæ âåëèêі êîíöåðíè. Òàê, ïîíàä 80 % íåñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïіä-
ïðèєìñòâ íàëåæàòü äî äðіáíèõ і ñåðåäíіõ (іç ÷è ñåëüíіñòþ ðîáіòíèêіâ і 
ðîáіòíèöü ìåíøå íіæ 500 îñіá, à íà áіëüøîñòі ç íèõ – íàâіòü ìåíøå íіæ 
50 îñіá). 

Ó âåí÷óðíîìó áіçíåñі ïðèéíÿòî êëàñèôіêóâàòè êîìïàíії (ìàë. 6).

компанії, які потребують інвестицій на початковій стадії 
організації бізнесу (інвестиції в бізнес-проєкт чи бізнес-ідею); 

це – тільки проєкт чи бізнес-ідея, яку необхідно профінансувати 
для проведення додаткових досліджень чи створення пілотних 

зразків продукції перед виходом на ринок.

Seed

компанії, які шукають інвестиції для запуску діяльності, 
виходу на ринок; тобто недавно утворена компанія, що не має 

тривалої ринкової історії. Фінансування для таких компаній 
необхідно для проведення науково-дослідних робіт і початку 

продажів.

Start up

компанії, що мають готову продукцію і перебувають 
на початковій стадії її комерційної реалізації. Такі 

компанії можуть не мати прибутку і, крім того, можуть 
потребувати додаткового фінансування для завершення 

науково-дослідних робіт.

Early stage

компанії, яким потрібні додаткові вкладення для 
фінансування своєї діяльності. Такі інвестиції можуть бути 

використані ними для розширення обсягів виробництва і 
збуту, проведення додаткових маркетингових досліджень, 

збільшення кількості обладнання чи працівників.

Expansion

Мал. 6. Основні форми комбінування
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Процес концентрації виробництва характеризується неоднозначністю, 
оскільки в будь-якій галузі промисловості повинен здійснюватися з обо-
в’язковим урахуванням об’єктивних вимог ринкової економіки. Надмірн а 
концентрація виробництва призводить до формування підприємств-
моно полістів, що своєю чергою викликає необхідність, по-перше, кіль-
кісної оцінки рівня концентрації виробництва в галузях промисловості, 
а по-друге, розвитку процесу формування підприємств малого бізнесу, 
що сприяє стабілізації споживчого ринку, подоланню монополізму, ство-
ренню конкуренції та інших позитивних результатів діяльності малих 
підприємств.

Íà ñüîãîäíіøíіé äåíü íà âіò÷èçíÿíîìó ðèíêó íàéáіëüøèé ïîïèò íà 
âåí÷óðíå ôіíàíñóâàííÿ ôîðìóþòü êîìïàíії äðóãîãî òà òðåòüîãî âèäó, à 
ñàìå Start up òà Early stage. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî áіëüøіñòü âåí÷óð-
íèõ іíâåñòîðіâ ìàéæå íå іíâåñòóþòü â áіçíåñ-ïðîєêò ÷è áіçíåñ-іäåþ, à 
äëÿ ôіíàíñóâàííÿ îïåðàöіéíîї äіÿëüíîñòі çàçâè÷àé ïіäïðèєìñòâà âè-
êîðèñòîâóþòü òðàäèöіéíі ôіíàíñîâі іíñòðóìåíòè.

Êîìáіíóâàííÿ ÿê îäíà іç ñóñïіëüíèõ ôîðì îðãàíіçàöії âèðîáíè-
öòâà – öå ïðîöåñ ðàöіîíàëüíîãî ïîєäíàííÿ â îäíîìó ïіäïðèєìñòâі 
(êîìáіíàòі) áàãàòüîõ âèðîáíèöòâ, ùî íàëåæàòü äî ðіçíèõ âèäіâ âèðîá-
íèöòâà. Íà òàêîìó ïіäïðèєìñòâі îá’єäíàíî ðіçíîðіäíі âèðîáíè÷і ïðî-
öåñè, ïðîòå ñòâîðåíî єäèíå åíåðãåòè÷íå ãîñïîäàðñòâî, ñïіëüíі äîïîìіæ-
íі òà îáñëóãîâóþ÷і âèðîáíèöòâà. 

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 â êîëüîðîâіé 
ìåòàëóðãії – ñіð÷èñòèõ ãàçіâ.

Íà ïіäïðèєìñòâàõ ìåòàëóðãіéíîãî, õіìі÷íîãî, íàôòîõіìі÷íîãî і äå-
ðåâîîáðîáíîãî âèðîáíèöòâ ÷àñòêà ïðîäóêöії êîìáіíàòіâ ñÿãàє 65–90 % 
çàãàëüíîãî îáñÿãó âèðîáíèöòâà.

Ñïåöіàëіçàöіÿ âèðîáíèöòâà – öå ïðîöåñ çîñåðåäæåííÿ âèïóñêó ïåâ-
íèõ âèäіâ ïðîäóêöії íà îêðåìèõ ïіäïðèєìñòâàõ, òîáòî öå ïðîöåñ âè-
ðîáíèöòâà îäíîðіäíîї ïðîäóêöії àáî âèêîíàííÿ ïîñëóã íà ïіäïðèєì-
ñòâàõ ÷è óñòàíîâàõ і â îá’єäíàííÿõ. Â îñíîâі ñïåöіàëіçàöії ëåæèòü çà-
êîíîìіðíіñòü ñóñïіëüíîãî ïîäіëó ïðàöі. Àäæå ïîäіë ïðàöі ïåðåäáà÷àє 
ñïåöіàëіçàöіþ âèðîáíèêà íà âèïóñê áóäü-ÿêîї ïðîäóêöії â îáñÿãàõ, ùî 

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

Мал. 7. Основні форми комбінування
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послідовних стадій 
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використання 

відходів виробництва
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підприємства
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харчової та хімічної 
галузей

підприємства
переробки нафти,

газу, торфу, вугілля
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ïåðåâèùóþòü éîãî âëàñíó ïîòðåáó, ó ðàçі îäíî÷àñíîї âіäìîâè âіä âè-
ðîáíèöòâà іíøîї ïðîäóêöії.

Íà ñïåöіàëіçàöіþ âïëèâàє íàÿâíіñòü ñïðèÿòëèâèõ óìîâ, ÿêі є â òіé 
÷è іíøіé ìіñöåâîñòі äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïåâíîãî âèäó ïðîäóêöії. Öå ìî-
æóòü áóòè іñòîðè÷íі, åêîíîìі÷íі òà ïðèðîäíі ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó âè-
ðîáíèöòâà. 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 ñïåöіàëіçàöіÿ âèðîáíèöòâà íà ïåâíіé òåðèòîðії, òîá-
òî òåðèòîðіàëüíà ñïåöіàëіçàöіÿ.

Ñïåöіàëіçàöіÿ îêðåìèõ êðàїí àáî ðàéîíіâ, ùî âèíèêëà ç óðàõóâàí-
íÿì ñïðèÿòëèâèõ óìîâ, іñíóє â áóäü-ÿêіé ñóñïіëüíî-åêîíîìі÷íіé ôîð-
ìàöії. Ñïåöіàëіçàöіÿ ïіäïðèєìñòâà íà ïåâíîìó âèäі ïðîäóêöії îçíà÷àє, 
ùî ñàìå òóò ñòâîðþþòüñÿ ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ âèðîáíèöòâà öієї ïðî-
äóêöії.

Ïðèðîäíі òà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі óìîâè є íàéâàæëèâіøèìè ïåðåäó-
ìîâàìè 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 êîî-
ïåðóâàííÿ є øèðîêà ìåðåæà ñïåöіàëіçîâàíèõ і òåðèòîðіàëüíî âіäîêðåì-
ëåíèõ âèðîáíèöòâ.

Äëÿ ïðèêëàäó, êîîïåðóâàííÿ є õàðàêòåðíèì äëÿ ìàøèíîáóäіâíèõ 
âèðîáíèöòâ. Îñêіëüêè ñó÷àñíі ìàøèíè – öå äîñèòü ñêëàäíі âèðîáè, ùî 
êîìïëåêòóþòüñÿ ç âåëèêîї êіëüêîñòі äåòàëåé, äëÿ ñòâîðåííÿ êіíöåâîãî 
ïðîäóêòó âèíèêàє ïîòðåáà êîîïåðóâàííÿ ç ïіäïðèєìñòâàìè áàãàòüîõ 
ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà, ðîçìіùåíèõ ó ðіçíèõ ðàéîíàõ. Êîîïåðóâàííÿ òіñ-
íî ïîâ’ÿçàíå çі ñïåöіàëіçàöієþ і õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïåâíîþ ñòіéêіñòþ âè-
ðîáíè÷èõ çâ’ÿçêіâ ìіæ ðіçíèìè ïіäïðèєìñòâàìè, ùî âèðîáëÿþòü êîìï-
ëåêòóþ÷і òîâàðè, òà ãîëîâíèì âèðîáíèöòâîì êіíöåâèõ òîâàðіâ (ìàë. 8).

Çà ôîðìàìè ñïåöіàëіçàöії ó ïðîìèñëîâîñòі ðîçðіçíÿþòü òðè ôîðìè 
êî îïåðóâàííÿ: 

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

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

Приватне 
акціонерне 
товариство 
«АвтоКраз»

Кам’янець-
Подільський Полтава

Ужгород Маріуполь

Херсон Токмак

Амортизатори

Редукторні
пари Радіатори

Карданні
вали Металовироби

Клапани

Мал. 8. Приклад кооперування в машинобудуванні
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 13. Òåõíîëîãі÷íó (ïіäïðèєìñòâà ïîñòà÷àþòü ãîëîâíèì çàâîäàì íàïіâ-

ôàáðèêàòè âëàñíîãî âèãîòîâëåííÿ).
Àãëîìåðóâàííÿ – öå ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ïîòóæíèõ óðáàíіçîâàíèõ 

(ÿêі õàðàêòåðèçóþòüñÿ îçíàêàìè, âëàñòèâèìè âåëèêîìó ìіñòó) òåðèòî-
ðіé, ùî є öåíòðàìè òÿæіííÿ êàïіòàëіâ, ïіäïðèєìíèöüêèõ ïðîєêòіâ 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 ïå-
ðåâàæíî çîñåðåäæóєòüñÿ ó ñòîëè÷íîìó ðåãіîíі. Äëÿ àãëîìåðàöії òèïîâè-
ìè ðèñàìè є: òåðèòîðіàëüíà áëèçüêіñòü ðîçòàøóâàííÿ ïіäïðèєìñòâ, âè-
ñîêà іíòåíñèâíіñòü ðіçíîìàíіòíèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ íèìè, îòðèìàííÿ ïåðåâàã 
âіä ñïіëüíîãî ðîçòàøóâàííÿ òà êîîïåðàöії. Â Óêðàїíі ñôîðìóâàëèñÿ 
àãëîìåðàöії іíäóñòðіàëüíîãî òèïó. Òîìó íàãàëüíèì є їõ ïåðåõіä äî âіäïî-
âіäíèõ óòâîðåíü íà ñó÷àñíіé íàóêîâî-òåõíîëîãі÷íіé áàçі.

  Трансформація структури господарства України. Ðîçáóäîâà 
ðèíêîâîãî ãîñïîäàðñòâà â íàøіé êðàїíі ïîòðåáóє íå ëèøå ðîçäåðæàâëåí-
íÿ і ïðèâàòèçàöії çàñîáіâ âèðîáíèöòâà, à é ïåðåáóäîâè (òðàíñôîðìàöії) 
éîãî ñòðóêòóðè. Îäíèì ç ãîëîâíèõ íàïðÿìêіâ òðàíñôîðìàöіé ó ìàòåðі-
àëüíіé ñôåðі є іñòîòíà çìіíà ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ äîáóâíèìè é îáðîáíè-
ìè ãàëó çÿìè âíàñëіäîê çðîñòàííÿ òèõ, ÿêі îðієíòóþòüñÿ íà íàóêîâі äî-
ñÿãíåííÿ, âèñîêîêâàëіôіêîâàíó ïðàöþ, âèñîêі òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà. 
Òîìó âèçíà÷àëüíèì çàâäàííÿì ó ðîçâèòêó íîâîї ñòðóêòóðè íàöіîíàëüíî-
ãî ãîñïî äàðñòâà â óìîâàõ ðèíêó є âïðîâàäæåííÿ òàê çâàíîї ôîðìóëè 
«òðüîõ І» – іííîâàöії, іíâåñòèöії òà іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії, ùî ñïðèÿ-
òèìå âèïóñêó êîíêóðåíòîñïðîìîæíîї ïðîäóêöії óêðàїíñüêèìè ïіäïðè-
єìñòâàìè і âèõîäó їõ íà ñâіòîâèé ðèíîê. Іíøèì âàæëèâèì íàïðÿìêîì 
ñòðóêòóðíèõ ïåðåòâîðåíü є ïðèøâèäøåíå çðîñòàííÿ ÷àñòêè íåâèðîáíè-
÷îї ñôåðè і íà öіé îñíîâі ïîòóæíèé ðîçâèòîê ëþäñüêèõ ðåñóðñіâ. 

Г О Л О В Н Е
  Господарство країни за кількісними показниками, за особливостями функціону-

вання і просторовим розміщенням є складним суспільно-економічним утворен-
ням.

  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 ха-
рактер відтворення, що властивий економіці: ресурсомісткий або наукомісткий 
тип.

  Основні форми суспільної організації виробництва – концентрація, дисперсія, 
комбінування, спеціалізація, кооперування та агломерування.

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 

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

центрація, дисперсія, комбінування, спеціалізація та кооперування.
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Аналіз секторальної моделі економіки. 
Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіться 
за QR-кодом.

§ 4. ×ÈÍÍÈÊÈ ÐÎÇÌІÙÅÍÍß ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Приклади промислових підприємств, що розміщені у вашій місцевості.
 Яку продукцію перевозять переважно залізничним та автомобільним транс-
портом?

  Які існують чинники розміщення виробництва. Îêðåìі âèðîá-
íèöòâà ðîçìіùóþòü íà òåðèòîðії äåðæàâè íå õàîòè÷íî, à çàëåæíî âіä 
ñóêóïíîñòі êîíêðåòíèõ óìîâ, àáî ÷èííèêіâ, ÿêі âèçíà÷àþòü âèáіð ìіñ-
öÿ їõíüîãî ðîçòàøóâàííÿ.

×èííèêàìè ðîçìіùåííÿ âèðîáíèöòâà ïðèéíÿòî ââàæàòè ñóêóïíіñò ü 
óìîâ äëÿ íàéáіëüø ðàöіîíàëüíîãî âèáîðó ìіñöÿ ðîçìіùåííÿ ãîñïîäàð-
ñüêîãî îá’єêòà, ãðóïè îá’єêòіâ. Âèâ÷àþ÷è êîæåí ñåêòîð åêîíîìіêè òà 
îêðåìі âèäè äіÿëüíîñòі, 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 
åêîíîìі÷íó îöіíêó ïðèðîäíèõ óìîâ і ðåñóðñіâ äëÿ ðîçâèòêó îêðåìèõ òå-
ðèòîðіé. Ñóñïіëüíі ÷èííèêè âêëþ÷àþòü åêîíîìі÷íі, ùî ïåðåäáà÷àþòü 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

§ 4. 

!!

Мал. 9. Чинники розміщення виробництва
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 1çàõîäè ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà і ðàöіîíàëüíîãî ïðèðîäî-

êîðèñòóâàííÿ, äåìîãðàôі÷íі, ïіä ÿêèìè ðîçóìіþòüñÿ ñèñòåìè ðîçñåëåí-
íÿ, 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-êîìóíàëü-
íå ãîñïîäàðñòâî, ïàñàæèðñüêèé òðàíñïîðò і çâ’ÿçîê, êóëüòóðó, ïîáóòîâå 
îáñëóãîâó âàííÿ). Âåëèêó ðîëü ó ðàöіîíàëüíîìó ðîçìіùåííі âèðîáíèöòâ 
êðàїíè âіäіãðàþòü åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íèé òà åêîëîãі÷íèé ÷èííèêè.

Óñі öі ÷èííèêè âçàєìîïîâ’ÿçàíі é ìàþòü áåçïîñåðåäíіé àáî îïîñå-
ðåäêîâàíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê і ðîçìіùåííÿ îêðåìèõ ïіäïðèєìñòâ, 
ñåêòîðіâ, à òàêîæ íà òåðèòîðіàëüíó îðãàíіçàöіþ ãîñïîäàðñòâà îêðåìèõ 
ðåãіîíіâ òà êðàїíè çàãàëîì. Òîìó ïðè ðîçìіùåííі îêðåìèõ ïіäïðèєìñòâ 
íåîáõіäíî âðàõîâóâàòè ñóêóïíіñòü óñіõ ãðóï ÷èííèêіâ.

  Вплив природних і суспільних чинників на розміщення ви-
робництва. Ïðèðîäíі ÷èííèêè, äî ÿêèõ íàëåæàòü êіëüêіñíі çàïàñè і 
ÿêіñíèé ñêëàä ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, óìîâè їõ âèäîáóâàííÿ òà âèêîðèñ-
òàííÿ, êëіìàòè÷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 íàñå-
ëåííÿ, òåðèòîðіàëüíà êîíöåíòðàöіÿ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ òà їõ ÿêіñíà õà-
ðàêòåðèñòèêà.

Ñèðîâèííèé ÷èííèê âèçíà÷àє ìàòåðіàëîìіñòêіñòü âèðîáíèöòâà, òîá-
òî âèòðàòó ñèðîâèíè íà îäèíèöþ ãîòîâîї ïðîäóêöії. Äî ïіäïðèєìñòâ ç 
íàéáіëüø âèñîêèìè ïîêàçíèêàìè ìàòåðіàëîìіñòêîñòі íàëåæàòü: âèðîá-
íèöòâî ìåòàëіâ, êàëіéíèõ äîáðèâ, ñîäè, öåëþëîçè òà ïàïåðó, ôàíåðè, 
öåìåíòó, öóêðó. Òîìó ïðè їõ ðîçìіùåííі íåîáõіäíî ïðàâèëüíå âèçíà-
÷åííÿ ðàéîíіâ ñïîæèâàííÿ ãîòîâîї ïðîäóêöії і âèòðàò íà її ïåðåâåçåííÿ.

Ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèé ÷èííèê ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ âèðîá-
íèöòâà 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 ìåòàëóðãіéíî-
ìó, õіìі÷íîìó òà íàôòîõіìі÷íîìó âèðîáíèöòâàõ. Ó íèõ ñóìàðíà ïî-
òðåáà â åíåðãîðåñóðñàõ óíàñëіäîê âåëèêèõ îáñÿãіâ âèðîáíèöòâà äóæå 
çíà÷íà. Òîìó íàäàëі ïàëèâíî- òà åíåðãîєìíі âèðîáíèöòâà íàéáіëüø 
åôåêòèâíî ðîçâèâàòè â ðàéîíàõ áàãàòèõ íà äåøåâі åíåðãîðåñóðñè.

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 âîäîãîñïîäàðñüêі çàõîäè (âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâіäâåäåííÿ òà 
î÷èùåííÿ ñòі÷íèõ âîä) ñòàíîâëÿòü âіä 1 äî 25 % âàðòîñòі ïðîäóêöії. 
Òîìó òàêі âèðîáíèöòâà íàìàãàþòüñÿ ðîçìіùóâàòè â ðåãіîíàõ, äå âàð-
òіñòü 1 ì3 ïðіñíîї âîäè ìіíіìàëüíà.

Çåìåëüíèé ÷èííèê íàáóâàє îñîáëèâîї âàãè ïðè âèçíà÷åííі òåðèòî-
ðії äëÿ ïðîìèñëîâîãî áóäіâíèöòâà (іíîäі öі ðîçìіðè ñÿãàþòü ñîòåíü ãåê-
òàðіâ), ó ðàéîíàõ іíòåíñèâíîãî ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà і âåëèêèõ íà-
ñåëåíèõ ïóíêòàõ, äå âіä÷óâàєòüñÿ îáìåæåíіñòü ìіñüêèõ êîìóíіêàöіé òà 
іíæåíåðíèõ ñïîðóä. Íàéáіëüø ðàöіîíàëüíèì âàðіàíòîì ó öüîìó âè-
ïàäêó є ãðóïîâå ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ ó âèãëÿäі ïðîìèñëîâèõ âóç-
ëіâ òà àãëîìåðàöіé.



Р
О

З
Д

ІЛ
 1

 

24

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

Ïðàöåðåñóðñíèé ÷èííèê óðàõîâóє âèòðàòè ïðàöі ëþäèíè íà âèãî-
òîâëåííÿ ïðîäóêöії і ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ ïðè ðîçìіùåííі ïіäïðè-
єìñòâ ç âèðîáíèöòâà ìàøèí òà îáëàäíàííÿ (çîêðåìà, ïðèëàäîáóäóâàí-
íÿ), 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 îðієíòóâàòèñÿ 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 õàðàê-
òåðíі äëÿ íüîãî ñïîæèâ÷і âëàñòèâîñòі (õëіá, áîðîøíî, êîíäèòåðñüêі âè-
ðîáè (òîðòè, òіñòå÷êà), ìîëî÷íі ïðîäóêòè, à òàêîæ ñіð÷àíà êèñëîòà, 
òåïëîâà åíåðãіÿ åëåêòðîñòàíöіé) àáî êîëè òîâàð ïîðіâíÿíî äåøåâèé і 
ïåðåâåçåííÿ íà âåëèêі 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, ñîíÿøíè-
êîâà îëіÿ, ì’ÿñî, íàôòîïðîäóêòè). Ñþäè òàêîæ ìîæíà âіäíåñòè âèðîáíè-
öòâî ôîñôàòíèõ і àçîòíèõ äîáðèâ ç ãàçó, ÿêå ðîçìіùóєòüñÿ â ðàéîíàõ 
ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, âèðîáíèöòâî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí, 
àäæå ïåðåâåçåííÿ 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 øëÿ-
õіâ, ùî çíèæóє âèòðàòè íà ïåðåâåçåííÿ, äëÿ íèçêè âèðîáíèöòâ éîãî 
ñêëàäîâà ó ñòðóêòóðі âèòðàò íåðіäêî äóæå âèñîêà (âіä 20 % – ðóäè ÷îð-
íèõ ìåòàëіâ äî 40 % – áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè). Ïîðіâíÿíî äåøåâі âàíòàæі 
(ïіñîê, ùåáіíü, âóãіëëÿ, ðóäè ìåòàëіâ) ïåðåâîçèòè íà âåëèêі âіäñòàíі íå-
âèãіäíî, òîìó ùî òðàíñïîðòíі âèòðàòè ñòàþòü ïîðіâíÿííèìè ç âàðòіñòþ 
ïðîäóêöії, à ìîæóòü 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 %.

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 àâòîìîáіëü-
íèì òðàíñïîðòîì. Ïðè öüîìó ñèïó÷і áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè òà êîðèñíі 
êîïàëèíè , äåðåâèíó, äåÿêі âèäè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії ïåðå-
âîçÿòü ïåðå âàæíî çàëіçíèöåþ, à ìàëîãàáàðèòíі – ïåðåâàæíî àâòîìî-
áіëüíèì òðàíñ ïîðòîì. Âàíòàæі äàëåêîãî ïåðåâåçåííÿ âіäïðàâëÿþòüñÿ, 
çàçâè÷àé, çàëіçíèöåþ, à áëèçüêîãî – àâòîìîáіëüíèì òðàíñïîðòîì.
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 1Íàóêîâèé ÷èííèê (àáî ÷èííèê íàóêîâî-òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó) ïîâ’ÿ-

çàíèé çі çìіíàìè â òåõíîëîãіÿõ òà îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà.
Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ çðîñòàє çíà÷åííÿ íàóêîâî-òåõíі÷íèõ äîñÿãíåíü.
Çàñòîñóâàííÿ äîñÿãíåíü íàóêè äàє çìîãó çäіéñíþâàòè êîìïëåêñíó 

ïåðåðîáêó ñèðîâèíè, çàìіíþâàòè òðàäèöіéíі äæåðåëà åíåðãії òà ðåñóð-
ñіâ íîâèìè.

Çíà÷íі çìіíè â ðîçìіùåííі âèðîáíèöòâ ïîâ’ÿçàíі іç çàñòîñóâàííÿì 
ðîáîòîòåõíіêè, êîíâåєðíèõ ëіíіé, àâòîìàòèçîâàíèõ âèðîáíèöòâ, ùî çà-
áåçïå÷óþòü âèñîêó ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі (ìàë. 10). Öå ñêîðî÷óє ïî-
òðåáó â òðóäîâèõ ðåñóðñàõ, ñïðèÿє çíèæåííþ ìàòåðіàëîìіñòêîñòі âè-
ðîáíèöòâà. Íàñëіäêîì öüîãî є íå òіëüêè îñëàáëåííÿ äії ÷èííèêà ìàòå-
ðіàëîìіñòêîñòі, à é çìіíè â ðîçìіùåííі âèðîáíèöòâà. Îñîáëèâî ïîìіòíî 
öå â ìàøèíîáóäóâàííі. Ìàøèíè òà óñòàòêóâàííÿ ñòàþòü ëåãøèìè, à 
êîíñòðóêöіÿ їõ óñêëàäíþєòüñÿ. Òîìó çìåíøóєòüñÿ çàëåæíіñòü öèõ âè-
ðîáíèöòâ âіä ðîçìіùåííÿ ìåòàëóðãіéíèõ áàç, à çðîñòàє – âіä íàÿâíîñòі 
êâàëіôіêîâàíèõ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ.

Íàóêîâèé ÷èííèê çìіíþє çíà÷åííÿ ðіçíèõ âèäіâ ìàòåðіàëіâ äëÿ ãîñ-
ïîäàðñòâà. Òàê, øèðîêå âèðîáíèöòâî ïëàñòìàñ çìåíøèëî ñïîæèâàííÿ 
÷îðíèõ і êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ, äåðåâèíè, ùî çìіíèëî îðієíòàöіþ íà ñè-
ðîâèííі áàçè. Ñòâîðåííÿ õіìі÷íèõ âîëîêîí çìåíøèëî çàëåæíіñòü òåê-
ñòèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі âіä ðàéîíіâ âèðîùóâàííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ êóëüòóð і âèðîáíèöòâà âîâíè, àëå ïîñèëèëî çàëåæíіñòü âіä íà-
ÿâíîñòі íàôòè, ãàçó і âóãіëëÿ.

Ðîçâèòîê åëåêòðîííîãî òðàíñïîðòó çìåíøèâ çàëåæíіñòü ïіäïðè-
єìñòâ âіä ðîçìіùåííÿ åëåêòðîñòàíöіé, ùî âàæëèâî äëÿ âèðîáíèöòâà 
ìàøèí, îäÿãó, âçóòòÿ, ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ðîçâèòîê òðóáîïðîâіä-
íîãî òðàíñïîðòó çäåøåâèâ ïåðåâåçåííÿ íàô òè і ãàçó, ùî äàëî çìîãó 
çìіíèòè ïðèíöèïè ðîçìіùåííÿ âèðîáíèöòâ õіìі÷íîї òà íàôòîõіìі÷íîї 
ïðîäóêöії. Ñòâîðåííÿ àòîìíèõ åëåêòðîñòàíöіé äàëî çìîãó íå âðàõîâó-
âàòè âіäñòàíü äî äæåðåëà ñèðîâèíè і áóäóâàòè åëåêò ðîñòàíöії ïîáëèçó 
ñïîæèâà÷à åëåêòðîåíåðãії.

Íà ðîçìіùåííÿ ïðîäóêòèâíèõ ñèë іñòîòíî âïëèâàє ãåîïîëіòè÷íèé 
(âіéñüêîâî-ñòðàòåãі÷íèé) ÷èííèê. Òàê, íàïðèêëàä, ãåîãðàôі÷íå ðîç-
òàøóâàííÿ Óêðàїíè ùîäî êðàїí Öåíòðàëüíîї òà Çàõіäíîї Єâðîïè і 
Áëèçüêîãî Ñõîäó, íàÿâíіñòü òðàíñïîðòíèõ êîìóíіêàöіé ìіæíàðîäíîãî 
çíà÷åííÿ ïîñèëþþòü ðîëü íàøîї äåðæàâè â ìіæíàðîäíîìó ïîäіëі ïðà-

Мал. 10. Застосування робототехніки в машинобудуванні



Р
О

З
Д

ІЛ
 1

 

26

öі. Öåé ÷èííèê âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü ó ôîðìóâàííі çîâíіøíüîåêîíî-
ìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ áóäü-ÿêîї äåðæàâè.

Îòæå, ïðèðîäíі ÷èííèêè âіäіãðàþòü îñîáëèâî çíà÷íó ðîëü ïðè ðîç-
ìіùåííі âèðîáíèöòâ, ùî íàëåæàòü äî ïåðâèííîãî ñåêòîðà åêîíîìіêè. 
Òàê, äëÿ ïіäïðèєìñòâ âèäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі îñîáëèâî âàæëèâà åêî-
íîìі÷íà îöіíêà ðåñóðñіâ: óìîâè çàëÿãàííÿ і ïîòóæíіñòü øàðіâ òîãî ÷è 
іíøîãî ðåñóðñó, їõíÿ ãëèáèíà, ðîçìіðè çàïàñіâ òà ÿêіñòü. Òàêîæ äëÿ 
ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ âèäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі âàæëèâèé òðàí-
ñïîðòíèé ÷èííèê: íàÿâíіñòü і ïðîïóñêíà çäàòíіñòü çàëіçíèöü, àâòîìî-
áіëüíèõ, âîäíèõ øëÿõіâ, òðóáîïðîâîäіâ, à òàêîæ íàáëèæåííÿ îá’єêòіâ 
âèäîáóòêó ðåñóðñó äî ñèðîâèííîї áàçè òà âàðòіñòü ïåðåâåçåíü ñèðîâèíè 
äî éîãî ñïîæèâà÷à. Âàæëèâèì ÷èííèêîì äëÿ ðîçâèòêó òà ðàöіîíàëüíî-
ãî 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 ãîñïîäàðñüêèõ âèðîáíèöòâ. Ñïåöіàëіçàöіÿ і åôåêòèâíіñòü 
àãðàð íîãî âèðîáíèöòâà ïîâ’ÿçàíі ç ïðèðîäíîþ ðîäþ÷іñòþ ґðóíòіâ, êëі-
ìàòîì òà âîäíèì ðåæèìîì òåðèòîðії. Òîìó íà ðîçâèòîê ñіëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà íàéáіëüøå âïëèâàþòü âîäíèé і çåìåëüíèé ÷èííèêè, à òàêîæ 
êëіìàòè÷íі óìîâè. 

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

Âîäíî÷àñ äëÿ íåâèðîáíè÷îї ñôåðè íàéâàæëèâіøèì ÷èííèêîì їõíüî-
ãî ðîçìіùåííÿ є îðієíòàöіÿ íà ñïîæèâà÷à.

Òîìó äëÿ êîæíîãî âèäó äіÿëüíîñòі õàðàêòåðíèé ñâіé íàáіð і ïîєä-
íàííÿ ÷èííèêіâ її ðîçìіùåííÿ. Ïîєäíàííÿ і ðîëü îêðåìèõ ÷èííèêіâ 
ðîçìіùåííÿ âèðîáíèöòâ íà ïåâíіé òåðèòîðії çàëåæàòü òàêîæ âіä ãàëó-
çåâîї ñòðóêòóðè ãîñïîäàðñòâà êðàїíè ÷è ðåãіîíó.

Г О Л О В Н Е
  Різні підприємства та організації розміщують на території держави не хаотич-

но, а залежно від конкретних чинників.
  До природних чинників належать кількісні запаси і якісний склад природних 

ресурсів, умови їх видобування та використання, кліматичні, водні, рельєфні 
характеристики території. 

  До суспільних чинників насамперед належать особливості розміщення населен-
ня, 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 
розміщення, 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 виробни-

цтва?
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 13. 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.

§ 5. ÔÎÐÌÈ ÏÐÎÑÒÎÐÎÂÎЇ ÎÐÃÀÍІÇÀÖІЇ 
ÍÀÖІÎÍÀËÜÍÎЇ ÅÊÎÍÎÌІÊÈ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Приклади адміністративно-територіальних одиниць в Україні.
 Що таке міжнародний поділ праці?

  Форми просторової організації господарства. Îñíîâîþ íàöіî-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó є єäèíèé ãîñïîäàðñüêèé ïðîñòіð – 
òåðèòîðіÿ, äå ðîçìіùåíі ãîñïîäàðñüêі îá’єêòè і çäіéñíþєòüñÿ ãîñïîäàð-
ñüêà äіÿëüíіñòü. Éîãî іñíóâàííÿ і ðîçâèòîê çàáåçïå÷óþòüñÿ çàãàëüíèì 
çàêîíîäàâñòâîì, єäíіñòþ ãðîøîâî-êðåäèòíîї ñèñòåìè, єäíіñòþ ìèòíîї 
òåðèòîðії òà íàÿâíіñòþ єäèíèõ åíåðãåòè÷íîї, òðàíñïîðòíîї òà 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 ñèðî-
âèíîþ, ÿêó âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèðîáíèöòâà ïåâíîї ïðîäóêöії, і ïіä-
ïðèєìñòâîì, ùî її âèðîáëÿє, àáî ìіæ âèðîáíèêîì ïåâíèõ ðå÷åé і ïî-
ñëóã òà їõíіìè ñïîæèâà÷àìè. Òàêó âіäñòàíü âèìіðþþòü íå ôіçè÷íèìè 
âåëè÷èíàìè, ÿê-îò êіëîìåòðè, à òðàíñïîðòíèìè âèòðàòàìè íà її ïîäî-
ëàííÿ. І äîñèòü ÷àñòî òàêі âèòðàòè áóâàþòü äóæå çíà÷íèìè, ùî 
ïîâ’ÿçàíî ç âåëèêèìè ðîçìіðàìè íàøîї êðàїíè і íåðіâíîìіðíèì ðîçïî-
äіëîì ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ ïî її òåðèòîðії. Òàêèì ÷èíîì, ãîñïîäàðñüêà 
âіäñòàíü ìіæ îäíèìè é òèìè ñàìèìè ãåîãðàôі÷íèìè òî÷êàìè є íåîäíà-
êîâîþ äëÿ âèðîáíèöòâà ðіçíèõ ðå÷åé ÷è íàäàííÿ ïîñëóã, à òîìó ðîç-
ìіùåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îá’єêòіâ ïîòðåáóє ðåòåëüíîãî àíàëіçó. Ïîøóê 
íàéîïòèìàëüíіøîãî âàðіàíòà ðîçìіùåííÿ ãîñïîäàðñòâà ïî òåðèòîðії 
êðàїíè є âàæëèâèì çàâäàííÿì åêîíîìі÷íîї ãåîãðàôії. 

Òåðèòîðіàëüíà ñòðóêòóðà ãîñïîäàðñòâà ñêëàäàєòüñÿ ç ïðîñòîðî-
âèõ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ïіäñèñòåì, äî ÿêèõ íàëåæàòü àäìіíіñòðà-
òèâíî-òåðèòîðіàëüíà îðãàíіçàöіÿ äåðæàâè, òåðèòîðіàëüíå óïðàâëіííÿ 
âèðîáíèöòâîì, ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íå ðàéîíóâàííÿ. Îòæå, ñêëàäîâèìè 
òåðèòîðіàëüíîї ñòðóêòóðè ãîñïîäàðñòâà Óêðàїíè є ÀÐ Êðèì, 24 îáëàñòі, 
2 ìіñòà äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, 442 ìіñòà, 825 ñåëèù ìіñüêîãî òèïó і 
ïîíàä 27 òèñ. ñіë, êîæíå ç ÿêèõ âèêîíóє ïåâíó ãîñïîäàðñüêó ôóíêöіþ.

  Елементи територіальної організації промисловості. Åëå-
ìåíòàðíèìè êîìïîíåíòàìè òåðèòîðіàëüíîї îðãàíіçàöії ïðîìèñëîâîñòі є 
îêðåìі ïóíêòè, ùî õàðàêòåðèçóþòü êðàïêîâå ðîçìіùåííÿ ïіäïðè-
єìñòâ. Òîáòî ïóíêòè ïåðåäáà÷àþòü íàÿâíіñòü îäíîãî ïіäïðèєìñòâà â 
íàñåëåíîìó ïóíêòі ç ïðîñòîþ ñèñòåìîþ ïîñåëåííÿ ëþäåé. Іíøîþ òåðè-
òîðіàëüíîþ ôîðìîþ ðîçìіùåííÿ ãîñïîäàðñòâà є öåíòð – öå íàñåëåíèé 
ïóíêò, äå çîñåðåäæåíà ãðóïà ïіäïðèєìñòâ, ùî âèðîáëÿþòü ïåâíó ïðî-
ìèñëîâó ÷è ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêöіþ і âçàєìîïîâ’ÿçàíі ñïіëü-

§ 5. 
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íèìè äîïîìіæíèìè âèðîáíèöòâàìè, à òàêîæ ìàþòü єäèíó ñèñòåìó ðîç-
ñåëåííÿ 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 òðàí-
ñïîðòíî-ãåîãðàôі÷íîãî ðîçìіùåííÿ, ïîñåëåíü. Íàéáіëüøèìè ïðîìèñëî-
âèìè âóçëàìè є Êèїâ, Õàðêіâ, Îäåñà, Ëüâіâ òà іí.

Íàéáіëüøèìè êîìïîíåíòàìè òåðèòîðіàëüíîї îðãàíіçàöії ïðîìèñëî-
âîñòі є àãëîìåðàöії òà åêîíîìі÷íі ðàéîíè. 

Åêîíîìі÷íèé ðàéîí – öå ÷àñòèíà òåðèòîðії êðàїíè ç âіäíîñíî îäíî-
ðіäíèìè ïðèðîäíèìè òà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè і 
ïåâ íèìè êîðäîíàìè, ùî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ñóñіäíіõ òåðèòîðіé öіëіñíіñ-
òþ і ñïåöіàëіçàöієþ. Òîòîæíèì òåðìіíó «ðàéîí» є ñëîâî «ðåãіîí», ÿêå 
äåäàëі áіëüøå âæèâàþòü â Óêðàїíі äëÿ îçíà÷åííÿ ðàéîííèõ îñîáëèâîñ-
òåé ãîñïîäàðñüêîãî ðîçâèòêó.

Іñíóþòü ðіçíі ïîãëÿäè íà âèäіëåííÿ åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ òà їõíþ 
òèïіçàöіþ – âіä àáñîëþòíîãî íåâèçíàííÿ äî îá’єêòèâíîãî іñíóâàííÿ 
åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ і íåîáõіäíîñòі ïðîâåäåííÿ åêîíîìі÷íîãî ðàéîíó-
âàííÿ. Åêîíîìі÷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; Àìåðèêàí-
ñüêå áþðî öåíçіâ ðîçäіëèëî ÑØÀ íà 9 òàêèõ ðàéîíіâ. 

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

íóâàííÿ òåðèòîðії Óêðàїíè íà òàê çâàíîìó íèçîâîìó àáî ìіêðîðіâíі, 
òîáòî íà îñíîâі ïîäіëó òåðèòîðії íà 24 îáëàñòі é ÀÐ Êðèì. Îòæå, ó íà-
øіé êðàїíі є 25 ìіêðîðàéîíіâ. Ìіêðîðàéîíè ñóòòєâî âіäðіçíÿþòüñÿ ðіâ-
íåì ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè âèçíà-
÷åííÿ öèõ ðіâíіâ áóëè îáñÿãè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, іíâåñòèöіé â 
îíîâëåííÿ âèðîáíè÷îãî ïîòåíöіàëó, âèðîáíèöòâà íàöіîíàëüíîãî äîõî-
äó, äîõіä íà äóøó íàñåëåííÿ (ìàë. 11).ДОХІД РЕГІОНУ В РОЗРАХУНКУ НА ОДНУ ОСОБУ, 2019 РІК

(дохід у розрахунку на одну особу по Україні: 67 528 грн)

НАЙБІЛЬШИЙ НАЙМЕНШИЙ

1    місто Київ
         (165 054 грн)

2     Дніпропетровська область
         (87 130 грн)

3     Запорізька область
         (75 407 грн)

4      Київська область
         (75 146 грн)

5     Одеська область
         (72 805 грн)

1    Луганська область
         (24 477 грн)

2     Донецька область
         (39 141 грн)

3     Закарпатська область
         (47 495 грн)

4      Чернівецька область
         (48 255 грн)

5     Тернопільська область
         (49 843 грн)

Мал. 11. Дохід регіону в розрахунку на одну особу, 2019 р.
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 1  Елементи просторової організації сільського господарства 

та наукової діяльності. Òåðèòîðіàëüíó ñòðóêòóðó ñіëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà, ÿê і ïðîìèñëîâîñòі, ïðåäñòàâëåíî íàñàìïåðåä ïóíêòàìè, öåí-
òðàìè, 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 íàñåëå-
íîìó ïóíêòі âèðîáíèöòâî і ïåðåðîáêó êіëüêîõ âèäіâ ñіëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîї ñèðîâèíè, à áіëüøіñòü íàñå ëåííÿ îáñëóãîâóє éîãî âèðîáíèöòâî. 
Àãðîïðîìèñëîâèé âóçîë – öå ñêëàäíå òåðèòîðіàëüíå óòâîðåííÿ, ñèñòå-
ìà êîìïàêòíî ðîçòàøîâàíèõ àãðîïðîìèñëîâèõ ïóíêòіâ і öåíòðіâ, íà-
âêîëî àäìіíіñòðàòèâíîãî îáëàñíîãî ÷è ðàéîííîãî öåíòðó. Ïðè öüîìó 
âèðîáíèöòâî і ïåðåðîáêà ðіçíîìàíіòíîї ïðîäóêöії ñіëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà çäіéñíþþòüñÿ íà îñíîâі òіñíèõ âèðîáíè÷èõ, òåõíîëîãі÷íèõ, òðàí-
ñïîðòíèõ òà іíøèõ çâ’ÿçêіâ. 

Ó ìåæàõ ïðèðîäíèõ çîí âèäіëÿþòü çîíàëüíі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі 
êîìïëåêñè, ñïåöіàëіçàöіÿ ÿêèõ âèçíà÷àєòüñÿ çäåáіëüøîãî ïðèðîäíèìè 
óìî âàìè – êëіìàòè÷íèìè òà ґðóíòîâèìè. Çîíè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї 
ñïå öіàëіçàöії âêàçóþòü íà âèïóñê òèõ ÷è іíøèõ âèäіâ ïåðåâàæíî òîâàð-
íîї ïðîäóêöії ðîñëèííèöòâà і òâàðèííèöòâà â ïåâíіé ïðèðîäíіé çîíі. 
Òàêîæ âèäіëÿþòü ïîçàçîíàëüíі ïðèìіñüêі òåðèòîðії.

Òåõíîïîëіñ (âіä ãðåö. techne – ìàéñòåðíіñòü і polis – ìіñòî) – öå óò-
âî ðåí íÿ íà îáìåæåíіé òåðèòîðії ñïåöіàëіçîâàíîãî íàóêîâî-âèðîáíè÷îãî 
êîìïëåêñó, ó ÿêîìó ïîєäíóєòüñÿ íàóêîâî-äîñëіäíèöüêà äіÿëüíіñòü, íà-
óêîìіñòêå âèðîáíèöòâî і ïіäãîòîâêà ñïåöіàëіñòіâ і ñïåöіàëіñòîê, íåîá-
õіäíèõ äëÿ ôóíêöіîíóâàííÿ òàêîãî êîìïëåêñó. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî öå 
îñîáëèâà ôîðìà òåðèòîðіàëüíîї іíòåãðàöії íàóêè, âèðîáíèöòâà é îñâіòè. 
Ó æèòòі òåõíîïîëіñ ñòàíîâèòü ñîáîþ êîìïàêòíå ìіñòî, ùî ñïåöіàëіçó-
єòüñÿ íà ðîçðîáöі é âèðîáíèöòâі âèñîêîòåõíîëîãі÷íîї ïðîäóêöії. Âîíî 
ìàє єäèíó íàóêîâî-âèðîáíè÷ó, îñâіòíþ, æèòëîâó і êóëüòóðíî-ïîáóòîâó 
òåðèòîðіþ, ùî çàáåçïå÷óє áåçïåðåðâíèé іííîâàöіéíèé ïðîöåñ íà áàçі 
íàóêîâèõ äîñëіäæåíü.

Îäíèì ç íàéáіëüøèõ òåõíîïîëіñіâ ó ñâіòі є Êðåìíієâà äîëèíà (Silicon 
Valley), ðîçòàøîâàíà íà çàõіäíîìó óçáåðåææі ÑØÀ â Êàëіôîðíії 
(ìàë. 12), íà òåðèòîðії çàâäîâæêè áëèçüêî 40 êì і çàâøèðøêè â êіëüêà 

Мал. 12. Кремнієва долина  
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êіëîìåòðіâ, і âêëþ÷àє ðÿä íåâåëèêèõ ìіñò. Ñüîãîäíі Êðåìíієâà äîëè-
íà – ñâіòîâèé öåíòð åëåêòðîííîї ïðîìèñëîâîñòі. Ïîäіáíі òåõíîïîëіñè 
òàêîæ ñòâîðåíî і â іíøèõ ðåãіîíàõ ÑØÀ.

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

Ïåðøèì ÿïîíñüêèì òåõíîïîëіñîì ñòàâ Öóêóáà, ðîçòàøîâàíèé áіëÿ 
Òîêіî. Ó íüîìó ðîçìіùåíî ìàéæå 30 % ïðîâіäíèõ äåðæàâíèõ äîñëіä-
íèöüêèõ ëàáîðàòîðіé ßïîíії. Íèíі â ßïîíії òåõíîïîëіñè òðàíñôîð-
ìóþòüñÿ â îêðåìі íàñåëåíі ïóíêòè, íàïðèêëàä Õàìàìàöó, Íàãàîêà, 
ßìàґóòі òîùî. Ó öèõ ìіñòàõ ïåðåâàæàþòü âèñîêі òåõíîëîãії: âèðîáíè-
öòâî åëåêòðîíіêè, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ðîáîòîòåõíіêè, áіîòåõíî-
ëîãії, âèðîáíèöòâî íîâèõ ìàòåðіàëіâ і íîâèõ äæåðåë åíåðãії.

Ó Ðåñïóáëіöі Êîðåÿ ïîáóäîâàíî òåõíîïîëіñ Äàåäóê, ó Êèòàї – òåõíî-
ïîëіñè 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 íàãàëü-
íîþ ïîòðåáîþ і ìàє âõîäèòè äî ïðіîðèòåòíèõ íàïðÿìіâ åêîíîìі÷íîї 
ïîëіòèêè íàøîї äåðæàâè. Àäæå â Óêðàїíі є çíà÷íà êіëüêіñòü ñïåöіà-
ëіñòіâ òà ñïåöіàëіñòîê öієї ãàëóçі, à òàêîæ îêðåìі åëåìåíòè ìàòåðіàëü-
íî-òåõíі÷íîї, âèðîáíè÷îї òà іíôðàñòðóê òóðíîї áàç.

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

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 виго-
товлення в 1966 р. машини для інженерних розрахунків «Мир», яка стала 
першим кроком на шляху до створення персональних комп’ютерів. 

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

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

Г О Л О В Н Е
  Основою національного господарського комплексу є єдиний господарський про-

стір.
  Територіальна структура господарства складається з просторових соціально-еко-

номічних підсистем, до яких належать адміністративно-територіальна організація 

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 виго-
товлення в 1966 р. 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 по-
слуг».
Використайте запропонований алгоритм:
 Виробничо-технологічні послуги
 Інформаційні послуги 
 Організаційні послуги
 Інвестиційні послуги 
 Експертиза
 Консалтингові послуги
 Юридичні послуги
 Навчання
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вання. 
  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-ви-
робничого комплексу, у якому поєднуються науково-дослідницька діяльність, нау-
комістке виробництво і підготовка спеціалістів і спеціалісток, 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.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності
Національна економіка
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СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВОТема

  розуміти сучасні тенденції розвитку світового господарства;
  знати ознаки таких понять, як спеціалізація населеного пункту, регіону чи 
країн и, міжнародного поділу праці, світового ринку;
  наводити приклади країн світу з різним рівнем економічного розвитку;
 пояснювати вплив глобалізації на темпи розвитку світового господарства, на-

ціональних економік країн різних типів та України;
  оцінювати вплив глобалізаційних процесів на економічну діяльність населен-
ня свого регіону.

§ 6. ÑÂІÒÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ. ÑÂІÒÎÂÈÉ ÐÈÍÎÊ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 На чому спеціалізуються економічно розвинені країни світу?
 Що таке валовий внутрішній продукт?

  Світове господарство (світова економіка). Світове госпо-
дарство та міжнародний поділ праці. Ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî – îäíå 
ç íàéâàæëèâіøèõ ïîíÿòü â åêîíîìі÷íіé ãåîãðàôії. Âîíî, íà÷å ìîçàї÷íà 
êàðòèíà, âèêëàäåíà áàãàòüìà äåñÿòêàìè ãîñïîäàðñòâ îêðåìèõ ðåãіîíіâ 
і êðàїí. Êîæíå 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 îêðå-
ìîї òåðèòîðії àáî äåðæàâè є íåïîâíîöіííèì, à ïîäåêîëè é ïðîñòî íå-
ìîæëèâèì. 

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

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

ßêùî ãåîãðàôі÷íèé ïîäіë âіäáóâàєòüñÿ ìіæ òåðèòîðіÿìè àáî ïіäïðè-
єìñòâàìè îäíієї äåðæàâè і âіäïîâіäíî îáìåæåíèé її êîðäîíàìè, òî ôîð-
ìóєòüñÿ íàöіîíàëüíå ãîñïîäàðñòâî. Ïðîòå íàÿâíіñòü ïîëіòè÷íèõ êîðäî-

§ 6. 

!!



33

Р
О

З
Д

ІЛ
 1

íіâ 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 åêîíî-
ìі÷íі, ïîëіòè÷íі òà іíøі çâ’ÿçêè. 

Òàêі çâ’ÿçêè є âçàєìîâèãіäíèìè, îñêіëüêè íàâіòü íàéìîãóòíіøà äåð-
æàâà 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. 13). Òàê ñàìî 
ðîáèòü êîæíà äåðæàâà ñâіòó. Îòæå, ìàє ìіñöå ìіæíàðîäíèé ïîäіë ïðà-
öі – ñïåöіàëіçàöіÿ äåðæàâ íà âèðîáíèöòâі ïåâíèõ òîâàðіâ і ïîñëóã òà 
îáìіí íèìè. Çàâäÿêè òàêîìó îáìіíó і ñôîðìóâàëîñÿ ñâіòîâå ãîñïîäàð-
ñòâî – 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, Ìіæíà-
ðîäíèé âàëþòíèé ôîíä, Ñâіòîâà îðãàíіçàöіÿ òîðãіâëі òîùî);
   іíòåãðàöіéíі åêîíîìі÷íі óãðóïîâàííÿ (çîíè âіëüíîї òîðãіâëі, ìèò-
íі òà âàëþòíі ñîþçè).

  Етапи формування світового господарства. Óñÿ іñòîðіÿ ñâіòî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà íàãàäóє іñòîðіþ æèòòÿ ëþäèíè, ùî ìàє ñâîї åòàïè: 

1

2

Мал. 13. Галузь міжнародної спеціалізації Німеччини – виробництво автомобілів 
(1), а галузь спеціалізації Еквадору – вирощування бананів (2)
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«çàðîäæåí íÿ», «ðîçâèòîê» і «ñôîðìîâàíіñòü». Ïåðåäóìîâè çàðîäæåí-
íÿ ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà ñêëàëèñÿ ïðèáëèçíî 10 òèñ. ðîêіâ òîìó, êîëè 
ëþäèíà ç ïðîñòîãî ñïîæèâà÷à ïåðåòâîðèëàñÿ íà âèðîáíèêà. Ãîëîâíó 
ðîëü òîäі âіäіãðàâàëî ñіëü ñüêå ãîñïîäàðñòâî. Ñàìå òîìó öåé åòàï і îäåð-
æàâ íàçâó àãðàðíîãî. Ïіä ÷àñ àãðàðíîãî, àáî äîіíäóñòðіàëüíîãî, åòà-
ïó âèíèêëè ïåðøі îñåðåäêè çåìëåðîáñòâà і ïî÷àëî ðîçâèâàòèñÿ òâàðèí-
íèöòâî. Óïðîäîâæ êіëüêîõ òèñÿ÷ ðîêіâ äåäàëі íîâі âèäè òâàðèí і ðîñ-
ëèí «ïðèðó÷àëà», òîáòî îäîìàøíþâà ëà ëþäèíà. 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 іíäóñòðіàëü-
íîãî. Àäæå âіí áóâ îçíàìåíîâàíèé ïîÿâîþ ïîòóæíîї ïðîìèñëîâîñòі, 
ïåðåäóñіì åëåêòðîåíåðãåòèêè, ìàøèíîáóäóâàííÿ і õіìі÷íîãî âèðîáíè-
öòâà. Öå, çîêðå ìà, âèìàãàëî іíòåíñèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ 
ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, à òàêîæ çíà÷íèõ іíâåñòèöіé êàïіòàëó ç áіëüø ðîç-
âèíåíèõ êðàїí. Áóðõëèâèé ðîçâèòîê îáðîáëþâàíîї ïðîìèñëîâîñòі, 
òðàíñïîðòó і âîäíî÷àñ ïîäàëüøå âäîñêîíàëåííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî âèðîáíèöòâà äàëè çìîãó çáіëüøèòè îáñÿãè âèðîáíèöòâà. À öå ñïðè-
ÿëî ïîøèðåííþ çáóòó ïðîäóêöії і çìіöíåííþ 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, óòâî-
ðåííÿ ÿêîãî ïðîõîäèëî ïîåòàïíî ç ÕVІ–ÕVIII ñò., à îñîáëèâî іíòåíñèâ-
íî – іç ñåðåäèíè XIX ñò., êîëè ìàøèííå âèðîáíèöòâî ñòàëî ïåðåâàæàòè 
ó ðîçâèíóòèõ êðàї íàõ. Ç äðóãîї ïîëîâèíè ÕÕ ñò. âіäáóëîñÿ ðіçêå çðîñ-
òàííÿ ìàñøòàáіâ і ïîãëèáëåííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ äåðæàâàìè, ùî é ñôîðìó-
âàëè ïî-ñïðàâæíüîìó ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî (ìàë. 14).

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, 
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Мал. 14. Еволюція економічної структури світового господарства
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 1íàóêà é îñâіòà. ßê íàñëіäîê, êîðïîðàöії ïî÷èíàþòü ïîñòóïàòèñÿ ãî-

ëîâíèì 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 âіäîáðàæåíî çðîñòàííÿ çíà÷åííÿ â æèòòі ñóñïіëüñòâà іíôîðìàöії. 

Éîãî âèðіçíÿþòü âèñîêèé ñòóïіíü îñâîєííÿ ãåîãðàôі÷íîãî ïðîñòîðó, 
ôîðìóâàííÿ ìіæíàðîäíèõ âèðîáíè÷èõ ñèë, ïîñèëåííÿ åêîíîìі÷íîї 
âçàєìîäії і âçàєìîçàëåæíîñòі. Âñòóï ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà â íîâèé 
åòàï ðîçâèòêó ñóïðîâîäæóєòüñÿ àêòèâіçàöієþ ñïіâðîáіòíèöòâà ìіæ êðà-
їíàìè â ãîñïîäàðñüêіé ñôåðі. Âàæëèâèìè ñóá’єêòàìè ñâіòîãîñïîäàð-
ñüêèõ çâ’ÿçêіâ ñòàþòü òðàíñíàöіîíàëüíі êîðïîðàöії. Âîíè ñôîðìóâàëè 
іíòåðíàöіîíàëüíі âèðîáíè÷і êîìïëåêñè.

І â îñíîâó âñіõ çìіí, ùî âіäáóâàëèñÿ і âіäáóâàþòüñÿ ó ñâіòîâîìó 
ãîñïîäàðñòâі, ïîêëàäåíî ìіæíàðîäíèé ïîäіë ïðàöі.

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

Ñâіòîâèé ðèíîê – öå ñóêóïíіñòü íàöіîíàëüíèõ ðèíêіâ îêðåìèõ êðà-
їí, ùî ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ ìіæíàðîäíèìè åêîíîìі÷íèìè âіäíîñèíàìè. 
Âіí ñòàâ ðåçóëüòàòîì ðîçâèòêó âíóòðіøíіõ і íàöіîíàëüíèõ ðèíêіâ òîâà-
ðіâ, 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 ìåæ-
àìè íàöіîíàëüíèõ êîðäîíіâ. Ïðîöåñè іíäóñòðіàëіçàöії ïåðøîї ïîëîâèíè 
XIX ñò. ñïðèÿëè ïåðåòâîðåííþ ðåãіîíàëüíèõ öåíò ðіâ ìіæíàðîäíîї òîð-
ãіâëі â єäèíèé ñâіòîâèé ðèíîê. Öå åòàï ïîñèëåííÿ âіäêðèòîñòі ñâіòîâîї 
åêîíîìіêè. 

À îñòàòî÷íî ñâіòîâèé ðèíîê ñôîðìóâàâñÿ ó XX ñò. Âіí ïåðåéøîâ 
íàöіîíàëüíі êîðäîíè, çäіéñíþþ÷è ìіæäåðæàâíі ïåðåìіùåííÿ òîâàðіâ, 
ïîñëóã, ôіíàíñîâèõ ðåñóðñіâ. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñâіòîâèé ðèíîê õàðàê-
òåðèçóєòüñÿ øèðîêèì çàëó÷åííÿì êðàїí äî ìіæíàðîäíèõ åêîíîìі÷íèõ 
âçàєìîçâ’ÿçêіâ і ïîñèëåííÿì їõíüîї âçàєìîçàëåæíîñòі.

Îòæå, ðèíîê, äå ìàþòü ìіñöå âіäíîñèíè êóïіâëі-ïðîäàæó òîâàðіâ і 
ïîñëóã áàãàòüîõ êðàїí, ÿâëÿє ñîáîþ ñâіòîâèé ðèíîê. Ìîæíà ñêàçàòè, 
ùî ñâіòîâèé (ìіæíàðîäíèé) ðèíîê – öå ñóêóïíіñòü òèõ ÷àñòèí íàöіî-
íàëüíèõ ðèíêіâ êðàїí, ùî âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ øëÿõîì êóïіâëі-ïðî-
äàæó òîâàðіâ і ïîñëóã.

Ñâіòîâèé ðèíîê ïðîÿâëÿєòüñÿ ÷åðåç ìіæíàðîäíó òîðãіâëþ, ÿêà є 
ñóêóïíіñòþ çîâíіøíüîї òîðãіâëі âñіõ êðàїí ñâіòó і ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ 
çóñòðі÷íèõ ïîòîêіâ òîâàðіâ – åêñïîðòó òà іìïîðòó (ìàë. 15).

Ïîíÿòòÿ ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà і ñâіòîâîãî ðèíêó äóæå òіñíî 
ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ. Ðîçâèòîê ìіæíàðîäíîãî ïîäіëó ïðàöі ïðèâіâ äî 
ïåðåðîñòàííÿ ñâіòîâîãî ðèíêó ó ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî. Îñíîâíà âіäìіí-
íіñòü ìіæ íèìè ïîëÿãàє â òîìó, ùî ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî ÿâëÿє ñîáîþ 
âèñîêó ñòàäіþ ðîçâèòêó ðèíêîâîї åêîíîìіêè, ÿêіé ïðèòàìàííèé íå òàê 
ìіæíàðîäíèé ðóõ òîâàðіâ і ïîñëóã, ÿê ìіæäåðæàâíå ïåðåìіùåííÿ ÷èí-
íèêіâ âèðîáíèöòâà.

Ñó÷àñíå ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî – öå ðèíêîâà ñèñòåìà, ó ÿêіé âè-
îêðåìëþþòü òðè ãðóïè ñâіòîâèõ ðèíêіâ: òîâàðíèé, ôіíàíñîâèé і ðèíîê 
ïðàöі.
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Òîâàðíèé ðèíîê âêëþ÷àє: ðèíîê ñïîæèâ÷èõ òîâàðіâ, ðèíîê çàñîáіâ 
âèðîáíèöòâà і ðèíîê ïîñëóã. Íà öüîìó ðèíêó ñòâîðþþòüñÿ і ðîçïî-
äіëÿþòüñÿ ïðîäîâîëü÷і òà íåïðîäîâîëü÷і òîâàðè, æèòëîâі ñïîðóäè òà 
ñïîðóäè âèðîáíè ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ, à òàêîæ ïîñëóãè (òðàíñïîðòíі, 
іíæè íіðèíãîâі, ñòðàõîâі, òóðèñòè÷íі, ðåêëàìíі òîùî).

Ñâіòîâèé ôіíàíñîâèé ðèíîê â îñíîâíîìó îáñëóãîâóє ðóõ іíâåñòèöіé-
íèõ, ãðîøîâèõ êàïіòàëіâ і òîâàðíî-ìàòåðіàëüíèõ öіííîñòåé. Íà íüîìó 
âіäáóâàєòüñÿ âêëàäåííÿ êîøòіâ ó ñòâîðåííÿ àáî ïðèäáàííÿ â іíøèõ 
êðàїíàõ ðіçíîìàíіòíèõ ïіäïðèєìñòâ, íàêîïè÷åííÿ і ïåðåðîçïîäіë ãðî-
øîâèõ 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 і 
ðîáіòíèöі, à òàêîæ ñïåöіàëіñòè і ñïåöіàëіñòêè.

Ñâіòîâèé ðèíîê âèêîíóє âàæëèâі ôóíêöії äëÿ åôåêòèâíîї äіÿëü íîñòі 
ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Íàïðèêëàä, âіí іíôîðìóє âèðîáíèêіâ і ñïîæè-
âà÷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 âèêîðèñòîâó-
âàòè ÷èííèêè âèðîáíèöòâà ó ñâіòîâîìó åêîíîìі÷íîìó ïðîñòîðі.

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

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Використовуючи додаткові джерела інформації, підготуйте презента-
цію «Роль у світовій економіці: 1) держав; 2) міжнародних компаній; 
3) міжнародних організацій».

Г О Л О В Н 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 тери-

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

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

між собою міжнародними економічними відносинами.

Використовуючи додаткові джерела інформації, підготуйте презента-
цію «Роль у світовій економіці: 1) держав; 2) міжнародних компаній; 
3) міжнародних організацій».

         

13,8

20,1

6
6,110,33,5

9

21,9
9,3

Структура імпорту в Україну , %

Продукція хімічної 
промисловості
Машини та обладнання

Полімерні матеріали та 
пластмаси
Недорогоцінні метали
Транспортні засоби
Текстильні матеріали
Інше

Мінеральні продукти

Аграрна продукція

 

22,8

8,9

10
3,731,7

1,7

41,5

6,7

Структура українського експорту, %

Недорогоцінні метали
Машини та обладнання
Мінеральні продукти
Продукти хімпрому
Деревина і вироби з неї
Текстильні матеріали
Траспортні засоби
Аграрна продукція
Інше

         

13,8

20,1

6
6,110,33,5

9

21,9
9,3

Структура імпорту в Україну , %

Продукція хімічної 
промисловості
Машини та обладнання

Полімерні матеріали та 
пластмаси
Недорогоцінні метали
Транспортні засоби
Текстильні матеріали
Інше

Мінеральні продукти

Аграрна продукція

 

22,8

8,9

10
3,731,7

1,7

41,5

6,7

Структура українського експорту, %

Недорогоцінні метали
Машини та обладнання
Мінеральні продукти
Продукти хімпрому
Деревина і вироби з неї
Текстильні матеріали
Траспортні засоби
Аграрна продукція
Інше
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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 економіч-

но розвинені країни світу та країни, що розвиваються.

§ 7. ÒÈÏÈ ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Що таке економіка країни?
 Основні сектори та галузі економіки.

  Економічні системи країн. Åêîíîìі÷íà ñèñòåìà – öå ñïîñіá îð-
ãàíіçàöії ãîñïîäàðñüêîãî æèòòÿ ñóñïіëüñòâà àáî îñîáëèâîñòі ôóíêöіîíó-
âàííÿ âçàєìî ïîâ’ÿçàíèõ åëåìåíòіâ, ÿêі óòâîðþþòü çàãàëüíó åêîíîìі÷-
íó ñòðóêòóðó: ïіäïðèєìñòâà, êîìïàíії, îðãàíіçàöії, äîìàøíі ãîñïîäàð-
ñòâà, ãàëóçі, ãîñïîäàðñüêі êîìïëåêñè îêðåìèõ ðåãіîíіâ òîùî. Òîáòî 
ñóêóïíіñòü åêîíîìі÷íèõ ñóá’єêòіâ, ùî çäіéñíþþòü ãîñïîäàðñüêó äіÿëü-
íіñòü íà òåðèòîðії êðàїíè . Òîìó ùå ìîæíà ñêàçàòè, ùî åêîíîìі÷íà 
ñèñòåìà є ñïîñîáîì åêîíîìі÷íîãî æèòòÿ àáî ñïîñîáîì ïðèéíÿòòÿ ðі-
øåíü ïðî òå, ùî, ÿê і äëÿ êîãî âèðîáëÿòè .

Ó ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà âèíèêàëè ðіçíі òèïè 
åêîíî ìі÷íèõ ñèñòåì. Çàãàëüíîïðèéíÿòèì є ïîäіë їõ íà 4 òèïè: òðàäè-
öіéíà åêîíîìіêà, ïëàíîâà (êîìàíäíà) åêîíîìіêà, ðèíêîâà åêîíîìіêà і 
çìіøàíà åêîíîìіêà. Ïðè öüîìó âèäіëÿþòü äâі îñíîâíі åêîíîìі÷íі ñèñ-
òåìè: ðèíêîâó і ïëàíîâó. Ïðîòå â áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó ñïîñòåðіãàєòü-
ñÿ àáî ïåðåõіäíà åêîíîìі÷íà ñèñòåìà – âіä ïëàíîâîї åêîíîìіêè äî ðèí-
êîâîї, àáî çìіøàíà.

Îñíîâîþ òðàäèöіéíîї åêîíîìіêè є íàòóðàëüíå âèðîáíèöòâî 
(ìàë. 16). Öå òèï ãîñïîäàðñòâà, ó ÿêîìó âèðîáíèöòâî ñïðÿìîâàíî áåçïî-
ñåðåäíüî íà çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá. Äëÿ íàòóðàëüíèõ ãîñïîäàðñòâ 
õàðàêòåðíîþ є åêîíîìі÷íà çàìêíóòіñòü, òîáòî âîíè іñíóþòü äîñèòü іçî-
ëüîâàíî âіä ñóñïіëüíîãî ïîäіëó ïðàöі. Íàòóðàëüíå ãîñ ïîäàðñòâî ïðîòè-
ëåæíå òîâàðíîìó, ÿêå âèðîá ëÿє ïðîäóêòè äëÿ ïðîäàæó. Çàçâè÷àé òàêà 
åêîíîìіêà ìàє çíà÷íèé ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèé óõèë. Äëÿ òàêîї åêîíî-
ìіêè õàðàêòåðíîþ ðèñîþ є âіäñòàëà òåõíîëîãіÿ âèðîáíèöòâà, à çàìіñòü 
ãðîøåé ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü íàòó ðàëü 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. Ïî-

§ 7. 
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ïèò íà òîâàðè і ïîñëóãè âèçíà÷àєòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ñòàòèñòè÷íèõ 
äàíèõ і ïëàíіâ êåðіâíèöòâà êðàїíè. Ó öіé åêîíîìіöі íåõòóєòüñÿ ñâîáîäà 
ïіäïðèєìíèöüêîї äіÿëüíî ñòі. Ãîëîâíó ðîëü âіäіãðàє äåðæàâà, ÿêà, âîëî-
äіþ÷è òîâàðàìè і ïîñëóãàìè, à òàêîæ ðåñóðñàìè äëÿ їõíüîãî âèðîáíè-
öòâà, ðîçïîäіëÿє їõ ÷åðåç äåðæàâíó òîðãіâëþ. Òîìó òóò іñíóє âèñîêà 
éìîâіðíіñòü äåôіöèòó ÿêіñíèõ òîâàðіâ і ïîñëóã. 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 ïëàíîâîї åêîíîìіêè øòó÷íî îáìåæóþòüñÿ äîõîäè і íåìàє àáî ñëà-
áî âèðàæåíèé îñîáèñòèé іíòåðåñ. Âîäíî÷àñ ïëàíîâà åêîíîìіêà ðåãóëþє 
áåçðîáіòòÿ і çàáåçïå÷óє ìіíіìàëüíèé ðіâåíü æèòòÿ. Äî ïðèêëàäіâ êî-
ìàíäíèõ åêîíîìіê ìèíóëîãî íàëåæèòü åêîíîìіêà Êèòàþ äî 1978 ðîêó 
òà Іíäії äî 1991 ðîêó. Ïëàíîâі åêîíîìіêè â ïåâíîìó âèãëÿäі íèíі іñ-
íóþòü ó òàêèõ êðàїíàõ, ÿê Êóáà і Ïіâíі÷íà Êîðåÿ. Îñíîâíі ðèñè, ïåðå-
âàãè òà íåäîëіêè ïëàíîâîї åêîíîìіêè íàâåäåíî â òàáëèöі.

Ðèíêîâà åêîíîìі÷íà ñèñòåìà, íà âіäìіíó âіä ïëàíîâîї, çàñíîâàíà 
íà ïåðåâàæàííі ïðèâàòíîї âëàñíîñòі é âіëüíîãî öіíîóòâîðåííÿ íà îñíî-
âі ïîïèòó ç áîêó ñïîæèâà÷іâ і ïðîïîçèöії ç áîêó âèðîáíèêіâ. Çà óìîâ 

Мал. 16. Натуральне виробництво – основа традиційної економіки

Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ïëàíîâîї åêîíîìіêè

Основні риси:
–  державна власність на 

засоби виробництва;
–  державне планування 

всієї еко номіки;
–  адміністративні методи 

керуван ня економікою;
–  відсутність стимулів до 

ефект 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
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 1ðèíêîâîї åêîíîìіêè îáìіí òîâàðàìè òà ïîñëóãàìè, à òàêîæ öіíè íà íèõ 

çàëåæàòü âіä ïîïèòó і ïðîïîçèöії. Âëàñíå, «ìіñöå çóñòðі÷і» ïîïèòó і 
ïðîïîçèöії і íàçèâàþòü ðèíêîì. Îñíîâó ðèíêîâîї åêîíîìіêè ñòàíîâèòü 
êîíêóðåíöіÿ. Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè ðèíêîâîї åêîíîìіêè є ïðèâàòíà 
âëàñíіñòü, ñâîáîäà ïіäïðèєìíèöòâà, îñîáèñòèé іíòåðåñ. Äåðæàâà íå âі-
äіãðàє ñóòòєâîї ðîëі â åêîíîìіöі, її ðîëü îáìåæóєòüñÿ ðåãóëþâàííÿì 
ñèòóàöії â åêîíîìіöі ÷åðåç çàêîíè. Äåðæàâà òіëüêè ñòåæèòü çà òèì, 
ùîá äîòðèìóâàëèñÿ öі çàêîíè, à áóäü-ÿêі ïåðåêîñè â åêîíîìіöі øâèäêî 
âèïðàâëÿþòüñÿ ðèíêîâèìè ìåõàíіçìàìè.

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

Äî êðàїí ç ðîçâèíåíîþ ðèíêîâîþ åêîíîìіêîþ íàëåæàòü ÑØÀ, Êà-
íàäà, êðàїíè ЄÑ, Øâåéöàðіÿ, Íîðâåãіÿ, Іñëàíäіÿ, ßïîíіÿ, Àâñòðіÿ, 
Íîâà Çåëàíäіÿ. Ó äåÿêèõ âèäàííÿõ ÎÎÍ äî òàêèõ êðàїí âіäíîñÿòü Іç-
ðàїëü 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. 

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 

Тривалий час економісти й економістки вважали втручання держави в 
економіку шкідливим і стверджували, що ринок може регулювати сам 
себе без зовнішнього 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 попит на товари і послуги. А оскільки жодна група економіч-
них суб’єктів не могла цей попит сформувати, то попит міг з’явитися 
тільки з боку держави. Ось чому під час криз держави збільшують ви-
трати на переозброєння своєї армії – тим самим вони формують попит, 
який позитивно впливає на всю економіку і дає їй змогу вийти з кризи.

Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ðèíêîâîї åêîíîìіêè

Основні риси:
–  приватна власність на 

засоби виробництва;
–  вільний вибір еконо-

мічних партнерів;
–  вільне підприємни-

цтво;
–  особиста вигода учас-

ників діяльності;
–  мінімальна роль дер-

жави 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 сус-
пільству блага;
   немає зацікавленості у збереженні навколишнього 
середовища

Тривалий час економісти й економістки вважали втручання держави в 
економіку шкідливим і стверджували, що ринок може регулювати сам 
себе без зовнішнього 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 попит на товари і послуги. А оскільки жодна група економіч-
них суб’єктів не могла цей попит сформувати, то попит міг з’явитися 
тільки з боку держави. Ось чому під час криз держави збільшують ви-
трати на переозброєння своєї армії – тим самим вони формують попит, 
який позитивно впливає на всю економіку і дає їй змогу вийти з кризи.



Р
О

З
Д

ІЛ
 1

 

40

Çìіøàíà åêîíîìіêà. Íà ñüîãîäíі ó ñâіòі ïðàêòè÷íî íå çàëèøèëîñÿ 
êðàїí ç âèíÿòêîâî 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 
íàÿâíі åëåìåíòè ïëàíîâîї åêîíîìіêè, íàïðèêëàä, öå âèðîáíèöòâî çáðîї, 
ÿäåðíîї åíåðãії òîùî. Ñïîæèâ÷èé ñåêòîð ïðàêòè÷íî âåñü íàëåæèòü 
ïðèâàòíèì êîìïàíіÿì, àäæå âîíè êðàùå ìîæóòü âèçíà÷èòè ïîïèò íà 
ñâîþ ïðîäóêöіþ, ñòåæà÷è çà íîâèìè òåíäåíöіÿìè. Ïðîòå çàâæäè іñíó-
þòü òîâàðè, ùî ìîæóòü áóòè çðîáëåíі òіëüêè â óìîâàõ òðàäèöіéíîї 
åêîíîìіêè – íàðîäíå âáðàííÿ, âèðîáè äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòå-
öòâà, äåÿêі ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òîùî. Ñàìå òîìó çáåðіãàþòüñÿ â ãîñ-
ïîäàðñòâі åëåìåíòè òðàäèöіéíîї åêîíîìіêè.

Ïåðåâàãàìè òàêîãî òèïó åêîíîìіêè є çàáåçïå÷åííÿ åêî íîìі÷íîãî 
çðîñòàííÿ é åêîíîìі÷íîї ñòàáіëüíîñòі, ñîöіàëüíі ãàðàíòії äëÿ íàñåëåí-
íÿ, çàõèñò і çàîõî÷åííÿ êîíêóðåíöії, ñòèìóëþâàííÿ іííîâàöіé, ïіä-
òðèìêà ñôåðè îñâіòè, êóëüòóðè òà íàóêè. Іíàêøå êàæó÷è, öå ìîäåëü 
ñîöіàëüíî îðієíòîâàíîї ðèíêîâîї åêîíîìіêè. 

À ÿêùî ãîâîðèòè ïðî íåäîëіêè, òî òèïîâèì є âіäñóòíіñòü ñòàíäàðò-
íèõ ñõåì äàíîãî òèïó åêîíîìіêè. Ó öüîìó âèïàäêó íåîáõіäíî ðîçðîáëÿ-
òè âëàñíó íàöіîíàëüíó ìîäåëü ç óðàõóâàííÿì íàöіîíàëüíîї ñïåöèôіêè 
êðàїíè.

Г О Л О В Н 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, плано-
ва (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 

вільного ціноутворення на основі попиту з боку споживачів і пропозиції з боку 
виробників.

  Будь-яка сучасна економіка змішана – вона має елементи як ринкової, так і 
планової економіки, і в кожній країні є залишки традиційної економіки.

  Для кожного типу економічних систем характерні переваги та недоліки. 

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, у розвинутих країнах формується змішана модель еко-

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

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Критерії, за якими можна розрізняти країни світу.
 Поняття «економічний розвиток країни».

  Сутність і критерії типізації країн. Íèíі ó ñâіòі íàëі÷óþòü áëèçü-
êî 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 êðèòå-
ðієì. Âàì óæå âіäîìî, ùî äåðæàâè ðіçíÿòüñÿ çà ôîðìàìè äåðæàâíîãî 
óñòðîþ і ïðàâëіííÿ. Òàê ñàìî âîíè íåîäíàêîâі çà ãåîãðàôі÷íèì ïîëî-
æåííÿì, 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 äà-
þòü 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 ðîçðіç-
íÿєòüñÿ, îñêіëüêè äî їõ ñêëàäó âõîäèòü ðіçíà êіëüêіñòü êðàїí – ÷ëåíіâ 
öèõ îðãàíіçàöіé. Òàêîæ áóäü-ÿêà êëàñèôіêàöіÿ áàçóєòüñÿ íà çàâäàííÿõ 
êîæíîї îðãàíіçàöії. Íàïðèêëàä, Ñâіòîâèé áàíê òà Ìіæíàðîäíèé âàëþò-
íèé ôîíä áіëüøå çâåðòàþòü óâàãó íà îöіíêó ðіâíÿ åêîíîìі÷íîãî ðîç-
âèòêó êîæíîї êðàїíè, ÎÎÍ – íà ñîöіàëüíі é äåìîãðàôі÷íі àñïåêòè.

Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè åêîíîìіêè êðàїí ñâіòó âèêîðèñòîâóþòü óæå 
âіäîìі âàì ïîêàçíèêè: âàëîâèé âíóòðіøíіé ïðîäóêò (ÂÂÏ), âàëîâèé 
íàöіîíàëüíèé ïðîäóêò (ÂÍÏ), äîõіä íà äóøó íàñåëåííÿ, ðіâåíü іíäóñò-
ðіàëіçàöії, ìàñøòàáíіñòü ðîçâèíåíîї іíôðàñòðóêòóðè òà çàãàëüíèé 
ðіâåíü æèòòÿ.

Îäíà ç íàéâàæëèâіøèõ îçíàê, çà ÿêîþ âèäіëÿþòü ðіçíі òèïè êðà-
їí, – 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 âіä-
ðіçíÿòèñÿ çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, çîêðåìà ÷åðåç ðіçíó ÷è-
ñåëüíіñòü íàñåëåííÿ. Òîìó ïіä ÷àñ òèïіçàöії âèêîðèñòîâóþòü ùå é ïî-
êàçíèê ÂÂÏ ó ïåðåðàõóíêó íà îäíîãî æèòåëÿ êðàїíè (äèâ. Äîäàòîê 29).

Àëå äå ñàìå ïðîõîäèòü ìåæà ìіæ äàíèìè ãðóïàìè? Íåìàє îäíî-
çíà÷íîї âіäïîâіäі íà öå ïèòàííÿ, òîìó, ùî âіäñóòíіé ñâіòîâèé çàãàëüíî-
ïðèéíÿòèé êðèòåðіé. Â óìîâàõ âіäñóòíîñòі єäèíîї ìåòîäîëîãії àáî çãîäè 
ïðî òå, ÿê êëàñèôіêóâàòè êðàїíè çà ðіâíåì їõíüîãî ðîçâèòêó, áàãàòî 
ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé, íàïðèêëàä, âèêîðèñòîâóâàëè ôàêòîð ÷ëåí-
ñòâà â Îðãàíіçàöії åêîíîìі÷íîãî ñïіâðîáіòíèöòâà é ðîçâèòêó ÿê ãîëîâ-
íèé êðèòåðіé äëÿ âіäíåñåííÿ êðàїíè äî ãðóïè ðîçâèíåíèõ. 

Çà äàíèìè ÎÎÍ, äåÿêі êðàїíè ç âèñîêèì äîõîäîì òàêîæ ìîæóòü 
áóòè êðàїíàìè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Íàïðèêëàä, êðàїíè Ðàäè ç ïèòàíü 
ñïіâðîáіòíèöòâà â Ïåðñüêіé çàòîöі (GCC) êëàñèôіêóþòüñÿ ÿê êðàїíè ç 

§ 8. 
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âèñîêèì ðіâíåì äîõîäó. Òàêèì ÷èíîì, êðàїíó ç âèñîêèì ðіâíåì äîõîäó 
ìîæíà êëàñèôіêóâàòè і ÿê ðîçâèíóòó, і ÿê òàêó, ùî ðîçâèâàєòüñÿ. ÎÎÍ 
çàçíà÷àє, ùî îçíà÷åííÿ «ðîçâèíåíі» òà «òі, ùî ðîçâè-
âàþòüñÿ» ïðèçíà÷åíі äëÿ çðó÷íîñòі ñòàòèñòèêè і íå 
îáîâ’ÿçêîâî ãîâîðÿòü ïðî åòàï її ðîçâèòêó. 

Êëàñèôіêàöіÿ êðàїí çà іíäåêñîì ëþäñüêîãî ðîçâèòêó 
(ІËÐ) ÎÎÍ – öå ñòàòèñòè÷íèé ïіäõіä, ÿêèé âèçíà÷àє ðі-
âåíü æèòòÿ òà ðîçâèòêó ëþäèíè â êðàїíі (äèâ. QR-êîä).

  Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку. Âè-
îêðåìëþþòü òðè îñíîâíі òèïè êðàїí ñó÷àñíîãî ñâіòó. 

Åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíі êðàїíè. Âîíè âèðіçíÿþòüñÿ íàéâèùèì ðіâ-
íåì äîáðîáóòó íàñåëåííÿ. Äîõîäè â ïåðåðàõóíêó íà äóøó íàñåëåííÿ 
ñòàíîâëÿòü 20–50 òèñ. äîë. ÑØÀ. 

Ó öèõ êðàїíàõ ïðîæèâàє áëèçüêî 15 % íàñåëåííÿ ïëàíåòè, ó íèõ 
ñêîíöåíòðîâàíî ïîíàä 70 % ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà ïðîäóêöії, 70 % 
(äèâ. QR-êîä) ñâіòîâîãî òîðãîâåëüíîãî îáіãó, 60 % – îáñÿãó ìіæíàðîä-
íîãî ðóõó êàïіòàëó. Íà öåé ÷àñ ðîçâèíåíі êðàїíè – öå îñíîâíі âèðîáíè-
êè ïðîìèñëîâîї òà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії ó ñâіòі. Äëÿ åêîíî-
ìіêè öèõ êðàїí õàðàêòåðíі âèñîêèé ðіâåíü äîõîäіâ, îñâіòè, âèòðàò íà 
íàóêîâі äîñëіäæåííÿ, âåëèêà ñåðåäíÿ òðèâàëіñòü æèòòÿ, âñåîõîïíà іí-
ôîðìàòèçàöіÿ, âіäíîñíî ðіâíîìіðíå ãîñïîäàðñüêå îñâîєííÿ òåðèòîðії. 
Їì òàêîæ âëàñòèâà ñîöіàëüíà îðієíòîâàíіñòü åêîíîìіêè òà ïіäòðèìêà 
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Õàðàêòåðíèé íèçüêèé ðіâåíü ïðè-
ðîäíîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ, ñîöіàëüíîãî ðîçøàðóâàííÿ, âèñîêèé ðі-
âåíü åêîëîãіçàöії åêîíîìіêè.

Åêîíîìіêè öèõ êðàїí õàðàêòåðèçóþòüñÿ âіäêðèòіñòþ і âіëüíèì 
çîâíіø íüîòîðãîâåëüíèì ðåæèìîì. Âîíè âіäіãðàþòü ïðîâіäíó ðîëü ó 
ñâіòîâіé òîðãіâëі, 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) – «Âåëè-
êà ñіìêà». Öå – ÑØÀ, ßïîíіÿ, Íіìå÷÷èíà, Ôðàíöіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, 
Іòàëіÿ òà Êàíà äà. Öі êðàїíè çàáåçïå÷óþòü 47 % ñâіòîâîãî ÂÂÏ òà 51 % 
ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі (ìàë. 17). 

Ðåøòà îá’єäíóєòüñÿ ïіä ñïіëüíîþ íàçâîþ ìàëі ðîçâèíåíі êðàїíè. Äî 
íèõ íàëåæàòü Íіäåðëàíäè, Áåëüãіÿ, Øâåöіÿ, Øâåéöàðіÿ, Ôіíëÿíäіÿ, 
Íîðâåãіÿ, Äàíіÿ, Àâñòðіÿ òà äåÿêі іíøі єâðîïåéñüêі äåðæàâè. Ñåðåä 
ìàëèõ êðàїí öієї ãðóïè іíîäі îêðåìî ðîçãëÿäàþòü êðàїíè «ïåðåñåëåí-
ñüêîãî òèïó» – Àâñòðàëіÿ, Íîâà Çåëàíäіÿ, Іçðàїëü, Ïіâäåííîàôðèêàí-
ñüêà Ðåñïóáëіêà. Ìàëі êðàїíè, ùî ïîñòóïàþòüñÿ çà ðіâíåì åêîíîìі÷íî-
ãî ðîçâèòêó ãîëîâíèì, âèðіçíÿþòüñÿ çíà÷íèìè ïîçèòèâíèìè åêîíîìі÷-
íèìè çðóøåííÿìè.

Îêðåìî âèäіëÿþòü ùå îäíó ãðóïó êðàїí «G-20», àáî «Âåëèêà äâàä-
öÿòêà». Öå 20 íàéáіëüøèõ íàöіîíàëüíèõ åêîíîìіê ñâіòó (ìàë. 18).

Âåëèêà äâàäöÿòêà – G20 – є íåôîðìàëüíèì ìіæíàðîäíèì êëóáîì 
ïðîâіäíèõ åêîíîìі÷íèõ êðàїí ñâіòó òà êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.

Âåëèêà äâàäöÿòêà – G20 – іñíóє ïî÷èíàþ÷è âіä 1999 ð. Äî ñêëàäó 
öüîãî íåôîðìàëüíîãî ìіæíàðîäíîãî êëóáó âõîäÿòü 19 êðàїí òà Єâðîïåé-
ñüêèé Ñîþç. Ó÷àñíèêè Âåëèêîї äâàäöÿòêè: ÑØÀ, ÊÍÐ, ßïîíіÿ, Íіìå÷-
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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. Південноафриканська 
 Республіка 
19. Республіка Корея 
20. Японія

Мал. 18. Країни «Великої двадцятки»
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Мал. 17. Розподіл країн за ВВП 
(1992 – прогнозні оцінки на 2024 р.)
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÷èíà, Ôðàíöіÿ, Áðàçèëіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Іòàëіÿ, Ðîñіÿ, Êàíàäà, Іí-
äіÿ, Àâñòðàëіÿ, Ìåêñèêà, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ, Іíäîíåçіÿ, Òóðå÷÷èíà, Ñà-
óäіâñüêà Àðàâіÿ, Àðãåíòèíà, Ïіâäåííà Àôðèêà, Єâðîïåéñüêèé Ñîþç.

Ó ñóêóïíîñòі íà ÷àñòêó 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 êðà-
їíè, ùî ïåðåáóäîâóþòü íàöіîíàëüíó åêîíîìіêó âіäïîâіäíî äî ðèíêîâèõ 
çàñàä. 

Äî êðàїí ç ïåðåõіäíîþ åêîíîìіêîþ çàçâè÷àé âіäíîñÿòü 28 äåðæàâ 
Öåíòðàëüíîї 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 êðà-
їíè Öåíò ðàëüíîї Єâðîïè (Ñëîâå íіÿ, Óãîðùèíà, Ïîëüùà, ×åõіÿ, Ñëîâà÷-
÷èíà) òà Áàëòії (Åñòîíіÿ, Ëàòâіÿ і Ëèòâà), ÿêі àêòèâíî ðåôîðìóþòü 
ñâîþ åêîíîìіêó. 

Îñîáëèâî ñêëàäíîþ є êëàñèôіêàöіÿ Êèòàéñüêîї Íàðîäíîї Ðåñïóáëі-
êè, îñêіëüêè áóäіâíèöòâî êàïіòàëіçìó, à îòæå, і ðèíêîâèõ âіäíîñèí, ó 
ÊÍÐ âіäáóâàєòüñÿ ïіä êåðіâíèöòâîì Êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії Êèòàþ. Åêî-
íîìіêà Êèòàþ ñòàíîâèòü ïîєäíàííÿ ïëàíîâîї ñîöіàëіñòè÷íîї åêîíîìіêè 
і âіëüíî ãî ïіäïðèєìíèöòâà. Ìіæíàðîäíèé âàëþòíèé ôîíä (ÌÂÔ) âіä-
íîñèòü Êèòàé, ÿê і Іíäіþ, äî àçіéñüêèõ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.

Ùîäî åêîíîìіêè Óêðàїíè, òî ñó÷àñíі åêîíîìі÷íі çìіíè â íàøіé êðà-
їíі âіäáóâàþòüñÿ â ïåðіîä òèì÷àñîâîї îêóïàöії òåðèòîðії ÀÐ Êðèì, 
ì. Ñåâàñòîïîëÿ òà òèì÷àñîâîї îêóïàöії òåðèòîðіé ó Äîíåöüêіé òà Ëóãàí-
ñüêіé îáëàñòÿõ. І íà ñüîãîäíі є äåÿêі îïòèìіñòè÷íі çíàêè: çãіäíî ç òåïå-
ðіøíüîþ 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 ãîñïî-
äàðñòâà. Éîãî íåîáõіäíіñòü ñïðè÷èíåíà âèêðèâëåííÿìè â õîäі åêîíî-
ìі÷íèõ ïåðåòâîðåíü, ÿêі âіäáóâàëèñÿ â Óêðàїíі ïіñëÿ 1991 ðîêó, ïіñëÿ 
ïåðåõîäó âіä ñîöіàëіñòè÷íîї êîìàíäíîї åêîíîìіêè äî âіëüíîї ðèíêîâîї, 
і ÿêі ïðèçâåëè äî âòðàòè íàøîþ åêîíîìіêîþ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòі 
òà åíåðãії çðîñòàííÿ. Öі ðåôîðìè 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 ðіâ-
íåì 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 êîëî-
íіàëüíèõ êðàїí, ùî âіäñòàëè ó ñâîєìó åêîíîìі÷íîìó і ñîöіàëüíîìó ðîç-
âèòêó òà óìîâíî îá’єäíàíèõ òåðìіíîì «ðîçâèâàþòüñÿ», â îñîáëèâó ãðó-
ïó äåðæàâ. Ó öèõ êðàїíàõ ïðîæèâàє 80 % íàñåëåííÿ ñâіòó, і îñîáëèâîñ-
òі öèõ êðàїí çàâæäè áóäóòü іñòîòíî âïëèâàòè íà ñâіòîâі ïðîöåñè.

Íàéáіëüø іñòîòíîþ ðèñîþ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, є їõíє ìіñöå ó 
ñâіòîâіé åêîíîìіöі. Ñüîãîäíі âîíè є ÷àñòèíîþ ñâіòîâîї ðèíêîâîї ñèñòå-



45

Р
О

З
Д

ІЛ
 1ìè, і â öèõ êðàїíàõ ñïîñòåðіãàєòüñÿ òåíäåíöіÿ äî ïîãëèáëåííÿ åêîíî-

ìі÷íîї і ïîëіòè÷íîї çàëåæíîñòі âіä åêîíîìіê ðîçâèíåíèõ êðàїí.
Öі êðàїíè є çíà÷íèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè ñèðîâèíè і ïàëèâà íà ñâіòî-

âèé ðèíîê. Âîäíî÷àñ âîíè çàëåæàòü âіä іìïîðòó ãîòîâîї ïðîäóêöії, 
òîìó ñüîãîäíі ïèòîìà âàãà êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ó ñâіòîâîìó åêñ-
ïîðòі ñòàíîâèòü ëèøå áëèçüêî 30 %, ó òîìó ÷èñëі â ïîñòàâêàõ ïðîìèñ-
ëîâèõ âèðîáіâ – áëèçüêî 20 %.

Іñíóє âëàñíà êëàñèôіêàöіÿ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, àäæå âîíè çíà÷-
íî âіäðіçíÿþòüñÿ îäíà âіä îäíîї çà åêîíîìі÷íèì ïîòåíöіàëîì і òåìïàìè 
ðîçâèòêó. Òîìó çàëåæíî âіä ðіâíÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, ÿêèé âèìі-
ðþєòüñÿ 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 – Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, Îìàí, Áàõðåéí, Êóâåéò, Îá’єäíàíі Àðàá-
ñüêі Åìіðàòè, Êàòàð, Áðóíåé. Òàê, äîõîäè íàôòîäîáóâíèõ êðàїí äàëè 
їì çìîãó ïіäíÿòèñÿ äî ïåðøîї äåñÿòêè ó ñâіòîâîìó ðåéòèíãó êðàїí çà 
ïîêàçíèêîì ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ. 

2) Êðàїíè іç ñåðåäíіìè ïîêàçíèêàìè ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ (Ëі-
âіÿ, Óðóãâàé, Òóíіñ і ò. ï.).

3) Íàéáіäíіøі êðàїíè ñâіòó. Ó öþ ãðóïó âõîäèòü áіëüøіñòü êðàїí 
òðîïі÷íîї Àôðèêè, êðàїíè Ïіâäåííîї Àçії òà Îêåàíії, ðÿä êðàїí Ëà-
òèíñüêîї 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, çî-
êðåìà, Àíãîëà, Åôіîïіÿ, Ñîìàëі, Ñóäàí, Òàíçàíіÿ òà іí. Ñåðåä àçіé-
ñüêèõ êðàїí – Àôãàíіñòàí, Áàíãëàäåø, Íåïàë, Ì’ÿíìà òîùî, ó Ëàòèí-
ñüêіé 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 ïåðåâèùóє 20 % äîðîñëîãî íàñåëåííÿ. 
Ó öèõ êðàїí ìàëî øàíñіâ ïîëіïøèòè ñâîє ñòàíîâèùå ñàìîñòіéíî, ñïè-
ðàþ÷èñÿ ëèøå íà âíóòðіøíі ñèëè.

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

Ñâіòîâèé áàíê âèêîðèñòîâóє іíøèé ïіäõіä äî êëàñèôіêàöії êðàїí, 
ïðè ÿêîìó îñíîâíèé êðèòåðіé ðîçïîäіëó êðàїí çà ãðóïàìè – âàëîâèé 
íàöіîíàëüíèé äîõіä íà äóøó íàñåëåííÿ (äèâ. QR-êîä). 

Òàê âèäіëÿþòü òðè їõíі îñíîâíі ãðóïè:
(1) êðàїíè ç íèçüêèì ðіâíåì äîõîäó íà äóøó íàñåëåííÿ ;
(2) êðàїíè іç ñåðåäíіì ðіâíåì äîõîäó íà äóøó íàñå-

ëåííÿ,
(3) êðàїíè ç âèñîêèì ðіâíåì äîõîäó íà äóøó íàñå-

ëåííÿ. 
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НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 

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.

Г О Л О В Н 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 розви-
ваються, 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 
середнім 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.

Позначення на контурній карті країн «Великої 
двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в су-
часній типізації країн за рівнем економічного 
розвитку. 
Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіться 
за QR-кодом.

§ 9. 
ÁÀÃÀÒÎÐІÂÍÅÂІÑÒÜ ÑÂІÒÎÂÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ, 
ÉÎÃÎ ÏÐÎÑÒÎÐÎÂÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÇÀ 
ÊÎÍÖÅÏÖІЄÞ «ÖÅÍÒÐ–ÏÅÐÈÔÅÐІß»

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Чинники розміщення виробництва.
 Форми просторової організації виробництва.

  Багаторівневість світового господарства. Ç ìàòåðіàëó ïîïåðåä-
íіõ óðîêіâ âè âæå çíàєòå, ùî ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî ÿâëÿє ñîáîþ åêîíî-

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.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

§ 9. 
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 1ìі÷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 åêîíî-
ìі÷íèõ âіäíîñèí: ìіêðî-, ìàêðî- òà ìіæäåðæàâíîãî.

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

Äî îñíîâíèõ ñóá’єêòіâ öüîãî ðіâíÿ íàëåæàòü: äîìîãîñïîäàðñòâà, ïіä-
ïðèєìñòâà (ôіðìè) і äåðæàâà. Äîìîãîñïîäàðñòâî – öå òàêà åêîíîìі÷íà îäè-
íèöÿ, 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 îðãàíі-
çàöіé, ÿêі âèçíà÷àþòü îñíîâíі ïðàâèëà ôóíêöіîíóâàííÿ ñâіòîâîї åêîíî-
ìіêè. Íà öüîìó ðіâíі ñóá’єêòàìè ìіæíàðîäíèõ åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí 
âèñòóïàþòü íàöіîíàëüíі åêîíîìіêè.

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 óãðóïî-
âàííÿ (Єâðîïåéñüêèé Ñîþç; Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêà óãîäà ïðî âіëüíó òîð-
ãіâëþ (ÍÀÔÒÀ); Àñîöіàöіÿ äåðæàâ Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії (ÀÑÅÀÍ) òîùî).

  Концепція «центр – периферія». Ó ñó÷àñíèõ ïðàöÿõ ó÷åíèõ åêî-
íîì-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. 19).

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

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

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

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



Р
О

З
Д

ІЛ
 1

 

48

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. 19. Схематична модель «Центр – периферія»

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

Öі êðàїíè ðîçòàøîâàíі ó òðüîõ ãåîãðàôі÷íèõ ðåãіîíàõ ïëàíåòè, à 
ñàìå: Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêîìó (ÑØÀ òà Êàíàäà), Çàõіäíîєâðîïåéñüêî-
ìó (íàéðîçâèíóòіøі 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÷àòêî-
âîї 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 íàé-
ìåíø ðîçâèíóòі êðàїíè ñâіòó. 

І «íàïіâïåðèôåðіÿ», ùî ïåðåáóâàє íіáè íà ìåæі ìіæ öåíòðîì і ïå-
ðèôåðієþ. Âîíà ïðåäñòàâëåíà ãðóïîþ іíäóñòðіàëüíî ðîçâèíóòèõ êðàїí 
Єâðàçії òà Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè. Äî їõíüîãî ñêëàäó âõîäÿòü íîâі іíäó-
ñòðіàëüíі, íàôòîäîáóâíі òà ÷àñòèíà ïîñòñîöіàëіñòè÷íèõ êðàїí.

Ìîäåëü «öåíòð – ïåðèôåðіÿ» òàêîæ âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ õàðàêòå-
ðèñòèêè ðîçìіùåííÿ âèðîáíè÷èõ ñèë íà ðåãіîíàëüíîìó àáî íàöіîíàëü-
íîìó 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 ïîòåíöіà-
ëîì, îñîáëèâîñòÿìè ðèíêîâèõ ìåõàíіçìіâ ôóíêöіîíóâàííÿ ãîñïîäàð-
ñòâà. Òàêі óìîâè çàáåçïå÷óþòü íàéáіëüø ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ðîçâèò-
êó ïіäïðèєìíèöüêîї äіÿëüíîñòі, íàäàþòü øèðîêèé äîñòóï äî íîâіòíіõ 
òåõíîëîãіé òà çàáåçïå÷óþòü çàãàëüíå åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ. Öі öåíòðè 
ïåðåâàæíî ôîðìóþòüñÿ ó âèñîêîóðáàíіçîâàíèõ ðåãіîíàõ êðàїíè.

Îäíàê ó âèñîêîðîçâèíåíèõ ðåãіîíàõ ÷àñòèíà çàçíà÷åíèõ âèùå ïðî-
öåñіâ âèíèêàє і ïîøèðþєòüñÿ â ìåæàõ ïåðèôåðіéíîї çîíè (íà áàçі òåõ-
íîïîëіñіâ і òåõíîïàðêіâ, öåíòðіâ îñâіòè òà ðèíêîâîї іíôðàñòðóêòóðè, à 
òàêîæ íà іííîâàöіéíèõ ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ).

«Ïåðèôåðіÿ» õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïîðіâíÿíî íèæ÷èì ðîçâèòêîì òà 
ïåðåâàæíî íèçüêîþ äèíàìіêîþ ïðîöåñіâ ãîñïîäàðþâàííÿ. Åêîíîìіêà 
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 1òóò ìàє áіëüø äîïîìіæíèé òà îáñëóãîâóþ÷èé õàðàêòåð. Âîíà çàáåçïå-

÷óє «öåíòð» íåîáõіäíèìè âèðîáíè÷èìè ðåñóðñàìè, âіäíîñíî äåøåâîþ 
ðîáî÷îþ ñèëîþ, ñèðîâèíîþ, åíåðãієþ òîùî.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 

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

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

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? 

Г О Л О В Н Е
  Відносини між окремими елементами світового господарства відбуваються на 

різних рівнях. Світове господарство є багаторівневим.
  Прикладом такої багаторівневості є виділення трьох рівнів економічних відно-

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

делі 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 сучас-

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

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

§ 10. ÑÓ×ÀÑÍІ ÒÅÍÄÅÍÖІЇ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÑÂІÒÎÂÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Що таке світове господарство?
 Галузі, що є визначальними в епоху НТР.

  Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Îäíієþ ç 
íàéâàæëèâіøèõ òåíäåíöіé ñó÷àñíîãî ñâіòó є ãëîáàëіçàöіÿ, àäæå öåé ïðî-
öåñ îõîïèâ áіëüøіñòü êðàїí. Ãëîáàëіçàöіÿ ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà çóìîâ-

Визначення центру є досить проблематичним і дискусійним у регіо-
нальних економічних дослідженнях. Центр певного регіону (наприклад, 
у господарському розумінні) не завжди збігається з географічним цент-
ром території, може бути не симетричним відносно інших територіаль-
них елементів господарської системи. Він також може бути віддаленим 
від головних регіонів ринкової, ділової та соціальної активності. Причи-
ною цього може бути низька господарська освоєність території або об-
меження 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? 

 У чому полягає сутність концепції «центр – периферія»?

§ 10. ÑÓ×ÀÑÍІ ÒÅÍÄÅÍÖІЇ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
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ëåíà çáіëüøåííÿì âçàєìîçâ’ÿçêó òà âçàєìîçàëåæíîñòі åêîíîìіê êðàїí 
ñâіòó. Öå ïðèçâåëî äî ñòâîðåííÿ єäèíîãî ñâіòîâîãî ðèíêó òîâàðіâ, ïîñëóã, 
ôіíàíñіâ. Ãëîáàëіçàöіÿ ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà îõîïëþє íå òіëüêè åêîíî-
ìі÷íó ñôåðó êðàїí, à é їõ ïîëіòè÷íå, êóëüòóðíå òà ñîöіàëüíå æèòòÿ. 

  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 Ìіæíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó, öåé ôåíîìåí ÿâëÿє ñîáîþ 
çðîñòàþ÷ó åêîíîìі÷íó âçàєìîçàëåæíіñòü êðàїí óñüîãî ñâіòó. Öå є ðå-
çóëüòàòîì çðîñòàþ÷îãî îáñÿãó і ðіçíîìàíіòòÿ ìіæíàðîäíîãî ïåðåìіùåí-
íÿ òîâàðіâ, ïîñëóã і ñâіòîâèõ ïîòîêіâ êàïіòàëó, à òàêîæ çàâäÿêè äåäàëі 
øâèäøîìó ïîøèðåííþ òåõíîëîãіé.

Ãëîáàëіçàöіÿ є ïðîöåñîì ñòâîðåííÿ ñâіòîâîãî åêîíîìі÷íîãî, ôіíàíñî-
âîãî, іíôîðìàöіéíîãî òà ãóìàíіòàðíîãî ïðîñòîðó, ùî çìåíøóє ðîëü äåð-
æàâíèõ êîðäîíіâ íà øëÿõó ðóõó іíôîðìàöії, êàïіòàëіâ, òîâàðіâ, ïîñëóã.

Îñíîâíèìè ÷èííèêàìè ïðîöåñó ãëîáàëіçàöії є ïîãëèáëåííÿ ìіæíà-
ðîäíîãî ïîäіëó ïðàöі òà ðîçâèòîê іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõ-
íîëîãіé. Ïðè öüîìó çðîñòàє âіäêðèòіñòü і âçàєìîçàëåæíіñòü íàöіîíàëü-
íèõ ãîñïîäàðñòâ. Çàãàëüíîñâіòîâі åêîíîìі÷íі ïðîöåñè ñòàþòü ïåðåâàæà-
þ÷èìè, à іííîâàöіéíà ïіäïðèєìíèöüêà äіÿëüíіñòü âèõîäèòü íà íàäíà-
öіîíàëüíèé ðіâåíü. Äåäàëі áіëüøå äåðæàâè çìóøåíі îðієíòóâàòèñÿ ó 
ñâîїé åêîíîìі÷íіé ïîëіòèöі íà çàãàëüíîñâіòîâі òåíäåíöії.

Òàêîæ âàæëèâîþ òåíäåíöієþ â ðîçâèòêó ñó÷àñíîї ñâіòîâîї åêîíîìі-
êè є åêîíîìі÷íå çáëèæåííÿ і âçàєìîäіÿ êðàїí íà ðåãіîíàëüíîìó ðіâíі – 
ìіæíàðîäíà 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 ñî-
þçè, àñîöіàöії êðàїí-âèðîáíèêіâ і åêñïîðòåðіâ ñèðîâèíè, âіëüíі åêîíî-
ìі÷íі çîíè òà іíøі ôîðìè іíòåãðàöіéíèõ îá’єäíàíü. Ïðèêëàäîì ìîæóòü 
áóòè іíòåãðàöіéíі åêîíîìі÷íі ïðîöåñè â Çàõіäíіé Єâðîïі і Ïіâíі÷íіé 
Àìåðèöі, ùî ïðèâåëè äî óòâîðåííÿ Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó (ЄÑ) òà Ïіâ-
íі÷íîàìåðèêàíñüêîї àñîöіàöії âіëüíîї òîðãіâëі (ÍÀÔÒÀ).

Îòæå, ñó÷àñíі ñâіòîâі åêîíîìі÷íі âçàєìîâіäíîñèíè ïðîÿâëÿþòüñÿ â 
ïåðåõîäі âèðîáíèöòâà ÷åðåç íàöіîíàëüíі êîðäîíè òà іíòåãðàöії, ïðèâå-
ëè äî ïîñèëåííÿ âçàєìîçâ’ÿçêó îêðåìèõ íàöіîíàëüíèõ åêîíîìіê, ôîð-
ìóâàííÿ ãëîáàëіçîâàíîãî ñâіòîâîãî ãîñïîäàðñòâà.

Òàêîæ ãîëîâíîþ îñîáëèâіñòþ ÍÒÐ є øâèäêèé ðîçâèòîê íàóêè, ÿêà 
ñòàëà âàæëèâîþ ñôåðîþ äіÿëüíîñòі. Ñüîãîäíі íàóêà ïåðåòâîðèëàñÿ íà 
áåçïîñåðåäíþ ïðîäóêòèâíó ñèëó, ùî âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü ó âèðîáíè-
÷èõ ïðîöåñàõ. Òîìó ñòðіìêî ðîçâèâàþòüñÿ íàóêîìіñòêі ãàëóçі ãîñïî-
äàðñòâà: åëåêòðîíіêà, êîìï’þòåðíà òåõíіêà, ðîáîòîòåõíіêà, íàíîòåõíî-
ëîãії òîùî. Ïðè öüîìó äåùî çìåíøóєòüñÿ ðîëü òðàäèöіéíèõ ãàëóçåé 
ïðîìèñëîâîñòі, ÿê-îò: òåêñòèëüíîї, âóãіëüíîї, äåðåâîîáðîáíîї òà іí. 
Îòæå, óíàñëіäîê çðîñòàííÿ ÷àñòêè âèñîêîòåõíîëîãі÷íèõ і íàóêîìіñò-
êèõ âèðîáíèöòâ çìіíþєòüñÿ ñòðóêòóðà âèðîáíèöòâà.

Іíøîþ âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ ñó÷àñíîї åêîíîìіêè є çìіíà â òåõíі÷-
íіé áàçі âèðîáíèöòâà і òåõíîëîãіÿõ. Öå і ïîÿâà íîâèõ êîíñòðóêöіéíèõ 
ìàòåðіàëіâ іç çàçäàëåãіäü çàäàíèìè âëàñòèâîñòÿìè, і âіäêðèòòÿ òà çà-
ñòîñóâàííÿ íîâèõ äæåðåë åíåðãії (âîäíåâîї, òåðìîÿäåðíîї), êîìï’þòåðíîї 
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 1òà ëàçåðíîї òåõíіêè, і øèðîêå âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëî-

ãіé, 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 
òåõíîëîãії, ÿêі âïëèâàþòü íà çìåíøåííÿ øêіäëèâèõ âèêèäіâ àáî їõ 
çàïîáіãàííÿ íà îñíîâі âèêîðèñòàííÿ òàê çâàíîї áåçâіäõîäíîї òåõíîëîãії 
(òåõíîëîãії ìіíіìàëüíèõ âіäõîäіâ).

  Зміна і територіальна організація вироб ництва. Äî ñåðåäèíè 
ÕÕ ñò. òðàäèöіéíèìè áóëè òàêі ÷èííèêè ðîçìіùåííÿ âèðîáíèöòâà, ÿê 
íàÿâíіñòü ñèðîâèíè, ñïîæèâà÷à (ðèíêè çáóòó ïðîäóêöії), 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 òåõíî-
ëîãі÷íі ïàðêè (òåõíîïàðêè). Ó íèõ äëÿ âèðîáíèöòâà íîâіòíüîї íàóêî-
ìіñòêîї ïðîäóêöії âèêîðèñòîâóþòü òіñíі çâ’ÿçêè ç óíіâåðñèòåòñüêèìè і 
íàóêîâî-äîñëіäíèìè öåíòðàìè. Òèïîâèìè ïðèêëàäàìè ïîäіáíèõ ïàðêіâ є 
Êðåìíієâà äîëèíà (ÑØÀ), ІçàðÂåëëі (Íіìå÷÷èíà), Öóêóáà (ßïîíіÿ). 

Â óìîâàõ ÍÒÐ âèñîêà êîíöåíòðàöіÿ âèðîáíèöòâà íåðіäêî ïîâ’ÿçàíà 
ç àãëîìåðàöіÿìè òà ðîçâèíóòîþ іíôðàñòðóêòóðîþ. Ïðèêëàäîì ìî-
æóòü áóòè ïîòóæíі ïðîìèñëîâі ðåãіîíè âèñîêîðîçâèíåíèõ êðàїí, ÿê-îò: 
Ðåéí-Âåñòôàëіÿ ó Íіìå÷÷èíі, ðàéîí Âåëèêîãî Ëîíäîíà â Àíãëії, ìåãà-
ïîëіñè ÑØÀ òà іí. Óñі âîíè є íîñіÿìè ÍÒÐ, îñêіëüêè âîëîäіþòü âèñî-
êîêâàëіôіêîâàíèìè êàäðàìè, íàéñó÷àñíіøîþ âèðîáíè÷îþ òà ñîöіàëü-
íîþ іíôðàñòðóêòóðîþ, 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, ïåðåíåñåíî îêðåìі ïіäïðèєìñòâà ëåãêîї ïðî-
ìèñëîâîñòі, à òàêîæ äåÿêі åêîëîãі÷íî íåáåçïå÷íі íàôòîïåðåðîáíі ïіä-
ïðèєìñòâà 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 
ïðîãðåñó – ÑØÀ (35 % ñâіòîâèõ âèòðàò íà íàóêîâî-äîñëіäíі ðîçðîáêè), 
Єâðîïåéñüêèé Ñîþç (24 %), ßïîíіÿ і Êèòàé (ïðèáëèçíî ïî 12 %).

  Транснаціональні корпорації (ТНК) та їхній вплив на функ-
ціонування міжнародної економіки. Çàãàëüíîâèçíàíî, ùî ÒÍÊ 
ñòàëè íà ñó÷àñíîìó åòàïі îñíîâíîþ і ðóøіéíîþ ñèëîþ ïðîöåñó іíòåð-
íàöіîíàëіçàöії ñâіòîâîї åêîíîìіêè ÿê âøèð (ãëîáàëіçàöіÿ), òàê і âãëèá 
(ðåãіîíàëіçàöіÿ). Öå îçíà÷àє, ùî ïàíóâàííÿ ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі äå-
êіëüêîõ ñîòåíü íàéáіëüøèõ ÒÍÊ âèçíà÷àє îñíîâíі ïðîïîðöії ñâіòîâîãî 
âèðîáíèöòâà і çáóòó.
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ÒÍÊ ìàþòü äîñèòü òðèâàëó іñòîðіþ. Òåðìіí «òðàíñíàöіîíàëüíà êîð-
ïîðàöіÿ» âèíèê ùå â 70-õ ðîêàõ ÕÕ ñò., êîëè ìіæíàðîäíèõ âèðîáíèêіâ 
óñіõ êðàїí ñòàëè íàçèâàòè òðàíñíàöіîíàëüíèìè. Õî÷à ôіðìè ç îçíàêà-
ìè 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 ìіæíàðîäíі 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) êîìïà-
íії ðîçòàøîâàíі ïåðåâàæíî â ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ, à ôіëії – ó êðàїíàõ, 
ùî ðîçâèâàþòüñÿ.

Îòæå, çà âèçíà÷åííÿì ÎÎÍ, ÒÍÊ – öå ìіæíàðîäíі ôіðìè ó äâîõ àáî 
áіëüøå êðàїíàõ, ùî çäіéñíþþòü óïðàâëіííÿ ñâîїìè ïіäðîçäіëàìè ç îä-
íîãî àáî êіëüêîõ öåíòðіâ. Ïðè öüîìó åêñïåðòè ÎÎÍ âіäíîñÿòü äî ÒÍÊ 
òі, ÿêі çäіéñíþþòü áóäü-ÿêó âèðîáíè÷ó äіÿëüíіñòü, ãîëîâíå, ùîá їõ äі-
ÿëüíіñòü áóëà âèíåñåíà çà ìåæі íàöіîíàëüíîї äåðæàâè. Õàðàêòåðíèìè 
îçíàêàìè ÒÍÊ є: çíà÷íі ìàñøòàáè äіÿëüíîñòі, ó ÿêó çàäіÿíî ïðàêòè÷íî 
âñі êðàїíè ñâіòó; âåëè÷åçíèé ìàòåðіàëüíèé і ôіíàíñîâèé ïîòåíöіàë; 
ìіöíі ïîçèöії ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі; òåðèòîðіàëüíà і ãàëóçåâà ðіçíîìà-
íіòíіñòü äіÿëüíîñòі. Êðèòåðіÿìè âіäíåñåííÿ êîðïîðàöіé äî ÒÍÊ, âèçíà-
÷åíèìè Êîìіñієþ ç ÒÍÊ ïðè Åêîíîìі÷íіé і ñîöіàëüíіé Ðàäі ÎÎÍ, є 
òàêі: ðі÷íèé îáñÿã ïðîäàæó – ïîíàä 1 ìëðä äîë. ÑØÀ; íàÿâíіñòü ôіëіé 
íå ìåíø ÿê ó øåñòè êðàїíàõ; ÷àñòêà іíîçåìíèõ àêòèâіâ íå ìåíøå íіæ 
25–30 % âіä îáñÿãó çàãàëüíîї âàðòîñòі âñіõ àêòèâіâ êîìïàíії; 20 % çî-
âíіøíüîåêîíîìі÷íèõ îïåðàöії çäіéñíþþòüñÿ çà ìåæàìè êðàїíè áàçó-
âàííÿ.

Äî òàêèõ ãëîáàëüíèõ ÒÍÊ íàëåæàòü àìåðèêàíñüêі êîìïàíії: Coca-
Cola, ÿêà ðîçìіñòèëà âèðîáíèöòâî ó 190 êðàїíàõ ñâіòó, IBM, ùî ìàє 
ôіëії ó 124 êðàїíàõ, Exxon 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 (íàôòî-
ãàçîâèé ñåêòîð, ÑØÀ); Toyota Motor Corporation (àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, 
ßïîíіÿ); Total (íàôòîãàçîâèé ñåêòîð, Ôðàíöіÿ); El ectricite De France 
(ÆÊÃ, Ôðàíöіÿ); Ford Motor Company (ìàøèíîáóäóâàííÿ, ÑØÀ).

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Apple – американська технологічна компанія з офісом у Купертіно, Калі-
форнія (США), яка проєктує 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. 
Компанію засну вали 1 квітня 1976 р. з метою розробки і продажу персональ-
них комп’ю терів. Apple – це найбільша у світі компанія в галузі інформацій-
них технологій за виручкою, найбільша у світі техно логічна компанія за 
обсягом акти вів і третій у світі виробник мобільних телефонів. 

Apple – американська технологічна компанія з офісом у Купертіно, Калі-
форнія (США), яка проєктує 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. 
Компанію засну вали 1 квітня 1976 р. з метою розробки і продажу персональ-
них комп’ю терів. Apple – це найбільша у світі компанія в галузі інформацій-
них технологій за виручкою, найбільша у світі техно логічна компанія за 
обсягом акти вів і третій у світі виробник мобільних телефонів. 

Apple – американська технологічна компанія з офісом у Купертіно, Калі-



53

Р
О

З
Д

ІЛ
 1Ñâіòîâà 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 Óêðà-
їíè. Ïðè öüîìó, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî 2/3 îáñÿãó âèðîáíèöòâà ÒÍÊ 
ïðèïàäàє íà êðàїíè, äå ðîçìіùåíі їõíі ôіëії, îñíîâíі ïðèáóòêè íàäõî-
äÿòü ó êðàїíè áàçóâàííÿ ÒÍÊ. Öå ïåðåäóñіì ÑØÀ, ßïîíіÿ, Íіìå÷÷èíà 
і Ôðàíöіÿ. 

Ó 2021 ð. âèçíà÷åíî ÒÎÏ-10 íàéäîðîæ÷èõ êîìïàíіé ó ñâіòі (òàáë. 2). 
Öåé ðåéòèíã ïîáóäîâàíî çà ïîêàçíèêîì ðèíêîâîї êàïіòàëіçàöії. Ðîç-
ðàõîâóєòüñÿ âіí çà äîïîìîãîþ ìíîæåííÿ êіëüêîñòі âèïóùåíèõ êîìïà-
íієþ àêöіé íà âàðòіñòü îäíієї òàêîї àêöії.

Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ íèíіøíüîãî ñòàíó ñâіòîâîї åêîíîìіêè є âçàєìî-
äіÿ äâîõ òåíäåíöіé її ðîçâèòêó. Ç îäíîãî áîêó, öå ïîñèëåííÿ íàöіîíàëü-
íèõ îñîáëèâîñòåé åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ðіçíèõ êðàїí. Ç äðóãîãî áîêó, 
÷іòêî ïðîÿâèëàñÿ òåíäåíöіÿ ïîãëèáëåííÿ іíòåðíàöіîíàëіçàöії ãîñïîäàð-
ñüêîãî æèòòÿ і ïðîöåñіâ åêîíîìі÷íîї ãëîáàëіçàöії. Öå і ïîðîäæóє ñóïå-
ðå÷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 «Êðèâîðіæñòàëü» – öå ïðîìіæíà, à íå êіíöåâà ëàíêà âè-
ðîáíè÷îãî ëàíöþãà.

Òàáëèöÿ 2
ÒÎÏ-10 íàéäîðîæ÷èõ êîìïàíіé ó ñâіòі

1. 
Saudi Aramco
2458 млрд доларів США
(видобування та переробка нафти і газу)

2. 
Apple inc.
2213 млрд доларів США
(електроніка та інформаційні технології)

3. 
Microsoft
1 653 млрд доларів США
(розробка програмного забезпечення)



Р
О

З
Д

ІЛ
 1

 

54

4. 
Amazon Inc.
1 596 млрд доларів США
(роздрібна торгівля)

5.
Delta Electronics (Thailand)
1 435 млрд доларів США
(електроніка та автоматизація)

6. 
Alphabet Inc. (Google)
1 203 млрд доларів США
(Інтернет)

7. 

Tesla, Inc.
834 млрд доларів США
(автомобілебудування та сонячна 
енергетика)

8. 
Facebook
757 млрд доларів США
(інтернет, соціальна мережа)

9. 

Tencent
738 млрд доларів США
(соціальні мережі, засоби масової 
інформації, веб-портали)

10. 

Alibaba Group
620 млрд доларів США
(інтернет, електрона комерція, хостинг 
онлайн-аукціонів, онлайн-переклади, 
мобільна комерція)

Çàêіí÷åííÿ òàáë. 2
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 1Ôîðìóâàííÿ âіò÷èçíÿíèõ ÒÍÊ ìàє ñòàòè îäíèì çі ñòðàòåãі÷íèõ ïðі-

îðèòåòіâ äåðæàâíîї åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè, ùî ñïðèÿòèìå ïіäâèùåííþ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòі óêðàїíñüêîї åêîíîìіêè â óìîâàõ ãëîáàëіçà-
öії. Ïåðñïåêòèâíèìè äëÿ ôîðìóâàííÿ óêðàїíñüêèõ ÒÍÊ ãàëóçÿìè є 
âіéñüêîâî-ïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ, ìàøèíîáóäóâàííÿ, àâіàêîñìі÷íà, 
ìåòàëóðãіéíà і õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü, åëåêòðîíіêà, ëåãêà і õàð÷îâà 
ïðîìèñëîâіñòü, íàóêîâі äîñëіäæåííÿ, ïðîãðàìóâàííÿ, ôіíàíñîâà, ñòðà-
õîâà і òîðãîâåëüíà ñôåðè.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

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

Г О Л О В Н Е
  Науково-технічна революція (НТР) – це глибокі якісні перетворення суспільно-

го виробництва 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 

світової 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 жит-

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

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності
Світове господарство

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

ПЕРВИННИЙ СЕКТОР 
ГОСПОДАРСТВА

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

2
Тема

  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;
  оцінювати місце України на світових ринках сільськогосподарської продукції.

§ 11. ÑІËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, 
ÉÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÍß Â ÑÓ×ÀÑÍÎÌÓ ÑÂІÒІ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Які види діяльності людини переважали в давнину?
 Що таке первинний сектор економіки? Чим відрізняються його виробництва?

  Сільське господарство – складова первинного сектора еко-
номіки. Öå îäèí ç íàéäàâíіøèõ âèäіâ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäè-
íè і éîãî âèíèêíåííÿ ïîâ’ÿçàíå ç ïåðåõîäîì âіä ïîëþâàííÿ, çáèðàííÿ, 
òàê çâàíîãî ïðèâëàñíþâàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, äî âèðîáíè÷îãî, çîêðåìà 
çåìëåðîáñòâà і òâàðèííèöòâà.

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

За науковими свідченнями, сільське господарство зародилося в Середній 
Азії та Єгипті 10 тис. років тому. Швидкий розвиток сільського господар-
ства відбувався також у Північному й Південному Китаї, у Новій Гвінеї, 
частині Індії та окремих країнах Америки. З тих часів воно зазнало знач-
них змін, перетворившись на потужну продуктивну індустріалізовану сфе-
ру економіки.

Âèðîáíèöòâî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії çàâæäè ìàëî íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ñâіòîâîї åêîíîìіêè. Àäæå âîíî 
çàéìàєòüñÿ âèðîùóâàííÿì êóëüòóðíèõ ðîñëèí (ðîñëèííèöòâî) і ðîç-
âåäåííÿì ñâіéñüêèõ òâàðèí (òâàðèííèöòâî). Òèì ñàìèì ñіëüñüêå ãîñïî-

оцінювати місце України на світових ринках сільськогосподарської продукції.

§ 11. ÑІËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, 

За науковими свідченнями, сільське господарство зародилося в Середній 
Азії та Єгипті 10 тис. років тому. Швидкий розвиток сільського господар-
ства відбувався також у Північному й Південному Китаї, у Новій Гвінеї, 
частині Індії та окремих країнах Америки. З тих часів воно зазнало знач-
них змін, перетворившись на потужну продуктивну індустріалізовану сфе-
ру економіки.

Азії та Єгипті 10 тис. років тому. Швидкий розвиток сільського господар-
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 2äàðñòâî 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 ðîçâèòêó êðàї-
íè. Ó çàãàëüíîìó åêñïîðòі Óêðàїíè ÷àñòêà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðî-
äóêöії ñòàíîâèòü ìàéæå 50 %. Óêðàїíñüêà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêà ïðî-
äóêöіÿ âіäïîâіäàє íàéâèùèì ñòàíäàðòàì і ïðåäñòàâëåíà â 190 êðàїíàõ 
ñâіòó (ìàë. 20).

     

Китай

Єгипет

Індія

Туреччина

Нідерланди

Іспанія

Німеччина

Польща

Італія

Білорусь

   Обсяг імпорту української агропродукції у млрд дол.

1,96

1,67

1,55

1,54

1,48

1,2

0,87

0,79

0,72

0,61

 
Мал. 20. Суб’єкти аграрних відносин 

 

Суб'єкти 
аграрних 
відносин

Держава

Виробничі 
колективи: 

сільськогосподарські 
підприємства,
 кооперативи, 

корпорації та ін.
Індивідуальні 

виробники: 
фермери, 
сімейно-

індивідуальні 
господарства

Мал. 20. Топ-10 країн – найбільших імпортерів української 
сільськогосподарської продукції (на 1.01. 2020 р.)

Ðîëü ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі òà åêîíîìіöі êðà-
їíè âèçíà÷àєòüñÿ éîãî ñòðóêòóðîþ і ðіâíåì ðîçâèòêó. ßê ïîêàçíèêè 
ðîçâèòêó ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü ÷àñòêó 
çàéíÿòèõ ó íüîìó ñåðåä åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ, à òàêîæ éîãî 
÷àñòêó â ñòðóêòóðі ÂÂÏ. ×è çàâæäè çíà÷íà êіëüêіñòü çàéíÿòèõ ó ñіëü-
ñüêîìó ãîñïîäàðñòâі îñіá ñâіä÷èòü ïðî çíà÷íèé ðіâåíü éîãî ðîçâèòêó? 
Íèíі â ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó âèðîáíèöòâі çàéíÿòî ïðèáëèçíî ïîëî-
âèíó åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ ñâіòó (ÅÀÍ). Ïðîòå ó êðàїíàõ, 
ùî ðîçâèâàþòüñÿ, öåé ïîêàçíèê ïåðåñі÷íî ñòàíîâèòü 70–75 % åêîíî-
ìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ, òèì÷àñîì ÿê ó ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ – ìåí-
øå âіä 10 %, à â äåÿêèõ êðàїíàõ Єâðîïè і ÑØÀ – òіëüêè 2–3 %. Ïðè 
öüîìó îáñÿã âèðîáíèöòâà ñіëüñüêîãîñïî äàðñüêîї ïðîäóêöії â ðîçâèíó-
òèõ êðàїíàõ ÷àñòî â êіëüêà ðàçіâ ïåðåâèùóє âíóòðіøíі ïîòðåáè, òîìó 
öі êðàїíè є åêñïîðòåðàìè ïðîäóêöії ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íà ñâіòî-
âèé 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 òà-
êèé åòàï ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà, êîëè íàéáіëüøèé âíåñîê â åêîíîìіêó 
ðîáèòü ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, âïëèâàþ÷è íà ðіçíі ñôåðè æèòòÿ ëþäåé . 
Ïðè öüîìó ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî ðîçâèâàєòüñÿ ñëàáî, ñïîñòåðіãà-
þòüñÿ çàãàëîì íèçüêі òåìïè âèðîáíèöòâà ïðîäóêöії çà çíà÷íèõ çàòðàò 
ëþäñüêîї ïðàöі. 
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 2 Àãðàðíå ñóñïіëüñòâî ùå ÷àñòî íàçè-

âàþòü «òðàäèöіéíèì ñóñïіëüñòâîì» òà 
«ñåëÿíñüêèì ñóñïіëüñòâîì». Êëàñè÷-
íèìè ïðèêëàäàìè àãðàðíèõ ñóñïіëüñòâ 
ââàæàþòü äàâíі Êèòàé, Íîâó Ãâіíåþ, 
Іíäіþ, Ïåðó òà іíøі êðàїíè. Ïðî âåëè-
êó ðîëü ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â öèõ 
êðàїíàõ ñâіä÷èòü ïîÿâà â íèõ ñіëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ ãðîìàä, ùî ñòàëè îñíî-
âîþ їõíüîãî ñóñïіëüíîãî ðîçâèòêó, à 
ïîòіì ïîøèðèëèñÿ ïî âñüîìó ñâіòó.

Ïîïðè âåëèêó ðîëü ñіëüñüêîãî ãîñ-
ïî äàðñòâà â àãðàðíèõ ñóñïіëüñòâàõ, âî-
íî ðîçâèâàëîñÿ åêñòåíñèâíî. Òîáòî 
êіëüêіñòü ïðîäóêöії çáіëüøóâàëàñÿ áåç 
ïіäâèùåííÿ її ÿêîñòі, ïåðåâàæíî çàâ-
äÿêè ïîñòіéíîìó ðîçøèðåííþ ïîñіâ-
íèõ ïëîù. 

Íà ñó÷àñíîìó åòàïі ðîçâèòêó ñâіòîâî ãî ãîñïîäàðñòâà â ÷èñòîìó âè-
ãëÿäі àã ðàð íèõ ñóñïіëüñòâ íåìàє. Ïðîòå â áàãàòüîõ êðàїíàõ, ùî ðîçâè-
âàþòüñÿ, çîêðåìà ó êðàїíàõ Àçії, Àôðèêè (ìàë. 21), àãðàðíèé ñåêòîð 
åêîíîìіêè ïîñіäàє ïðîâіäíі ïîçèöії â íàöіîíàëüíіé åêîíîìіöі. 

Àãðàðíі âіäíîñèíè – öå ñêëàäîâà åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí, ÿêі âèíè-
êàþòü ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі íàñàìïåðåä ùî äî âîëîäіííÿ і âèêî-
ðèñòàííÿ çåìëі ÿê ãîëîâíîãî çàñîáó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíè-
öòâà. Íåäàðìà ñëîâî «àãðàðíèé» ó ïåðåêëàäі ç ëàòèíñüêîї ìîâè îçíà÷àє 
«çåìåëüíèé». Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі çåìëÿ – öå íå òіëüêè çàñіá 
âèðîáíèöòâà, à é ïðåäìåò ïðàöі. Òîìó çåìëåçàáåçïå÷åíіñòü ó ñіëüñüêî-
ìó 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 ñàìî-
âðÿäóâàííÿ) òà ïðèâàòíîþ. 

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

– äåðæàâà;
–  âèðîáíè÷і êîëåêòèâè òîùî;
–  іíäèâіäóàëüíі âèðîáíèêè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії.
Çà ôîðìîþ âëàñíîñòі íà çåìëþ òà âèêîðèñòàííÿ çåìåëü іñíóþòü 

äðіáíîòîâàðíі і âèñîêîòîâàðíі ãîñïîäàðñòâà. Äðіáíîòîâàðíі ãîñïîäàð-
ñòâà âіäðіçíÿþòüñÿ ïðèâàòíîþ âëàñíіñòþ íà çåìëþ. Ó íèõ âèðîáëÿþòü 
ïðîäóêöіþ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïåðåâàæíî äëÿ âëàñíîãî ñïîæèâàí-
íÿ. Äðіáíі ñåëÿíñüêі ãîñïîäàðñòâà ïåðåâàæàþòü ó êðàїíàõ Àçії, Àôðè-
êè òà Îêåàíії. Є âîíè é â Óêðàїíі. Âèñîêîòîâàðíі ãîñïîäàðñòâà – öå 
âåëèêі ãîñïîäàðñòâà, ÿêі âèðîáëÿþòü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêöіþ 
íà ïðîäàæ. Ó òàêèõ ãîñïîäàðñòâàõ іñíóє ÿê äåðæàâíà, òàê і ïðèâàòíà 
âëàñíіñòü íà çåìëþ. Îñíîâíèìè ôîðìàìè âèñîêîòîâàðíèõ ãîñïîäàðñòâ 
є ïëàíòàöії і ôåðìåðñüêі ãîñïîäàðñòâà. Ïëàíòàöії – öå âåëèêі çåìåëüíі 
âîëîäіííÿ, íà ÿêèõ âèðîùóþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі êóëüòóðè, çäåáіëüøîãî 

     

Китай

Єгипет

Індія

Туреччина

Нідерланди

Іспанія

Німеччина

Польща

Італія

Білорусь

   Обсяг імпорту української агропродукції у млрд дол.

1,96

1,67

1,55

1,54

1,48

1,2

0,87

0,79

0,72

0,61

 
Мал. 20. Суб’єкти аграрних відносин 

 

Суб'єкти 
аграрних 
відносин

Держава

Виробничі 
колективи: 

сільськогосподарські 
підприємства,
 кооперативи, 

корпорації та ін.
Індивідуальні 

виробники: 
фермери, 
сімейно-

індивідуальні 
господарства

Мал. 21. Суб’єкти аграрних 
відносин
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 2íà åêñïîðò (öóêðîâà òðîñòèíà, ÷àé, êàâà, êàêàî òîùî). Ïëàíòàöіéíå 

ãîñïîäàðñòâî çáåðіãëîñÿ і äî òåïåð â áàãàòüîõ êðàїíàõ Ïіâäåííîї Àìå-
ðèêè, Àôðèêè, Àçії.

Ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî є ïðîãðåñèâíîþ ôîðìîþ ïіäïðèєìíèöüêîї 
äіÿëüíîñòі. ×ëåíè òàêîãî ãîñïîäàðñòâà ìàþòü ïðàâî ñàìîñòіéíî âåñòè 
äіÿëüíіñòü íà çåìëі, âèðîáëÿòè і ðåàëіçîâóâàòè ïðîäóêöіþ íà âіò÷èçíÿ-
íèõ ðèíêàõ òà ïîñòàâëÿòè íà åêñïîðò. 

Ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ òðèâàє â íàøіé êðàїíі 
êіëüêà ðîêіâ ïîñïіëü. Çãіäíî ç äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè â 
Óêðàїíі çàðåєñòðîâàíî ïîíàä 46,0 òèñ. ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ 
(2019 ð.). 

СВІТОВІ ЛІДЕРИ

Для більшості фермерських господарств країн ЄС характерний високий 
рівень спеціалізації виробництва. Тут продукцію тваринництва виробля-
ють на спеціалізованих фермах індустріального типу: фермах-фабриках, 
агрокомплексах, сімейних фермах з одним-двома постійними працівника-
ми і працівницями, де висока продуктивність праці. У цих країнах просте-
жується тенденція до скорочення чисельності фермерських господарств, 
лідером у цьому процесі є Данія. Завдяки високій культурі ведення земле-
робства і тваринництва, механізації й автоматизації виробничих процесів, 
розгалуженій мережі висококваліфікованих консультативних центрів дат-
ські ферми збирають високі врожаї усіх сільськогосподарських культур.
Серед країн Азії, що досягли прориву в галузі агроінновацій, слід відзна-
чити Японію. В Японії лише 20 % земель сільськогосподарського призна-
чення, а враховуючи острівну територію держави, середня фермерське 
господарство становить лише 2 га. Японія перейшла до політики «розум-
ного» фермерства, яка спрямована на розвиток робототехніки та інфор-
маційних технологій задля підвищення продуктивності виробництва. 
Наразі в Японії розвиваються роботизовані поля, кооперативні лобі, урба-
ністичні фермерства, розумна аквакультура, агротуризм та інші сучасні 
підходи до зростання ефективності у фермерських господарствах.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

Користуючись офіційним сайтом Міністерства аграрної 
політики та продовольства у розділі «Фермерство та 
кооперація» знайдіть актуальну інформацію про кращі 
практики діяльності малих сільськогосподарських під-
приємств. Які підприємства вашої області є серед них? 
Чим вони займаються?

Ó áåðåçíі 2020 ð. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè ïðèéíÿëà Çàêîí, ÿêèé 
ìàє íà ìåòі çàïóñòèòè îáіã çåìëі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ 
â Óêðàїíі. Çàêîí íàáèðàâ ÷èííîñòі 01 ëèïíÿ 2021 ðîêó.

Г О Л О В Н Е
  Сільське господарство займається вирощуванням культурних рослин і розве-

денням свійських тварин, забезпечує населення продуктами харчування, а 
окремі види промислового виробництва – сировиною.

  Аграрні суспільства переважали в доіндустріальний етап розвитку суспіль-
ства.

Для більшості фермерських господарств країн ЄС характерний високий 
рівень спеціалізації виробництва. Тут продукцію тваринництва виробля-
ють на спеціалізованих фермах індустріального типу: фермах-фабриках, 
агрокомплексах, сімейних фермах з одним-двома постійними працівника-
ми і працівницями, де висока продуктивність праці. У цих країнах просте-
жується тенденція до скорочення чисельності фермерських господарств, 
лідером у цьому процесі є Данія. Завдяки високій культурі ведення земле-
робства і тваринництва, механізації й автоматизації виробничих процесів, 
розгалуженій мережі висококваліфікованих консультативних центрів дат-
ські ферми збирають високі врожаї усіх сільськогосподарських культур.
Серед країн Азії, що досягли прориву в галузі агроінновацій, слід відзна-
чити Японію. В Японії лише 20 % земель сільськогосподарського призна-
чення, а враховуючи острівну територію держави, середня фермерське 
господарство становить лише 2 га. Японія перейшла до політики «розум-
ного» фермерства, яка спрямована на розвиток робототехніки та інфор-
маційних технологій задля підвищення продуктивності виробництва. 
Наразі в Японії розвиваються роботизовані поля, кооперативні лобі, урба-
ністичні фермерства, розумна аквакультура, агротуризм та інші сучасні 
підходи до зростання ефективності у фермерських господарствах.

Користуючись офіційним сайтом Міністерства аграрної 
політики та продовольства у розділі «Фермерство та 
кооперація» знайдіть актуальну інформацію про кращі 
практики діяльності малих сільськогосподарських під-
приємств. Які підприємства вашої області є серед них? 
Чим вони займаються?
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 2   Аграрні відносини характеризуються наявністю різних форм власності на зем-

лю: державна, муніципальна, приватна.
  Суб’єктами землекористування є: держава, виробничі сільськогосподарські 

колективи, індивідуальні виробники.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Коли виникло сільське господарство?
2. Що таке аграрні відносини?
3. Чим відрізняються високотоварні господарства від дрібнотоварних? 
4. Поясніть, чому сільське господарство належить до первинного сектора еконо-

міки.
5. Під час бесіди із членами родини з’ясуйте, які форми власності на землю як 

засобу сільськогосподарського виробництва, існують у вашій області, населе-
ному пункті, у вашій родині?

§ 12. 
ÑÊËÀÄÍÈÊÈ ÑІËÜÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ. 
ÐÎËÜ ÏÐÈÐÎÄÍÈÕ ×ÈÍÍÈÊІÂ Ó ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 У яких природних зонах світу умови сприятливі для розвитку сільського гос-
подарства?
 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. 22). Âîíè ìàþòü ñêëàäíó ñòðóêòóðó і ïîäіëÿþòüñÿ íà çíà÷íó 
êіëüêіñòü ðіçíîìàíіòíèõ âèðîáíèöòâ. 

Мал. 22. Складники сільського господарства

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

§ 12.



61

Р
О

З
Д

ІЛ
 2– çåðíîâі (ïøåíèöÿ, æèòî, îâåñ, ÿ÷ìіíü, ðèñ, êóêóðóäçà òîùî); 

– çåðíîáîáîâі (ãîðîõ, êâàñîëÿ); 
–  êîðìîâі (îäíîðі÷íі òà áàãàòîðі÷íі òðàâè, ñèëîñíі êóëüòóðè, êîð-

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

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

ñàìïåðåä ðîçâåäåííÿì âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè (ñêîòàðñòâî), à òàêîæ 
ñâèíàðñòâîì, ïòàõіâíèöòâîì, âіâ÷àðñòâîì, áäæіëüíèöòâîì. Çàëåæíî 
âіä ðåãіîíó, ðîçòàøóâàííÿ êðàїíè, íàöіîíàëüíèõ òðàäèöіé òîùî, ó 
ñòðóêòóðі òâàðèííèöòâà є é іíøі âèðîáíèöòâà. Íàïðèêëàä, êîíÿðñòâî, 
îëåíÿðñòâî, ðîçâåäåííÿ âåðáëþäіâ, çâіðіâíèöòâî (ðîçâåäåííÿ äèêèõ 
òâàðèí çàðàäè õóòðà, øêіðè, ì’ÿñà).

  Природні чинники аграрного виробництва. Ñåðåä îñíîâíèõ 
ïðèðîäíèõ ÷èííèêіâ, ùî áåçïîñåðåäíüî âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ñâіòî-
âîãî ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, є íàÿâíіñòü çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ, çîêðåìà 
çåìåëü öіëüîâîãî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Äî íèõ íàëå-
æàòü ðіëëÿ, ïàñîâèùà, ñіíîæàòі, áàãàòîðі÷íі íàñàäæåííÿ і ïåðåëîãè. 
Çàãàëüíà ïëîùà öèõ çåìåëü ñòàíîâèòü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ. 

Êðàїíè òà ðåãіîíè íåîäíàêîâî çàáåçïå÷åíі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè 
çåìëÿìè. Òàê, ïëîùà ñâіòîâèõ îðíèõ çåìåëü ó ñâіòі ñòàíîâèòü 
1,87 ìëðä ãà (2019 ð.) àáî 12,6 % ïîâåðõíі ñóõîäîëó. Íà Єâðàçіþ ïðè-
ïàäàє 59 % ñâіòîâîї ðіëëі, íà Ïіâíі÷íó òà Öåíò ðàëüíó Àìåðèêó  – 
15 %, íà Àôðèêó  – 15 %, íà Ïіâäåííó Àìåðèêó – 8 %, íà Àâñòðà-
ëіþ  – 3 %. Áіëüøà ÷àñòèíà (80 %) ñâіòîâîї ðіëëі ðîçìіùåíà â ïîñóø-
ëèâіé çîíі. Íàéáіëüøà ÷àñòêà ïàñîâèù  – ó êðàїíàõ Àôðèêè (24 %) òà 
Àçії (18 %). Íåîäíàêîâà ïëîùà ðіëëі і â êðàїíàõ ñâіòó (ìàë. 23). Íàé-
áіëüøà ÷àñòêà ðіëëі çîñåðåäæåíà â êðàїíàõ, ùî ðîçìіùåíі â ñòåïîâèõ, 
ëіñîñòåïîâèõ òà ëіñîâèõ ïðèðîäíèõ çîíàõ ñâіòó.

Індія
179,8

США
167,8

Китай
165,2

Росія
155,8

Бразилія  64

Канада  43

Індонезія   37,4

Австралія  35,1

Туреччина  34,3

Франція  31,8

Казахстан 25,9
Таїланд 25,8

Ефіопія  25,7
Судан   22,7

Іспанія  31,8

Іран  33,1

Мексика 34,5

Аргентина  38,4

Нігерія  35,7

Україна  43,4

Рейтинг країн-лідерів за площею розораних земель (млн га).

0 5 10 15 20 25 30 35

Структура сільськогосподарських угідь
 за формами власності (млн га) 

Приватна 31

Державна 8,7

Комунальнана 7,1

Мал. 23. Рейтинг країн-лідерів за площею розораних земель (млн га)
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 2 ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

Користуючись даними діаграми (мал. 23), визначте місце України у 
світі за площею орних земель. Порівняйте площу орних земель Украї-
ни з іншими країнами Європи і світу. Розрахуйте (у відсотках), яку 
частку складають орні землі України від світових.

Âàæëèâèì ïîêàçíèêîì äëÿ ðîçâèòêó ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà є 
çåìëå çàáåçïå÷åíіñòü – ïîêàçíèê ïëîùі çåìåëü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ. Éîãî âèçíà÷àþòü ÿê âіäíîøåííÿ ïëîùі ñіëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ óãіäü äî íàÿâíîãî íàñåëåííÿ êðàїíè, ðåãіîíó, íàñåëåíîãî 
ïóíêòó òîùî. Ñâіòîâèé ïîêàçíèê çàáåçïå÷åíîñòі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêè-
ìè çåìëÿìè íà äóøó íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü  – 0,23 ãà. Ó ðіçíèõ êðàїíàõ 
öåé ïîêàçíèê ñóòòєâî âіäðіçíÿєòüñÿ. Ó ðåéòèíãó «Îðíі çåìëі íà äóøó 
íàñåëåííÿ» Óêðàїíà ïîñіäàє ãіäíå ìіñöå ó ñâіòі, ïîñòóïàþ÷èñü òіëüêè 
Ðîñії, Êàíàäі, Àâñòðàëії òà Êàçàõñòàíó.

Іíøèìè ïðèðîäíèìè ÷èííèêàìè áåçïîñåðåäíüîãî âïëèâó íà ðîçâè-
òîê àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà є êëіìàò і ґðóíòè. Àãðîêëіìàòè÷íі óìî-
âè, à ñàìå: ñóìà äîäàòíèõ (åôåêòèâíèõ) âèùå ÿê +10 °Ñ òåìïåðàòóð 
äëÿ âåãåòàöії ðîñëèí, à òàêîæ îñîáëèâîñòі ñïіââіäíîøåííÿ òåïëà і âî-
ëîãè (êîåôіöієíò çâîëîæåííÿ), âèçíà÷àþòü ðі÷íі ðèòìè, ñåçîííèé õà-
ðàêòåð ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà.

Ґðóíòîâі ðåñóðñè, íàñàìïåðåä ðîäþ÷іñòü, ñòðóêòóðà é ìåõàíі÷íèé 
ñêëàä ґðóíòó, áåçïîñåðåäíüî ôîðìóþòü ðåãіîíàëüíó ñòðóêòóðó ðîñëèí-
íèöòâà. Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ Óêðàїíè ïðåäñòàâëåíі ðіçíîìàíіò-
íèìè 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. Àãðîêëіìà-
òè÷íà ñèòóàöіÿ і ïåðåâàæàííÿ òèõ ÷è іíøèõ çîíàëüíèõ òèïіâ ґðóíòіâ 
âèçíà ÷àþòü і çîíàëüíó ñïåöіàëіçàöіþ ðîñëèííèöòâà і òâàðèííèöòâà ó 
ñâіòîâîìó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі. Âèîêðåìëþþòü êіëüêà àãðîêëіìà-
òè÷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 ãîñïîäàð-
ñòâà îáìåæåíèé íåäîñòàòíіñòþ òåïëà і ìàéæå ñóöіëüíèì ïîøèðåííÿì 
áàãàòîâіêîâîї ìåðçëîòè. Çåìëåðîáñòâî ìîæëèâå òóò ó çàêðèòîìó ґðóíòі, 
à íà ìàëîïðîäóêòèâíèõ ïàñîâèùàõ â îñíîâíîìó ðîçâèâàєòüñÿ îëåíÿð-
ñòâî. 

Ïîìіðíèé àãðîêëіìàòè÷íèé ïîÿñ îõîïëþє çíà÷íó ïëîùó. Çà óìî-
âàìè òåïëà і çâîëîæåííÿ âіí ïîäіëÿєòüñÿ íà äâà ïіäïîÿñè: ïîìіðíèé 
ïðîõî ëîäíèé і ïîìіðíèé òåïëèé. Ó ïîìіðíîìó ïðîõîëîäíîìó íåçíà÷íі 
ðåñóðñè òåïëà íàêëàäàþòü ñåðéîçíі îáìåæåííÿ íà íàáіð êóëüòóð, ÿêі 
òóò ìîæíà âèðîùóâàòè (ñêîðîñòèãëі êóëüòóðè – æèòî, ÿ÷ìіíü, îâî÷і, 
äåÿêі êîðåíåïëîäè, ðàííÿ êàðòîïëÿ). Çåìëåðîáñòâî ìàє îñåðåäêîâèé 
õàðàêòåð. Ïîìіðíèé òåïëèé – öå ïіäïî ÿñ ìàñîâîãî çåìëåðîáñòâà. Ðіë-
ëåþ òóò çàéíÿòî äî 70 % ïðèäàòíèõ òåðèòîðіé. Âèðîùóþòü íàéðіçíî-
ìàíіòíіøі êóëüòóðè, çàéìàþòüñÿ âèíîãðàäàðñòâîì і ñàäіâíèöòâîì. 

Користуючись даними діаграми (мал. 23), визначте місце України у 
світі за площею орних земель. Порівняйте площу орних земель Украї-
ни з іншими країнами Європи і світу. Розрахуйте (у відсотках), яку 
частку складають орні землі України від світових.
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ðіçíèõ âèäіâ òâàðèííèöòâà, ïðîòå ïëîùі ïàñîâèù ïîäåêóäè îáìåæåíі.
Ñóáòðîïі÷íèé àãðîêëіìàòè÷íèé ïîÿñ ðîçòàøîâàíèé ó ìåæàõ ñóá-

òðîïі÷íîãî ãåîãðàôі÷íîãî ïîÿñó, îõîïëþє óñі, êðіì Àíòàðêòèäè, ìàòå-
ðèêè. Òóò âèðîùóþòü ïî äâà âðîæàї íà ðіê: óçèìêó  – êóëüòóðè ïî-
ìіðíîãî ïîÿñó (çåðíîâі, îâî÷і), óëіòêó  – òðîïі÷íі îäíîðі÷íі (áàâîâíèê) 
àáî áàãàòîðі÷íі êóëüòóðè (îëèâè, öèòðóñîâі, ÷àé, âîëîñüêèé ãîðіõ, іí-
æèð òîùî). Ïåðåâàæàþòü íèçüêîïðîäóêòèâíі, äåãðàäîâàíі ÷åðåç íå-
êîíòðîëüîâàíèé âèïàñ ïàñîâèùà.

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

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

З метою зменшення площ сільськогосподарських угідь і підвищення їхньої 
продуктивності в 40–70-х роках ХХ ст. переважно у країнах, що розвива-
ються, відбулася зелена революція – комплекс заходів, що включали ак-
тивне ви ведення продуктивніших сортів рослин, застосування добрив, 
пестицидів, сучасної техніки, тобто розпочалася інтенсифікація сільського 
господарства. Початок зеленої революції покладено 1943 р. в Мексиці 
сільськогосподарською програмою мексиканського уряду та Фонду Рок-
феллера. 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 
основі генної інженерії створено нові сорти рослин і нові породи  худоби 
із заданими 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.

Визначення основних зернових і технічних куль-
тур, що їх вирощують у помірному й тропічному 
кліматичних поясах, та обґрунтування встанов-
лених відмінностей. 
Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіть-
ся за QR-кодом.

Г О Л О В Н Е
  Рослинництво і тваринництво – основні складові сільського господарства.
  Показник землезабезпеченості визначає ступінь забезпеченості світу, країни 

чи регіону землями сільськогосподарського призначення на душу населення.
  До сільськогосподарських угідь належать рілля, пасовища, сіножаті, багаторіч-

ні насадження, перелоги.
  Основні природні чинники сільськогосподарського виробництва – клімат і ґрунти.
  Виділяють холодний, помірний, субтропічний і тропічний агрокліматичні пояси.

З метою зменшення площ сільськогосподарських угідь і підвищення їхньої 
продуктивності в 40–70-х роках ХХ ст. переважно у країнах, що розвива-
ються, відбулася зелена революція – комплекс заходів, що включали ак-зелена революція – комплекс заходів, що включали ак-зелена революція
тивне ви ведення продуктивніших сортів рослин, застосування добрив, 
пестицидів, сучасної техніки, тобто розпочалася інтенсифікація сільського 
господарства. Початок зеленої революції покладено 1943 р. в Мексиці 
сільськогосподарською програмою мексиканського уряду та Фонду Рок-
феллера. 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 
основі генної інженерії створено нові сорти рослин і нові породи  худоби 
із заданими 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.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3
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1. Назвіть складники сільського господарства?
2. Чим агрокліматичні пояси відрізняються від кліматичних?
3. Чому показник землезабезпеченості є важливим для розвитку сільського гос-

подарства?
4. Поясніть значну різноманітність рослинництва та тваринництва.
5. Наведіть приклади країн, у яких площа орних земель більша або менша, ніж в 

Україні. Користуючись картою атласу, визначте, у яких зонах світового сіль-
ського господарства вони розташовані.

§ 13. ÑІËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ ÓÊÐÀЇÍÈ. 
ÐÎÑËÈÍÍÈÖÒÂÎ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 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 (60,3 ìëí ãà) õàðàêòåðèçóєòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì îñâî-
єííîñòі. Çà äàíèìè Äåðæàâíîãî êîìіòåòó ñòàòèñòèêè, îñíîâó çåìåëü-
íèõ ðåñóðñіâ ñòàíîâëÿòü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ, ÿêі çà éìàþòü 
41,4 ìëí ãà (ìàë. 24).

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

Користуючись даними «Земельного довідника України», проаналізуй-
те картосхему «Україна на земельній карті Європи», зробіть висновки 
про місце нашої країни в земельних ресурсах Європи.

Ñòðóêòóðà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü – ïðîöåíòíå âіäíîøåííÿ 
îêðåìèõ ñêëàäîâèõ öèõ óãіäü äî їõ çàãàëüíîї ïëîùі (ìàë. 24): 
32,7 ìëí ãà – ðіëëÿ; 2,3 ìëí ãà – ñіíîæàòі; 5,3 ìëí ãà – ïàñîâèùà; 
0,9 ìëí ãà – áàãàòîðі÷íі íàñàäæåííÿ; 0,2 ìëí ãà – ïåðåëîãè. Íàé-
áіëüøå ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü îáðîáëÿєòüñÿ â Îäåñüêіé, Çàïî-

§ 13. ÑІËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ ÓÊÐÀЇÍÈ. 

Користуючись даними «Земельного довідника України», проаналізуй-
те картосхему «Україна на земельній карті Європи», зробіть висновки 
про місце нашої країни в земельних ресурсах Європи.

— 32,7 млн га

— 2,3 млн га

— 5,3 млн га

— 0,9 млн га

— 0,2 млн га

— 32,7 млн га

— 2,3 млн га

— 5,3 млн га

— 0,9 млн га

— 0,2 млн га

Мал. 24. Структура сільськогосподарських угідь в Україні



65

Р
О

З
Д

ІЛ
 2ðіçüêіé òà Õàðêіâñüêіé îáëàñòÿõ (ïîíàä 

2200 òèñ. ãà â êîæíіé îáëàñòі). Íàéìåíøå 
çåìåëü ó ðîçïîðÿäæåííі æèòåëіâ Çàêàð-
ïàòñüêîї òà ×åðíіâåöüêîї îáëàñòåé (ìåí-
øå íіæ 500 òèñ. ãà).

Ó ñòðóêòóðі âèêîðèñòàííÿ ñіëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ óãіäü 56 % – öå çåìëі, 
îðåíäîâàíі ó âëàñíèêіâ, 29 % – îáðîá-
ëÿþòüñÿ âëàñíèêàìè, 8 % – çåìëі, îðåí-
äîâàíі â äåðæàâè, 7 % çåìåëü íå îáðîá-
ëÿþòüñÿ.

Ó ðåçóëüòàòі ïðîâåäåííÿ çåìåëüíîї ðå-
ôîðìè â Óêðàїíі ñóòòєâî çìіíèëàñÿ ñòðóê-
òóðà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü і çà 
ôîðìàìè âëàñíîñòі íà çåìëþ (ìàë. 25).

  Розміщення виробництва зерно-
вих і зернобобових культур. Âèðîùóâàííÿ çåðíîâèõ êóëüòóð – öå 
îñíîâà ðîñëèííèöòâà òà é óñüîãî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà 
Óêðàїíè, áî çåðíî ôîðìóє ïðîäîâîëü÷і çàïàñè êðàїíè, äàє ïðîäóêöіþ 
íà åêñïîðò. Îáñÿãè âèðîáíèöòâà çåðíà â íàøіé êðàїíі îñòàííіìè ðîêà-
ìè ïîñòіéíî íàðîùóþòüñÿ, ùî öіëêîì çàäîâîëüíÿє ÿê âëàñíі ïîòðåáè 
êðàїíè, òàê і ïîòðåáè çîâíіøíüîãî ðèíêó (òàáë. 3). 

Òàáëèöÿ 3
Âèðîáíèöòâî îñíîâíèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, òèñ. ò* 

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
2019* 75 143,2 10 204,5 15 254,1 20 837,9 9652,7

*  Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та тим-
часово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Ó ñòðóêòóðі âèðîáíèöòâà çåðíà áіëüøà ÷àñòèíà ïðèïàäàє íà îçèìó 
ïøåíèöþ. Äðóãå ìіñöå çàéìàє ÿ÷ìіíü, òðåòє – êóêóðóäçà, à íà ÷åòâåð-
òîìó 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 íà çðîøóâàíèõ çåìëÿõ. Äëÿ âèðîùóâàííÿ ãðå÷êè íàéáіëüø 
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 2 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 ÷àñò-
êîâî ïðîäîâîëü÷îþ. Їõíі ïîñіâè є â áóäü-ÿêіé ïðèðîäíіé çîíі Óêðàїíè. 

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

Україна є важливим гравцем на міжнародному ринку зерна та одним з гаран-
тів продовольчої безпеки у світі й має потенціал у нарощенні виробництва і 
експорту зернових. За результатами 2019–2020 маркетингового року, у сукуп-
ності за обсягом експорту всіх зернових культур наша держава стала «сріб-
ним призером», пропустивши уперед лише США. Зернові культури, що 
вирощуються в Україні, – це цінний торговий бренд країни. Одним з найбіль-
ших експортерів зернових культур є компанія НІБУЛОН.

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

Öóêðîâèé áóðÿê є îäíієþ ç íàéöіííіøèõ êóëüòóð íàøîãî ðîñëèííè-
öòâà. Âіí ïîòðåáóє áàãàòî òåïëà і âîëîãè. Òàêі óìîâè ñêëàëèñÿ â ëіñî-
ñòåïîâіé çîíі Óêðàїíè, ùî é îáóìîâëþє êîíöåíòðàöіþ ïîñіâіâ öóêðîâî-
ãî áóðÿêó ñàìå â öіé çîíі. Êðіì òîãî, âèðîùóâàííÿ öóêðîâèõ áóðÿêіâ 
äóæå òðóäîìіñòêå âèðîáíèöòâî. Òîìó ïðè ðîçìіùåííі éîãî ïîñіâіâ 
îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóþòü і ÷èííèê íàÿâíîñòі òðóäîâèõ ðåñóðñіâ òà ïåðå-
ðîáíèõ 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 ñî-
íÿøíèê. Çà âèðîáíèöòâîì ñîíÿøíèêó Óêðàїíà âõîäèòü ó ïåðøó äåñÿò-
êó 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 âè-
îêðåìèòè ñîþ. Íàéáіëüøі її ïëîùі çîñåðåäæåíі â ×åðêàñüêіé òà Âіí-
íèöüêіé îáëàñòÿõ. Íà ïіâäíі Óêðàїíè âèðîùóþòü ðèöèíó, ó çàõіäíèõ 
îáëàñòÿõ – ðіïàê. Åôіðîîëіéíі êóëüòóðè – êîðіàíäð, ì’ÿòó, ëàâàíäó, 
òðîÿíäó, êìèí – âèðîùóþòü ïåðåâàæíî íà ïіâäíі Êðèìó òà íà Ïîäіëëі. 

Ëüîí-äîâãóíåöü – öå íåâèáàãëèâà äî òåïëà і âîëîãîëþáíà ðîñëèíà. 
Íàéáіëüø 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 âèðîùó-
âàííÿ ëüîíó. 

  Вирощування картоплі, овочевих і баштанних культур  çà-
áåçïå÷óє íàñåëåííÿ öіííèìè âіòàìіííèìè ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, à 

Україна є важливим гравцем на міжнародному ринку зерна та одним з гаран-
тів продовольчої безпеки у світі й має потенціал у нарощенні виробництва і 
експорту зернових. За результатами 2019–2020 маркетингового року, у сукуп-
ності за обсягом експорту всіх зернових культур наша держава стала «сріб-
ним призером», пропустивши уперед лише США. Зернові культури, що 
вирощуються в Україні, – це цінний торговий бренд країни. Одним з найбіль-
ших експортерів зернових культур є компанія НІБУЛОН.
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 2òàêîæ ìàє âåëèêå òåõíі÷íå і êîðìîâå çíà÷åííÿ. Ïіä ïîñіâè öèõ êóëü-

òóð âіäâåäåíî ïîíàä 7 % ïîñіâíèõ ïëîù Óêðàїíè. Ñåðåä óñіõ öèõ êóëü-
òóð îñîáëèâî âèîêðåìëþòü ïîñіâè êàðòîïëі, ÿêó âèðîùóþòü ïî âñіé 
òåðèòîðії Óêðàїíè. Âèðîùóâàííÿ êàðòîïëі õàðàêòåðèçóєòüñÿ çíà÷íèìè 
îáñÿãàìè âèðîáíèöòâà і ó öіëîìó âèñîêîþ âðîæàéíіñòþ, ùî çàáåçïå÷óє 
ïîòðåáè íàñåëåííÿ ó öіé êóëüòóðі (ìàë. 26).

Â Óêðàїíі âèðîùóþòü ïîíàä 40 âèäіâ ðіçíèõ îâî÷åâèõ êóëüòóð, îá-
ñÿãè âèðîáíèöòâà ÿêèõ і âðîæàéíіñòü íåñóòòєâî êîëèâàþòüñÿ â îñòàííі 
ðîêè (ìàë. 27). Îñíîâíі ãîñïîäàðñòâà ç âèðîùóâàííÿ îâî÷іâ òÿæіþòü äî 
âåëèêèõ ìіñò, ïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ, êóðîðòіâ, ÿêі є îñíîâíèìè ñïîæè-
âà÷àìè îâî÷å âîї ïðîäóêöії. Âåëèêі ñïåöіàëіçîâàíі ïіäïðèєìñòâà ç âèðî-
ùóâàííÿ îâî ÷іâ ðîçìіùåíі íàâêîëî Êèєâà, Õàðêîâà, Ëüâîâà, Äíіïðà, 
ïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ Äîíáàñó òà іíøèõ ìіñò. 

Êàâóíè òà äèíі, òàê çâàíі áàøòàííі êóëüòóðè, âèðîùóþòü ïåðåâàæ-
íî íà ïіâäíі òà ïіâäåííîìó ñõîäі Óêðàїíè. Ïðîâіäíîþ îáëàñòþ ç âèðî-
ùóâàííÿ є Õåðñîíñüêà, à ïðîäóêöіÿ çíàíà äàëåêî çà її ìåæàìè.
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Мал. 26. Обсяги виробництва і врожайність картоплі в Україні, 
2000–2020 рр.
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Мал. 27. Виробництво овочевих культур в Україні, 
2000–2020 рр.

*  Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та тим-
часово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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 2   Плодівництво. Öå âàæëèâèé íàïðÿì, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü ñàäіâ-

íèöòâî, âèíîãðàäàðñòâî, ÿãіäíèöòâî. Ïëîäîâî-ÿãіäíі íàñàäæåííÿ ðîçìі-
ùåíі 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 âåëè-
êèõ 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. 

Г О Л О В Н 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 

великих 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 культура-

ми найбільша.
4. Які причини значного ввезення до України різноманітних ово-

чів і фруктів?
5. Користуючись Додатком 1 (див. QR-код), з’ясуйте, які най-

більші зернотрейдери в Україні .

§ 14. 
ÒÂÀÐÈÍÍÈÖÒÂÎ. 
ÇÎÍÀËÜÍÀ ÑÏÅÖІÀËІÇÀÖІß ÑІËÜÑÜÊÎÃÎ 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Які природні умови сприятливі для розвитку тваринництва в Україні?
 Яка частка пасовищ і сіножатей у структурі сільськогосподарських угідь?

  Структура і кормова база тваринництва. Òâàðèííèöòâî – âàæ-
ëèâà ñêëàäîâà ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðàїíè, ùî çàáåçïå÷óє íàñåëåí-
íÿ êðàїíè òàêèìè îñíîâíèìè ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, ÿê ì’ÿñî, ìîëî-
êî, ÿéöÿ, à òàêîæ ñèðîâèíîþ ëåãêó, õàð÷îâó, õіìіêî-
ôàðìàöåâòè÷íó ãàëóçі ïðîìèñëîâî ñòі. Íàéïðîäóêòèâíі-
øèìè ó òâàðèííèöòâі Óêðàїíè є ñêîòàðñòâî, ñâèíàðñòâî, 
ïòàõіâíèöòâî. Ïðî öå ñâіä÷àòü é ñòàòèñòè÷íі äàíі ùîäî 
êіëüêîñòі òâàðèí çà öèìè íàïðÿìàìè (äèâ. òàáëèöþ çà 
QR-êîäîì). Ìåíøå çíà÷åííÿ ìàþòü âіâ÷àðñòâî, êîíÿð-
ñòâî, áäæіëüíèöòâî, ñòàâêîâå ðèáíèöòâî, øîâêіâíèöòâî.

§ 14.
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 2ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

За даними таблиці (див. QR-код) проаналізуйте, як змінювалася кіль-
кість свійських тварин упродовж останніх 10 років. Про які тенденції 
розвитку тваринництва свідчать ці дані?

Òâàðèííèöòâî òіñíî ïîâ’ÿçàíå ç ðîñëèííèöòâîì, àäæå çàáåçïå÷óє 
éîãî îðãàíі÷íèìè äîáðèâàìè, à çåìëåðîáñòâî ôîðìóє êîðìîâó áàçó òâà-
ðèííèöòâà – âèðîùóє êîðìîâі і çåðíîôóðàæíі êóëüòóðè. Іíøèì âàæ-
ëèâèì äæåðåëîì êîðìîâîї áàçè є âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ êîðìîâèõ 
óãіäü – ïàñîâèù і ñіíîæàòåé. Íàéáіëüøі ïëîùі ñіíîæàòåé ðîçòàøîâàíі 
â Ïîëіññі òà ëіñîñòåïó, à ïàñîâèù – ó ñòåïîâіé çîíі Óêðàїíè òà â Êàð-
ïàòàõ. 

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 òâàðèííè-
öòâà. Òàê, íàÿâíіñòü ïðèðîäíèõ êîðìîâèõ óãіäü ñïðèÿє ðîçâèòêó 
ì’ÿñíîãî і ì’ÿ ñî-ìîëî÷íîãî ñêîòàðñòâà, âіâ÷àðñòâà. Ó ðàéîíàõ âèðîùó-
âàííÿ êîðìîâèõ êóëüòóð ðîçâèâàєòüñÿ ìîëî÷íå, ìîëî÷íî-ì’ÿñíå ñêî-
òàðñòâî і ñâèíàðñòâî. 

Ñêîòàðñòâî – ïðîâіäíèé íàïðÿìîê òâàðèííèöòâà Óêðàїíè. Ñïåöі-
àëіçóєòüñÿ íàñàìïåðåä íà ðîçâåäåííі âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè, çîêðåìà 
êîðіâ. Íàéáіëüøå ïîãîëіâ’ÿ âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè – íà çàõîäі Ïîëіñ-
ñÿ, íà ïðàâîáåðåææі ëіñîñòåïó òà â Êàðïàòàõ. 

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

Ïòàõіâíèöòâî íàäçâè÷àéíî ïðîäóêòèâíèé íàïðÿìîê òâàðèííè-
öòâà, òåìïè ðîçâèòêó ÿêîãî â Óêðàїíі íàéáіëüøі (äèâ. òàáëèöþ çà QR-
êîäîì). Ïòàõіâíèöòâî ñêëàäà єòüñÿ ç êîìïëåêñó ñïåöіà-
ëіçîâàíèõ ïіäïðèєìñòâ і âèðîáíèöòâ, ùî çàéìàþòü ñÿ 
âèðîùóâàííÿì, ïåðåðîáêîþ, òðàíñïîðòóâàííÿì ïòèöі і 
âèðîáíèöòâîì êîðìіâ. Âàæëèâèì ÷èííèêîì éîãî ðîçìі-
ùåííÿ є îðієíòàöіÿ íà ñïîæèâà÷à. Òîìó íàéáіëüøå ïòà-
õîôàáðèê çîñåðåäæåíî ïîáëèçó âåëèêèõ ìіñò і ïðîìèñ-
ëîâèõ öåíòðіâ. Ïîøèðåíå ïòàõіâíèöòâî ïåðåâàæíî â ëі-
ñîñòåïîâіé і ñòåïîâіé çîíàõ, äå äëÿ éîãî ðîçâèòêó є êîðìîâà áàçà – çåð-
íî. Ç ïîíàä 200 ìëí ñâіéñüêèõ ïòàõіâ 90 % ïðèïàäàє íà êóðåé. Êîìáі-
êîðìîâå âèðîáíèöòâî äëÿ ïîòðåá ïòàõіâíèöòâà íàéáіëüøå ðîçâèíåíå â 
Äíіïðî ïåòðîâñüêіé, Ïîëòàâñüêіé, Êèїâñüêіé òà Ìèêîëàїâñüêіé îáëàñ-
òÿõ. 

Âіâ÷àðñòâî çà ðîêè íåçàëåæíîñòі ñóòòєâî çíèçèëî âèðîáíèöòâî і 
áóëî íà ìåæі àáñîëþòíîї ðóéíàöії. Íèíі âіâ÷àðñòâî ïî÷èíàє âіäðîäæó-
âàòèñÿ і òîìó ìàє ïîêè ùî äîïîìіæíå çíà÷åííÿ. Âèíÿòîê ñòàíîâëÿòü 

За даними таблиці (див. QR-код) проаналізуйте, як змінювалася кіль-
кість свійських тварин упродовж останніх 10 років. Про які тенденції 
розвитку тваринництва свідчать ці дані?
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 2 ñïåöіàëіçîâàíі ãîñïîäàðñòâà ç ðîçïëîäæóâàííÿ îâåöü ó ïåðåäãіðñüêèõ і 

ãіðñüêèõ ìіñöåâîñòÿõ і ó ñòåïîâèõ ðàéîíàõ. Òóò âіâ÷àðñòâî ìàє âîâíÿ-
íèé íàïðÿìîê âèðîùóâàííÿ, 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 áіîðåñóðñіâ, 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 ïðîäóê-
öіþ ïîíàä 100 íàéìåíóâàíü. Íàéáіëüøèìè ðèáîïðîìèñëîâèìè îá’єä-
íàííÿìè є, íàïðèêëàä, ×îðíîìîðñüêå іç öåíòðàìè â Îäåñі, Іçìàїëі, 
Âèëêîâîìó, Î÷àêîâі, Õåðñîíі, Ïіâíі÷íî-Àçîâñüêå (öåíòðè – Ìàðіóïîëü, 
Áåðäÿíñüê, Ãåíі÷åñüê). 

  Зональна спеціалізація сільського господарства України. 
Ó ìåæàõ ïðèðîäíèõ çîí âèäіëÿþòü çîíàëüíі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі 
êîìïëåêñè, ñïåöіàëіçàöіÿ ÿêèõ âèçíà÷àєòüñÿ çäåáіëüøîãî ïðèðîäíèìè 
óìîâàìè – êëіìàòè÷íèìè òà ґðóíòîâèìè. Çîíè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї 
ñïåöіàëіçàöії âêàçóþòü íà âèðîáíèöòâî òèõ ÷è іíøèõ âèäіâ ïåðåâàæíî 
òîâàðíîї ïðîäóêöії ðîñëèííèöòâà і òâàðèííèöòâà â ïåâíіé ïðèðîäíіé 
çîíі. Âèäіëÿþòü òðè çîíè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ñïåöіàëіçàöії – ìіøà-
íèõ 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 ðіçíîìàíіòíà. Öå ìîëî÷íî-ì’ÿñíå ñêîòàðñòâî, ëüîíàðñòâî, êàð-
òîïëÿðñòâî ç âèðîáíèöòâîì çåðíà. Íà îñíîâі ïåðåðîáêè ñіëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîї ñèðîâèíè òóò ñôîðìóâàëèñÿ òàêі ñïåöіàëіçîâàíі ÀÏÊ, ÿê 
ìîëîêîïðîìèñëîâèé, ì’ÿñîïðîìèñëîâèé, êàðòîïëåïðîäóêòîâèé, ëüîíî-
ïðîìèñëîâèé òà іí. Òóò âèðîáëÿþòü 95 % ëüîíó, 45 % êàðòîïëі, 20 % 
ìîëîêà і ì’ÿñà êðàїíè.

Íà ëіñîñòåïîâó çîíó ïðèïàäàє 37 % îðíèõ çåìåëü Óêðàїíè. Її ñïåöі-
àëіçàöіÿ – âèðîáíèöòâî öóêðîâèõ áóðÿêіâ, çåðíà, ñêîòàðñòâî і ñâèíàð-
ñòâî. Êðіì òîãî, ðîçâèíóòå ïòàõіâíèöòâî, âèðîáíèöòâî êàðòîïëі, îâî-
÷іâ, ñîíÿøíèêó, õìåëþ, ì’ÿòè. Íàéðîçâèíóòіøèì ÀÏÊ є áóðÿêîöóê-
ðîâèé, çåðíîïðîäóêòîâèé, 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 
ðàéîí çðîøóâàëüíîї ìåëіîðàöії. Äëÿ öієї çîíè õàðàêòåðíà âèñîêà ðî-
çîðàíіñòü çåìåëü – ïîíàä 80 %. Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî 
ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèðîùóâàííі çåðíîâèõ, ñîíÿøíèêó і íà ñêîòàðñòâі. 
Äîäàòêîâі ãàëóçі çîíè – öå âèíîãðàäàðñòâî, îâî÷іâíèöòâî, ñâèíàðñòâî, 
âіâ÷àðñòâî. Íàéáіëüø ðîçâèíåíі òàêі ñïåöіàëіçîâàíі ÀÏÊ: ì’ÿñîïðî-
ìèñëîâèé, ìîëîêîïðîìèñëîâèé, çåðíîïðîäóêòîâèé, îëіéíîæèðîïðîäóê-
òîâèé, ïëîäîîâî÷åêîíñåðâíèé. Òóò âèðîáëÿєòüñÿ 100 % ðèñó, 95 % – 
âèíîãðàäó, 80 % – ñîíÿøíèêó, 48 % – çåðíà, 70 % – âîâíè, 35 % – 
îâî÷іâ, 30 % – ìîëîêà і ì’ÿñà.
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 2Ãіðñüêі ðàéîíè Êàðïàò і Êðèìó ñïåöіàëіçóþòüñÿ ïåðåâàæíî íà òâà-

ðèííèöòâі, 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 
ïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ, ïîêëèêàíі çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè ìіñüêèõ æèòå-
ëіâ 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 ðîñ-
ëèííèöüêîї (ó òåïëèöÿõ, ïàðíèêàõ) і òâàðèííèöüêîї ïðîäóêöії.

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

В Україні значної популярності набуло виробництво органічної сільськогоспо-
дарської продукції, яка стала своєрідним трендом в Європі. У 2019 р. загальна 
площа сільськогосподарських земель з органічним статусом та перехідного 
періоду склала близько 468 тис. га (1,1 % від загальної площі земель сільсько-
господарського призначення України). При цьому нараховувалося 617 опера-
торів органічного ринку, з них 470 – сільськогосподарські виробники. Більшість 
українських органічних господарств розташовані в Київській, Одеській, Хер-
сонській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Житомирській 
областях.
Українську органічну продукцію купують переважно країни ЄС. У 2019 р. Укра-
їна посіла 2-ге місце зі 123 країн за обсягами експорту органічної продукції до 
ЄС. Найбільшими країнами-споживачами вітчизняної органічної продукції є 
Нідерланди, Німеччина, США, Швейцарія, Італія, Велика британія, Австрія, 
Польща, Чехія, Франція, Угорщина, Румунія, Бельгія, Болгарія, Литва, Канада 
та Данія. Основними експортними продуктами є зернові, олійні, ягоди, гриби, 
горіхи та фрукти.

Г О Л О В Н Е
  Найбільш продуктивними галузями тваринництва України є скотарство, сви-

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

ринництва.
  У межах природних зон виділяють зональні сільськогосподарські комплекси, 

спеціалізація яких визначається здебільшого природними умовами – кліматич-
ними 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. Здійсніть паралельний аналіз карти зон сільськогосподарської спеціалізації 

в атласі та органічної карти України (мал. 27, с. 71). Де і чому зосереджено 
найбільше органічних господарств? Яку, на вашу думку, продукцію сільського 
господарства вони виробляють?

В Україні значної популярності набуло виробництво органічної сільськогоспо-
дарської продукції, яка стала своєрідним трендом в Європі. У 2019 р. загальна 
площа сільськогосподарських земель з органічним статусом та перехідного 
періоду склала близько 468 тис. га (1,1 % від загальної площі земель сільсько-
господарського призначення України). При цьому нараховувалося 617 опера-
торів органічного ринку, з них 470 – сільськогосподарські виробники. Більшість 
українських органічних господарств розташовані в Київській, Одеській, Хер-
сонській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Житомирській 
областях.
Українську органічну продукцію купують переважно країни ЄС. У 2019 р. Укра-
їна посіла 2-ге місце зі 123 країн за обсягами експорту органічної продукції до 
ЄС. Найбільшими країнами-споживачами вітчизняної органічної продукції є 
Нідерланди, Німеччина, США, Швейцарія, Італія, Велика британія, Австрія, 
Польща, Чехія, Франція, Угорщина, Румунія, Бельгія, Болгарія, Литва, Канада 
та Данія. Основними експортними продуктами є зернові, олійні, ягоди, гриби, 
горіхи та фрукти.
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ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 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 
çåðíîâèõ êóëüòóð – ïøåíèöі, ðèñó, êóêóðóäçè, ÿ÷ìåíþ, âіâñà òà æèòà. 
Íà їõíі ïîñіâè ïðèïàäàє 1/2 ðіëëі ñâіòó, à â îêðåìèõ êðàїíàõ ùå áіëü-
øå (íàïðèêëàä, â ßïîíії 96 %). Çåðíî – îñíîâíèé ïðîäóêò õàð÷óâàííÿ, 
íàéâàæëèâіøà ÷àñòèíà êîðìіâ, à òàêîæ ñèðîâèíà äëÿ íèçêè ãàëóçåé 
ïðîìèñëîâîñòі. Ñó÷àñíå âèðîáíèöòâî çåðíà ó ñâіòі ñÿãàє ïîíàä 2 ìëðä ò 
íà ðіê, ïðè÷îìó 4/5 ïðèïàäàє íà ïøåíèöþ, ðèñ, êóêóðóäçó.

Ïøåíèöÿ – ëіäåð ñâіòîâîãî çåðíîâîäñòâà. Çàâäÿêè ñòâîðåííþ íîâèõ 
ñîðòіâ íèíі àðåàë її îáðîáëåííÿ îõîïëþє âñі êðàїíè ñâіòó. Ó 2019–
2020 ìàðêåòèíãîâîìó ðîöі íàéáіëüøі çáîðè ïøåíèöі çàôіêñîâàíî ó 
êðàїíàõ ЄÑ, Êèòàї, Іíäії, Ðîñії, ÑØÀ, Êàíàäі, Óêðàїíі, Ïàêèñòàíі, Àð-
ãåíòèíі, Òóðå÷÷èíі. Ñâіòîâèìè åêñïîðòåðàìè ïøåíèöі ó öüîìó æ ÌÐ 
áóëè: êðàїíè ЄÑ – 58, 4 ìëí ò, Ðîñіÿ – 58,2 ìëí ò; ÑØÀ – 26,5 ìëí ò; 
Êàíàäà – 25,5 ìëí ò; Óêðàїíà – 21 ìëí ò; Àðãåíòèíà – 15,6 ìëí ò; 
Àâñòðàëіÿ – 10,1 ìëí ò; Òóðå÷÷èíà – 6,9 ìëí ò; Êàçàõñòàí – 6,2 ìëí ò; 
Ìåêñèêà – 1,2 ìëí ò (ìàë. 28).

Ðèñ – äðóãà ïіñëÿ ïøåíèöі çà ìàñøòàáàìè âèðîùóâàííÿ êóëüòóðà 
ñâіòó, 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.

§ 15. ÑІËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ ÑÂІÒÓ

!!

58,2

25,5
26,5

10,1

21

16,2
15,6

6,9
Мексика –1,2

Мал. 28. Країни – світові лідери за експортом пшениці, 
млн т (2019–2020 рр.)
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 2Ïîïðè «ðîçñåëåííÿ» ðèñó ïî âñіõ êîíòèíåíòàõ, çîíè іíòåíñèâíîãî 

éîãî âèðîùóâàííÿ ñêîíöåíòðîâàíі ïåðåâàæíî ó êðàїíàõ Ïіâäåííîї, 
Ñõіäíîї і Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії. 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 іìïîð-
òóþòü ðèñ ó íåâåëèêіé êіëüêîñòі, òîðãіâëÿ ðèñîì іäå ïåðåâàæíî ìіæ 
êðàїíàìè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Ç ðîçâèíåíèõ êðàїí ðèñîì òîðãóþòü ïåðå-
âàæíî ÑØÀ, ßïîíіÿ, Іòàëіÿ òà Àâñòðàëіÿ.

Êóêóðóäçà – îñíîâíà êîðìîâà êóëüòóðà äëÿ òâàðèííèöòâà і ïòàõіâ-
íèöòâà, îñîáëèâî ó ÑØÀ і Çàõіäíіé Єâðîïі. Â Àçії, Àôðèöі, Ëàòèíñüêіé 
Àìåðèöі, Ïіâäåííіé Єâðîïі âîíà, ãîëîâíèì ÷èíîì, ïðîäîâîëü÷à êóëü-
òóðà, àëå âîíà òàêîæ âàæëèâà і ÿê òåõíі÷íà êóëüòóðà. Ïîõîäèòü êóêó-
ðóäçà ç Ìåêñèêè, çâіäêè ïіñëÿ âіäêðèòòÿ Íîâîãî Ñâіòó áóëà çàâåçåíà â 
іíøі ðåãіîíè ñâіòó. Íàéáіëüøèé ó ñâіòі òàê çâàíèé êóêóðóäçÿíèé ïîÿñ 
ðîçìіùåíèé ó ÑØÀ. Äî ÒÎÏ-5 íàéáіëüøèõ âèðîáíèêіâ êóêóðóäçè ó 
2019 ðîöі óâіéøëè: ÑØÀ (347 òèñ. òîíí іç ñåðåäíüîþ âðîæàéíіñòþ 
10,5 ò/ãà), Êèòàé (254 òèñ. òîíí, 6,2 ò/ãà), Áðàçèëіÿ (101 òèñ. òîíí, 
5,6 ò/ãà), êðàїíè ЄÑ (64,56 òèñ. ò, 7,5 ò/ãà); Àðãåíòèíà (50 òèñ. ò, 
8,2 ò/ãà). Îñíîâíі åêñïîðòåðè êóêóðóäçè – ÑØÀ, Êàíàäà, Àâñòðàëіÿ, 
Áðàçèëіÿ, Àðãåíòèíà.

Êðіì çåðíîâèõ, äæåðåëîì ïðîäîâîëüñòâà є òàêîæ îëіéíі, áóëüáîïëіä-
íі, öóêðîíîñíі, òîíіçóþ÷і, îâî÷åâі, ïëîäîâі êóëüòóðè. Ç îëіéíèõ êóëü-
òóð ó ñâіòîâîìó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі âèäіëÿєòüñÿ âèðîáíèöòâî ñîї, 
àðàõіñó, ñîíÿøíèêó, ðіïàêó, êóíæóòó, ãіð÷èöі, îëèâîê, îëії ç îëіéíîї 
ïàëüìè. Íèíі 2/3 ñïîæèâàíèõ æèðіâ ìàþòü ðîñëèííå ïîõîäæåííÿ. Ãî-
ëîâíèìè їõ åêñïîðòåðàìè 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 ðîçâèâà-
þòüñÿ, – çðîñòàííÿì ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ, âіäíîñíîþ äåøåâèçíîþ 
ïðîäóêòіâ. Íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè îëіéíèõ є ÑØÀ, Іíäіÿ, Êèòàé.

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

СВІТОВІ ЛІДЕРИ

Побутує думка, що кавовий пояс Землі частково або повністю охоплює тери-
торії понад 80 країн. Але є країни, які вирощують каву у промислових масш-
табах і в яких кава є однією з найбільших складових ВВП. Таких країн 
відносно не багато. Це, зокрема: Бразилія – головний постачальник кави на 
світовому ринку. Нині Бразилія виготовляє третину всієї кави світу. Колум-
бія – друга за обсягом вирощування кави країна регіону. Саме тут розміщу-
ється так званий кавовий трикутник. Кавові дерева ростуть на схилах 
гірських хребтів Анд на висоті 1500–1800 м над рівнем моря. Клімат Колумбії 
ідеальний для вирощування найкращих сортів кави, яка без перебільшення 
є візитівкою цієї латиноамериканської країни. Тут виготовляють близько 
15 % кави світу. Сукупна площа кавових плантацій сягає 4,5 млн га. Каву 
вирощують близько у 300 тисячах фермерських господарств. Колумбійська 
кава відома своєю насиченістю та винятковим ароматом.

Побутує думка, що кавовий пояс Землі частково або повністю охоплює тери-
торії понад 80 країн. Але є країни, які вирощують каву у промислових масш-
табах і в яких кава є однією з найбільших складових ВВП. Таких країн 
відносно не багато. Це, зокрема: Бразилія – головний постачальник кави на 
світовому ринку. Нині Бразилія виготовляє третину всієї кави світу. Колум-
бія – друга за обсягом вирощування кави країна регіону. Саме тут розміщу-
ється так званий кавовий трикутник. Кавові дерева ростуть на схилах 
гірських хребтів Анд на висоті 1500–1800 м над рівнем моря. Клімат Колумбії 
ідеальний для вирощування найкращих сортів кави, яка без перебільшення 
є візитівкою цієї латиноамериканської країни. Тут виготовляють близько 
15 % кави світу. Сукупна площа кавових плантацій сягає 4,5 млн га. Каву 
вирощують близько у 300 тисячах фермерських господарств. Колумбійська 
кава відома своєю насиченістю та винятковим ароматом.
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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 áà-
ãàòüîõ êðàїí. Íàéáіëüøі âèðîáíèêè ôðóêòіâ – öå Êèòàé, Іíäіÿ, Áðàçè-
ëіÿ, ÑØÀ, Іòàëіÿ. Çі çðîñòàííÿì ðîëі îâî÷іâ і ôðóêòіâ ó õàð÷óâàííі 
(îñîá ëèâî â ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ) çáіëüøóþòüñÿ îáñÿãè їõíüîãî âèðîá-
íèöòâà òà іìïîðòó.

Ç íåïðîäîâîëü÷èõ êóëüòóð íàéáіëüøå çíà÷åííÿ ó ñâіòîâîìó ñіëü-
ñüêîìó ãîñïîäàðñòâі ìàþòü âîëîêíèñòі êóëüòóðè і âèðîáíèöòâî íàòó-
ðàëüíîãî êàó ÷óêó.

Îñíîâíîþ âîëîêíèñòîþ êóëüòóðîþ є áàâîâíèê, ó âèðîùóâàííі ÿêî-
ãî ëіäèðóþòü êðàїíè Àçії, çà íèìè éäóòü êðàїíè Àìåðèêè і Àôðèêè. 
Іíøі âîëîêíèñòі êóëüòóðè – ëüîí і äæóò – ìàþòü íåâåëèêі ïëîùі ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü. Ìàéæå 3/4 ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà ëüîíó ïðè-
ïàäàє 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 – Ìà-
ëàéçіÿ, Òàїëàíä, Іíäî íåçіÿ) (ìàë. 29).

Шрі-Ланка

Індія

Китай

Таїланд

млн тонн

млн тонн

млн тонн

млн тонн
млн тонн

млн тонн
млн тонн

млн тонн

В’єтнам

Малайзія
Індонезія

УСЬОГО

Мал. 29. Найбільші світові виробники каучуку (млн т)

  Виробництво продукції тваринництва. Òâàðèííèöòâî ðîçâèâà-
єòüñÿ â óñіõ ðåãіîíàõ ñâіòó і є âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ñâіòîâîãî ñіëüñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà (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 ïîñóøëè-
âèì і ñóõèì êëіìàòîì, íàïðèêëàä, â Іíäії, Ïàêèñòàíі, Àðãåíòèíі òîùî. 
Â åêîíîìі÷íî-ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ Єâðîïè і Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè â óìî-
âàõ áіëüø âîëîãîãî êëіìàòó (ëіñîâà і ëіñîñòåïîâà ïðèðîäíі çîíè) ðîç-
âîäÿòü 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 Àâñòðàëії. Íàéáіëüøå 
ïîãîëіâ’ÿ õóäîáè â Іíäії, Áðàçèëії, Êèòàї, ÑØÀ, Àðãåíòèíі.
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(ïîíàä 800 ìëí ãîëіâ), îñêіëüêè éîãî ðîçâèòîê ìîæëèâèé óñþäè ïðè 
âèêîðèñòàííі ÿê åêñòåíñèâíî-ïàñîâèùíîãî óòðèìàííÿ õóäîáè, òàê і 
öіëîðі÷íîãî ñòіéëîâîãî íà ïðèâіçíèõ êîðìàõ і âіäõîäàõ õàð÷îâîї ïðî-
ìèñëîâîñòі. Çíà÷íå ïîãîëіâ’ÿ ñâèíåé ó Êèòàї (ïîíàä 50 % ñâіòîâîãî 
âèðîáíèöòâà), 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 
òâàðèííèöòâà, ùî ðîçâèíåíà ïîâñþäè. Öå çóìîâëåíî çáіëüøåííÿì ïî-
ïèòó íà ïðîäóêöіþ ïòàõіâíèöòâà. Çíà÷íèõ óñïіõіâ äîñÿãëî ñïåöіàëіçî-
âàíå іíòåíñèâíå ïòàõіâíèöòâî ì’ÿñíîãî і ÿє÷íîãî íàïðÿìêіâ, ÿêå çàáåç-
ïå÷óє âíóò ðіøíі ïîòðåáè áàãàòüîõ êðàїí ñâіòó òà ïîñòà÷àє ïðîäóêöіþ 
íà åêñïîðò. 

Âіâ÷àðñòâî ïîøèðåíå â óñіõ ðåãіîíàõ ñâіòó, ïðîòå ïåðåâàæàє â íà-
ïіâïóñòåëüíèõ і ïóñòåëüíèõ çîíàõ. Íàéáіëüøå ïîãîëіâ’ÿ îâåöü â Àâ-
ñòðàëії, Íîâіé Çåëàíäії, Ïіâäåííіé Àôðèöі, Àðãåíòèíі, Іíäії. Âіâ÷àð-
ñòâî 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. 
Ðèáàëüñüêèé ôëîò і ñïåöіàëüíі ïîðòè ç ïіäïðèєìñòâàìè ç ãëèáîêîї ïå-
ðåðîáêè ìîðåïðîäóêòіâ çàáåçïå÷óþòü íåîáõіäíèé ðіâåíü їõ ñïîæèâàí-
íÿ. Íèíі ïðîâіäíîþ àêâàòîðієþ ðèáíîãî ïðîìèñëó є Òèõèé îêåàí, à 
êðàїíè öüîãî áàñåéíó 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 
ãîñïîäàðñòâà ÷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 

За картою атласу «Світове сільське господарство» ви значте країни і 
регіони світу, де розвивається високотоварне тваринництво.

  Найбільші країни – виробники та експортери сільськогоспо-
дарської продукції. Íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè ñіëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîї ïðîäóêöії є íàéáіëüøі çà ðîçìіðàìè і ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ êðà-
їíè. Öå, çîêðåìà, Êèòàé, Іíäіÿ, ÑØÀ, Êàíàäà, Áðàçèëіÿ. Íåçâà æàþ÷è 
íà çíà÷íå ñïîæèâàííÿ ïðîäóêöії ðîñëèííèöòâà і òâàðèííèöòâà âñåðåäè-
íі êðàїíè, çíà÷íó ÷àñòêó öі êðàїíè ïîñòà÷àþòü íà ñâіòîâèé ðèíîê . 

Íàéâèùèì ðіâíåì ðîç âèòêó ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà âèðіçíÿþòüñÿ 
Êèòàé, Іíäіÿ, ÑØÀ, Іíäîíåçіÿ, Áðàçèëіÿ, Íіãåðіÿ, Ïàêèñòàí, Òóðå÷÷è-
íà, Àðãåíòèíà, ßïîíіÿ òà іí. (ìàë. 30). 

Êèòàé íàéáіëüøèé íå òіëüêè âèðîáíèê, à é åêñïîðòåð ñіëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîї ïðîäóêöії, çîêðåìà çåðíîâèõ êóëüòóð. Êðàїíà ïîñòà÷àє íà 
ñâіòîâèé ðèíîê ðèñ òà іíøó ïðîäóêöіþ ðîñëèííèöòâà.

Іíäіÿ åêñïîðòóє ðіçíîìàíіòíó ïðîäóêöіþ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 
ïåðåâàæíî  ó êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Ïåðåâàæàþ÷îþ åêñïîðòíîþ 
êóëüòóðîþ є öóê ðîâà òðîñòèíà.

За картою атласу «Світове сільське господарство» ви значте країни і 
регіони світу, де розвивається високотоварне тваринництво.
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Мал. 30. Країни світу – лідери з виробництва і експорту 
окремих видів сільськогосподарської продукції

Íàéáіëüøèìè ñòàòòÿìè åêñïîðòó ÑØÀ є êóêóðóäçà, à òàêîæ ïðî-
äóêöіÿ òâàðèííèöòâà. 

Іíäîíåçіÿ є íàéáіëüøèì åêñïîðòåðîì íàòóðàëüíîãî êàó÷óêó, êàâè, 
ñïåöіé, êàêàî òà іíøîї ïðîäóêöії ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. 

Áðàçèëіÿ äîáðå âіäîìà ÿê ëіäåð ç âèðîáíèöòâà öóêðîâîї òðîñòèíè, 
êàâè, ñîї, êóðÿòèíè.

Íіãåðіÿ âіäðіçíÿєòüñÿ çíà÷íèìè åêñïîðòíèìè îáñÿãàìè ôðóêòіâ, áî-
áіâ і ãîðіõіâ, à òàêîæ íàòóðàëüíîãî êàó÷óêó.

Ïàêèñòàí, ó ÿêîìó áіëüøіñòü åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ çàé-
íÿòà â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, ïîñòà÷àє ïøåíèöþ і áàâîâíèê. 

Òóðå÷÷èíà є ëіäåðîì ç âèðîáíèöòâà і åêñïîðòó íàéðіçíîìàíіòíіøîї 
ïðîäóêöії ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ñåðåä ÿêîї íàñàìïåðåä іíæèð, 
òþòþí , ëèìîíè, ôіñòàøêè, ëіñîâі ãîðіõè, ïîìіäîðè, êàâóíè òà іí. 

Îñíîâíèìè òîâàðàìè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî åêñïîðòó Àðãåíòèíè є 
ïðîäóêöіÿ òâàðèííèöòâà, à òàêîæ ïøåíèöÿ, ñîÿ, êóêóðóäçà. 

ßïîíіÿ є îäíèì ç íàéáіëüøèõ âèðîáíèêіâ і åêñïîðòåðіâ ðèáè і ìîðå-
ïðîäóêòіâ. 

Г О Л О В Н Е
  Основою світового рослинництва є вирощування зернових культур.
  З непродовольчих культур найбільше значення у світовому сільському госпо-

дарстві мають волокнисті культури і виробництво натурального каучуку.
  Серед галузей тваринництва найбільш поширене у світі скотарство.
  Напрямком тваринництва, що розвивається найбільш динамічно, є птахівни-

цтво.
  Країни з найбільшим обсягом виробництва та експорту сільськогосподарської 

продукції – це Китай, Індія, США, Індонезія, Бразилія, Нігерія, Пакистан, Туреч-
чина, 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?
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 23. Чому зростають обсяги виробництва овочів і фруктів?

4. Поясніть, чому роль Тихого океану в рибному світовому госпо-
дарстві зростає.

5. Використовуючи офіційний сайт Продовольчої і сільсько-
господарської організації ООН ФАО, знайдіть актуальну 
інфор мацію про тенденції розвитку світового сільського гос-
подарства.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності
Сільське господарство
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ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВОТема

  розділити 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.

§ 16. ËІÑÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ 

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 У яких географічних поясах є лісові природні зони?
 Що таке лісистість?

  Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Ó çåìåëüíî-
ìó ôîíäі ñâіòó íà ëіñè ïðèïàäàє 40,3 ìëí êì2 ïëîùі ñóõîäîëó, àáî 
27 %. Ëіñîâі ðåñóðñè ìàþòü íàäçâè÷àéíî âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ åêîíî-
ìіêè áóäü-ÿêîї êðàїíè, îñêіëüêè âîíè є ñèðîâèíîþ äëÿ ðіçíèõ ïðîìèñ-
ëîâèõ âèðîáíèöòâ, à òàêîæ âèêîíóþòü ðåêðåàöіéíó, çàõèñíó òà åêîëî-
ãі÷íó ôóíêöії.

Ëіñè íà çåìíіé êóëі çîñåðåäæåíі ó äâîõ ïîÿñàõ – ïіâíі÷íîìó і ïіâ-
äåííîìó. Ïіâíі÷íèé ïîÿñ ðîçòàøîâàíèé ïåðåâàæíî â ïîìіðíîìó ãåî-
ãðàôі÷íîìó ïîÿñі Ïіâíі÷íîї ïіâêóëі і ïðåäñòàâëåíèé õâîéíèìè, ìіøà-
íèìè é øèðîêîëèñòèìè ëіñàìè. Ïіâäåííèé ïîÿñ îõîïëþє ëіñè åêâàòî-
ðіàëüíîãî і òðîïі÷íîãî ãåîãðàôі÷íèõ ïîÿñіâ. 

Âàæëèâèìè ïîêàçíèêàìè îöіíêè ëіñîâèõ ðåñóðñіâ є ëіñèñòіñòü òåðè-
òîðії, ëіñîçàáåçïå÷åíіñòü, çàïàñè äåðåâèíè. Ëіñèñòіñòü óêàçóє íà ñòó-
ïіíü ïîêðèòòÿ òåðèòîðії ëіñîì. Âîíà îá÷èñëþєòüñÿ ÿê âіäíîøåííÿ ïëîùі 
ëіñіâ äî óñієї ïëîùі êðàїíè ÷è ðåãіîíó. Ëіñîçàáåçïå÷åíіñòü – öå ïîêàç-
íèê ïëîùі  ëіñó íà äóøó íàñåëåííÿ. Çàïàñè äåðåâèíè, ùî âèêîðèñòîâó-
єòüñÿ â ìåáëåâîìó, ëіñîõіìі÷íîìó, áóäіâåëüíîìó òà іíøèõ ïðîìèñëîâèõ 
âèðîáíèöòâàõ, íå îäíàêîâі â ëіñàõ ïіâíі÷íîãî і ïіâäåííîãî ïîÿñіâ. Íàé-
áіëüøі çàïàñè äåðåâèíè ïіâíі÷íîãî ëіñîâîãî ïîÿñó çîñåðå äæåíі ó ÑØÀ, 
Êàíàäі, Ðîñії, à ïіâäåííîãî – ó Áðàçèëії, Іíäîíåçії, Âåíåñóåëі, Êîíãî. 

Íà îäíîãî æèòåëÿ Çåìëі ïåðåñі÷íî ïðèïàäàє 0,6 ãà ëіñó. Â îêðåìèõ 
êðàїíàõ öåé ïîêàçíèê âèùèé çà ñåðåäíіé, à â іíøèõ – íàáàãàòî íèæ-
÷èé. Òàê, ëіñîçàáåçïå÷åíіñòü ó Ðåñïóáëіöі Êîíãî – 20 ãà íà îäíó îñîáó, 
ó Øâåöії – 3, Áðàçèëії – 2,7, à â Êèòàї òà Іíäії – 0,1 і 0,8 ãà/îñîáó 
âіäïîâіäíî.

Êðàїíè, áàãàòі íà ëіñîâі ðåñóðñè, ðîçâèâàþòü ëіñîâå ãîñïîäàðñòâî. 
Öå ñôåðà åêîíîìіêè, ùî âèðîùóє, âèâ÷àє, âåäå îáëіê і âіäòâîðåííÿ, 

§ 16. ËІÑÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ 

!!
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Çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè Ïðîäîâîëü÷îї і ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї îð-
ãàíіçàöії ÎÎÍ – FAO, ñåðåäíє çðîñòàííÿ ñâіòîâèõ îáñÿãіâ çàãîòіâëі 
äåðå âèíè çà ïåðіîä ç 1961 ïî 2018 ðð. ñòàíîâèëî ïåðåñі÷íî 0,8 % íà ðіê. 
Ó 2018 ð. íàéáіëüøі îáñÿãè äåðåâèíè çàãîòîâëåíî ó ÑØÀ (439 ìëí ì3 – 
11,3 % âіä çàãàëüíîñâіòîâîї çàãîòîâêè), Іíäії (354 ìëí ì3 – 9,1 %), 
Êèòàї (329 ìëí ì3 – 8,5 %), Áðàçèëії (257 ìëí ì3 – 6,6 %), і Ðîñії (236 
ìëí ì3 – 6,1 %).

  Лісове господарство в Україні. Ëіñè Óêðàїíè çà ñâîїì ïðèçíà-
÷åííÿì і ðîçòàøóâàííÿì âèêîíóþòü ïåðåâàæíî âîäîîõîðîííі, ñàíіòàð-
íî-ãіãієíі÷íі, îçäîðîâ÷і ôóíêöії і çàáåçïå÷óþòü ïîòðåáè ïðîìèñëîâîñòі 
â ëіñîâèõ ðåñóðñàõ. Îñîáëèâîñòі ëіñîâèõ ðåñóðñіâ і ëіñîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Óêðàїíè òàêі:

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

âіäðіçíÿþòüñÿ ùîäî ëіñîðîñëèííèõ óìîâ і ìåòîäіâ âåäåííÿ ëіñî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà;

–  âèñîêèé âіäñîòîê (16,8 %) çàïîâіäíèõ ëіñіâ і âèñîêà ÷àñòêà (äî 
50 %) ëіñіâ ç ðåæèìîì îáìåæåíîãî âèêîðèñòàííÿ;

–  çíà÷íі ëіñîâі ìàñèâè ðîçòàøîâàíі â çîíі ðàäіîàêòèâíîãî çàáðóä-
íåííÿ;

–  ìàéæå ïîëîâèíà ëіñіâ Óêðàїíè øòó÷íî ñòâîðåíі é ïîòðåáóþòü ïî-
ñèëåíîãî äîãëÿäó;

–  äëÿ âåäåííÿ ëіñîâîãî ãîñïîäàðñòâà ëіñè íàäàíі â ïîñòіéíå êîðèñ-
òóâàííÿ ïіäïðèєìñòâàì, óñòàíîâàì і îðãàíіçàöіÿì êіëüêîõ äåñÿò-
êіâ ìіíіñòåðñòâ і âіäîìñòâ.

Çàãàëüíà ïëîùà ëіñîâîãî ôîíäó Óêðàїíè ñòàíîâèòü 10,4 ìëí ãà, ç 
ÿêèõ óêðèòèõ ëіñîâîþ ðîñëèííіñòþ 9,6 ìëí ãà. Ëіñèñòіñòü òåðèòîðії 
êðàїíè ñòàíîâèòü 15,9 %. Óêðàїíà âõîäèòü äî 10 êðàїí Єâðîïè çà ïëî-
ùåþ ëіñіâ òà çàïàñàìè äåðåâèíè. 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 ïðè-
ðîäîîõîðîííîãî, 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 Óêðàї-
íè, äå ãîëîâíîþ óìîâîþ ðîçâèòêó ëіñîçàãîòіâëі є íå íàÿâíіñòü ëіñó 
âçàãàëі, à íàÿâíіñòü åêñïëóàòàöіéíèõ ëіñіâ, äå ìîæëèâå ïðîâåäåííÿ 
ðóáîê і çàãîòіâëÿ äіëîâîї äåðåâèíè.

Ëіñîïèëüíå âèðîáíèöòâî çîñåðåäæåíî â òàêèõ öåíòðàõ, ÿê ×åðíіâ-
öі, Âèãîäà, Íàäâіðíà (Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà îáëàñòü), Ðàõіâ (Çàêàðïàòñüêà 
îáëàñòü), Ñêîëå, Ñòðèé (Ëüâіâñüêà îáëàñòü), Êîâåëü (Âîëèíñüêà îá-
ëàñòü), Êîðîñòåíü, Ìàëèí (Æèòîìèðñüêà îáëàñòü).

Ïðіîðèòåòàìè â ðîáîòі ëіñîâîãî ãîñïîäàðñòâà íà íàéáëèæ÷ó ïåðñïåê-
òèâó є: ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ åêîëîãі÷íîї áåçïåêè êðàїíè âíàñëіäîê çáіëü-
øåííÿ ïëîùі ëіñіâ øëÿõîì ëіñîâіäíîâëåííÿ і ëіñîðîçâåäåííÿ (ìàë.  31); 
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âåäåííÿ ëіñîâîãî ãîñïîäàðñòâà íà çàñàäàõ íåâè ñ íàæëèâîãî ëіñîêîðèñòó-
âàííÿ; çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ëіñіâ âіä ïîæå æ; çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè 
ëіñіâ âіä íåçàêîííèõ ðóáîê; îõîðîíà і âіäòâîðåííÿ ìèñëèâñüêèõ òâà-
ðèí; ðîçâèòîê ëіñîâîї іíôðàñòðóêòóðè, áóäіâíèöòâî ëіñîâèõ äîðіã; ïіä-
âèùåííÿ ðіâíÿ åêîëîãі÷íîї êóëüòóðè íàñå ëåííÿ â ëіñàõ. Çàçíà÷åíі 
ïðіîðèòåòíі íàïðÿìêè ñòàëè îñíîâîþ Íàöіîíàëüíîї ëіñîâîї ñòðàòåãії, 
ðîçðîáëåíîї Äåðæëіñàãåíòñòâîì Óêðàїíè (ìàë. 32). 

Íà îñíîâі іíòåãðàöії ëіñîâîãî ãîñïîäàðñòâà і ïðîìèñëîâîñòі, çîêðåìà 
õіìі÷íîї, â Óêðàїíі ôóíêöіîíóє ëіñîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ (ËÏÊ), ùî 
çäіéñíþє çàãîòіâëþ, îáðîáêó é ïåðåðîáêó äåðåâèíè. Ïіäïðèєìñòâà ËÏÊ 
âèðîá ëÿþòü òèñÿ÷і ðіçíîìàíіòíèõ âèäіâ ïðîäóêöії.

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

За даними міжнародної некомерційної неурядової організації «Лісова опі-
кунська рада» (Forest Stewardship Council, FSC), в Україні станом на 1 січня 
2020 р. сертифіковано 4,36 млн га лісів. Лісова сертифікація – це оцінка відпо-
відності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним 
вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого роз-
витку. Наразі така сертифікація діє у 84 країнах світу. Сертифікацію здійснено 
у 16 областях України, найбільше площ лісів сертифіковано в Житомирській, 
Закарпатській, Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях. 

За даними міжнародної некомерційної неурядової організації «Лісова опі-
кунська рада» (Forest Stewardship Council, FSC), в Україні станом на 1 січня 
2020 р. сертифіковано 4,36 млн га лісів. Лісова сертифікація – це оцінка відпо-
відності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним 
вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого роз-
витку. Наразі така сертифікація діє у 84 країнах світу. Сертифікацію здійснено 
у 16 областях України, найбільше площ лісів сертифіковано в Житомирській, 
Закарпатській, Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях. 

  СТЕП 
відтворено 2 тис. га 
створено 834,1 га 
нових лісів

Відтворено (висадка + сприяння природному понов-
ленню) 32,3 тис. га лісів Висаджено 125 млн дерев

ПОЛІССЯ 
відтворено 15, 3 тис. га 
створено 128,6 га 
нових лісів

КАРПАТСЬКИЙ 
РЕГІОН
відтворено 6, 3 тис. га 
створено 2,8 га нових лісів

ЛІСОСТЕП
відтворено 8,2 тис. га 
створено 467,6 га 
нових лісів

Мал. 31. Відновлення і створення лісів в Україні, 2020 р. 
(за даними  Державного агентства лісових ресурсів)
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Г О Л О В Н Е
  Ліси на земній кулі зосереджені у двох поясах – північному і південному.
  Лісистість указує на ступінь покриття території лісом, а лісозабезпеченість – на 

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

відтворення, охорону і захист лісів, а також регулює їхнє раціональне викорис-
тання.

  До п’ятірки найбільших країн – заготівельників деревини входять Індія, США, 
Китай, Бразилія і Росія.

  Основними лісозаготівельними районами України є Українські Карпати, По-
лісся.

  Пріоритетами в роботі лісового господарства України є розробка і реалізація 
Національної 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 

ділової деревини в різних регіонах України. 

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності
Лісове господарство

Мал. 32. Основні пріоритети державної лісової стратегії
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  розрізняти різні види мінеральних ресурсів;
  знати найбільші басейни та 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 сиро-

вини;
  оцінювати місце України на світових ринках мінеральної сировини.

§ 17. ÌІÍÅÐÀËÜÍІ ÐÅÑÓÐÑÈ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Що називають корисними копалинами?
 Чим різняться між собою рудні і нерудні корисні копали?

  Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. 
Ñëîâî «ðåñóðñ» îçíà÷àє çàïàñ, òîáòî òå, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî â 
ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíîþ. Ìіíåðàëüíі ðåñóðñè – öå ñóêóï-
íіñòü çàïàñіâ êîðèñíèõ êîïàëèí ìіíåðàëüíîãî ïîõîäæåííÿ. Çàëåæíî 
âіä âèêîðèñòàííÿ, ðîçðіçíÿþòü ãîðþ÷і, ìåòàëîâìіñíі і íåìåòàëîâìіñíі 
ìіíåðàëüíі ðåñóðñè (ìàë. 33).

Ãîðþ÷і (ïàëèâíі, åíåðãåòè÷íі) êîðèñíі êîïàëèíè âèêîðèñòîâóþòü 
ÿê ïàëèâî äëÿ âèðîáëåííÿ åíåðãії. Äî ãàçîïîäіáíèõ ïàëèâíèõ êîïàëèí 
íàëåæèòü ïðèðîäíèé ãàç, äî ðіäêèõ – íàôòà, à äî òâåðäèõ – âóãіëëÿ, 
ãîðþ÷і ñëàíöі і òîðô. Áëèçüêî 88 % åíåðãії, íåîáõіäíîї äëÿ ëþäñòâà, 
çàáåçïå÷óþòü íàôòà, âóãіëëÿ òà ïðèðîäíèé ãàç.

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

Горючі 
(паливні)

Газоподібні
Рідкі
Тверді

Металовмісні 
(рудні)

Руди чорних металів
Руди кольорових металів
Руди рідкісних металів та 
рідкісноземельні
Руди благородних металів

Неметаловмісні 
(нерудні)

Гірничохімічні
Гірничотехнічні
Для металургії
Для будівництва
Коштовне та колекційне каміння

Мал. 33. Класифікація мінеральних ресурсів за використанням 
(за національним класифікатором України)

§ 17. ÌІÍÅÐÀËÜÍІ ÐÅÑÓÐÑÈ

!!

ДОБУВНА 
ПРОМИСЛОВІСТЬТема
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ìåòàëіâ. Öå ïðèðîäíі ìіíåðàëüíі óòâîðåííÿ ç âìіñòîì ìåòàëó â òàêèõ 
êіëüêîñòÿõ, ïðè ÿêèõ éîãî åêîíîìі÷íî âèãіäíî âèäîáóâàòè. Òàêі êîðèñ-
íі êîïàëèíè çàçâè÷àé ïîäіëÿþòü íà ðóäè ÷îðíèõ, êîëüîðîâèõ, à òàêîæ 
ðіäêіñíèõ (ðіäêіñíîçåìåëüíèõ) òà áëàãîðîäíèõ (äîðîãîöіííèõ) ìåòàëіâ. 
Ðóäè ÷îðíèõ ìåòàëіâ – öå çàëіçíà, ìàðãàíöåâà і õðîìîâà ðóäà. Ãðóïà 
ðóä êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ øèðøà і ïðåäñòàâëåíà àëþìіíієâèìè, âîëü-
ôðàìîâèìè, êîáàëüòîâèìè, ìàãíієâèìè, ìіäíèìè, íіêåëåâèìè, îëîâ’ÿ-
íèìè, ðòóòíèìè, òèòàíîâèìè, ïîëіìåòàëі÷íèìè òà іíøèìè ðóäàìè. 
Ðóäè ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ òà ðіäêіñíîçåìåëüíі ìіñòÿòü âàíàäіé, áåðèëіé, 
іòðіé, ëіòіé, íіîáіé, ñêàíäіé, ñòðîíöіé, òàíòàë, öèðêîíіé òîùî. Áëàãî-
ðîäíі ìåòàëè – öå çîëîòà, ñðіáëî, ïëàòèíà òà іí.

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Назва «рідкісноземельні елементи» склалася історично через те, що у 
XIX ст. вони вважалися малопоширеними (що насправді не так), звідси 
«рідкісні». А «землі» – це старовинна назва важкорозчинних оксидів, 
харак терних для цих елементів. У вільному вигляді рідкісноземельні еле-
менти є типовими металами.

Íåìåòàëîâìіñíі (íåðóäíі) êîðèñíі êîïàëèíè âèêîðèñòîâóþòü ó 
ðіçíèõ âèðîáíèöòâàõ. Ç ãіðíè÷îõіìі÷íèõ êîðèñíèõ êîïàëèí âèãîòîâëÿ-
þòü äîáðèâà і ìіíåðàëüíі ôàðáè, ÿêі øèðîêî çàñòîñîâóþòü ó õіìі÷íіé 
òà õàð÷îâіé ïðîìèñëîâîñòі. Ãіðíè÷îòåõíі÷íі êîðèñíі êîïàëèíè òàêîæ є 
äæåðåëîì ðіçíîìàíіòíîї ñèðîâèíè – åëåêòðî- òà ðàäіîòåõíі÷íîї, îïòè÷-
íîї, ôàðôîðîâîї, ôàÿíñîâîї òîùî. Íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè є ìàòåðі-
àëîì, íåîáõіäíèì äëÿ îòðèìàííÿ ìåòàëóðãіéíîї ïðîäóêöії. Êðіì òîãî, 
íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè âèêîðèñòîâóþòü ÿê áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè, à 
òàêîæ ÿê êîøòîâíå òà êîëåêöіéíå êàìіííÿ (àëìàç, áóðøòèí, òîïàç, 
îïàë, áіðþçà, ñåðäîëіê òà іí.).

  Запаси мінеральних ресурсів. Çàïàñè ðіçíèõ âèäіâ ìіíåðàëüíèõ 
ðåñóðñіâ íåîäíàêîâі і ïîøèðåíі íåðіâíîìіðíî. 

Îñíîâíі çàïàñè íàôòè – ïîíàä 46 % ñâіòîâîãî îáñÿ-
ãó – çîñåðåäæåíі íà Áëèçüêîìó Ñõîäі (ìàë. 34), äå áåç-
ïåðå÷íèì ëіäåðîì є Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ. Ïðîòå âîíà ïî-
ñòóïàєòüñÿ Âåíåñóåëі, íàôòîâèì çàïàñàì ÿêîї ñåðåä 
êðàїí íåìàє êîíêóðåíòіâ (äèâ. Äîäàòîê 2 çà QR-êîäîì). 

Îñíîâíі îáñÿãè ïðèðîäíîãî ãàçó (38 %) çàëÿãàþòü 
òàêîæ íà Áëèçüêîìó Ñõîäі (ìàë. 35). Ïðîâіäíå ìіñöå â 
öüîìó ðåãіîíі íàëåæèòü Іðàíó. Íàéáàãàòøîþ íà öåé ðå-
ñóðñ êðàїíîþ є Ðîñіÿ (äèâ. Äîäàòîê 3 çà QR-êîäîì). 
Ó Єâðîïі ïîìіòíå ìіñöå ïîñіäàє Óêðàїíà, ÿêà âîëîäіє 
ìàéæå òðåòèíîþ ðåãіîíàëüíèõ çàïàñіâ ïðèðîäíîãî ãàçó 
(1,1 òðëí ì3).

Ìàéæå 43 % çàãàëüíîñâіòîâèõ çàïàñіâ âóãіëëÿ ìіñ-
òÿòü íàäðà Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîãî ðåãіîíó, ïåðåäó-
ñіì â Àâñòðàëії (ìàë. 36) (äèâ. Äîäàòîê 4 çà QR-êîäîì). 
Íàòîìіñòü ñåðåä êðàїí íàéáіëüøèìè çàïàñàìè âóãіëëÿ 
âîëîäіє ÑØÀ. Óêðàїíà òàê ñàìî íàëåæèòü äî îäíієї ç 
ïðîâіäíèõ êðàїí ñâіòó çà çàïàñàìè âóãіëëÿ – 34,4 ìëðä 

Назва «рідкісноземельні елементи» склалася історично через те, що у 
XIX ст. вони вважалися малопоширеними (що насправді не так), звідси 
«рідкісні». А «землі» – це старовинна назва важкорозчинних оксидів, 
харак терних для цих елементів. У вільному вигляді рідкісноземельні еле-
менти є типовими металами.
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òîðôó.
Ñâіä÷åííÿì íåðіâíîìіðíîãî ðîçïîäіëó ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ є і ïî-

êëàäè ðóäíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí. Íàéáіëüøèìè çàïàñàìè òàêèõ êîðèñ-
íèõ êîïàëèí âîëîäіþòü êðàїíè, ùî ðîçòàøîâàíі íà ðіçíèõ êîíòèíåíòàõ 
(ìàë. 37), ñåðåä ÿêèõ Àâñòðàëіÿ, ÏÀÐ, Ãâіíåÿ, Êèòàé, ×іëі òîùî. 

Çàóâàæèìî, ùî Óêðàїíà òàêîæ ïîñіäàє îäíå ç ïðîâіäíèõ ó ñâіòі 
ìіñöü çà çàïàñàìè çàëіçíèõ і ìàðãàíöåâèõ ðóä, іëüìåíіòіâ, à òàêîæ ìàє 
îäíі ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі ðîäîâèùà ðòóòі.
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Близький Схід 

Південна і Центральна Америка

Північна Америка 

СНД 

Африка 

Азійсько-Тихоокеанський регіон

Європа

Світ 244,6 млрд т

Мал. 34. Доведені запаси нафти (млрд т)Рисунок 1 Доведені запаси природного газу (трлн м^3)

 

 

Світ 198,8 трлн м3

75,6

64,2

17,7

15,014,88,03,4

Близький Схід 

СНД

Азійсько-Тихоокеанський регіон 

Північна Америка 

Африка

Південна і Центральна Америка

Європа

Мал. 35. Доведені запаси природного газу (трлн м3)

456813

257330

190655

14837
13689

135109
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Світ 1069636 млн т
Азійсько-Тихоокеанський регіон

Північна Америка

СНД

Африка

Південна і Центральна Америка

Європа  

Близький Схід

Мал. 36. Доведені запаси кам’яного вугілля (млн т)
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 2Êðàїíè ðіçíÿòüñÿ і çà çàïàñàìè íåðóä-

íèõ êîðèñíèõ êîïàëèí. Òàê, Êàíàäà íàé-
áàãàòøà íà êàëіéíі ñîëі. Ìàðîêêî âèçíà-
íî íàéáàãàòøîþ çà çàïàñàìè ôîñôàòіâ. 
Íàéáіëüøі ïîêëàäè àëìàçіâ óòâîðèëèñÿ â 
Ðîñії. 

Â Óêðàїíі ïðàêòè÷íî íåîáìåæåíі ïî-
êëàäè ïіñêіâ àáî ãëèí. Ðîäîâèùà îçîêåðè-
òó – îäíі ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі. Óêðàїíà 
òàêîæ ïîñіäàє îäíå ç ïðîâіäíèõ ìіñöü çà 
çàïàñàìè îáëèöþâàëüíîãî êàìåíþ (ãðàíі-
òіâ, ëàáðàäîðèòіâ òîùî) òà áóðøòèíó.

  Ресурсозабезпеченість мінеральними ресурсами. Çàïàñè 
ðåñóðñіâ âèðàõîâóþòü íå ëèøå â îäèíèöÿõ âèìіðþâàííÿ – òîíàõ, êóáî-
ìåòðàõ òà іí. Âîíè âèçíà÷àþòüñÿ і ÷åðåç êіëüêіñòü ðîêіâ, óïðîäîâæ 
ÿêèõ äàíîãî ðåñóðñó âèñòà÷èòü äëÿ âèðîáíèöòâà åíåðãії íà ñó÷àñíîìó 
êіëüêіñíîìó ðіâíі. Íàïðèêëàä, âóãіëëÿ ëþäñòâó âèñòà÷èòü ïðèáëèçíî 
íà 400 ðîêіâ, íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó – íà 40–50. 

Ïîêàçíèê ðåñóðñîçàáåçïå÷åíîñòі çàëåæèòü òàêîæ і âіä òåìïіâ âèêî-
ðèñòàííÿ ïàëèâíèõ ðåñóðñіâ, ÿêі íå çàëèøàþòüñÿ ñòàëèìè. Çà ïðîãíî-
çàìè, äî 2035 ð. áóäå çáåðіãàòèñÿ âèÿâëåíà ùå â 1960-òі ðîêè òåíäåí-
öіÿ – ñïîæèâàííÿ íàôòè é âóãіëëÿ ó ñâіòі çàãàëîì çíèæóâàòèìåòüñÿ, 
òîäі ÿê ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó çðîñòàòèìå. Ñåðåä ïðè÷èí òàêîї 
òåíäåíöії, çîêðåìà, ïðàãíåííÿ âèêîðèñòîâóâàòè áіëüø åêîëîãі÷íі âèäè 
ïàëèâà. Ç îãëÿäó íà öå, ïåðñïåêòèâíèìè є íåâèêîïíå ïàëèâî (íàïðè-
êëàä, áіîïàëèâî) òà íåòðàäèöіéíі äæåðåëà åíåðãії – ãåîòåðìàëüíîї, ñî-
íÿ÷íîї, âіòðîâîї, åíåðãії ïðèëèâіâ òîùî. Їõíÿ ÷àñòêà â çàãàëüíîñâіòîâèõ 
îáñÿãàõ ïåðâèííîї åíåðãії çðîñòå äî 9 % ó 2035 ð.

Îòæå, ðåñóðñîçàáåçïå÷åíіñòü – öå ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ çàïàñàìè 
ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і îáñÿãîì їõíüîãî âèäîáóòêó. Âîíà îá÷èñëþєòüñÿ 
àáî êіëüêіñòþ ðîêіâ, íà ÿêі âèñòà÷èòü öèõ ðåñóðñіâ, àáî їõíіìè çàïàñà-
ìè ç ðîçðàõóíêó íà äóøó íàñåëåííÿ. 

Ресурсозабезпеченість =
запаси

видобуток

Ресурсозабезпеченість =
запаси

кількість населення

Г О Л О В Н Е
  Мінеральні ресурси – це сукупність запасів корисних копалин мінерального по-

ходження.
  Мінеральні ресурси включають у себе горючі, металовмісні і неметаловмісні 

корисні копалини
  Запаси різних видів мінеральних ресурсів неоднакові та поширені нерівномір-

но в окремих регіонах світу і країнах 
  Ресурсозабезпеченість – це співвідношення між запасами природних ресурсів 

і об’ємом їхнього видобутку.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Що є мінеральними ресурсами і як їх розрізняють за використанням?

Країни-лідери
за запасами
руд металів

Мал. 37. Країни-лідери 
за запасами руд металів
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 2 2. Визначте регіони, що мають найбільші запаси паливних ресурсів.

3. Наведіть приклади країн, багатих на рудні корисні копалини.
4. Поясніть, від чого залежить ресурсозабезпеченість країн мінеральними ре-

сурсами.
5. Обчисліть ресурсозабезпеченість України вугіллям сорту антрацит, якщо його 

щорічні обсяги видобутку становлять близько 20 млн т.

§ 18. ÂÈÄÎÁÓÂÀÍÍß 
ÏÀËÈÂÍÈÕ ÌІÍÅÐÀËÜÍÈÕ ÐÅÑÓÐÑІÂ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Що називають паливними корисними копалинами?
 Чим зумовлена різноманітність паливних корисних копалин?

  Найбільші у світі басейни нафти і природного газу. Ïîêëàäè 
íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó çàçâè÷àé êðèþòüñÿ â îñàäîâîìó ÷îõëі ïëàò-
ôîðì (òàê çâàíèõ ïëèò), à òàêîæ â îñàäîâèõ òà âóëêàíі÷íèõ âіäêëàäàõ 
îáëàñòåé ñêëàä÷àñòîñòі. Òåêòîíі÷íі çàïàäèíè, ñêëàäåíі îñàäîâèìè ïî-
ðîäàìè, óòâîðåííÿ ÿêèõ ñóïðîâîäæóâàëîñÿ íàêîïè÷åííÿì і çáåðåæåí-
íÿì ó ïîêëàäàõ âóãëåâîäíіâ, íàçèâàþòü íàôòîãàçîíîñíèìè áàñåéíàìè. 
Ïîäåêóäè òàêі áàñåéíè ÷àñòêîâî âêðèòі ìîðñüêèìè âîäàìè, òîæ äåÿêі 
ðîäîâèùà íèíі є ïî ñóòі ìîðñüêèìè. Òàê, âñåñâіòíüî âіäîìèé áàñåéí 
Ïåðñüêîї çàòîêè ïðèóðî÷åíèé äî çàïîâíåíîї îñàäîâèìè ïîðîäàìè òåê-
òîíі÷íîї çàïàäèíè íà ñòèêó Àðàâіéñüêîї ïëàòôîðìè і Àëüïіéñüêî-Ãіìà-
ëàéñüêîї îáëàñòі ñêëàä÷àñòîñòі.

СВІТОВІ ЛІДЕРИ

Аль-Гавар, що в Саудівській Аравії, – найбільше розроблене родовище 
нафти у світі. Його розміри становлять 280 км на 30 км. За деякими під-
рахунками запаси нафти тут становлять 96 млрд тон. Понад 50 % всього 
ресурсу у країні добувається з його надр. Експерти вважають, що запаси 
Гавара вичерпалися наполовину і якщо видобуток продовжиться такими 
самими об’ємами, то ресурсу родовища вистачить до кінця поточного сто-
річчя.

Ó áàãàòîêіëîìåòðîâèõ îñàäîâèõ òîâùàõ Çàõіäíîñèáіðñüêîї ïëèòè 
óòâîðèëèñÿ âіäîìі íàôòîãàçîâі ðîäîâèùà Çàõіäíîñèáіðñüêîãî áàñåéíó.

Áàñåéí Ìåêñèêàíñüêîї çàòîêè ðîçòàøîâóєòüñÿ â ìåæàõ çàïàäèíè 
ìîëîäîї ïëàòôîðìè, ÷àñòèíà ÿêîї çàéíÿòà âîäàìè Ìåêñèêàíñüêîї çà-
òîêè. Òàê ñàìî â ìåæàõ çàïàäèíè ìîëîäîї ïëàòôîðìè óòâîðèëîñÿ і 
íàéáіëüøèé ó ÑØÀ Òåõàñüêèé áàñåéí. À äî ïðîãèíó äàâíüîї Ïіâíі÷íî-
àìåðèêàíñüêîї ïëàòôîðìè ïðèóðî÷åíèé Çàõіäíîêàíàäñüêèé áàñåéí.

Â îñàäîâèõ âіäêëàäàõ ïëèòè Àôðèêàíñüêîї ïëàòôîðìè óòâîðèâñÿ 
Ñàõàð ñüêèé áàñåéí. Çàâäÿêè îñàäîâèì âіäêëàäàì òåêòîíі÷íèõ çàïàäèí, 
÷àñòèíà ÿêèõ íà äíі Ãâіíåéñüêîї çàòîêè áіëÿ çàõіäíèõ áåðåãіâ Àôðèêè, 
ñôîðìóâàâñÿ áàñåéí Ãâіíåéñüêîї çàòîêè. Ìîðñüêèìè âîäàìè çàéíÿòà 
é ïëèòà Єâðîïåéñüêîї ïëàòôîðìè â ðàéîíі Ïіâíі÷íîãî òà Áàëòіéñüêîãî 
ìîðіâ, äå óòâîðèâñÿ Ïіâíі÷íîìîðñüêèé áàñåéí. Ó Ïіâäåííî-Ñõіäíіé Àçії 
íà øåëüôі îñòðîâіâ Іíäîíåçії âіäîìèé Çîíäñüêèé áàñåéí íàôòè і ãàçó. 

щорічні обсяги видобутку становлять близько 20 млн т.

§ 18. ÂÈÄÎÁÓÂÀÍÍß 

Аль-Гавар, що в Саудівській Аравії, – найбільше розроблене родовище 
нафти у світі. Його розміри становлять 280 км на 30 км. За деякими під-
рахунками запаси нафти тут становлять 96 млрд тон. Понад 50 % всього 
ресурсу у країні добувається з його надр. Експерти вважають, що запаси 
Гавара вичерпалися наполовину і якщо видобуток продовжиться такими 
самими об’ємами, то ресурсу родовища вистачить до кінця поточного сто-
річчя.
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 2  Найбільші у світі басейни та райони вугілля  òàêîæ ïðèóðî÷å-

íі äî òîâùі îñàäîâèõ ïîðіä ó ïðîãèíàõ òà çàïàäèíàõ çåìíîї êîðè. Ëàí-
öþæîê âóãіëüíèõ áàñåéíіâ, ùî ïðîñòÿãàєòüñÿ óçäîâæ ïіâíі÷íîãî êðàþ 
ìîëîäîї Єâðîïåéñüêîї ïëàòôîðìè (ïëèòè) óòâîðþє ñâîєðіäíó «âóãіëüíó 
âіñü Єâðîïè» – âіä ðîäîâèù Âåëèêà Áðèòàíії äî Äîíåöüêîãî áàñåéíó 
âêëþ÷íî. Äî íåї, çîêðåìà, íàëåæèòü і Âåðõíüîñіëåçüêèé áàñåéí, ùî 
ðîçòàøîâàíèé ïåðåâàæíî íà òåðèòîðії Ïîëüùі, à òàêîæ â ×åõії. 

Äî ïðîãèíó äàâíüîї Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ïëàòôîðìè ïðèóðî÷åíèé 
Ëüâіâñüêî-Âîëèíñüêèé áàñåéí, ùî íà òåðèòîðії Óêðàїíè. Ó âіäêëàäàõ 
îñàäîâèõ ïîðіä äàâíіõ Êèòàéñüêîї òà Іíäîñòàíñüêîї ïëàòôîðì ðîçòàøî-
âàíі ðîäîâèùà âóãіëëÿ Ïіâíі÷íî-Ñõіäíîãî áàñåéíó Êèòàþ òà Ñõіäíîãî 
áàñåéíó Іíäії.

Ç îñàäîâèìè âіäêëàäàìè îáëàñòåé ñêëàä÷àñòîñòі ïîâ’ÿçàíі Êàðàãàí-
äèíñüêèé áàñåéí, ùî â Êàçàõñòàíі, і Êóçíåöüêèé áàñåéí â Ðîñії. Òàê 
ñàìî, îñàäîâèì âіäêëàäàì îáëàñòі ñêëàä÷àñòі çîáîâ’ÿçàíі ñâîїì óòâî-
ðåííÿì Àïïàëàöüêèé áàñåéí ó ÑØÀ òà Ïіâäåííî-Ñõіäíèé áàñåéí â 
Àâñòðàëії.

  Видобування нафти і природного газу. Âèäîáóòîê ïàëèâíèõ 
êîðèñíèõ êîïàëèí çáіãàєòüñÿ ç їõíіì ðîçòàøóâàííÿì. Ïðîòå îêðåìі 
êðàїíè ïðàãíóòü «çàêîíñåðâóâàòè» («ïðèòðèìóâàòè») ñâîї ðåñóðñè, âè-
êîðèñòîâóþ÷è ïåðñïåêòèâíі ðîäîâèùà çà êîðäîíîì. 

Íàôòà, ÿê і ðàíіøå, çàëèøàєòüñÿ îñíîâíèì âèäîì ïàëèâíèõ ðåñóð-
ñіâ. Íà íåї ïðèïàäàє 33 % ñâіòîâîãî ñïîæèâàííÿ åíåðãії. 

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Найвідоміши світовими сортами нафти вважаються американський WTI 
та європейський Brent. Сорт WTI (West Texas Intermediate) з Техасу – стан-
дарт для усієї Америки. Ця нафта добре підходить для виробництва бен-
зину, але обсяги її видобутку становлять лише близько 1 % від загально-
світового.
Сорт Brent названо ім’ям однойменного родовища в Північному морі. 
Саму ж назву утворено за першими літерами п’яти покладів. Така нафта 
дуже близька за властивостями до WTI і є еталоном для визначення вар-
тості переважної більшості нафти у світі.

Çàãàëîì ó ñâіòі çà ðіê âèäîáóâàєòüñÿ áëèçüêî 4,4 ìëðä ò íàôòè. Ç íèõ 
ìàéæå 42 % âèäîáóâàþòü ó ÑØÀ, Ðîñії і Ñàóäіâñüêіé Àðàâії (ìàë. 38).
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Світ    4484,5 млн т

Мал. 38. Видобуток нафти (млн т) 

Ó 2020 ð. ÷åðåç ñòðèìóâàííÿ ðîçïîâñþäæåííÿ Covid-19 òà ïðîáëåìè 
ñâіòîâîї åêîíîìіêè âіäáóëîñÿ íàéáіëüøå çà âñþ іñòîðіþ ïàäіííÿ ïîïèòó 

Найвідоміши світовими сортами нафти вважаються американський WTI 
та європейський Brent. Сорт WTI (West Texas Intermediate) з Техасу – стан-
дарт для усієї Америки. Ця нафта добре підходить для виробництва бен-
зину, але обсяги її видобутку становлять лише близько 1 % від загально-
світового.
Сорт Brent названо ім’ям однойменного родовища в Північному морі. 
Саму ж назву утворено за першими літерами п’яти покладів. Така нафта 
дуже близька за властивостями до WTI і є еталоном для визначення вар-
тості переважної більшості нафти у світі.
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 2 íà íàôòó. Öå çóìîâèëî ïîìіòíå çíèæåííÿ її âèäîáóòêó â äåÿêèõ ïðî-

âіäíèõ êðàїíàõ ñâіòó – â Іðàíі, Âåíåñóåëі, Ñàóäіâñüêіé Àðàâії, Ìåêñèöі 
òà Íîðâåãії. 

Çíà÷íå çíèæåííÿ ïîïèòó íà íàôòó òà її âèäîáóòêó ñïðè÷èíèëî ïî-
ìіòíå ïàäіííÿ òîðãіâëі íàôòîþ. Ðіçêå ïàäіííÿ åêñïîðòó (ïîñòà÷àííÿ/
ïðîäàæó äî іíøèõ êðàїí) âіäáóëîñÿ, çîêðåìà, íà Áëèçüêîìó Ñõîäі, ùî 
є íàéáіëüøèì ó ñâіòі åêñïîðòåðîì íàôòè ñåðåä ðåãіîíіâ ñâіòó. Іñòîðè÷-
íî Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ î÷îëþâàëà ñâіòîâèé ðåéòèíã êðàїí ñâіòó ùîäî 
åêñïîðòó íàôòè, àëå ç 2019 ð. îñíîâíèì ïîñòà÷àëüíèêîì, çíà÷íîþ ìі-
ðîþ çàâäÿêè âèäîáóòêó ñëàíöåâîї íàôòè, ñòàëè ÑØÀ (20 % ñâіòîâîãî 
åêñïîðòó). Íà Ñàóäіâñüêó Àðàâіþ ïðèïàäàє 12 % ñâіòîâîãî åêñïîðòó, à 
Ðîñіÿ çàáåçïå÷óє 11 % åêñïîðòó íàôòè ó ñâіòі. 

Ïåðåëіê êðàїí – іìïîðòåðіâ íàôòè (ââîçÿòü/êóïóþòü її ç іíøèõ 
êðàїí ) âèãëÿäàє äåùî іíàêøå – ÑØÀ, 
Êèòàé, Іíäіÿ (ìàë. 39). 

Íà ïðèðîäíèé ãàç ïðèïàäàє 24 % 
ñâіòîâîãî ñïîæèâàííÿ ïåðâèííîї 
åíåðãії. Ïîïèò íà ïðèðîäíèé ãàç ó 
ñâіòі îñòàííіì ÷àñîì òàêîæ çíèæóâàâ-
ñÿ. Ïðè÷èíîþ ñòàëà íå ëèøå ïàíäå-
ìіÿ, àëå é іñòîðè÷íî íèçüêі òåìïåðà-
òóðè â ïіâíі÷íіé ïіâêóëі íà ïî÷àòêó 
2020 ð. (ìàë. 40).

Північна 
Америка СНД Близький 

Схід 

Азійсько-
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Світ   3989,3 млд м3

Видобуток газу

    

Мал. 40. Видобуток природного газу (млрд м3) 

Çàãàëîì ðі÷íèé âèäîáóòîê ïðèðîä-
íîãî ãàçó ó ñâіòі ñòàíîâèòü áëèçüêî 4 
òðëí ì3. Íàéáіëüøå ãàçó âèäîáóâàþòü 
ÑØÀ. Âіä íèõ ïîìіòíî âіäñòàє Ðîñіÿ, 
ÿêà â ñâîþ ÷åðãó âèïåðåäæàє çà âèäî-
áóòêîì ãàçó Іðàí, ÿêèé ïîñіäàє òðåòє 
ìіñöå ó ñâіòі. Ïåðåëіê êðàїí, ùî åêñ-
ïîðòóþòü òà іìïîðòóþòü ïðèðîäíèé 
ãàç íå ñïіâïàäàє (ìàë. 41). Íàéáіëüø 
åêñïîðòåðè öå Êàòàð, ÑØÀ, Ðîñіÿ. 

Іìïîðò çäіéñíþþòü Íіìå÷÷èíà, Êèòàé, ßïîíіÿ.

  Основні та перспективні райони видобування нафти і при-
родного газу в Україні. Ó 2019 ð. â Óêðàїíі áóëî âèäîáóòî 1,7 ìëí ò 
íàôòè і ïîíàä 20 ìëðä ì3 ïðèðîäíîãî ãàçó. Îäíàê öüîãî íå äîñòàòíüî, 
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Мал. 39. Країни експортери 
і імпортери нафти 

Експорт Імпорт

Експорт Імпорт

Мал. 41. Країни – експортери 
і імпортери природного газу 
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 2ïîòðåáè åêîíîìіêè Óêðàїíè çàáåçïå÷åíі âëàñíîþ íàôòîþ ëèøå íà 

65 %, à ïðèðîäíèì ãàçîì – íà 70 %. 
Áіëüøіñòü âóãëåâîäíіâ âèäîáóâàєòüñÿ ç ðîäîâèù Ñõіäíîãî íàôòîãà-

çîíîñíîãî ðàéîíó (69 % íàôòè òà 93 % ãàçó), à òàêîæ Çàõіäíîãî ðàéî-
íó. Ïðîòå â Óêðàїíі є ïåðñïåêòèâíі äіëÿíêè, ÿêі äîâãèé ÷àñ íå ðîçðîá-
ëÿëèñÿ ÷åðåç ñêëàäíіñòü ïðèðîäíèõ óìîâ âèäîáóòêó. Òàêèìè є, çîêðå-
ìà, ãëèáèííі ïîêëàäè âóãëåâîäíіâ ïіä âåëèêèìè äіþ÷èìè ðîäîâèùàìè, 
ïîêëàäè â ùіëüíèõ ïîðîäàõ, äіëÿíêè â àêâàòîðії ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî 
ìîðіâ, à òàêîæ âåëèêі íåâèâ÷åíі äіëÿíêè íà ñóõîäîëі. Ñâіä÷åííÿì äî-
öіëüíîñòі òàêèõ ïîøóêіâ є òîé ôàêò, ùî ëèøå ó 2019 ð. â Óêðàїíі áóëî 
âіäêðèòî 10 íîâèõ ðîäîâèù âóãëåâîäíіâ.

Äëÿ ïîêðèòòÿ íåñòà÷і íàôòè Óêðàїíà іìïîðòóє її, ïåðåäóñіì ç Àçåðáàé-
äæàíó, ÑØÀ òà Ëіâії. Ùîäî ãàçó, òî Óêðàїíà іìïîðòóє ïàëèâî ëèøå âіä 
єâðîïåéñüêèõ ïîñòà÷àëüíèêіâ – Ñëîâà÷÷èíè, Óãîðùèíè, Ïîëüùі òà іí.

  Видобування вугілля. Öåé âèä ïàëèâà çà çíà÷èìіñòþ ïîñòóïàєòüñÿ  
ëèøå íàôòі. ×àñòêà âóãіëëÿ ó ñâіòîâîìó ñïîæèâàííі åíåðãії íèíі ñòà-
íîâèòü 27 %. Îäíàê ñïîæèâàííÿ âóãіëëÿ ó ñâіòі ïîñòóïîâî çíèæóєòüñÿ 
і ãëîáàëüíèé âèäîáóòîê ïàäàє. Êðàїíàìè, ùî íàéáіëüøå âèäîáóâàþòü 
âóãіëëÿ íèíі є Êèòàé, ÑØÀ і Àâñòðàëіÿ (ìàë. 42). 

Видобуток вугілля
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Мал. 42. Видобуток вугілля (ексаджоулі (одиниці енергії)) 

Îêðåìі ç íèõ є òàêîæ і âіäîìèìè 
åêñïîðòåðàìè àáî іìïîðòåðàìè öüîãî 
ïàëèâà (ìàë. 43).

Íàéáіëüøèìè ó ñâіòі êðàїíàìè-
åêñïîðòåðàìè âóãіëëÿ є Àâñòðàëіÿ, 
Іíäîíåçіÿ, Ðîñіÿ. Íàéáіëüøå іìïîðòó-
þòü Êèòàé, Іíäіÿ òà ßïîíіÿ.

  Основні й перспективні райо-
ни видобування кам’яного вугіл-
ля в Україні. Ïîïðè çíà÷íі çàïàñè âóãіëëÿ â Óêðàїíі, ðі÷íі îáñÿãè 
âèäîáóâàííÿ çìåíøóþòüñÿ. Íèíі êðàїíà çàáåçïå÷óє ñåáå ëèøå íà 55 %, 
âèäîáóâàþ÷è áëèçüêî 29 ìëí ò öüîãî ïàëèâà.

Äîíåöüêèé áàñåéí є îñíîâíèì ó âóãіëüíіé ïðîìèñëîâîñòі Óêðàїíè. 
Îäíàê ç 2014 ðîêó âіäáóëîñÿ ðіçêå ïàäіííÿ âèäîáóòêó óêðàїíñüêîãî 
âóãіëëÿ. Àäæå ÷èìàëî îñíîâíèõ öåíòðіâ âèäîáóòêó áàñåéíó îïèíèëèñÿ 
íà òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîðіÿõ Äîíåöüêîї òà Ëóãàíñüêîї îáëàñ-
òåé. Óêðàїíà çìóøåíà іìïîðòóâàòè âóãіëëÿ.

Експорт Імпорт

Експорт Імпорт

Мал. 43. Країни – експортери 
і імпортери вугілля 



90

Р
О

З
Д

ІЛ
 2 НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 

Добути викопне паливо на Донбасі непросто. Адже поклади вугілля тут 
характеризуються більш складними гірничо-геологічними умовами роз-
робки, ніж у сусідніх країнах. Шари вугілля в Україні малопотужні, знач-
но обводнені й насичені небезпечним для життя шахтарів газом, крім 
того, залягають на значній глибині. Як наслідок, Україна значно посту-
пається більшості провідних вуглевидобувних країн світу за економіч-
ними показниками вуглевидобувного виробництва. 
Зважаючи на це, є прихильники і прихильниці закриття більшості збит-
кових шахт. Проте таку думку поділяють не всі фахівці, наполягаючи на 
необхідності модернізації та відродженні вуглевидобування в Україні.

Г О Л О В Н Е
  Паливні корисні копалини зосереджені здебільшого в осадовому чохлі плат-

форм, а також в осадових та вулканічних відкладах областей складчастості.
  Видобуток паливних корисних копалин загалом збігається з їхнім розташу-

ванням.
  Найбільше нафти і природного газу видобувають у США.
  Найбільше вугілля видобуває Китай і США.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 

1. Назвіть і укажіть на карті найбільші басейни нафти і природного газу.
2. Наведіть приклади найбільших країн-експортерів нафти, природного газу, 

кам’яного вугілля.
3. Які країни світу імпортують нафту, природний газ, кам’яне вугілля?
4. Поясніть закономірності поширення родовищ і басейнів корисних копалин.
5. Доведіть на конкретних прикладах, що видобуток паливних корисних копалин 

збігається з їхнім розташуванням.

Позначення на контурній карті найбільших ба-
сейнів видобування кам’яного вугілля, нафти і 
природного газу. 
Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіться 
за QR-кодом.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти 
і природного газу на шельфі Чорного та Азовського 
морів.
Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіться за 
QR-кодом.

Добути викопне паливо на Донбасі непросто. Адже поклади вугілля тут 
характеризуються більш складними гірничо-геологічними умовами роз-
робки, ніж у сусідніх країнах. Шари вугілля в Україні малопотужні, знач-
но обводнені й насичені небезпечним для життя шахтарів газом, крім 
того, залягають на значній глибині. Як наслідок, Україна значно посту-
пається більшості провідних вуглевидобувних країн світу за економіч-
ними показниками вуглевидобувного виробництва. 
Зважаючи на це, є прихильники і прихильниці закриття більшості збит-
кових шахт. Проте таку думку поділяють не всі фахівці, наполягаючи на 
необхідності модернізації та відродженні вуглевидобування в Україні.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
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 2§ 19. ÂÈÄÎÁÓÂÀÍÍß ÌÅÒÀËІ×ÍÈÕ ÐÓÄ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Що називають рудними корисними копалинами?
 У яких районах України зосереджені рудні корисні копалини?

  Основні закономірності розміщення родовищ металічних 
руд. Ðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè, ùî óòâîðþþòüñÿ â ðåçóëüòàòі îñòèãàííÿ 
ìàãìè ó òðіùèíàõ çåìíîї êîðè, ïðèóðî÷åíі äî ìàãìàòè÷íèõ і ìåòàìîð-
ôі÷íèõ ãіðñüêèõ ïîðіä. Òàêі ïîðîäè ïîøèðåíі â ðàéîíàõ âèõîäó ôóíäà-
ìåíòó ïëàòôîðì (ó êðèñòàëі÷íèõ ùèòàõ), à òàêîæ â ãîðàõ çі ñëіäàìè 
âóëêàíі÷íèõ ïðîöåñіâ. 

Îäíі ç íàéáàãàòøèõ ðóäíèõ ðàéîíіâ ñâіòó – Êàíàäñüêèé ùèò Ïіâ-
íі÷íîàìåðèêàíñüêîї ïëàòôîðìè (ÑØÀ, Êàíàäà) і Áðàçèëüñüêèé ùèò 
Ïіâäåííîàìåðèêàíñüêîї ïëàòôîðìè (Áðàçèëіÿ), à òàêîæ Êèòàéñüêà 
(Êèòàé) òà Іíäîñòàíñüêà (Іíäіÿ) ïëàòôîðìè. Ó âіäêëàäàõ öèõ òåêòîíі÷-
íèõ ñòðóêòóð çîñåðåäæåíі âåëèêі çàïàñè ÿê ÷îðíèõ, òàê і êîëüîðîâèõ 
ìåòàëіâ. 

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

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

Íà êðàéíüîìó ñõîäі Єâðàçії, äå â ìåçîçîї òåêòîíі÷íі ðóõè ñóïðîâî-
äæóâàëèñÿ âóëêàíіçìîì і ïîòóæíèìè âèëèâàìè ëàâ, óòâîðèëàñÿ íèçêà 
ðîäîâèù, âіäîìà ÿê «âîëüôðàìîâî-îëîâ’ÿíèé ïîÿñ» Àçії. Âіí ïðîñòÿãà-
єòüñÿ âçäîâæ óçáåðåææÿ Òèõîãî îêåàíó ÷åðåç ïіâäåíü Êèòàþ, Ì’ÿíìó 
Òàїëàíä, Ìàëàéçіþ òà Іíäîíåçіþ. Ñàìå òóò çîñåðåäæåíі ñâіòîâі çàïàñè 
îëîâà і âîëüôðàìó. 

Ç äàâíіì âóëêàíіçìîì ïîâ’ÿçàíî, çîêðåìà, óòâîðåííÿ áàãàòèõ ïîêëà-
äіâ êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ â Àíäàõ. Óçäîâæ òèõîîêåàíñüêîãî óçáåðåææÿ â 
ìàãìàòè÷íèõ і ìåòàìîðôі÷íèõ ïîðîäàõ íà òåðèòîðії çäåáіëüøîãî Êîëóì-
áії і Ïåðó ïðîñòÿãàєòüñÿ «îëîâ’ÿíèé ïîÿñ». «Ìіäíèé ïîÿñ» Àíä ïðåä-
ñòàâëåíèé áàãàòèìè ïîêëàäàìè ìіäі íà òåðèòîðії ïåðåäóñіì ×èëі і Ïåðó.

Â Óêðàїíі ç ìåòàìîðôіçîâàíèìè äàâíіìè ïîðîäàìè ïîâ’ÿçàíі âåëèêі 
ïîêëàäè çàëіçíèõ ðóä (Êðèâîðіçüêèé áàñåéí, Êðåìåí÷óöüêèé і Áіëî-
çåðñüêèé ðàéîí), íіêåëþ (Ïîáóçüêà і Äíіïðîâñüêà ãðóïà ðîäîâèù), òè-
òàíó (Іðøàíñüêå ðîäîâèùå). Ç ÿâèùàìè âóëêàíіçìó і âèêèäàìè ãàðÿ÷îї 
âîäè òðіùèíàìè çåìíèõ íàäð ïî’âÿçàíі ñâèíöåâî-öèíêîâі ðóäè Çàêàð-
ïàòòÿ, Ïåðåäêàðïàòòÿ òà Äîíáàñó. Â îñàäîâèõ âіäêëàäàõ ïðîãèíó Óêðà-
їíñüêîãî ùèòà (Ïðè÷îðíîìîðñüêîї çàïàäèíè) óòâîðèëèñÿ ïîêëàäè Ïðè-
äíіïðîâñüêîãî ìàðãàíöåâîãî áàñåéíó – îäíîãî ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі 
(Íіêîïîëüñüêå, Ôåäîðіâñüêå і Âåëèêî Òîêìàöüêå ðîäîâèùà). 

  Видобування руд чорних металів. Çà ìàñøòàáàìè âèäîáóòêó 
ïåðøå ìіñöå íàëåæèòü ðóäàì ÷îðíèõ ìåòàëіâ. Çàëіçíі ðóäè, ÿêі âèäî-

§ 19. ÂÈÄÎÁÓÂÀÍÍß ÌÅÒÀËІ×ÍÈÕ ÐÓÄ
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 2 áóâàëè ùå ó 6 òèñÿ÷îëіòòі äî í. å., є íèíі îñíîâíîþ ñèðîâèíîþ äëÿ âè-

ïëàâêè ñòàëі, ÷àâóíó òà âèðîáíèöòâà ïðîêàòó. Ïîíàä òðåòèíó çàãàëüíî-
ñâіòîâîãî âèäîáóòêó ïðèïàäàє íà Àâñòðàëіþ (ìàë. 44, Äîäàòîê 5 çà QR-
êîäîì). Óê ðàїíà ïîñіäàє 7-ìå ìіñöå ó ñâіòі ç âèäîáóòêó çàëіçíèõ ðóä 
(62 ìëí ò). Ãîëîâ íèì ãіðíè÷îâèäîáóâíèì öåíòðîì êðàїíè 
є Êðèâîðіçüêèé áàñåéí (ïåðåäóñіì Ñêåëåâàòñüêî-Ìàãíå-
òèòîâå òà Іíãóëåöüêå ðîäîâèùà).

Ìàðãàíöåâі ðóäè, ÿêі ïîñòà÷àþòü äóæå âàæëèâèé 
êîìïîíåíò ïіäâèùåííÿ ÿêîñòі ìåòàëåâèõ ñïëàâіâ, ïîøè-
ðåíі íà âñіõ êîíòèíåíòàõ. Âèäîáóòîê ìàðãàíöåâèõ ðóä 
çäіéñíþєòüñÿ çäåáіëüøîãî âіäêðèòèì ñïîñîáîì. Íàé-
áіëüøå ìàðãàíöåâîї ðóäè âèäîáóâàє íàéáàãàòøà íà öåé 
ðåñóðñ êðàїíà – Ïіâäåííà àôðèêàíñüêà Ðåñïóáëіêà 
(ìàë. 45, Äîäàòîê 6 çà QR-êîäîì). Óê ðàїíà çà âèäî-
áóòêîì öієї ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè ïîñіäàє 8-ìå ìіñöå ó 
ñâіòі. Îñíîâíèì ðîäîâèùåì, ùî ðîçðîáëÿєòüñÿ, є Íіêî-
ïîëüñüêå.
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Світ 18,5 тис т

Видобуток марганцевої руди

Видобуток хромової руди

Видобуток бокситів

Світ 40 млн т

Світ 371 тис т

Мал. 45. Лідери з видобутку 
марганцевої руди (тис. т) 
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Світ 8,2 млн т

Видобуток залізної руди (млн т) 

Видобуток мідної руди (млн т) 

Світ

Світ

2 400 млн т

20,0 млн т

Мал. 44. Лідери з видобутку 
залізної руди (млн т)

Õðîìîâі ðóäè є äæåðåëîì õðîìó, ÿêèé ùå 2 òèñ. 
ðîêіâ òîìó êèòàéöі âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ ïîêðèòòÿ ìå-
òàëåâîї çáðîї, îñêіëüêè âіí çàïîáіãàє êîðîçії. Ñüîãîäíі 
õðîì äîäàþòü ïðè âèðîáíèöòâі íåðæàâіþ÷îї ñòàëі. Ïðè-
áëèçíî 40 % õðîìó âèäîáóâàєòüñÿ â ÏÀÐ (ìàë. 46, Äî-
äàòîê 7 çà QR-êîäîì). Â Óêðàїíі âіäîìî äâà ðîäîâèùà 
ðóäè õðîìó, ïðîòå æîäíå ç íèõ íèíі íå ðîçðîáëÿєòüñÿ. 
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Світ 18,5 тис т

Видобуток марганцевої руди

Видобуток хромової руди

Видобуток бокситів

Світ 40 млн т

Світ 371 тис т

Мал. 46. Лідери з видобутку хромової руди (млн т)

  Видобування руд кольорових металів. Àëþìіíіé, ùî çàñòîñî-
âóєòüñÿ і ÿê êîíñòðóêöіéíèé ìåòàë, òàê і â åëåêòðîòåõíіöі, âèäîáóâà-
þòü ïåðåâàæíî ç áîêñèòіâ, îñêіëüêè òóò éîãî âìіñò äîñÿãàє 40–45 % 
(â іíøèõ ðóäàõ âіí íå ïåðåâèùóє 20 %). Ëіäåðîì ç âèäîáóòêó áîêñèòіâ 
є Àâñòðàëіÿ. Óêðàїíà íà ñüîãîäíі íå âèäîáóâàє âëàñíèõ àëþìіíієâèõ 
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 2ðóä, іìïîðòóþ÷è áîêñèòè ç іíøèõ êðàїí (ìàë. 47, Äîäàòîê 8 çà QR-

êîäîì).
Òèòàí ïî÷àëè çàñòîñîâóâàòè ïіçíіøå, 

íіæ àëþìіíіé, àëå çàðàç âіí ïðàêòè÷íî íå-
çàìіííèé â àâіàöіéíіé òà àåðîêîñìі÷íіé 
ïðîìèñëîâîñòі. Îäåðæóþòü éîãî çàçâè÷àé 
ç іëüìåíіòіâ, íàéáіëüøèé âèäîáóòîê ÿêèõ 
çäіéñíþє Êèòàé (ìàë. 48, Äîäàòîê 9 çà 
QR-êîäîì).
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Світ 18,5 тис т

Видобуток марганцевої руди

Видобуток хромової руди

Видобуток бокситів

Світ 40 млн т

Світ 371 тис т

Мал. 47. Лідери з видобутку 
бокситів (тис. т)

Мал. 48. Лідери з видобутку 
ільменітів (млн т)

Китай ПАР Австралія Канада Мозамбік
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Світ 8,2 млн т

Видобуток залізної руди (млн т) 

Видобуток мідної руди (млн т) 

Світ

Світ

2 400 млн т

20,0 млн т

Â Óêðàїíі çàïàñè òèòàíîâèõ ðóä ïåðåâèùóþòü ñóìàðíі çàïàñè òèòà-
íó âñіõ іíøèõ êðàїí ñâіòó. Ðîäîâèùà ïîâ’ÿçàíі ç Óêðàїíñüêèì ùèòîì. 
Íàéâіäîìіøîþ є ãðóïà ðîäîâèù ïіä çàãàëüíîþ íàçâîþ Іðøàíñüêå ðîäî-
âèùå. Ðîäîâèùà, äå òèòàíîâі ðóäè âèäîáóâàþòüñÿ âіäêðèòèì ñïîñîáîì 
(ó êàð’єðàõ), ÿâëÿþòü ñîáîþ äàâíі ðîçñèïè òèòàíîâèõ ìіíåðàëіâ – іëü-
ìåíіòó, ðóòèëó, öèðêîíó. Çà îáñÿãàìè âèäîáóòêó іëüìåíіòіâ Óêðàїíà 
ïîñіäàє 6-òå ìіñöå ó ñâіòі. 

Ìіäü çàâäÿêè ñâîїì óíіêàëüíèì âëàñòèâîñòÿì (âèñî-
êà åëåêòðîïðîâіäíіñòü, õіìі÷íà ñòіéêіñòü, ïëàñòè÷íіñòü 
òîùî) âèêîðèñòîâóþòü ó ðіçíèõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñ-
òі – åëåêòðîòåõíі÷íіé, ìàøèíîáóäóâàííі, áóäіâåëüíіé, 
õàð÷îâіé і õіìі÷íіé. Áåççàïåðå÷íèì ëіäåðîì ç âèäîáóòêó 
ìіäíîї ðóäè є ×èëі (ìàë. 49, Äîäàòîê 10 çà QR-êîäîì). 

Китай ПАР Австралія Канада Мозамбік
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Світ 8,2 млн т

Видобуток залізної руди (млн т) 

Видобуток мідної руди (млн т) 

Світ

Світ

2 400 млн т

20,0 млн т

Мал. 49. Лідери з видобутку мідної руди (млн т)

Çàâäÿêè âëàñíèì ïîêëàäàì ðóä Êèòàé є íå ëèøå ëіäåðîì ç âèäî-
áóòêó îëîâà, àëå é ñâèíöþ і öèíêó, ÿêі ìàþòü ðіçíîìàíіòíå çàñòîñó-
âàííÿ. Іç ñàìîãî ïî÷àòêó ìàñîâîãî âèðîáíèöòâà åëåêòðîíіêè, îëîâ’ÿíî-
ñâèíöåâі ïðèïîї ñòàëè äîñèòü ïîøèðåíèìè â åëåêòðîòåõíі÷íіé òà ïðè-
ëàäîáóäіâíіé ãàëóçÿõ çàâäÿêè ñâîїé íèçüêіé âàðòîñòі, çðó÷íîñòі âèêî-
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 2 ðèñòàííÿ òà ôіçè÷íèì õàðàêòåðèñòèêàì. Öèíê ïðàêòè÷íî íå çàçíàє 

ðóéíóâàííÿ, çàâäÿêè ÷îìó éîãî âèêîðèñòîâóþòü, çîêðåìà, ÿê àíòèêî-
ðîçіéíèé ìàòåðіàë, ïîêðèâàþòü âèðîáè çі ñòàëі òà çàëіçà.

  Видобування руд рідкісних, рідкісноземельних і благород-
них металів. Іíòåíñèâíå ïðàêòè÷íå âèêîðèñòàííÿ ðіäêіñíèõ і ðіäêіñ-
íîçåìåëüíèõ åëåìåíòіâ ðîçïî÷àëîñÿ ëèøå â äðóãіé ïîëîâèíі XX ñò. 
Òîäі ïîÿâà íîâèõ ïðîìèñëîâèõ òåõíîëîãіé âіäêðèëà ìîæëèâîñòі øèðî-
êîãî âèêîðèñòàííÿ öèõ ìåòàëіâ â íàéðіçíîìàíіòíіøèõ îáëàñòÿõ – àòîì-
íіé і ðåàêòèâíіé òåõíіöі, ìåòàëóðãії, åëåêòðîíіöі, ðàäіîòåõíіöі, åëåêòðî-
òåõíіöі, ìàøèíîáóäóâàííі (äëÿ âèðîáíèöòâà åëåêòðîìîáіëіâ), õіìі÷íіé 
ïðîìèñëîâîñòі òà ìåäèöèíі òîùî. Öå çóìîâèëî íàðîñòàííÿ âèäîáóòêó 
öèõ ìåòàëіâ ó ñâіòі. Ëіäåðîì є Êèòàé, íà ÿêèé ïðèïàäàє äî 95 % óñіõ 
âèäîáóòèõ çàïàñіâ ðіäêîçåìåëüíèõ ìåòàëіâ. 

Çîëîòî іç ãðóïè áëàãîðîäíèõ ìåòàëіâ, çàâäÿêè ñâî-
їì âëàñòèâîñòÿì, є äàâíіì ñèìâîëîì áàãàòñòâà òà óñïіø-
íîñòі. Âèñîêà âàðòіñòü çîëîòà ñïðèÿє òîìó, ùî, îäíîãî 
ðàçó âèäîáóòå, âîíî íå çíèêàє ç îáіãó, ëèøå ïåðåâòіëþ-
єòüñÿ íà ðіçíі ðå÷і. Ñâіòîâèì ëіäåðîì ç âèäîáóòêó äîðî-
ãîöіííîãî ìåòàëó є Êèòàé (380 ò ó 2020 ð.) (ìàë. 50, 
Äîäàòîê 11 çà QR-êîäîì).

Ñðіáëî íå ëèøå ïîäіáíî äî çîëîòà âèêîðèñòîâóєòüñÿ 
â þâåëіðíіé ñïðàâі. Öåé ìåòàë çàñòîñîâóþòü â åëåêòðî-
òåõíіöі òà åëåêòðîíіöі, äëÿ ôіëüòðàöії âîäè, â ñîíÿ÷íèõ 
áàòàðåÿõ, ó ñïåöіàëіçîâàíèõ äçåðêàëàõ, âіêîííèõ ïî-
êðèòòÿõ òà іí. Ñâіòîâèé âèäîáóòîê ñðіáëà ïîìіòíî ïåðå-
âèùóє âèäîáóòîê çîëîòà. Íàéáіëüøå éîãî âèäîáóâàє 
Ìåêñèêà (ìàë. 51, Äîäàòîê 12 çà QR-êîäîì).
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Світ

3200 т

25000 т 

270 млн т

Мал. 50. Лідери з видобутку 
золота (т)
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Мал. 51. Лідери з видобутку 
срібла (т) 

Г О Л О В Н Е
  Рудні корисні копалини приурочені здебільшого до магматичних і метаморфіч-

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

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

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

і кольорових металів.
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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 

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

§ 20. ÂÈÄÎÁÓÂÀÍÍß 
ІÍØÈÕ ÂÈÄІÂ ÏÐÈÐÎÄÍÎЇ ÑÈÐÎÂÈÍÈ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Що називають нерудними корисними копалинами?
 На які нерудні корисні копалини багата Україна?

Íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè є äóæå ðіçíîìàíіòíі é ðîçïîâñþäæåíі 
ïîâñþäíî ÿê íà ïëàòôîðìàõ, òàê і â îáëàñòÿõ ñêëàä÷àñòîñòі. 

  Видобування нерудної сировини. Ñåðåä ðіçíîìàíіòíèõ âèäіâ íå-
ðóäíîї ñèðîâèíè íàéâіäîìіøîþ є êàì’ÿíà ñіëü (ãàëіò). Öå îñàäîâà ãіð-
ñüêà ïîðîäà, ÿêà âèêîðèñòîâóєòüñÿ â õàð÷îâіé òà õіìі÷íіé ïðîìèñëî-
âîñòі. Âîíà є îñíîâíèì äæåðåëîì ïîâàðåíîї (êóõîííîї) ñîëі, à òàêîæ ÿê 
ñèðîâèíà äëÿ âèðîáíèöòâà õëîðó, ñîëÿíîї êèñëîòè òîùî. 

Ñâіòîâі êîíòèíåíòàëüíі ðåñóðñè ñîëі âåëèêі, à âìіñò 
ñîëі â îêåàíі ïðàêòè÷íî íåâè÷åðïíèé. Ìàéæå êîæíà 
êðàїíà ìàє ñâîї âëàñíі çàïàñè ãàëіòó. Îäíàê çà îáñÿãàìè 
âèäîáóòêó ëіäåðîì є Êèòàé (ìàë. 52, Äî äàòîê 13 çà QR-
êîäîì). Â Óêðàїíі íàéáіëüøèì ðîäîâèùåì ç âèäîáóòêó 
êàì’ÿíîї ñîëі є Àðòåìіâñüêå â Äîíåöüêіé îáëàñòі.

Äîáðå âіäîìі, ÿê ñèðîâèíà, é êàëіéíі ñîëі – îñíîâà 
äëÿ âèðîáíèöòâà ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ. Êàëіéíі ðîäîâè-
ùà é áàñåéíè âèÿâëåíî â ìåæàõ óñіõ êîíòèíåíòіâ, çà 
âèíÿòêîì Àíòàðêòèäè. Ñâіòîâі çàïàñè êàëіþ ïåðåâèùó-
þòü 8 ìëðä ò. Íàéáàãàòøà íà êàëіéíі ñîëі êðàїíà – Êà-
íàäà є âîäíî÷àñ і íàéáіëüøèì âèðîáíèêîì öієї ñèðîâèíè 
(ìàë. 53, Äîäàòîê 14 çà QR-êîäîì).

Мал. 53. Лідери з видобутку 
калійних солей (млн т)
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Видобуток фосфатів

Видобуток сірки

Світ 173,2 млн т

Світ

43,0 млн т

78,0 млн т

Мал. 52. Лідери з видобутку 
камʼяної солі (млн т)
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Світ

3200 т

25000 т 

270 млн т

§ 20. ÂÈÄÎÁÓÂÀÍÍß 
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Найбільш імовірно, що перше знайомство людини із сіллю відбулося на 
узбережжі теплих морів або лиманів, де на мілководді морська вода інтен-
сивно випарювалася під дією високих температур і вітру, а в осаді накопи-
чувалась сіль. Технологія виробництва солі полягала в тому, що соляну 
ропу витягали кінським приводом із шахт, що звалися «криниці» або 
«вікна » і були досить глибокими – 60–90 м. Витягнуту ропу виливали в 
спеціальні резервуари, звідки вона подавалася по системі труб у дерев’яні 
вежі. Тут її розливали у великі сковороди площею від 5 до 30–40 м2 на 
яких вона й виварювалася.

Ôîñôàòè òàêîæ âèêîðèñòîâóþòü ÿê ñèðîâèíó äëÿ âèðîáíèöòâà ìі-
íåðàëüíèõ äîáðèâ. Êðіì òîãî, ôîñôàòè øèðîêî çàñòîñîâóþòüñÿ ó âè-
ðîáíèöòâі ìèéíèõ ðå÷îâèí. Âåëèêі ôîñôàòíі ðåñóðñè âèÿâëåíî íà êîí-
òèíåíòàëüíîìó øåëüôі é íà ãіðñüêèõ õðåáòàõ íà äíі Àòëàíòè÷íîãî і 
Òèõîãî îêåàíó. Ïîíàä 70 % ñâіòîâîãî îáñÿãó ôîñôàòіâ ðîçòàøîâàíі â 
Àôðèöі – Ìàðîêêî і Çàõіäíіé Ñàõàðі. Çà âèäîáóâàííÿì 
Ìàðîêêî ïîñіäàє ëèøå äðóãå ìіñöå, îñêіëüêè íàéáіëü-
øèì âèðîáíèêîì ôîñôàòіâ є Êèòàé (ìàë. 54, Äîäàòîê 15 
çà QR-êîäîì).

Òàêà ñèðîâèíà, ÿê ñіðêà, ó ïðèðîäі çóñòðі÷àєòüñÿ ó 
âіëüíîìó ñòàíі – òàê çâàíà ñàìîðîäíà ñіðêà. Ïðîòå çíà-
÷íî ÷àñòіøå âîíà ïðåäñòàâëåíà â çâ’ÿçàíîìó âèãëÿäі, 
òîáòî ó âèãëÿäі ðіçíèõ ñïîëóê (çàëіçíèé êîë÷åäàí, ïіðèò 
òà іí.). Ñіðêó çàñòîñîâóþòü ïåðåâàæíî ó õіìі÷íіé ïðî-
ìèñëîâîñòі äëÿ âèðîáíèöòâà ñіð÷àíîї êèñëîòè, ñèíòå-
òè÷íîãî âîëîêíà, ñіð÷èñòèõ áàðâíèêіâ, äèìíîãî ïîðîõó, 
ó ґóìîâіé ïðîìèñëîâîñòі, à òàêîæ ó ñіëüñüêîìó ãîñïî-
äàðñòâі, ôàðìàöåâòèöі òîùî. Íàéáіëüøå âèäîáóâàє ñіð-
êè Êèòàé (ìàë. 55, Äîäàòîê 16 çà QR-êîäîì).

Мал. 54. Лідери з видобутку 
видобутку фосфатів (млн т)
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Світ 173,2 млн т

Світ

43,0 млн т

78,0 млн т

Мал. 55. Лідери з видобутку 
самородної сірки (млн т)
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43,0 млн т

78,0 млн т

Êàîëіí – ãëèíà áіëîãî êîëüîðó, óòâîðþєòüñÿ âíàñëіäîê âèâіòðþâàí-
íÿ ìåòàìîðôі÷íèõ ïîðіä. Ñëóæèòü ñèðîâèíîþ äëÿ êåðàìі÷íîãî òà ãîí-
÷àðíîãî âèðîáíèöòâà, іäå íà âèãîòîâëåííÿ ôàðôîðîâèõ і 
ôàÿíñîâèõ âèðîáіâ. Êàîëіí òàêîæ çàñòîñîâóþòü ó ïàïå-
ðîâіé ïðîìèñëîâîñòі.

Êàîëіí óïåðøå âèÿâëåíî â Êèòàї, äå ùå â äàâíèíó 
іñíóâàëî âèðîáíèöòâî ïîðöåëÿíè. І ñüîãîäíі Êèòàé çà-
ëèøàєòüñÿ îäíèì ç îñíîâ íèõ âèðîáíèêіâ êàîëіíó 
(ìàë. 56, Äîäàòîê 17 çà QR-êîäîì).

Найбільш імовірно, що перше знайомство людини із сіллю відбулося на 
узбережжі теплих морів або лиманів, де на мілководді морська вода інтен-
сивно випарювалася під дією високих температур і вітру, а в осаді накопи-
чувалась сіль. Технологія виробництва солі полягала в тому, що соляну 
ропу витягали кінським приводом із шахт, що звалися «криниці» або 
«вікна » і були досить глибокими – 60–90 м. Витягнуту ропу виливали в 
спеціальні резервуари, звідки вона подавалася по системі труб у дерев’яні 
вежі. Тут її розливали у великі сковороди площею від 5 до 30–40 м2
спеціальні резервуари, звідки вона подавалася по системі труб у дерев’яні 

2
спеціальні резервуари, звідки вона подавалася по системі труб у дерев’яні 

 на 
яких вона й виварювалася.
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õіìії, ó òåõíіöі, ó ìåäèöèíі, ïðè âèðîáíèöòâі çáðîї. Áðîì ìіñòèòüñÿ 
ïåðåâàæíî â ìîðñüêіé âîäі, à òàêîæ ó ïіäçåìíèõ âîäàõ. 
Éîãî íàéáіëüøі çàïàñè ðîçòàøîâàíі íà Áëèçüêîìó Ñõî-
äі, ó Ìåðòâîìó ìîðі. Ñàìå êðàїíè öüîãî ðåãіîíó – Іçðàїëü 
òà Éîðäàíіÿ âèäîáóâàþòü íàéáіëüøå öієї ñèðîâèíè 
(ìàë. 57, Äîäàòîê 18 çà QR-êîäîì). Äî ïðîâіäíèõ êðàїí 
çà âèäîáóòêîì áðîìó íàëåæèòü і Óêðàїíà (6-òå ìіñöå ó 
ñâіòі).

Німеччина Китай США Узбекистан Індія
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Світ

430 тис т

1 100 тис т

44 тис т

Мал. 56. Лідери з видобутку 
каолін (тис. т)
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Мал. 57. Лідери з видобутку 
брому (тис. т)

Ãðàôіò, ÿêèé øèðîêî ðîçïîâñþäæåíèé ó ìåòàìîðôі÷íèõ ïîðîäàõ, 
ìàє óíіêàëüíі âëàñòèâîñòі. Òîìó âіí âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ âèãîòîâëåí-
íÿ åëåêòðîäіâ, 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. Íàéáіëüøèé âèäîáóòîê 
ãðàôіòó â Êèòàї (ìàë. 58, Äîäàòîê 19 çà QR-êîäîì). 
Óêðàїíà ïîñіäàє 7-ìå ìіñöå ñåðåä іíøèõ ïðîâіäíèõ êðàїí 
ñâіòó çà îáñÿãàìè âèäîáóòêó öієї êîðèñíîї êîïàëèíè.
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Мал. 58. Лідери з видобутку графіту (тис. т)

  Видобуток будівельних матеріалів. Íàéóæèâàíіøèìè áóäіâåëü-
íèìè ìàòåðіàëàìè є ãëèíà, ïіñîê, êàìіíü. Ïîøèðåíі âîíè ïîâñþäíî, à 
їõíі çàïàñè є íàäçâè÷àéíî âåëèêèìè. Íàéáіëüøі çàïàñè 
ãëèíè â ÑØÀ, ÿêі ðàçîì іç Êèòàєì є íàéáіëüøèìè âè-
ðîáíèêàìè ãëèíè (ìàë. 59, Äîäàòîê 20 çà QR-êîäîì). 
ÑØÀ є òàêîæ î÷åâèäíèì ëіäåðîì і ç âèäîáóòêó ïіñêó. Â 
Óêðàїíі âèäîáóòîê áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ âіäáóâàєòüñÿ 
íà âñіé òåðèòîðії êðàїíè.
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Мал. Лідери з видобутку алмазів (млн карат) 

США Китай Індія Греція Туреччина
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(Кіншаса)
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Світ 54 млн карат

16,0 млн т 

Мал. Лідери з видобутку глини 

Мал. 59. Лідери з видобутку глини (млн т)

  Видобуток дорогоцінного і виробного каменю. Їõíі ðîäîâèùà 
ïîøèðåíі íà çåìíіé êóëі íåðіâíîìіðíî. Îñîáëèâèé іíòåðåñ âèêëèêàþòü 
àëìàçè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèãîòîâëåííÿ àáðàçèâíèõ òà ðіçàëü-
íèõ іíñòðóìåíòіâ, ïðè áóðіííі, â þâåëіðíіé ñïðàâі. Îãðàíîâàíèé àëìàç 
(äіàìàíò) óïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîêіâ є íàéïîïóëÿðíіøèì і äîðîãèì êî-
øòîâíèì êàìåíåì. Âàãó àëìàçіâ âèìіðþþòü êàðàòàìè (1 êàðàò äîðіâ-
íþє ïðèáëèçíî 200 ìã). 

Ðîäîâèùà àëìàçó ïðèóðî÷åíі äî ðàéîíіâ äàâíüîãî 
âóëêàíіçìó, çàçâè÷àé äî ìàãìàòè÷íèõ òà ìåòàìîðôі÷-
íèõ ïîðіä äàâíіõ ïëàòôîðì. Íàéáіëüøå âèäîáóâàþòü 
àëìàçіâ êðàїíè, íà òåðèòîðії ÿêèõ ïîøèðåíі îñíîâíі 
ïîêëà äè öüîãî êàìåíþ. Ëіäåðîì ç âèäîáóòêó àëìàçіâ є 
Ðîñіÿ (ìàë. 60, Äîäàòîê 21 çà QR-êîäîì). Â Óêðàїíі ðî-
äîâèù àëìàçіâ íå âèÿâëåíî.

Мал. Лідери з видобутку алмазів (млн карат) 

США Китай Індія Греція Туреччина
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Мал. Лідери з видобутку глини 

Мал. 60. Лідери з видобутку алмазів (млн карат)

Ç âóëêàíі÷íèìè ïîðîäàìè ïîâ’ÿçàíі ðîäîâèùà ñìàðàãäіâ, äåÿêі ç 
ÿêèõ ïåðåâåðøóþòü ïî ñâîїé öіííîñòі íàâіòü àëìàçè – íàñòіëüêè ïðå-
êðàñíі öі äîðîãîöіííі êàìåíі. Ñìàðàãäè âіäîìі ëþäñòâó ùå іç ÷àñіâ 
ñòàðîäàâíüîãî Єãèïòó òà Ðèìó, äå їõ âèêîðèñòîâóâàëè ïðè âèãîòîâëåí-
íі þâåëіðíèõ âèðîáіâ. Ñâіòîâèì ëіäåðîì ç âèäîáóòêó öèõ äîðîãîöіííèõ 
êàìåíіâ є Êîëóìáіÿ, äå â ðіçíі ðîêè îòðèìóþòü âіä 50 äî 90 % âñіõ 
âèäîáóòèõ íà ïëàíåòі ñìàðàãäіâ. Ñìàðàãäè íàéâèùîї ÿêîñòі òàêîæ äî-
áóâàþòü â Çàìáії.

Ïîäіáíå ìіñöå óòâîðåííÿ ìàþòü і âіäîìі ç äàâíіõ ÷àñіâ äîðîãîöіííі 
òîïàçè. Íàéáіëüøі çðàçêè öüîãî êàìåíþ äîáóâàþòü â Áðàçèëії. Çà âè-
äîáóòêîì òîïàçіâ âèðіçíÿєòüñÿ òàêîæ Ðîñіÿ. Â Óêðàїíі òîïàç âèäîáó-
âàþòü íà Âîëèíñüêîìó ðîäîâèùі. 
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ïðèóðî÷åíі äî ìåòàìîðôі÷íèõ ïîðіä. Îñíîâíèé âèäîáóòîê éîãî âіäáóâà-
єòüñÿ â Ì’ÿíìі, Òàїëàíäі і Øðі-Ëàíöі. 

Áóðøòèí (ÿíòàð) ìàє îðãàíîãåííå ïîõîäæåííÿ. Áëèçüêî 90 % 
áóðøòèíó âèäîáóâàþòü ó Ðîñії, ó Êàëіíіíãðàäñüêіé îáëàñòі. Àëå óêðà-
їíñüêèé áóðøòèí, ãîëîâíі çàïàñè ÿêîãî âèÿâëåíî â îñàäîâèõ âіäêëàäàõ 
Óêðàїíñüêîãî ùèòà íà Ïîëіññі, çà êîëüîðîâîþ ãàìîþ є íàáàãàòî êîëî-
ðèòíіøèì, íіæ Áàëòіéñüêèé. Âèäîáóòîê çäіéñíþєòüñÿ ïåðåäóñіì ó Æè-
òîìèðñüêіé, à òàêîæ Ðіâíåíñüêіé îáëàñòÿõ. Â Óêðàїíі ïðîáëåìîþ є 
íåëåãàëüíèé âèäîáóòîê áóðøòèíó, ÿêèé ïðèçâîäèòü äî íåãàòèâíèõ 
åêîëîãі÷íèõ і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ íàñëіäêіâ.

Г О Л О В Н Е
  Серед нерудних корисних копалин найбільші обсяги видобутку припадають на 

будівельні матеріали.
  Україна за обсягами видобутку окремих видів нерудних корисних копалин на-

лежить до провідних країн світу.
  Китай і США вирізняються серед інших країн обсягами видобутку нерудних ко-

рисних копалин.

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

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

країн світу. 
4. Поясніть лідерство окремих країн (за вибором) на світових ринках мінеральної 

сировини.
5. Обґрунтуйте необхідність видобутку нерудних корисних копалин.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності
Добувна промисловість
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ВТОРИННИЙ СЕКТОР 
ГОСПОДАРСТВА

ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

3
Тема

  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, 
у світі.

§ 21. ÇÍÀ×ÅÍÍß ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐÃÅÒÈÊÈ. 
ÒÈÏÈ ÅËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖІÉ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Де розташовані основні світові центри видобутку вугілля?
 Які є основні показники водних ресурсів?

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

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

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

Ознайомтеся зі змістом п. 2.2 «Енергетичної стратегії 
України на період до 2035 року» і з’ясуйте, яким чином 
передбачається забезпечити енергетичну незалежність 
України.

§ 21. ÇÍÀ×Å

Ознайомтеся зі змістом п. 2.2 «Енергетичної стратегії 
України на період до 2035 року» і з’ясуйте, яким чином 
передбачається забезпечити енергетичну незалежність 
України.

Розділ 
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áåçïå÷óє âèðîáíèöòâî, ïåðåäàâàííÿ і âèêîðèñòàííÿ åëåêòðè÷íîї åíåðãії 
äëÿ ïîòðåá ãîñïîäàðñòâà, à òàêîæ ïîáóòó íàñåëåííÿ. Âèðîáíèöòâî 
åëåêòðîåíåðãії çäіéñíþþòü ïåðåäóñіì òåïëîâі, ãіäðî- òà àòîìíі åëåêòðî-
ñòàíöії, 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, äå 
âíàñëіäîê ñïàëþâàííÿ ðіçíèõ âèäіâ ïàëèâà (âóãіëëÿ, ãàçó, íàôòè, òîð-
ôó, ãîðþ÷èõ ñëàíöіâ) âèðîáëÿєòüñÿ òåïëîâà åíåðãіÿ, ÿêà çà äîïîìîãîþ 
ñïåöіàëüíîãî îáëàäíàííÿ ïåðåòâîðþєòüñÿ íà åëåêòðè÷íó åíåðãіþ. 

Ðîçìіùåííÿ òåïëîåëåêòðîñòàíöіé âèçíà÷àþòü çäåáіëüøîãî äâà 
÷èííèêè – íàÿâíіñòü ïàëèâíèõ ðåñóðñіâ і ñïîæèâà÷іâ åëåêòðîåíåðãії. 
Ïîáëèçó äæåðåë ïàëèâà ÒÅÑ ðîçìіùóþòü, ÿêùî åêîíîìі÷íî âèãіäíіøå 
ïåðåäàâàòè åëåêòðîåíåðãіþ. ßêùî æ äåøåâøå ïåðåâîçèòè ïàëèâî, òî 
ÒÅÑ äîöіëüíî ðîçòàøóâàòè ïîáëèçó ñïîæèâà÷іâ. 

Ïåðåâàãè ÒÅÑ ïåðåä іíøèìè òèïàìè åëåêòðîñòàíöіé ó òîìó, ùî 
âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðãії íà íèõ íå çàçíàє ñåçîííèõ êîëèâàíü. Äî 
òîãî æ áóäіâíèöòâî ÒÅÑ îáіéäåòüñÿ äåøåâøå íіæ áóäіâíèöòâî 
ãіäðîåëåêòðîñòàíöіé àáî àòîìíèõ åëåêòðîñòàíöіé. 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 â íèõ âіäïðàöüîâàíà â òóðáіíі ïàðà 
íàäõîäèòü äî êîíäåíñàòîðà і âіääàє òåïëî îõîëîäæóþ÷іé âîäі 
(íàïðèêëàä, ç ðі÷êè). Êîíäåíñàöіéíі åëåêòðîñòàíöії âèðîáëÿþòü òіëüêè 
åëåêòðîåíåðãіþ, çàáåçïå÷óþ÷è íåþ âåëèêèé ðàéîí êðàїíè. Çâàæàþ÷è 
íà öå, їõ ùå íàçèâàþòü äåðæàâíèìè ðàéîííèìè åëåêòðîñòàíöіÿìè – 
ÄÐÅÑ, ÿêі çàçâè÷àé ðîçìіùóþòüñÿ ó ðàéîíàõ âèäîáóòêó ïàëèâà і 
ïîáëèçó ðі÷îê, ùî äàþòü âîäó äëÿ îõîëîäæåííÿ.

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 
âåëèêèõ ìіñò, ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ, ÿêі âîíè çàáåçïå÷óþòü åëåê-
òðîåíåðãіþ òà òåïëîì.

Àòîìíі åëåêòðîñòàíöії (ÀÅÑ) ÿê ïàëèâî âèêîðèñòîâóþòü óðàíîâі 
і ïëóòîíієâі ðóäè (ìàë. 61). Ïåðåâàãîþ ÀÅÑ є òå, ùî âîíè ñïîæèâàþòü 
âіäíîñíî íåâåëèêі îáñÿãè ïàëèâà (äåêіëüêà âàãîíіâ çà ðіê) і, íà âіäìіíó 
âіä ÒÅÑ, ïðàêòè÷íî íå âèäіëÿþòü â àòìîñôåðó õіìі÷íèõ çàáðóäíþâà-
÷іâ. Äî òîãî æ àòîìíі ñòàíöії çàçâè÷àé ïðàöþþòü ñòàáіëüíî, çàáåçïå-
÷óþ÷è ñòàëå íàäõîäæåííÿ åëåêòðîåíåðãії. ÀÅÑ íåðіäêî ðîçìіùóþòü 
òàì, äå ïîòðіáíà åëåêòðîåíåðãіÿ, àëå âіäñóòíі іíøі äæåðåëà ñèðîâèíè 
àáî їõ äóæå ìàëî. Îòæå, íå âèïàäêîâî â ìàéáóòíüîìó ÀÅÑ ëèøàòè-
ìóòüñÿ âàæëèâèì äæåðåëîì åëåêòðîåíåðãії ó ñâіòі і êіëüêіñòü їõ çðîñ-
òàòèìå.
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Мал. 61. Касівадзакі-Каріва (Японія) – найбільша АЕС у світі

Óòіì ìàéáóòíє àòîìíîї åíåðãåòèêè âèçíà÷àòèìå é òàêå íàäçâè÷àéíî 
âàæëèâå ïèòàííÿ, ÿê ðіâåíü áåçïåêè ÀÅÑ. Ùå îäíієþ ïðîáëåìîþ àòîì-
íîї åëåêòðîåíåðãåòèêè є ïîõîâàííÿ òà óòèëіçàöіÿ âіäõîäіâ ÀÅÑ. Âîíè 
çáåðіãàþòü ðàäіîàêòèâíіñòü óïðîäîâæ ñîòåíü ðîêіâ, à òîìó ïîòðåáóþòü 
ñïåöіàëüíèõ ñõîâèù, ÿêі ïîãëèíàþòü ðàäіàöіþ.

Ãіäðîåëåêòðîñòàíöії (ÃÅÑ) âèðîáëÿþòü åëåêòðè÷íó åíåðãіþ çà äî-
ïîìîãîþ âîäè ðі÷îê (ìàë. 62). Ãіäðîåëåêòðîñòàíöії äàþòü íàéäåøåâøó 
åëåêòðè÷íó åíåðãіþ (ó 4–8 ðàçіâ ïîðіâíÿíî ç âèðîáëåíîþ íà ÒÅÑ і 
ÀÅÑ). Âåëèêі çàòðàòè íà áóäіâíèöòâî ÃÅÑ êîìïåíñóþòüñÿ òèì, ùî çà 
äæåðåëî åíåðãії – âîäó – íå ñïëà÷óþòü. Ïðîòå ÃÅÑ çàâäàþòü çíà÷íîї 
øêîäè äîâêіëëþ ÷åðåç çìіíó êëіìàòó і ðі÷êîâîãî ñòîêó, çàòîïëåííÿ 
âåëè÷åçíèõ ïëîù çåìåëü òà çàáðóäíåííÿ âîäè ó âîäîñõîâèùàõ.

Ç ìåòîþ ìàêñèìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ãіäðîåíåðãії ðі÷îê, íà ðі÷êàõ 
áóäóþòüñÿ íå îêðåìі ÃÅÑ, à êàñêàäè òàêèõ ñòàíöіé. Âîäíî÷àñ, ñòâîðþ-
þòüñÿ âîäîñõîâèùà äëÿ ðåãóëþâàííÿ ñòîêó ðі÷êîâèõ âîä.

Óñі ãіäðîåëåêòðîñòàíöії âèêîðèñòîâóþòü ïåðåâàæíî â ïåðіîä íàé-
áіëüøîãî ñïîæèâàííÿ åíåðãії. Ùîá êðàùå âèêîðèñòàòè ãіäðîåíåðãіþ, 
ïîáëèçó ÃÅÑ áóäóþòü ãіäðîàêóìóëÿöіéíі åëåêòðîñòàíöії (ÃÀÅÑ). Âîíè 
ïðèçíà÷åíі äëÿ ïåðåêà÷óâàííÿ âîäè ç íèæíüîãî áàñåéíó íà ïåâíó âè-
ñîòó ó âåðõíє âîäîñõîâèùå, äå âîíà íàêîïè÷óєòüñÿ, àáî àêóìóëþєòüñÿ 
(âіä ëàò. accumulatio – íàêîïè÷åííÿ). ÃÀÅÑ çàçâè÷àé ïðàöþþòü, êîëè 
ïîïèò íà åíåðãіþ íåâåëèêèé, íàïðèêëàä óíî÷і. À ïіä ÷àñ íàéáіëüøèõ 
(ïіêîâèõ) íàâàíòàæåíü âîäà ïðîïóñêàєòüñÿ, íàâïàêè, ó íèæíіé áàñåéí 
і êðóòèòü äîäàòêîâі òóðáіíè ÃÀÅÑ. Òîæ, çàâäÿêè ÃÅÑ і ÃÀÅÑ â åíåðãî-
ñèñòåìàõ çáåðіãàєòüñÿ âіäïîâіäíà íåîáõіäíà ïîòóæíіñòü, ùî çàáåçïå÷óє 
áåçïåðåáіéíó ðîáîòó ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ òà ïîòðåáè çâè÷àéíèõ 
ãðîìàäÿí.
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Мал. 62. Три ущелини (Китай) – найбільша ГЕС у світі

  Використання відновлюваних джерел енергії. Їõíіé ïîøóê 
çóìîâëåíèé 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, âіòðÿíîї, ãåîòåðìàëüíîї, 
åíåðãії õâèëü, åíåðãії áіîãàçó, ïðèïëèâіâ і âіäïëèâіâ òîùî. Òàêèé âèäî-
áóòîê åíåðãії ùå íàçèâàþòü «çåëåíèì», àäæå âіí íå çàáðóäíþє çîâíіø-
íє ñåðåäîâèùå òà äîïîìàãàє çáåðіãàòè ïðèðîäíі ðåñóðñè.

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 åíåðãіþ ëèøå 3–4 ãîäèíè, äî òîãî æ ñïîðóäæåííÿ ÑÅÑ äóæå 
äîðîãî êîøòóє.

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

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

  Паливно-енергетичний баланс. Çàçâè÷àé òàê íàçèâàþòü ñïіââіäíî-
øåííÿ âèäîáóòêó ðіçíèõ âèäіâ ïàëèâà і âèðîáëåíîї åíåðãії (ïðèáóòîê) 
òà їõíє âèêîðèñòàííÿ â ãîñïîäàðñòâі (âèòðàòè) (ìàë. 63). Äëÿ ðîçðà-
õóíêó ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó ðіçíі âèäè ïàëèâà ïåðåâîäÿòü â 
óìîâíå ïàëèâî. Çà îäèíèöþ óìîâíîãî ïàëèâà ïðèéíÿòå ïàëèâî, òåïëî-
òà çãîðÿííÿ ÿêîãî äîðіâíþє 7000 êêàë/êã. 
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Прибуток Витрати 

Мал. 63. Схема паливно-енергетичного балансу

Ïіä ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèì áàëàíñîì òàêîæ ðîçóìіþòü ñïіââіäíî-
øåííÿ ðіçíîãî âèäó ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ ó çàãàëüíîìó ñïî-
æèâàííі âïðîäîâæ ïåâíîãî ÷àñó íà ïåâíіé òåðèòîðії. Îñîáëèâîñòі 
ñòðóêòóðè òàêîãî áàëàíñó çàëåæàòü âіä çàïàñіâ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ 
ðåñóðñіâ (âóãіëëÿ, íàôòè, íàôòîïðîäóêòіâ, ïðèðîäíîãî ãàçó, ÿäåðíîї 
åíåð ãії, ãіäðîåíåðãії, âіòðîâîї, ñîíÿ÷íîї, ãåîòåðìàëüíîї òà іíøèõ), їõíüîї 
êàëîðіéíîñòі, ìîæëèâîñòåé âèêîðèñòàííÿ, ïîòî÷íèõ çàòðàò íà äîáóâàí-
íÿ. Íà ïіäñòàâі ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó ïðèéìàєòüñÿ âèñíîâîê 
ùîäî äîñòàòíüîї àáî íåäîñòàòíüîї êіëüêîñòі ïàëèâíî-åíåð ãåòè÷íèõ ðå-
ñóðñіâ, ùîäî ìîæëèâîñòі їõ åêñïîðòó àáî ïîòðåáè іìïîðòó òîùî.

Âàì óæå âіäîìî, ùî áëèçüêî 88 % åíåðãії, íåîáõіäíîї äëÿ ëþäñòâà, 
çàáåçïå÷óєòüñÿ ïàëèâíèìè ðåñóðñàìè (íàôòà, âóãіëëÿ і ïðèðîäíèé 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 їõíüîãî âèêîðèñòàííÿ çìåíøèòüñÿ 
äî 70 %. Ïîïðè çáåðåæåííÿ ïðîâіäíîї ðîëі ïàëèâíèõ ðåñóðñіâ, ìіæ 
íèìè âіäáóäåòüñÿ ïåðåðîçïîäіë íà êîðèñòü ïðèðîäíîãî ãàçó, ÿêèé ñòà-
íå îñíîâíèì ðåñóðñîì. Ïðè öüîìó âóãіëëÿ çàëèøàòèìåòüñÿ ñåðåä 
îñíîâ íèõ äæåðåë åíåðãії ëèøå çà óìîâ âèðіøåííÿ ïèòàííÿ çàáðóäíåí-
íÿ ïîâіòðÿ, ÿêå âіäáóâàєòüñÿ ïðè éîãî ñïàëþâàííі. Ùîäî âіäíîâëþâà-
íèõ äæåðåë åíåðãії, òî íà íèõ ïðèïàäàòèìå áëèçüêî 10 % óñієї åíåðãії. 
Òàêà ñàìà ðîëü âіäâîäèòüñÿ é ãіäðîåíåðãåòèöі. Äåùî ìåíøå ñòàíîâèòè-
ìå ÷àñòêà àòîìíîї åíåðãåòèêè, çíà÷åííÿ ÿêîї óñå æ òàêè çðîñòàòèìå.

Г О Л О В Н Е
  Електроенергетика забезпечує виробництво, передавання і використання 

електричної енергії для потреб господарства, а також побуту населення.
  Електроенергетика поділяється на різні галузі – теплоенергетику, гідроенерге-

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

лініями 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.
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 3§ 22. ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÓÊÐÀЇÍÈ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Де в Україні розташовані центри видобутку вугілля?
 З якою метою споруджують ГАЕС? 

  Сучасний стан електроенергетики України. Åëåêòðîåíåðãåòè-
êà – áàçîâà ãàëóçü åêîíîìіêà Óêðàїíè і îäíà ç íàéñòàðіøèõ â êðàїíі. 
Âîíà ïðåäñòàâëåíà ÀÅÑ, ÒÅÑ, ÃÅÑ, à òàêîæ åëåêòðîñòàíöіÿìè íà âіä-
íîâëþâàëüíèõ äæåðåëàõ åíåðãії. Óñі âîíè îá’єäíàíі ëіíіÿìè åëåêòðî-
ïåðåäà÷і і ðàçîì óòâîðþþòü Îá’єäíàíó åíåðãîñèñòåìó (ÎÅÑ) Óêðàїíè, 
ÿêà çäіéñíþє öåíòðàëіçîâàíå åëåêòðîçàáåçïå÷åííÿ ñïîæèâà÷іâ êðàїíè. 
ÎÅÑ Óêðàїíè íå ëèøå çàáåçïå÷óє åíåðãîïîñòà÷àííÿ âëàñíèõ ñïîæèâà-
÷іâ, àëå é âçàєìîäіє ç åíåðãîñèñòåìàìè ñóñіäíіõ êðàїí, çäіéñíþþ÷è åêñ-
ïîðò òà іìïîðò åëåêòðîåíåðãії. ÎÅÑ Óêðàїíè ìàє åëåêòðè÷íі çâ’ÿçêè ç 
åíåðãîñèñòåìàìè äåðæàâ-÷ëåíіâ Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó (Óãîðùèíè, Ñëî-
âà÷÷èíè, Ïîëüùі òà Ðóìóíії), à òàêîæ ñèñòåìàìè ç êðàїíàìè êîëèøíіõ 
÷ëåíіâ ÑÍÄ (çîêðåìà, і ç Ìîëäîâîþ, Áіëîðóññþ).

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Ще в 1878 р. в Києві встановлено першу електричну машину, а в 1890 р. 
здійснено запуск перших електростанцій в Україні (Київ, Костянтинівка, 
сучасний Дніпро, Львів). На межі 1920–1930-х рр. споруджено першу пові-
тряну лінію, створено перші диспетчерські центри та перші енергетичні 
системи. У 1964 р. сформовано об’єднану енергетичну систему України. 
У 2011 р. розпочато інтенсивний розвиток альтернативної енергетики.

Â Îá’єäíàíó åíåðãîñèñòåìó Óêðàїíè âõîäÿòü ÒÅÑ, ÀÅÑ, ÃÅÑ, ÃÀÅÑ, 
à òàêîæ ÒÅÖ, ÂÅÑ і ÑÅÑ. Äîíåäàâíà ïðîâіäíà ðîëü ó âèðîáíèöòâі åëåê-
òðîåíåðãії â Óêðàїíі íàëåæàëà ÒÅÑ. Ïðîòå òèì÷àñîâà îêóïàöіÿ ÀÐ Êðèì 
і ÷àñòèíè òåðèòîðіé ó Äîíåöüêіé òà Ëóãàíñüêіé îáëàñòÿõ ïðèçâåëà äî 
ðóéíóâàííÿ åíåðãîãåíåðóþ÷èõ îá’єêòіâ, îá’єêòіâ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ, 
âóãіëüíîї ãàëóçі, òðàíñïîðòíîї òà ñîöіàëüíîї іíôðàñòðóêòóðè òîùî. Óñå 
öå îáóìîâèëî íåîáõіäíіñòü îïòèìіçàöії ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó 
Óêðàїíè.

Ó 2020 ð. áіëüø íіæ ïîëîâèíà âèðîáëåíîї åëåêòðîåíåðãії â Óêðàїíі 
ïðèïàäàëà íà ÀÅÑ. Ïîíàä 35 % åëåêòðîåíåðãії çàáåçïå÷óâàëè ÒÅÑ. 
Áëèçüêî 5 % âіä çàãàëüíîãî îáñÿãó åëåêòðîåíåðãії âèðîáëÿëè ÃÅÑ. 
Ùîäî ÑÅÑ òà ÂÅÑ, òî їõíÿ ÷àñòêà ó 
âèðîáíèöòâі åëåêòðîåíåðãії çðîñëà і 
ñÿãíóëà áіëüø íіæ 7 % (ìàë. 64).

Îñòàííіìè ðîêàìè âèðîáíèöòâî 
åëåêòðîåíåðãії â Óêðàїíі çìåíøóєòü-
ñÿ. Îäíієþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí є ñêî-
ðî÷åííÿ ïîïèòó íà åëåêòðîåíåðãіþ 
ñåðåä íàñåëåííÿ òà áþäæåòíèõ óñòà-
íîâ ÷åðåç ïіäâèùåííÿ òàðèôіâ, à òà-
êîæ ó ñåêòîðі ïðîìèñëîâîñòі ÷åðåç 
ïàíäåìіþ COVID-19.

§ 22. ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÓÊÐÀЇÍÈ

!!

Ще в 1878 р. в Києві встановлено першу електричну машину, а в 1890 р. 
здійснено запуск перших електростанцій в Україні (Київ, Костянтинівка, 
сучасний Дніпро, Львів). На межі 1920–1930-х рр. споруджено першу пові-
тряну лінію, створено перші диспетчерські центри та перші енергетичні 
системи. У 1964 р. сформовано об’єднану енергетичну систему України. 
У 2011 р. розпочато інтенсивний розвиток альтернативної енергетики.

АЕС ; 
51,2ТЕС ; 

35,2

ГЕС ; 
5,1

Відновлювані ; 7,3 Інші ; 1,2

6Структура виробництва електроенергії 
в Україні за типами електростанцій у 2020 році, %)Мал. 64. Структура виробництва 
електроенергії в Україні за типами 

електростанцій у 2020 році, %
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Більша частка електроенергії в Україні виробляється державними підприєм-
ствами. «Укренерго» – державна компанія, що відповідає за управління ОЕС 
України та здійснення передачі електроенергії магістральними мережами від 
генеруючих установок до компаній з розподілу. Наразі вона об’єднує вісім ре-
гіональних електроенергетичних систем на території України, керує роботою 
високовольтного обладнання та понад 21 300 км магістральних і міждержав-
них високовольтних ліній електропередач.

  Теплоелектроенергетика – ãàëóçü åíåðãåòèêè, ùî âèðîáëÿє 
åëåêòðî åíåðãіþ çà äîïîìîãîþ òåïëîâèõ åëåêòðîñòàíöіé. Îñêіëüêè ïà-
ëèâîì äëÿ ÒÅÑ є çäåáіëüøîãî âóãіëëÿ, òî âåëèêі òåïëîâі åëåêòðîñòàíöії 
ïîáóäîâàíі íåïîäàëіê âóãіëüíèõ áàñåéíіâ. Ñåðåä òàêèõ îäíà ç íàéïî-
òóæíіøèõ â Óêðàїíі – Âóãëåãіðñüêà â ì. Ñâіòëîäàðñüê – є îñíîâíèì 
âèðîáíèêîì åëåêòðîåíåðãії íà òåðèòîðії Äîíåöüêîї îáëàñòі. Äî íàéïî-
òóæíіøèõ íàëåæèòü і Çàïîðіçüêà ÒÅÑ â ì. Åíåðãîäàð, ÿêà çàáåçïå÷óє 
åëåêòðîåíåðãієþ ïіâäåííі îáëàñòі Óêðàїíè. Òàê ñàìî, áëèæ÷å äî ñèðî-
âèíè, ðîçòàøîâàíі é äîñèòü ïîòóæíі Ïðèäíіïðîâñüêà ÒÅÑ (ì. Äíіïðî) 
òà Êðèâîðіçüêà ÒÅÑ, ùî ó ì. Çåëåíîäîëüñüê Äíіïðîïåòðîâñüêîї îáëàñòі, 
à òàêîæ Ñëîâ’ÿíñüêà â ì. Ìèêîëàїâêà Äîíåöüêîї îáëàñòі.

Є òåïëîâі ñòàíöії і íà çàõîäі êðàїíè, äå ñâîєþ ïîòóæíіñòþ âèðіçíÿ-
єòüñÿ Áóðøòèíñüêà ÒÅÑ, ùî áіëÿ ì. Áóðøòèí Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї îá-
ëàñòі. Ñïîðóæåíî ÒÅÑ і ïîáëèçó âåëèêèõ ìіñò, ÿê-îò Çìіїâñüêà ïîáëèçó 
Õàðêîâà (ñ. Ñëîáîæàíñüêå), ùî є íàéáіëüøèì åíåðãîãåíåðóþ÷èì 
îá’єêòîì Ñëîáîæàíùèíè. Ó ñâîþ ÷åðãó, Òðèïіëüñüêà ÒÅÑ, ùî íåïîäà-
ëіê âіä Êèєâà (ì. Óêðàїíêà), є íàéáіëüøèì äæåðåëîì åëåêòðîåíåðãії íà 
òåðèòîðії Êèїâñüêîї îáëàñòі. Ó Âіííèöüêіé îáëàñòі (ì. Ëàäèæèí) ñïî-
ðóäæåíî Ëàäèæèíñüêó ÒÅÑ, ùî òàêîæ íàëåæèòü äî íàéáіëüøèõ òåïëî-
âèõ ñòàíöіé êðàїíè.

ÒÅÖ çàçâè÷àé îðієíòóþòüñÿ íà âåëèêі ìіñòà, òîìó íàéáіëüøі ç íèõ 
ïîáóäîâàíі â Êèєâі, Îäåñі, Õàðêîâі, Ìèêîëàєâі, Õåðñîíі.

  Атомна електроенергетика. Çàâäàííÿ öієї ãàëóçі – âèðîáëÿòè 
åëåêòðîåíåðãіþ çà äîïîìîãîþ ÿäåðíîї åíåðãії. Öå çäіéñíþþòü íà àòîì-
íèõ åëåêòðîñòàíöіÿõ. Óêðàїíà áàãàòà íà ÿäåðíå ïàëèâî, çîêðåìà, íà 
óðàíîâі ðóäè. 

Óêðàїíà ðîçãëÿäàє àòîìíó åíåðãåòèêó ÿê îäíå ç íàéáіëüø åêîíîìі÷-
íî åôåêòèâíèõ äæåðåë åíåðãії. Ïðîãíîçóєòüñÿ, ùî äî 2035 ð. ÷àñòêà 
àòîìíîї ãåíåðàöії â çàãàëüíîìó îáñÿçі âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії çðîñ-
òàòèìå.

Â Óêðàїíі íèíі äіє 4 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 ðі÷íîãî âèðîáíèöòâà åëåêòðî-
åíåðãії ó êðàїíі і ìàéæå ïîëîâèíó âіä ÷àñòêè óêðàїíñüêèõ ÀÅÑ. 

Íàñòóïíà çà ïîòóæíіñòþ – Þæíî-Óêðàїíñüêà ÀÅÑ (íåïîäàëіê âіä 
ì. Þæíîóêðàїíñüê Ìèêîëàїâñüêîї îáëàñòі), ÿêà ùîðîêó çàáåçïå÷óє 
áëèçüêî 10 % çàãàëüíîãî âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії â êðàїíі. Íàé-
ñòàðіøà â Óêðàїíі – Ðіâíåíñüêà ÀÅÑ, ùî ïðàöþє ç 1980 ð. Âîíà ðîç-
òàøîâàíà áіëÿ ì. Âàðàø Ðіâíåíñüêîї îáëàñòі. Íàéìîëîäøà і íàéìåíø 

Більша частка електроенергії в Україні виробляється державними підприєм-
ствами. «Укренерго» – державна компанія, що відповідає за управління ОЕС 
України та здійснення передачі електроенергії магістральними мережами від 
генеруючих установок до компаній з розподілу. Наразі вона об’єднує вісім ре-
гіональних електроенергетичних систем на території України, керує роботою 
високовольтного обладнання та понад 21 300 км магістральних і міждержав-
них високовольтних ліній електропередач.
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 3ïîòóæíà â Óêðàїíі – Õìåëüíèöüêà ÀÅÑ, ùî â ì. Íåòіøèí Õìåëüíèöü-

êîї îáëàñòі. Ìàéäàí÷èê ñàìå öієї ñòàíöії çàëèøàєòüñÿ íàéáіëüø ïåð-
ñïåêòèâíèì äëÿ ðîçøèðåííÿ îá’єêòіâ óêðàїíñüêîї àòîìíîї åíåðãåòèêè.

Â Óêðàїíі ïðàöþâàëà ùå îäíà ñóìíîçâіñíà ÀÅÑ – ×îðíîáèëüñüêà. 
Îäíàê ïіñëÿ íàéáіëüøîї òåõíîãåííîї êàòàñòðîôè, ùî ñòàëàñÿ íà ñòàíöії 
1986 ð., її áóëî çàêðèòî (ó 2000 ð.) ÷åðåç íåáåçïåêó ïîäàëüøîї åêñï-
ëóàòàöії.

  Гідроелектроенергетика. Ïîòåíöіàë ãіäðîåíåðãîðåñóðñіâ Óêðàї-
íè âèêîðèñòîâóєòüñÿ íå ïîâíіñòþ. Â Óêðàїíі ÷àñòêà âèêîðèñòàííÿ åêî-
íîìі÷íî åôåêòèâíîãî ãіäðîåíåðãåòè÷íîãî ïîòåíöіàëó ñòàíîâèòü ïîíàä 
60 %. Íàòîìіñòü, áіëüøіñòü ðîçâèíóòèõ êðàїí äîñÿãëà âèñîêîãî ðіâíÿ 
éîãî îñâîєííÿ, íàïðèêëàä, Іòàëіÿ, Ôðàíöіÿ òà Øâåéöàðіÿ – 95–98 %, 
ÑØÀ – 82 %.

Ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó ãіäðîåíåðãåòèêè íà ïåðіîä äî 2026 ð. ïåðåäáà÷à-
єòüñÿ ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ âèêîðèñòàííÿ â åíåðãåòèöі ãіäðîåíåðãåòè÷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, Ñåðåäíüîäíіïðîâñüêà, Äíіïðîâñüêà (íàéïîòóæíіøà) òà 
Êàõîâñüêà ÃÅÑ. Ñàìå íà ÃÅÑ Äíіïðîâñüêîãî êàñêàäó çîñåðåäæåíі 
îñíîâíі ãіäðîåíåðãåòè÷íі ïîòóæíîñòі êðàїíè. 

Ãіäðîåíåðãåòè÷íі ðåñóðñè Óêðàїíè îáìåæåíі, òîìó їõ âèêîðèñòîâóþòü 
çäåáіëüøîãî äëÿ ïîêðèòòÿ ïіêîâèõ íàâàíòàæåíü äіþ÷îї åíåðãîñèñòåìè. 
Äëÿ öіüîãî íà ðі÷êàõ ñïîðóäæóþòü òàêîæ ÃÀÅÑ. Îäíà ç íàéáіëüøèõ ó 
ñâіòі ãіäðîàêóìóëþþ÷èõ ñòàíöіé – Äíіñòðîâñüêà, ÿêà çäàòíà åêîíîìèòè 
ùîðîêó 125 ìëí ì3 ãàçó òà 1,1 ìëí ò âóãіëëÿ, ùî çíàäîáèëèñÿ á äëÿ 
âèðîáëåííÿ àíàëîãі÷íîї êіëüêîñòі åëåêòðîåíåðãії íà ÒÅÑ. Äî íàéáіëü-
øèõ íàëåæèòü òàêîæ Êèїâñüêà ÃÀÅÑ, ùî ðàçîì ç Êèїâñüêîþ ÃÅÑ 
óòâîðþþòü ïåðøó ñõîäèíêó Äíіïðîâñüêîãî êàñêàäó. Òàøëèöüêà ÃÀÅÑ, 
ùî íà ð. Ïіâäåííèé Áóã, ïðèçíà÷åíà äëÿ ïîêðèòòÿ ïіêîâèõ íàâàíòàæåíü 
ó ïіâäåííî-çàõіäíіé ÷àñòèíі îá’єäíàíîї åíåðãîñèñòåìè Óêðàїíè, à òàêîæ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàäіéíîãî ðåæèìó ðîáîòè Þæíî-Óêðàїíñüêîї ÀÅÑ.

Â Óêðàїíі ÃÅÑ ðîçòàøîâàíі ïåðåâàæíî íà ðіâíèííèõ ðі÷êàõ і 
âîäîñõîâèùàõ. Ïðè ñïîðóäæåíі ÃÅÑ çàòîïëþþòü âåëèêі ïëîùі ñóõî-
äîëó. Íà çíà÷íіé ÷àñòèíі ïëîùі âîäîéì, ùî óòâîðþєòüñÿ – ìіëêîâîääі, 
ó ëіòíіé ÷àñ çà ðàõóíîê ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії àêòèâíî ðîçâèâàєòüñÿ âîäÿíà 
ðîñëèííіñòü, âіäáóâàєòüñÿ òàê çâàíå «öâіòіííÿ» âîäè. Ãðåáëі ïåðåøêî-
äæàþòü ìіãðàöії ðèá, à áàãàòîêàñêàäíі ÃÅÑ óæå çàðàç 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 
äæåðåëà ïîñіäàþòü ñêðîìíå ìіñöå â åëåêòðîåíåðãåòèöі Óêðàїíè. Ïðîòå 
Åíåðãåòè÷íà ñòðàòåãіÿ Óêðàїíè íà ïåðіîä äî 2035 ðîêó ïåðåäáà÷àє ñòà-
ëå ðîçøèðåííÿ âèêîðèñòàííÿ âñіõ âèäіâ âіäíîâëþâàíîї åíåðãåòèêè, 
ÿêà ñòàíå îäíèì ç іíñòðóìåíòіâ ãàðàíòóâàííÿ åíåðãåòè÷íîї áåçïåêè 
äåðæàâè. Äî 2035 ð. ïðîãíîçóєòüñÿ çðîñòàííÿ ÷àñòêè âіäíîâëþâàíîї 
åíåðãåòèêè äî ðіâíÿ íå ìåíøå íіæ 25 % (âêëþ÷àþ÷è âñі ãіäðîãåíåðóþ-
÷і ïîòóæíîñòі òà òåðìàëüíó åíåðãіþ).



108108

Р
О

З
Д

ІЛ
 3 Íàéïåðñïåêòèâíіøîþ є ñîíÿ÷íà åíåðãіÿ, ÿêà ñòðіìêî ðîçâèâàєòüñÿ. 

Íàøà äåðæàâà âõîäèòü â äåñÿòêó êðàїí Єâðîïè çà òåìïàìè ðîçâèòêó 
ñîíÿ÷íîї åíåðãåòèêè. Íèíі ó êðàїíі ïðàöþє 15 665 (875 ïðîìèñëîâі òà 
14 790 ÑÅÑ äîìîãîñïîäàðñòâ) îá’єêòіâ âіäíîâëþâàíîї åëåêòðîåíåðãåòèêè 
(ìàë. 65).

Íàéïåðñïåêòèâíіøèìè ðåãіîíàìè êðàїíè äëÿ ðîçâèòêó ñîíÿ÷íîї 
åíåðãåòèêè є Êðèìñüêèé ïіâîñòðіâ òà ñòåïîâà çîíà Óêðàїíè. Ñàìå òîìó 
çíà÷íі çà ïîòóæíіñòþ ÑÅÑ óæå ïðàöþþòü òà ïðîäîâæóþòü áóäóâàòèñÿ 
ïåðåäóñіì ó ïіâäåííèõ îáëàñòÿõ êðàїíè. 

Мал. 65. Найпотужніші сонячні електростанції України, 2020 р.

Ó 2019 ð. ó Äíіïðîïåòðîâñüêіé îáëàñòі çàïóùåíî â ðîáîòó Ïîêðîâñüêó 
ñîíÿ÷íó åëåêòðîñòàíöіþ, ÿêà є äðóãîþ çà ïîòóæíіñòþ ÑÅÑ â Єâðîïі. Çà 
ïðîãíîçàìè, Ïîêðîâñüêà ÑÅÑ áóäå ùîðі÷íî âèðîáëÿòè «çåëåíîї» 
åëåêòðîåíåðãії, ÿêîї äîñòàòíüî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 200 òèñ. ïðèâàòíèõ 
áóäèíêіâ àáî êâàðòèð. Çàâäÿêè ðîáîòі ñòàíöії âèêèäè ÑÎ2 â àòìîñôåðó 
áóäóòü ñêîðî÷åíі íà 420 òèñ. ò íà ðіê, ùî ìîæíà ïîðіâíÿòè ç âèêèäàìè 
ïîíàä 200 òèñ. àâòîìîáіëіâ. Çàãàëîì â Óêðàїíі îñòàííіìè ðîêàìè 
ðîçïî÷àëî äіÿòè êіëüêà äåñÿòêіâ ÑÅÑ ðіçíîї ïîòóæíîñòі. 

Àêòèâíî ðîçâèâàєòüñÿ â Óêðàїíі é òàê çâàíà ìàëà âіòðîåíåðãåòè-
êà, ÿêà öіëåñïðÿìîâàíà ïåðåâàæíî íà äîïîìіæíå åëåêòðîïîñòà÷àííÿ 
ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷іâ òà íåâåëèêèõ ãîñïîäàðñüêèõ îá’єêòіâ. Íèíі 
Óêðàїíà є îäíèì іç ëіäåðіâ ó Єâðîïі çà áóäіâíèöòâîì âіòðîåëåêòðîñòàíöіé. 
Íàéñïðèÿòëèâіøèìè ðåãіîíàìè äëÿ ñïîðóäæåííÿ ÂÅÑ є ãіðñüêі îáëàñòі 
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 3òà óçáåðåææÿ ìîðіâ, à òàêîæ Îäåñüêà, Ìèêîëàїâñüêà, Õåðñîíñüêà, 

Çàïîðіçüêà, Äîíåöüêà, Ëóãàíñüêà і Êèїâñüêà îáëàñòі.
Íàéñó÷àñíіøà òà íàéïîòóæíіøà ÂÅÑ Óêðàїíè – Áîòієâñüêà – 

ðîçòàøîâàíà íà òåðèòîðії Çàïîðіçüêîї îáëàñòі ïîáëèçó ñåëà Ïðèìîðñüêèé 
Ïîñàä. Áîòієâñüêà ÂÅÑ íàëåæèòü äî íàéáіëüøèõ âіòðîåëåêòðîñòàíöіé 
Єâðîïè. Çà 20 ðîêіâ ðîáîòè öієї ÂÅÑ êðàїíà çåêîíîìèòü 34,8 ò âóãіëëÿ. 
ßêùî çіáðàòè éîãî â îäíó êóïó, òî âèéäå ãîðà ðîçìіðîì ç Ãîâåðëó.

Óëіòêó 2020 ð. â ì. Äíіïðî ðîçïî÷àëà ñâîþ ðîáîòó íàéáіëüøà â 
Óêðàїíі òåïëîâà åëåêòðîñòàíöіÿ íà áіîìàñі (ëóøïèííÿ ñîíÿøíèêó) – 
ÅÑ «Àÿêñ-Äíіïðî». Çà òåõíі÷íèìè òà åêîëîãі÷íèìè ïîêàçíèêàìè öÿ 
ÒÅÑ ìîæå êîíêóðóâàòè ç ìіæíàðîäíèìè àíàëîãàìè.

Г О Л О В Н Е
  Електроенергетика – це базова галузь економіки України і одна з найстаріших 

у країні.
  Понад половин виробництва електроенергії в Україні припадає на АЕС.
  Значна частка електроенергії в Україні виробляється на ТЕС.
  У перспективі зростатиме частка електроенергії, що вироблятиметься за допо-

могою відновлюваних джерел енергії.

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

що відбуватимуться в перспективі.
4. За Додатком 22 (див. QR-код) визначте області – лідери з ви-

робництва електроенергії в Україні. 

Позначення на контурній карті України найбіль-
ших електростанцій та пояснення чинників їх 
розміщення.
Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіть-
ся за QR-кодом.

§ 23. ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÑÂІÒÓ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Які природні ресурси використовує людство для одержання електроенергії?
 Чим вирізняються відновлювані джерела електроенергії від інших?

  Сучасний стан електроенергетики світу. Îñòàííіì ÷àñîì ó ñâі-
òîâіé åëåêòðîåíåðãåòèöі âіäáóëèñÿ ïîìіòíі çìіíè. Ãëîáàëüíå âèðîáíè-
öòâî åëåêòðîåíåðãії, ÿêå ùîðі÷íî çðîñòàëî ìàéæå íà 3 % óïðîäîâæ 
2000–2018 ðð., ñóòòєâî ñïîâіëüíèëîñü ó 2019 ð. (+ 1 %). Öå áóëî çóìîâ-
ëåíî ïàäіííÿì ïîïèòó íà åëåêòðîåíåðãіþ ÷åðåç óïîâіëüíåííÿ çðîñòàí-

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.1

§ 23. ÅËÅÊÒ

!!
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 3 íÿ ñâіòîâîї åêîíîìіêè â óìîâàõ ïàíäåìії COVID-19 òà âіäíîñíî áіëüø 

ì’ÿêèìè ïîãîäíèìè óìîâàìè.
Ó ñòðóêòóðі ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії ïðîâіäíà ðîëü 

ïðîäîâæóє íàëåæàòè ÒÅÑ. Îäíàê ÷àñòêà їõ ó ñâіòîâîìó îáñÿçі âèðîáëåíîї 
åëåêòðîåíåðãії ïîìіòíî çíèçèëàñÿ – ç áіëüø ÿê 80 % ó 2015 ð. äî ìàéæå 
63 % â 2019 ð. Òåíäåíöіÿ çíèæåííÿ ðîëі ïåðåäóñіì âóãіëëÿ ó âèðîáíè-
öòâі åëåêòðîåíåðãії íà ÒÅÑ ñóïðîâîäæóєòüñÿ îäíî÷àñíî ïіäâèùåííÿì 
çíà÷åí íÿ âіäíîâëþâàëüíèõ äæåðåë åëåêòðîåíåðãії. Ïîíàä 15,5 % 
åëåêòðîåíåðãії ó ñâіòі âèðîáëÿþòü ÃÅÑ. Ùå áіëüø ÿê 10 % âèðîáëÿþòü 
åëåêòðîñòàíöії, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü íåòðàäèöіéíі ðåñóðñè – ïåðåäóñіì 
ñîíöå і âіòåð òîùî. Áëèçüêî 10 % âèðîáëåíîї åëåêòðîåíåðãії çàáåçïå÷óþòü 
ÀÅÑ. Íà іíøі äæåðåëà åëåêòðîåíåðãії (áіîïàëèâî, âіäõîäè) ïðèïàäàє 
áëèçüêî 1 % (òàáë. 4).

Òàáëèöÿ 4
Ñòðóêòóðà âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії íà åëåêòðîñòàíöіÿõ 

ðіçíèõ òèïіâ, 2020 ð.

№ Країна
Частка виробленої електроенергії, %

ТЕС АЕС ГЕС СЕС, ВЕС та ін.
1 Китай 68 5 18 9
2 США 60 20 7 13
3 Індія 61 2 12 25
4 Росія 52 20 19 9
5 Японія 87 3 4 6

Ó 2020 ð. 27 êðàїí Єâðîñîþçó âïåðøå îòðèìàëè áіëüøå åëåêòðîåíåð-
ãії ç âіäíîâëþâàíèõ äæåðåë, íіæ ç êîðèñíèõ êîïàëèí. ×àñòêà âóãіëëÿ, 
ãàçó і íàôòè çíèçèëàñÿ äî 37 %, òîäі ÿê âіòåð, ñîíöå, ãіäðîåíåðãіÿ і 
áіîìàñà çàáåçïå÷èëè 38 % ñóìàðíîї ãåíåðàöії â ЄÑ, çáіëüøèâøè îáñÿãè 
âèðîáíèöòâà íà 10 %.

Ïðàãíåííÿ äî ãëîáàëüíîї åëåêòðèôіêàöії â äîâãîñòðîêîâіé ïåðñ-
ïåêòèâі ïðîäîâæóє çáåðіãàòèñÿ, îñêіëüêè óïðîäîâæ íàñòóïíèõ 30 ðîêіâ 
çíà÷åííÿ åëåêòðîåíåðãії â êіíöåâîìó ñïîæèâàííі åíåðãії іñòîòíî çðîñòà-
òèìå. Öå ïîâ’ÿçàíî, â ïåðøó ÷åðãó, ç î÷іêóâàíèì çðîñòàííÿì ïîïèòó 
íà åëåêòðîåíåðãіþ ÿê ç áîêó íàñåëåííÿ, òàê і åêîíîìіêè çàãà ëîì. Êðіì 
òîãî, âèñîêà òðàíñïîðòàáåëüíіñòü åëåêòðîåíåðãії íà çíà÷íі âіäñòàíі çà 
äîïîìîãîþ ëіíіé åëåêòðîïåðåäà÷ ñóòòєâî çìіíèëè òåðèòî ðіàëüíå ðîç-
òàøóâàííÿ ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ, îá’єêòіâ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà. Âîíè ñòàëè ìåíø çàëåæíèìè âіä ìіñöü ïåðâèííèõ äæåðåë åíåðãії 
і çìîãëè íàáëèçèòèñÿ äî ñïîæèâà÷іâ ïðîäóêöії.

Íèíі 90 % íàñåëåííÿ ïëàíåòè ìàє äîñòóï äî åëåêòðîåíåðãії. Íàé-
áіëüøå åëåêòðèôіêàöіÿ îõîïëþє ìіñüêі ðàéîíè – 95 % їõíüîãî íàñåëåííÿ 
åëåêòðèôіêîâàíі, íàéìåíøå – ñіëüñüêі ðàéîíè, äå öåé ïîêàçíèê çíèæó-
єòüñÿ äî 84 %. À ñåðåä ðåãіîíіâ ç íàéìåíøîþ ÷àñòêîþ íàñåëåííÿ (ëèøå 
46 %), ùî ìàє äîñòóï äî åëåêòðîåíåðãії, âèðіçíÿєòüñÿ Àôðèêà íà 
ïіâäåíü âіä Ñàõàðè. Òóò ïîíàä 0,5 ìëðä æèòåëіâ, ïåðåäóñіì Íіãåðії, 
Äåìîêðàòè÷íîї Ðåñïóáëіêè Êîíãî òà Åôіîïії, ïîçáàâëåíі ìîæëèâîñòі 
êîðèñòóâàòèñÿ áëàãàìè, ÿêі íàäàє åëåêòðîåíåðãіÿ.
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 3Íåçâàæàþ÷è íà ìàéæå ïîâñþäíå âèêîðèñòàííÿ åëåêòðè÷íîї åíåðãії, 

її âèðîáíèöòâî ïîøèðåíå íåðіâíîìіðíî, à ÷àñòêà ðіçíèõ âèäіâ åëåêòðî-
ñòàíöіé ïîìіòíî âіäðіçíÿєòüñÿ çà ðåãіîíàìè òà êðàїíàìè.

Ó 2019 ð. ëіäåðîì ñåðåä ðåãіîíіâ áóâ Àçіàòñüêî-Òèõîîêåàíñüêèé 
ðåãіîí – 47 % åëåêòðîåíåðãії âіä âèðîáëåíîї ó âñüîìó ñâіòі âïðîäîâæ 
ðîêó. Ïîíàä 20 % áóëî âèðîáëåíî â Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі і áëèçüêî 15 % 
çàáåçïå÷èëà Єâðîïà (áåç êðàїí ÑÍÄ). 

  Найбільші країни-виробники елект  роенергії. Ïåðøі òðè ìіñöÿ 
ñåðåä êðàїí ñâіòó ó 2020 ð. ïîñіäàëè Êèòàé, ÑØÀ òà Іíäіÿ (ìàë. 66). 
Áіëüøà ÷àñòèíà åëåêòðîåíåðãії ó íàéáіëüøèõ âèðîáíèêіâ åëåêòðî-
åíåðãії âèðîáëÿєòüñÿ íà ÒÅÑ. Îäíàê ÷åðåç ïîãіðøåííÿ íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà, çîêðåìà çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ, ÷èìàëî êðàїí ïðàãíå íà-
ðîùóâàòè âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðãії і çà ðàõóíîê áіëüø åêîëîãі÷íî 
÷èñòèõ, âіäíîâëþâàíèõ, äæåðåë. 

Китай США
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Мал. 66. Країни – лідери з виробництва електроенергії 
у 2020 р. (трлн кВт/год)

Òàê, íàïðèêëàä, ó Êèòàї ÷àñòêà ÒÅÑ ó âèðîáëåííі åëåêòðèêè ïî-
ñëіäîâíî çíèæóєòüñÿ. Âåëèêà óâàãà â öіé êðàїíі ïðèäіëÿєòüñÿ ÃÅÑ. Íå 
âèïàäêîâî, íà ïî÷àòêó ïîòî÷íîãî ñòîëіòòÿ â Êèòàї áóëî çàâåðøåíî ñïî-
ðóäæåííÿ íàéïîòóæíіøîї ó ñâіòі ÃÅÑ – Ñàí-Ñÿ (Òðè óùåëèíè) і îäíієї 
ç íàéáіëüøèõ çà âèðîáíèöòâîì åëåêòðîåíåðãії ñòàíöіé òàêîãî òèïó. 
Íèíі â Êèòàї, ÿêèé ïîñіäàє ïðîâіäíå ìіñöå ó ñâіòі ç âèðîáíèöòâà åëåê-
òðîåíåðãії ç âіäíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðãії, íàéøâèäøå ðîçâèâàєòüñÿ 
âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðãії íà ÑÅÑ і ÂÅÑ.

Ó ÑØÀ ÒÅÑ, ùî ïðàöþþòü íà âóãіëëі, ïîñòóïîâî çíèæóþòü ñâîþ 
÷àñòêó âèðîáëåíîї åëåêòðîåíåðãії, ïîñòóïàþ÷èñü ãàçîâèì ÒÅÑ. Çðîñòàє 
â êðàїíі і ðîëü ÑÅÑ òà ÂÅÑ ó âèðîáëåííі åëåêòðîåíåðãії. Ó 2019 ð. âіòåð 
ñòàâ íàéìàñîâіøèì äæåðåëîì âіäíîâëþâàíîї åíåðãії â ÑØÀ, îáіãíàâøè 
ïðè öüîìó ãіäðîåíåðãåòèêó. 

СВІТОВІ ЛІДЕРИ

Найбільшою ТЕС у світі є Тогто, що на півночі Китаю. Потужність цієї стан-
ції становить 6720 МВт і щорічно виробляє 33,317 млрд КВт/год електрич-
ної енергії. ТЕС Тогто займає площу понад 2,5 км2. Вугілля, що потрібно 
станції як паливо, надходить з вугільного басейну за 50 км, а вода на стан-
цію надходить за 12 км з р. Хуанхе. 

Найбільшою ТЕС у світі є Тогто, що на півночі Китаю. Потужність цієї стан-
ції становить 6720 МВт і щорічно виробляє 33,317 млрд КВт/год електрич-
ної енергії. ТЕС Тогто займає площу понад 2,5 км2
ції становить 6720 МВт і щорічно виробляє 33,317 млрд КВт/год електрич-

2
ції становить 6720 МВт і щорічно виробляє 33,317 млрд КВт/год електрич-

. Вугілля, що потрібно 
станції як паливо, надходить з вугільного басейну за 50 км, а вода на стан-
цію надходить за 12 км з р. Хуанхе. 



112112

Р
О

З
Д

ІЛ
 3 Іíäіÿ òàêîæ ìàє íà ìåòі çìåíøèòè ñâîþ çàëåæíіñòü âіä âèêîïíîãî 

ïàëèâà і âèðîáëÿþ÷è çíà÷íó êіëüêіñòü åëåêòðîåíåðãії ç ãіäðîåíåðãåòè-
êè, ïîêëàäàє âåëèêі íàäії ùå é íà ñîíÿ÷íó åíåðãіþ. Â ßïîíії â ïåð-
ñïåêòèâі ïåðåäáà÷àєòüñÿ çáіëüøåííÿ âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії íà 
ÀÅÑ. Êðіì òîãî, ó öіé êðàїíі øâèäêî ðîñòå çíà÷åííÿ âіäíîâëþâàíîї 
äæåðåë åëåêòðîåíåðãії, îñîáëèâî ñîíÿ÷íîї.

Ãіäðîåëåêòðîåíåðãåòèêà Áðàçèëії ïîñòà÷àє ïîíàä 71 % âіä çàãàëüíîãî  
îáñÿãó âèðîáëåíîї â êðàїíі åëåêòðîåíåðãії. Îñòàííіì ÷àñîì øâèäêèìè 
òåìïàìè òóò ðîçâèâàєòüñÿ åëåêòðîãåíåðàöіÿ íà áàçі âіòðîâîї òà ñîíÿ÷-
íîї åíåðãії (áëèçüêî 11 %).

Ñâіòîâà òåíäåíöіÿ ùîäî âèðîáíèöòâà «åêîëîãі÷íî ÷èñòîї» åëåêòðî-
åíåðãії äîáðå ïðîñòåæóєòüñÿ і ó Ôðàíöії, ùî ââàæàєòüñÿ îäíèì ç íàé-
áіëüøèõ ó ñâіòі åêñïîðòåðіâ «åêîëîãі÷íî ÷èñòîї» åëåêòðîåíåðãії. Àäæå 
÷àñòêà åëåêòðîåíåðãії, âèðîáëåíîї íà ÒÅÑ Ôðàíöії ïîìіòíî ìåíøà ó 
ïîðіâíÿííі ç іíøèìè ïðîâіäíèìè êðàїíàìè – âèðîáíèêàìè åëåêòðîåíåð-
ãії. Ôðàíöіÿ, çîêðåìà, ìàє íàéáіëüøó ó ñâіòі ÷àñòêó åëåêòðîåíåðãії, ùî 
âèðîáëåíà íà ÀÅÑ. Ó 2020 ð. âіäíîâëþâàíі äæåðåëà åíåðãії áіëüø íіæ 
íà ÷âåðòü çàáåçïå÷èëè ïîòðåáè Ôðàíöії â åëåêòðèöі.

Íіìå÷÷èíà äàâíî іíòåíñèâíî ðîçâèâàє àëüòåðíàòèâíó åëåêòðîåíåð-
ãåòèêó. Îäíàê, íà âіäìіíó âіä Ôðàíöії, ó Íіìå÷÷èíі âіääàєòüñÿ ïåðå-
âàãà ÂÅÑ, ÿêі, íà äóìêó íіìåöüêîãî óðÿäó, є áіëüø íåáåçïå÷íèìè â 
ïîðіâíÿííі ç ÀÅÑ. Ó 2020 ð. â Íіìå÷÷èíі âіäíîâëþâàíà åíåðãåòèêà 
âïåðøå çàáåçïå÷èëà äî ïîëîâèíè ñïîæèâàííÿ åëåêòðèêè ó êðàїíі.

  Найбільші країни-споживачі електроенергії. Íàñåëåííÿ ïëà-
íåòè íåóõèëüíî çðîñòàє, ó çâ’ÿçêó іç ÷èì áóäå ïіäâèùóâàòèñÿ é 
ñïîæèâàí íÿ åëåêòðîåíåðãії ó ñâіòі. Àäæå ñàìå ïîáóòîâå ñïîæèâàííÿ 
åëåêòðîåíåðãії є íàéáіëüøèì, і ëèøå ïîòіì éäå ïðîìèñëîâå âèðîáíè-
öòâî. Óêàçàíі ôàêòîðè âèçíà÷àþòü і ñâіòîâèõ ëіäåðіâ ùîäî ñïîæèâàííÿ 
åëåêòðîåíåðãії. Íàéáіëüøå ñïîæèâàþòü òàêі êðàїíè: Êèòàé, ÑØÀ òà 
Іíäіÿ (ìàë. 67). Ïðè öüîìó Êèòàé ìàє íàéáіëüøó ÷èñåëüíіñòü íàñåëåí-
íÿ і îäíó ç íàéáіëüøèõ åêîíîìіê ñâіòó. Ñàìå òîìó âіí âïåâíåíî âèïå-
ðåäæàє іíøі êðàїíè ñâіòó. ÑØÀ, ÿêі ïîñіäàþòü äðóãå ìіñöå çà îáñÿãàìè 
ñïîæèòîї åëåêòðîåíåðãії, òàê ñàìî âèðіçíÿþòüñÿ ñåðåä іíøèõ êðàїí ÿê 
÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ (3-òє ìіñöå), òàê і ðіâíåì ðîçâèòêó åêîíîìіêè 
(1-øå ìіñöå). Äàëі, ç âåëèêèì âіäðèâîì, òðåòє ìіñöå îáіéìàє Іíäіÿ, ùî 
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Мал. 67. Найбільші країни – споживачі електроенергії, 
2020, трлн кВт/год
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ç íàéáіëüøîþ åêîíîìіêîþ. 
Çà ïðîãíîçàìè, äî 2040 ð. ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðãії ó ñâіòі çðîñòå 

áіëüø ÿê íà 30 %. Çíà÷íå çðîñòàííÿ ñïîæèâàííÿ áóäå çàôіêñîâàíî ó 
áіëüøîñòі ðåãіîíіâ ñâіòó – ó êðàїíàõ Áëèçüêîãî Ñõîäó, Ëàòèíñüêîї Àìå-
ðèêè і Àôðèêè. Îñîáëèâî ðіçêå çðîñòàííÿ òåìïіâ ñïîæèâàííÿ åëåêòðè-
êè áóäå ñïîñòåðіãàòèñÿ â êðàїíàõ Àçії (âêëþ÷íî ç Êèòàєì òà Іíäієþ). 
Íàòîìіñòü Єâðîïà ñêîðîòèòü çàãàëüíå ñïîæèâàííÿ åíåðãії íà 9 %. 
Ïåðåä áà÷àєòüñÿ, ùî öå áóäå çóìîâëåíî ìîäåðíіçàöієþ ãàëóçі, ÿêà ґðóí-
òóâàòèìåòüñÿ íà íîâіòíіõ òåõíîëîãіÿõ.

Г О Л О В Н Е
  Виробництво електроенергії у світі загалом зростає, що зумовлено зростанням 

чисельності населення і розвитком економіки.
  У структурі світового виробництва електроенергії провідна роль нині належить 

ТЕС.
  Найбільші виробники та споживачі електроенергії – Китай, США, Індія, що ви-

різняються чисельністю 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 дер-

жавах світу. Зробіть висновки.

Побудова та аналіз діаграм виробництва елек-
троенергії на електростанціях різних типів в 
Україні, країнах Європи та світу.
Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіть-
ся за QR-кодом.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності
Виробництво та постачання електроенергії

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.2
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  знати види чорних і кольорових металів; найбільших у світі та Європі вироб-
ників чавуну, сталі, алюмінію, титану, міді; 
  розуміти вплив сировинного, паливного, електроенергетичного, транспортно-
го, 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 
Україні і світові металургійні центри;
  пояснювати закономірності розміщення підприємств чорної і кольорової ме-
талургії в Україні;

 уміти аналізувати статистичні дані щодо обсягів виробництва та експорту 
металургійної продукції в Україні та світі.

§ 24. ÇÍÀ×ÅÍÍß ÌÅÒÀËÓÐÃІÉÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ 
Â ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂІ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 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 âèðîáíèöòâ ñó÷àñíîї îáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі òà ãîñ-
ïîäàðñòâà çàãàëîì. Ìåòàëóðãіéíå âèðîáíèöòâî îõîïëþє ïіäïðèєìñòâà, 
ùî ïîñëіäîâíî çäіéñíþþòü âèäîáóòîê і ïåðåðîáêó ðóäíèõ êîðèñíèõ 
êîïàëèí і íåðóäíîї ìåòàëóðãіéíîї ñèðîâèíè, âèðîáíèöòâî ðіçíèõ ìåòà-
ëіâ 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. 

Ìåòàëóðãіÿ áåçïîñåðåäíüî âïëè âàє íà ðîçâèòîê, ïåðåä óñіì íà ìà-
øèíîáóäóâàííÿ і ìåòà ëî îáðîáêó, ùî âèêîðèñòîâóþòü ÿê ñè  ðî âèíó 
ìåòàë. Âîíà òàêîæ є íå âіä’єìíîþ ñêëàäîâîþ âèðîáíèöòâà êîíñòðóê-
öіéíèõ ìàòåðіàëіâ, ùî øèðîêî âèêîðèñòîâó þòüñÿ â áóäіâíèöò âі, ìà-
øèíîáóäóâàííі òîùî. Âîíà ìàє âåëèêèé âïëèâ íà åêîíîìіêó êðàїíè 
çàãàëîì і âåëèêîþ ìіðîþ âèçíà÷àє åêîíîìі÷íèé ïîòåíöіàë êðàїíè. 
Ðîçâèíóòå ìåòàëóðãіéíå âèðîáíèöòâî ïîòóæíî ïðàöþє і íà çîâíіø íіé 
ðèíîê êðàїíè, çìіöíþþ÷è її ïîçèöії ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі.

Ìåòàëóðãіéíå âèðîáíèöòâî ðîçäіëÿþòü íà äâі ñêëàäîâі: ÷îðíó òà êî-
ëüîðîâó ìåòàëóðãіþ (ìàë. 68). ×îðíà ìåòàëóðãіÿ – öå âèðîáíèöòâî 

металургійної продукції в Україні та світі.

§ 24. ÇÍÀ×ÅÍÍß ÌÅÒÀËÓÐÃІÉÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ 

МЕТАЛУРГІЙНЕ 
ВИРОБНИЦТВОТема
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 3÷îðíèõ ìåòàëіâ (÷àâóíó òà ñòàëі), òðóá, ôåðîñïëàâіâ, à òàêîæ ìåòàëî-

âèðîáіâ (ìàë. 69). Êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ – öå âèðîáíèöòâà, ïîâ’ÿçàíі 
ç âèïëàâêîþ і ïåðåðîáêîþ êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ. 

МЕТАЛУРГІЯ

Гірничодоб
ув

на
  п

ро
мисловість

Видобуток та 
збагачення руд:
залізних, 
марганцевих

Видобуток 
палива:

коксівного вугілля

Чорна металургія

Кольорова металургія

Повний цикл

Металургія важких 
металів

Металургія легких 
металів

Неповний цикл Переробна
металургія

Видобуток 
допоміжних

речовин :
флюсових вапняків

вогнетривких глин    

Видобуток та 
збагачення руд:
мідних, алюмінієвих,
свинцево-цинкових, ртутних, 
олов’яних, титанових, 
магнієвих тощо

окотки
чавун
сталь
прокат

мідна
свинцево-цинкова
олов’яна
ртутна

металізовані
окотки
сталь
прокат

металобрухт
сталь
прокат

алюмінієва
титанова
магнієва

Мал. 68. Металургійне виробництво

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Розвиток металургії почався ще в кам’яну добу. Перші свідчення про мета-
лообробку датуються VI–IV тис. до н. е. і були знайдені на території сучас-
них Сербії, Болгарії, Португалії, Іспанії, Великої Британії. Перші досліди 
людини з обробки металів стосувалися легкоплавких металів: срібла, міді, 
олова і метеоритного 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 ме-
тал було набагато складніше, тому подальший розвиток металургії стався 
набагато пізніше. Учені вважають, що технологію винайшли хети (давнє 
населення Малої Азії) приблизно в 1200 році до н. е. Саме цей час уважа-
ється на сьогоднішні офіційною датою вступу людства в залізну добу.

  Сучасні технології виробни-
цтва чавуну й сталі. ×îðíà ìå-
òàëóðãіÿ – ïîâ’ÿçàíà ç ïåðåðîáêîþ 
ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè. Її âàãîìà 
ðîëü âèçíà÷àєòüñÿ ïåðåäóñіì âèðîá-
íèöòâîì ñòàëåâîãî ïðîêàòó, ùî 
øèðîêî âèêîðèñòîâóєòüñÿ іíøèìè 
âèðîáíèêàìè ïðîäóêöії (ìàë. 70).

Îñíîâíі âèðîáíèöòâà ÷îðíîї ìå-
òàëóðãії – öå âèïëàâêà ÷àâóíó і 
ñòàëі, âèðîáíèöòâî ïðîêàòó òà 
òðóáíà ïðîìèñëîâіñòü. Îñíîâíîþ 

Розвиток металургії почався ще в кам’яну добу. Перші свідчення про мета-
лообробку датуються VI–IV тис. до н. е. і були знайдені на території сучас-
них Сербії, Болгарії, Португалії, Іспанії, Великої Британії. Перші досліди 
людини з обробки металів стосувалися легкоплавких металів: срібла, міді, 
олова і метеоритного 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 ме-
тал було набагато складніше, тому подальший розвиток металургії стався 
набагато пізніше. Учені вважають, що технологію винайшли хети (давнє 
населення Малої Азії) приблизно в 1200 році до н. е. Саме цей час уважа-
ється на сьогоднішні офіційною датою вступу людства в залізну добу.

Мал. 69. Галузі чорної металургії
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 3 ñèðîâèíîþ є çàëіçíі òà ìàðãàíöåâі 

ðóäè, à ïàëèâîì – êîêñіâíå âóãіëëÿ. 
×àâóí âèïëàâëÿþòü ó äîìåííèõ ïå÷à õ 
ç ïіäãîòîâëåíîї ñè ðîâèíè – øèõòè 
(àãëîìåðàòó, êîêñó, ôëþñіâ). Ó ñòà-
ëåïëàâèëüíèõ öåõàõ ïåðåðîáíèé ÷à-
âóí і ìåòàëîáðóõò ïåðåïëàâ ëÿþòü ó 
ñòàëü. Âèðîáíèöòâî ïðîêàòó – çà-
êëþ÷íèé åòàï ïîâíîãî ìåòàëóð -
ãіéíîãî öèêëó. Éîãî ïðîäóêöіÿ – öå 
çàêіí÷åíі ìåòàëåâі âèðîáè (íàïðè-
êëàä, ðåéêè) òà âèðîáè, ùî ïîòðå-
áóþòü 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÷åí-
íÿ ðóäè, ùî ïåðåäáà÷àє ïіäâèùåííÿ 
êîí öåíò ðàöії â ðóäі êîðèñíèõ 

åëåìåíòіâ і êîêñóâàííÿ âóãіëëÿ.
2. Âèðîáíèöòâî ÷àâóíó. 
3. Ïåðåðîáêà ÷àâóíó â ñòàëü і іíøó ïðîäóêöіþ ÷îðíèõ ìåòàëіâ.
Îñíîâíèì ñïîñîáîì îòðèìàííÿ ÷àâóíó є äîìåííå âèðîáíèöòâî 

(äèâ. QR-êîä). Ó âіäíîñíî íåçíà÷íіé êіëüêîñòі éîãî 
òàêî æ îäåðæóþòü â åëåêòðè÷íèõ ïå÷àõ çі ñòàëåâèõ 
âіäõîäіâ.

Äëÿ âèðîáíèöòâà ñòàëі âèêîðèñòîâóþòü 80 % ðіäêîãî 
÷àâóíó і 20 % ìåòàëîáðóõòó. Íàéïîøèðåíіøèìè ñïîñî-
áàìè âèïëàâêè ñòàëі є åëåêòðîïі÷íèé і êèñíåâî-êîíâåð-
òîðíèé, ùî âіäðіçíÿþòüñÿ íåâåëèêèìè çàòðàòàìè ïàëè-
âà é åíåðãії. Òàêèì ÷èíîì âèðîáëÿþòü 70 % ñòàëі ó ñâіòі.

Áëèçüêî 30 % óñієї ñòàëі ó ñâіòі âèðîáëÿþòü ç ìåòàëîáðóõòó (ïåðå-
ðîáíà 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. 

Îñíîâíîþ ïðîäóêöієþ ÷îðíîї ìåòàëóðãії є:
1) ÷àâóí äëÿ ïåðåðîáêè íà ñòàëü і äëÿ âèðîáíèöòâà ÷àâóííèõ âè-

ðîáіâ äëÿ ìàøèíîáóäіâíèõ çàâîäіâ;
2) ôåðîñïëàâè (ñïëàâè çàëіçà ç âìіñòîì ìàðãàíöþ, êðåìíіþ, âàíà-

äіþ, òèòàíó) – äëÿ âèðîáíèöòâà ðіçíèõ âèäіâ ñòàëåé;
3) ñòàëåâі çëèòêè – äëÿ âèðîáíèöòâà ïðîêàòó (ðåéîê, áàëîê, ïðóò-

êіâ, ñìóã, äðîòó, àðìàòóðè), à òàêîæ ëèñòà, òðóá òîùî;

Мал. 70. Сучасне використання 
сталі (%)
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 34) ñòàëåâі çëèòêè – äëÿ âèðîáíèöòâà âåëèêèõ êîâàíèõ äåòàëåé ìà-

øèí (âàëîê, ðîòîðіâ, òóðáіí, äèñêіâ).
Íå ìîæíà íå áà÷èòè і òîãî, ùî â íàøі äíі â ÷îðíіé ìåòàëóðãії âіä-

áóâàþòüñÿ ñòðóêòóðíà ïåðåáóäîâà, òåõíі÷íå і òåõíîëîãі÷íå ïåðåîçáðî-
єííÿ. Äîñèòü øèðîêîãî ïîøèðåííÿ íàáóëî âïðîâàäæåííÿ «ðåâîëþöіé-
íèõ» òåõíîëîãіé. Äî íèõ íàëåæàòü: ïðÿìå îòðèìàííÿ ñòàëі ç ðóäè, 
áåçïåðåðâíå ëèòòÿ ïðîôі ëіâ, áëèçüêèõ çà ôîðìîþ äî êіíöåâîї ïðîäóê-
öії, áåçïåðåðâíå ðîçëèâàííÿ ñòàëі, âèêîðèñòàííÿ ïëàçìîâèõ òåõíîëî-
ãіé òîùî.

×àñè, êîëè åêîíîìі÷íó ìîãóòíіñòü êðàїíè âèçíà÷àëè íàñàìïåðåä çà 
ðіâíåì ðîçâèòêó ÷îðíîї ìåòàëóðãії, óæå ìèíóëè. Îñîáëèâî öå ïîìіòíî 
â ïîñòіíäóñòðіàëüíèõ äåðæàâàõ. Ó íàø ÷àñ ïðîñòåæóєòüñÿ òåíäåíöіÿ äî 
çíèæåííÿ ìåòàëîєìíîñòі ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії, çðîñòàє êîíêóðåíöіÿ 
ç áîêó áіëüø íîâèõ і ïðîãðåñèâíèõ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ (àëþ-
ìіíіþ, ïëàñòìàñ, êåðàìіêè), ïîñèëþþòüñÿ çàõîäè ç îõîðîíè äîâêіëëÿ. 
Óñå öå çìåíøóє ðîëü ÷îðíîї ìåòàëóðãії ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі. Ïðîòå 
íå ñëіä ïðèìåíøóâàòè 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 ìåòàëóð-
ãіéíі âèðîáíèöòâà, íàçèâàþòü ïіäïðèєìñòâàìè ïîâíîãî âèðîáíè÷îãî 
öèêëó (ìàë. 71). 

Р у д а Ч а в у н С т а л ь П р о к а т

Мал. 71. 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 âè-
òðàò;
   ñêîðî÷åííÿ ñêëàäñüêèõ âèòðàò (ïðîäóêöіþ ìîæíà ïåðåäàâàòè áåç-
ïîñåðåäíüî ç îäíîãî öåõó â іíøèé);
  ïіäâèùåííÿ êîíöåíòðàöії âèðîáíèöòâà (ç óñіìà її ïåðåâàãàìè);
   âèêîðèñòàííÿ âіäõîäіâ îñíîâíîãî і äîïîìіæíèõ âèðîáíèöòâ, ùî 
çàáåçïå÷óє åêîëîãі÷íіñòü âèðîáíèöòâà.

  Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металур-
гії . Íà ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ ÷îðíîї ìåòàëóðãії âïëèâàþòü òàêі ÷èí-
íèêè: ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé (îðієíòàöіÿ íà òåðèòîðіàëüíі ïîєäíàííÿ 
ðîäî âèù êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ і ðóä ÷îðíèõ ìåòàëіâ); òðàíñïîðòíèé (îðі-
єíòàöіÿ íà âàíòàæîïîòîêè êîêñіâíîãî âóãіëëÿ і çàëіçíîї ðóäè); ñïî-
æèâ÷èé (ïîâ’ÿçàíèé ç ðîçâèòêîì ìіíіçàâîäіâ і ïåðåðîáíîї ìåòàëóðãії).
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 3 Ó êіíöі ÕÕ òà íà ïî÷àòêó ÕÕІ ñò. äîñèòü àêòèâíî ðîçâèâàëàñÿ ìå-

òàëóðãіÿ ó ïðèìîðñüêèõ ðàéîíàõ. Òàêèé âàðіàíò ðîçìіùåííÿ ÷îðíîї 
ìåòàëóðãії çàáåçïå÷óє ìîæëèâіñòü ïіäâåçåííÿ ñèðîâèíè і ïàëèâà òà âè-
âåçåííÿ ãîòîâîї ïðîäóêöії ìîðñüêèì øëÿõîì. Ïðè öüîìó â áàãàòüîõ 
âèïàäêàõ іìïîðò çàëіçíîї ðóäè (àáî áðóõòó) і êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ áіëüø 
âèãіäíèé, íіæ åêñïëóàòàöіÿ ìіñöåâèõ ðîäîâèù.

Âàæëèâèì íåäîëіêîì ìåòàëóðãії є її íåãàòèâíèé âïëèâ íà íàâêî-
ëèøíє ñåðåäîâèùå. Âèðîáíèöòâî ÷îðíèõ ìåòàëіâ, âèäîáóòîê і ïåðå-
ðîáêà ñèðîâèíè íàëåæàòü äî åêîëîãі÷íî íåáåçïå÷íèõ. Êðіì âèêèäіâ 
ãàçіâ â àòìîñôåðó і çàáðóäíåííÿ âîäîéì, óòâîðþєòüñÿ áàãàòî âіäõîäіâ, 
ÿêі òÿæêî ïåðåðîáèòè. Íàéáіëüø øêіäëèâі âіäõîäè êîêñîõіìі÷íîãî 
ïðîöåñó, äîìåííі âèêèäè, ãàçè і ïèë ïðè ïåðåðîáöі ðóäè, øëàêè òîùî.

  Кольорова металургія. Öå âèðîáíèöòâî îõîïëþє ïіäïðèєìñòâà ç 
âèäîáóòêó, çáàãà÷åííÿ, ïåðåðîáêè ðóä êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ і âèãîòîâ-
ëåííÿ ïðîêàòó (ìàë. 72). Îñíîâíі âèäè ïðîäóêöії êîëüîðîâîї ìåòàëóð-
ãії – ðóäè, êîíöåíòðàòè, êîëüîðîâі ìåòàëè і їõíі ñïëàâè, õіìі÷íі ñïî-
ëóêè êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ, âèðîáè іç öèõ ìåòàëіâ і ñïëàâіâ. Âîäíî÷àñ 
ïіäïðèєìñòâà âèðîáëÿþòü ìіíåðàëüíі äîáðèâà, áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè 
òîùî. Ðîëü êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії ç ðîêó â ðіê çðîñòàє. Öüîìó ñïðèÿє 
ùîðàçó áіëüøèé ïîïèò íà її ïðîäóêöіþ ñåðåä òðàäèöіéíèõ ñïîæèâà÷іâ 
ìåòàëіâ, à òàêîæ øâèäêèé ðîçâèòîê ðàäіîåëåêòðîíіêè, îá÷èñëþâàëüíîї 
òåõíіêè, ðàêåòîáóäóâàííÿ і àâіàêîñìі÷íîї òåõíіêè, ÿäåðíîї åíåðãåòèêè 
òîùî. 

Îñíîâíîþ ïðîäóêöієþ êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії є:
1) çëèòêè êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ äëÿ ñîðòîâîãî ïðîêàòó (êóòî÷êіâ, ïî-

ëîñ, ïðóòêіâ);
2) ñïëàâè êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ ç ëåãóþ÷èìè åëåìåíòàìè äëÿ ìàøè-

íîáóäіâíèõ çàâîäіâ;
3) çëèòêè ÷èñòèõ ìåòàëіâ äëÿ ïîòðåá ïðèëàäîáóäóâàííÿ, åëåêòðî-

ííîї òåõíіêè òà іíøèõ ñïåöіàëüíèõ âèðîáíèöòâ ìàøèíîáóäóâàííÿ.

Видобуток 
і збагачення 

руд

Металур-
гійний 

переділ

Рафінування 
(очищення) 

металів

Виробництво
сплавів 

і прокату

Мал. 72. 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 êî-
ðèñíèõ êîïàëèí, òîæ âìіñò öіííèõ êîìïîíåíòіâ ó íèõ äîâîëі íèçüêèé. 
Òàê, ó ðóäàõ ïîðÿä ç îñíîâíèìè ìåòàëàìè – àëþìіíієì, ìіääþ, ñâèí-
öåì, öèíêîì, íіêåëåì, îëîâîì – ìіñòÿòüñÿ òàêîæ êîáàëüò, çîëîòî, 
ðòóòü, ñåëåí, ñðіáëî, ïëàòèíà òîùî. Òîìó êîìïëåêñíà ïåðåðîáêà òàêèõ 
ðóä äàє çìîãó îòðèìóâàòè áіëüøó êіëüêіñòü êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ. Íà-
ïðèêëàä, íà çàâîäàõ, ùî ïåðåðîáëÿþòü ìіäíі ðóäè, äîäàòêîâî îòðèìó-
þòü ùå 15 іíøèõ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ, à íà ñâèíöåâî-öèíêîâèõ ïіäïðè-
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 3єìñòâàõ ïîðÿä çі ñâèíöåì і öèíêîì 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 íіæ 100 ò ðóäè.

Òàêîæ âèðîáíèöòâî êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ õàðàêòåðèçóєòüñÿ âèñîêîþ 
ïàëèâî- òà åíåðãîìіñòêіñòþ.

Îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії є âèðîáíèöòâî àëþ-
ìіíіþ, ìіäі, ñâèíöþ, öèíêó, îëîâà, òèòàíó, ìàãíіþ, íіêåëþ, êîáàëüòó, 
çîëîòà òîùî.

  Особливості технології виробництва та чинники розміщен-
ня підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану. Ïåðøèì 
ìåòàëîì, ÿêèé îñâîїëà ëþäèíà, áóëà ìіäü. Âîíà äîáðå ïіääàєòüñÿ âñіì 
âèäàì îáðîáêè. 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). Ïðèðîä-
íèé âìіñò ìіäі â ðóäі íåâåëèêèé (1–5 %). 

Âèäîáóòó ðóäó ñïî÷àòêó çáàãà÷óþòü. Ïîòіì âèïëàâëÿþòü ìåòàë 
ïіðî ìåòàëóðãіéíèì àáî ãіäðîìåòàëóðãіéíèì ñïîñîáàìè. Ïіðîìåòàëóð-
ãіéíèé ñïîñіá: êîíöåíòðàò âèïàëþєòüñÿ â ïå÷àõ çà òåìïåðàòóðè 700–
800 °Ñ. Ïîòіì êîíöåíòðàò ïëàâëÿòü ó ïå÷àõ çà òåìïåðàòóð 1500–1600 °Ñ. 
Ïіä ïðèєìñòâà ïîâíîãî öèêëó ç âèðîáíèöòâà ìіäі îðієíòóþòüñÿ íà 
ñèðîâèíó (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 îáðîáëÿ-
єòüñÿ, äîáðå ïðîâîäèòü òåïëî òà åëåêòðè÷íèé ñòðóì. Âіí є íàéïîøèðå-
íіøèì ìåòàëîì ó çåìíіé êîðі. Çà îáñÿãàìè âèðîáíèöòâà і âèêîðèñòàííÿ 
àëþìіíіé òà éîãî ñïëàâè ïîñіäàþòü äðóãå ìіñöå ïіñëÿ ñòàëі. Éîãî âè-
êîðèñòîâóþòü 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.
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 3 Òèòàí – öå ëåãêèé ìåòàë, ìàє âèñîêі àíòèêîðîçіéíі ÿêîñòі, òóãî-

ïëàâêèé, ìіöíèé, õіìі÷íî äóæå ñòіéêèé. Âèêîðèñòîâóєòüñÿ ó âèðîá-
íèöòâі 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 
ïåðåïëàâëÿþòü ó ïå÷àõ. Öåé ïðîöåñ âіäðіçíÿєòüñÿ âåëèêîþ åíåðãîєì-
íіñòþ: äëÿ îòðèìàííÿ 1 ò òèòàíó ïîòðіáíî 60 òèñ. êÂò/ãîä.

Òèòàí âèêîðèñòîâóþòü ïåðåâàæíî ó ñïëàâàõ. Íàéáіëüø ìіöíі òèòà-
íîìàãíієâі ñïëàâè. Їõ âèêîðèñòîâóþòü â àâіà- òà ðàêåòîáóäóâàííі, ñóä-
íîáóäóâàííі, äëÿ âèðîáíèöòâà áðîíüîâàíîї òåõíіêè. 

×åðåç âèñîêó åíåðãîєìíіñòü âèðîáíèöòâà òèòàíó òà éîãî ñïëàâіâ 
ïіäïðèєìñòâà îðієíòîâàíі íà äåøåâі äæåðåëà åíåðãії.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

Складіть і презентуйте схему металургійного комбінату повного циклу 
(у чорній металургії).

Г О Л О В Н Е
  Металургія є одним з найважливіших виробництв сучасної обробної промисло-

вості та господарства загалом. 
  Металургійне виробництво розділяють на дві галузі: чорну та кольорову мета-

лургію. 
  Основні виробництва чорної металургії – це виплавка чавуну і сталі, виробни-

цтво прокату та трубна промисловість. Основною сировиною є залізні та мар-
ганцеві руди, а паливом – коксівне вугілля. 

  Переважаючою формою організації виробництва в галузі є металургійні комбі-
нати. 

  Кольорова металургія – це галузь металургійного виробництва, яка включає 
підприємства з видобутку, збагачення, переробки руд кольорових металів і ви-
готовлення прокату. 

  Основними складовими кольорової металургії є виробництво: алюмінію, міді, 
свинцю, 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 під-

приємств чорної металургії.
3. Яку кінцеву продукцію виробляють підприємства чорної металургії? Чому на 

сьогодні 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 заво-

дів? 

Складіть і презентуйте схему металургійного комбінату повного циклу 
(у чорній металургії).



121

Р
О

З
Д

ІЛ
 3§ 25. ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÌÅÒÀËІÂ Â ÓÊÐÀЇÍІ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Де в Україні зосереджені родовища руд чорних і кольорових металів?
 Чинники, що впливають на розміщення виробництва.

  Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі 
технології, сукупність чинників розміщення підприємств. Çà 
îáñÿãîì âèðîáëåíîї ïðîäóêöії ìåòàëóðãіéíå âèðîáíèöòâî є ïðîâіäíèì 
ñåðåä іíøèõ âèäіâ åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі â Óêðàїíі і ïîñіäàє âàæëèâå 
ìіñöå â åêñïîðòі êðàїíè. ×àñòêà ìåòàëіâ і âèðîáіâ ç íèõ ó çàãàëüíîìó 
åêñïîðòі Óêðàїíè îñòàííіìè ðîêàìè ñòàíîâèëà áëèçüêî 20 % (2020 ð.). 

Îñíîâíі ìåòàëóðãіéíі âèðîáíèöòâà – öå âèïëàâêà ÷îðíèõ (÷àâóíó òà 
ñòàëі), îêðåìèõ êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ, âèðîáíèöòâî ïðîêàòó òà òðóáíà 
ïðîìèñëîâіñòü. 

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

У нашій країні виробляють близько 2 % світового обсягу сталі. За рівнем її 
виплавки Україна посідає десяте місце у світі після таких країн, як Китай, 
Японія , США, Росія, Німеччина та ін. Проте майже половину української сталі 
виплавляють дуже енергомістким мартенівським способом. Значно відстає 
Україна за обсягами сталі, що розливається на машинах безперервного лиття 
заготівель (мал. 73), хоча цей спосіб винайдено і вперше запропоно вано саме 
в Україні ще на початку 1960-х років. У світі цим способом розливають понад 
83 % сталі, а в Україні – менше як 50 %. 

Îñíîâíèì âèðîáíè÷èì ïðîöåñàì ÷îð íîї ìåòàëóðãії â Óêðàїíі ïåðå-
äóє òðè âàëèé і ìàòåðіàëîìіñòêèé ïіäãîòîâ÷èé ïðîöåñ, ó ÿêîìó áåðóòü 
ó÷àñòü ïåðå âàæíî ãіðíè÷îðóäíі òà êîêñîõіìі÷íі âèðîáíèöòâà. Ïіäïðè-
єìñòâà ãіðíè÷îðóäíîї ãà ëóçі âèäîáó-
âàþòü, çáàãà÷óþòü і ïåðåðîáëÿþòü 
çàëіçíó і ìàðãàíöåâó ðóäè. Íà çáàãà-
÷óâàëüíèõ ôàáðèêàõ ç ðóäè ãî-
òóєòüñÿ àãëîìåðàò, íåîáõіäíèé äëÿ 
âèïëàâêè ìåòàëó. Êîêñîõіìі÷íà ïðî-
ìèñëîâіñòü îõîïëþє ñïåöіàëіçîâàíі 
çàâîäè, ÿêі «ãîòóþòü» êîêñіâíå âó-
ãіëëÿ äî ìåòàëóðãіéíîãî êîêñó, ùî 
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèïëàâêè ÷àâó-
íó â äîìåííèõ ïå÷àõ і äëÿ âèðîáíè-
öòâà ðóäíîãî àãëîìåðàòó. 

Äëÿ âèïëàâêè ìåòàëó äî àãëîìå-
ðàòó äîäàþòü ñïåöіàëüíі ìàòåðіàëè – 
ôëþñè (âàïíÿêè, äîëîìіòè), ÿêі äî-
áóâàþòü і çáàãà÷óþòü îêðåìі ïіäïðè-
єìñòâà. Äîïîìіæíèì âèðîáíèöòâîì 
є âèãîòîâëåííÿ âîãíåòðèâêèõ ìàòå-
ðіàëіâ, íà ÿêèõ ç ãëèíè âèðîáëÿþòü 
âîãíåòðèâè, ïðèçíà÷åíі äëÿ òåïëîâî-
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У нашій країні виробляють близько 2 % світового обсягу сталі. За рівнем її 
виплавки Україна посідає десяте місце у світі після таких країн, як Китай, 
Японія , США, Росія, Німеччина та ін. Проте майже половину української сталі 
виплавляють дуже енергомістким мартенівським способом. Значно відстає 
Україна за обсягами сталі, що розливається на машинах безперервного лиття 
заготівель (мал. 73), хоча цей спосіб винайдено і вперше запропоно вано саме 
в Україні ще на початку 1960-х років. У світі цим способом розливають понад 
83 % сталі, а в Україні – менше як 50 %. 

Мал. 73. Машина безперервного 
лиття заготівель конвертерного 

цеху ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг»
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 3 ãî òà õіìі÷íîãî çàõèñòó ïëàâèëüíèõ àãðåãàòіâ і ðîçëèâíèõ êіâøіâ âіä 

äії ðіäêîãî ðîçïëàâëåíîãî ìåòàëó âèñîêîї òåìïåðàòóðè. 
Äëÿ ðîçâèòêó ÷îðíîї ìåòàëóðãії â Óêðàїíі ñêëàëèñÿ ñïðèÿòëèâі 

óìîâè. Öå é åêîíîìі÷íî âèãіäíå òåðèòîðіàëüíå ðîçòàøóâàííÿ ñèðîâèí-
íèõ ðåñóðñіâ, öå é äîáðå ðîçâèíåíà ìåðåæà òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ ìіæ 
ñèðîâèííèìè ðåñóðñàìè òà íàÿâíіñòü ñïîæèâà÷à – ïіäïðèєìñòâ ìàøè-
íîáóäóâàííÿ òà áóäіâåëüíîї іíäóñòðії, ùî ïîòðåáóþòü çíà÷íîї êіëüêîñòі 
ìåòàëó. Êðіì òîãî, ìåòàëóðãіéíі ïіäïðèєìñòâà çàáåçïå÷åíі é âòîðèííîþ 
ñèðîâèíîþ – ìåòàëîáðóõòîì. 

Óêðàїíñüêà ÷îðíà ìåòàëóðãіÿ çà áåçïå÷åíà âëàñíîþ ïîòóæíîþ ñèðî-
âèííîþ áàçîþ – çàëіçíîþ òà ìàðãàí öåâîþ ðóäàìè, êîêñіâíèì âóãіëëÿì, 
âàïíÿêàìè, ôîðìóâàëüíèìè ïіñêàìè і âîãíåòðèâàìè. Çàëіçíі ðóäè 
çîñåðå äæåíі â Êðèâîðіçüêîìó òà Êåð÷åí ñüêîìó çàëіçîðóäíèõ áàñåéíàõ 
і Êðåìåí ÷óöüêîìó òà Áіëîçåðñüêîìó çàëіçîðóäíèõ ðàéîíàõ. Îñíîâíèìè 
ïðîìèñ ëîâèìè âèäàìè є áàãàòі çà ëіçíі 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 âè-
ðîáíèöòâà êîêñó. Çàïàñè êîêñіâíîãî âóãіëëÿ ñòàíîâëÿòü ìàéæå 30 % 
âіä çàïàñіâ êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ. Âîíè çîñåðåäæåíі ïåðåâàæíî â Äîíå-
öüêîìó áàñåéíі. 

Áàçà íåðóäíîї ñèðîâèíè äëÿ ÷îðíîї ìåòàëóðãії – ôîðìóâàëüíîї ãëè-
íè, ïіñêó, ôëþñîâèõ ìàòåðіàëіâ òà іí. – äîáðå ðîçâіäàíà і є äîñòàòíüîþ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá ïіäïðèєìñòâ ãàëóçі. Äî òîãî æ áіëüøіñòü ðîäî-
âèù öієї ñèðîâèíè ðîçòàøîâàíі â ðàéîíàõ ìåòàëóðãіéíîãî âèðîáíèöòâà, 
ùî çóìîâëþє âåëèêó åêîíîìі÷íó åôåêòèâíіñòü їõ âèêîðèñòàííÿ. Òàê, 
íàéáіëüøі ðîäîâèùà âîãíåòðèâêèõ ãëèí çîñåðåäæåíі â Äîíåöüêіé îá-
ëàñòі, à êàîëіíіâ і äîëîìіòіâ – ó Ïðèäíіïðîâ’ї òà Êðèìó.

Äëÿ ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ ÷îðíîї ìåòàëóðãії âèçíà÷àëüíèìè 
÷èííèêàìè є íàÿâíіñòü ïàëèâíî-ñèðîâèííèõ і âîäíèõ ðåñóðñіâ, ðîçâè-
íåíіñòü òðàíñïîðòíîї ìåðåæі, ïîïèò íà ìåòàëîïðîäóêöіþ, íàáëèæåíå 
ðîçòàøóâàííÿ öåíòðіâ її ñïîæèâàííÿ. Ïіäïðèєìñòâà ïåðåðîáíîї ìåòà-
ëóðãії, ùî ïðàöþє íà ìåòàëîáðóõòі, ðîçìіùóþòü ïîáëèçó äæåðåë ìåòà-
ëîáðóõòó, 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: Êðàìàòîðñüê, Àë÷åâñüê) і Ïðèàçîâñüêèé (Ìàðіóïîëü).

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. 
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 3УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

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. 

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. Íàÿâ-
íіñòü ó âèðîáíè÷îìó ïðîöåñі äîìåííîãî öèêëó íåãàòèâíî âïëèâàє íà 
ñòàí äîâêіëëÿ, áî äîìåííі ïå÷і âèêèäàþòü â àòìîñôåðó çíà÷íó êіëü-
êіñòü 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 ïîëіï-
øåííÿ åêîëîãі÷íîї ñèòóàöії â ðàéî íàõ ðîçâèòêó ÷îðíîї ìåòàëóðãії і 
çìåíøåííÿ åíåðãîєìíîñòі ïîòðіáíі ñóòòєâі çìіíè â òåõíîëîãії âèðîáíè-
öòâà ÷îðíèõ ìåòàëіâ. 

  Місце України на світовому ринку чорних металів. Â Óêðàїíі 
ìåòàëóðãіÿ є îäíèì ç îñíîâíèõ âèäіâ ïðîìèñëîâîї äіÿëüíîñòі, çàáåçïå-
÷óþ÷è äî 16 % çàãàëüíîãî îáñÿãó ðåàëіçîâàíîї ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії, 
ï’ÿòó ÷àñòèíó òîâàðíîãî åêñïîðòó é áіëüøå ÿê 10 ìëðä äîëàðіâ ÑØÀ 
åêñïîðòíîї âèðó÷êè òà ïîíàä 200 òèñ. ðîáî÷èõ ìіñöü. Öå ðîáèòü її ñòðà-
òåãі÷íî âàæëèâîþ äëÿ ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó âіò÷èçíÿíîї åêîíîìіêè. 
Ïðîòå ìåòàëóðãіéíі ïіäïðèєìñòâà âіäðіçíÿþòüñÿ íèçüêèì ðіâíåì åêî-
ëîãі÷íîñòі âèðîáíèöòâà – áëèçüêî òðåòèíè âèêèäіâ øêіäëèâèõ ðå÷îâèí 
â àòìîñôåðó ïðèïàäàє íà öі âèðîáíèöòâà.

Îäíієþ ç îñíîâíèõ òåíäåíöіé ó ðîçâèòêó âіò÷èçíÿíîї ìåòàëóðãії 
îñòàííіõ ðîêіâ áóëî ïîñòіéíå çíèæåííÿ îáñÿãіâ âèðîáíèöòâà ìåòàëî-
ïðîäóêöії. Òàê, ùå â 90-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. і â ïåðøîìó äåñÿòèëіòòі ïî-
òî÷íîãî ñòîëіòòÿ ÷îðíà ìåòàëóðãіÿ çà îáñÿãàìè âèïëàâëåíîї ñòàëі ïî-
ñіäàëà 7–8 ìіñöå ó ñâіòі. Êіëüêà ðîêіâ òîìó âîíà ïåðåìіñòèëàñü ó ñâіòî-
âîìó ðåéòèíãó âèðîáíèêіâ ñòàëі ó äðóãó äåñÿòêó êðàїí. ßêùî çà ïіä-
ñóìêàìè 2013 ð. Óêðàїíà ïîñіäàëà 7-ìå ìіñöå ñåðåä ñâіòîâèõ âèðîáíèêіâ 
ñòàëі, òî ó 2020 ð. íàøà êðàїíà ïåðåéøëà íà 11-òå ìіñöå çà ðåçóëüòàòîì 
âèïëàâêè ñòàëі.

Ïðîòÿãîì 2014 ð. ôіêñóâàëîñÿ ñòðіìêå ñêîðî÷åííÿ îáñÿãіâ âèðîáíè-
öòâà 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 ñêîðîòè-
ëèñÿ íà 28 %.

Ïðèçóïèíåííÿ äіÿëüíîñòі àáî çíèæåííÿ äіëîâîї àêòèâíîñòі ìåòà-
ëóðãіéíèõ ïіäïðèєìñòâ ïðèçâåëî äî çìåíøåííÿ âèðîáíèöòâà ñòàëåâèõ 
âèðîáіâ ó êðàїíі âïðîäîâæ 2014–2018 ðð. Òàêîæ ïîãіðøèëàñÿ ñèòóàöіÿ 
ç îáñÿãàìè ñïîæèâàííÿ ãîòîâîї ìåòàëîïðîäóêöії íà âíóòðіøíüîìó ðèí-
êó, ÿêі çíà÷íî âіäñòàþòü âіä âèðîáíèöòâà, ïðèçâîäÿ÷è äî íàäìіðíîãî 
ðіâíÿ ïåðåâèðîáíèöòâà ìåòàëó â êðàїíі. Òàêà íåçàòðåáóâàíіñòü ñòàëåâîї 

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. 
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 3 ïðîäóêöії íà âíóòðіøíüîìó ðèíêó ñïðè÷èíèëà íåîáõіäíіñòü її åêñïîð-

òó, ùî ñòàâèòü ãàëóçü ó çàëåæíіñòü âіä çîâíіøíіõ ðèíêіâ çáóòó. 
Çà äàíèìè Ìіæíàðîäíîї ìåòàëóðãіéíîї àñîöіàöії World Steel 

Association (Worldsteel), Óêðàїíà çà ïіäñóìêàìè 2020 ð. ïîñіëà äåâ’ÿòå 
ìіñöå ñåðåä 40 ñâіòîâèõ âèðîáíèêіâ ÷àâóíó, âèïëàâèâøè çà öåé ïåðіîä 
20,42 ìëí ò äàíîї ïðîäóêöії, íà 1,8 % áіëüøå, íіæ çà 2019 ð. Ñåðåä âè-
ðîáíèêіâ ñòàëі Óêðàїíà çà ïіäñóìêàìè 2020 ð. ïіäíÿëàñü íà îäèíàäöÿòå 
ìіñöå, âèïëàâèâøè 20,62 ìëí ò ñòàëі, ùî íà 1,1 % ìåíøå, íіæ çà 2019 ð.

Ó ñі÷íі-êâіòíі 2021 ð. Óêðàїíà âèïëàâèëà 7,07 ìëí ò ÷àâóíó, ùî 
ðîáèòü її äåñÿòîþ ó ñâіòîâîìó ðåéòèíãó âèðîáíèêіâ öієї ïðîäóêöії. 

  Кольорова металургія. Íèíі â ãàëóçі äіє áëèçüêî 200 ïіäïðèєìñòâ 
ðіçíèõ ôîðì âëàñíîñòі, à îáñÿã êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії â îáñÿçі ïðîìèñ-
ëîâîãî âèðîáíèöòâà Óêðàїíè ñòàíîâèòü ëèøå áëèçüêî 4 %. Öå ïîÿñ-
íþєòüñÿ òèì, ùî óïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó â ìåæàõ Óêðàїíè æîäíå 
âèðîáíèöòâî ãàëóçі íå ìàëî çàìêíåíîãî òåõíîëîãі÷íîãî öèêëó – âіä 
âè äîáóòêó ñèðîâèíè äî ãîòîâîãî ïðîêàòó àáî íàïіâïðîäóêòіâ ïіäâèùå-
íîãî ñòóïåíÿ ãîòîâíîñòі. Іíøîþ ïðè÷èíîþ òàêîї ñèòóàöії є íåäîñòàò-
íіñòü âëàñíîї ñèðîâèííîї áàçè. 

  Сировинна база. Êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ Óêðàїíè çàãàëîì íå ìàє 
çíà÷ íèõ îñâîєíèõ ñèðîâèííèõ äæåðåë äëÿ âèðîáíèöòâà îñíîâíèõ êî-
ëüîðîâèõ ìåòàëіâ: àëþìіíіþ, öèíêó, ìіäі, íіêåëþ, ñâèíöþ, îëîâà òîùî. 
Íà âëàñíіé ñèðîâèíі áàçóєòüñÿ ëèøå âèðîáíèöòâî òèòàíó (ðîäîâèùà 
êàëіéíî-ìàãíієâèõ ñîëåé ó Ïðèêàðïàòòі, òèòàíîâèõ ðóä ó Æèòîìèð-
ñüêіé òà Äíіïðîïåò ðîâñüêіé îáëàñòÿõ), ôåðîíіêåëþ (íåâåëèêі ðîäîâèùà 
áіäíèõ ðóä íіêåëþ â Êіðî âîãðàäñüêіé îáëàñòі), öèðêîíіþ, êðåìíіþ. 
Ïåðñïåêòèâíі ðîäîâèùà çîëîòà âіäêðèòî â Çàêàðïàòñüêіé, Äíіïðîïåò-
ðîâñüêіé òà Êіðîâîãðàäñüêіé îáëàñòÿõ.

Ãàëóçåâà ñòðóêòóðà óêðàїíñüêîї êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії ñêëàäàєòüñÿ 
ïåðåâàæíî ç àëþìіíієâîї, òèòàíîìàãíієâîї ãàëóçåé, à òàêîæ ïðîìèñëî-
âîñòі ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ і íàïіâïðîâіäíèêîâèõ ìàòåðіàëіâ, äîðîãîöіííèõ 
ìåòàëіâ і àëìàçіâ, âèðîáíèöòâà âòîðèííèõ êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ òà іí.

Àëþìіíієâó ïðîìèñëîâіñòü ïðåäñòàâëåíî âèðîáíèöòâîì ãëèíîçå-
ìó – ïåðåðîáíîãî ìàòåðіàëó, ùî çà õіìі÷íèì ñêëàäîì є îêèñîì àëþìі-
íіþ, ïåðâèííîãî і âòîðèííîãî àëþìіíіþ, àëþìіíієâèõ âèðîáіâ іç ïðèâі-
çíîãî àëþìіíіþ. Òèòàíîìàãíієâà ïðîìèñëîâіñòü âèðîáëÿє іç ñïåöіàëüíî 
ïіäãîòîâëåíèõ êîíöåíòðàòіâ íàïіâïðîäóêò – ãóá÷àñòèé òèòàí. Îòæå, ó 
íàøіé êðàїíі ïîâíіñòþ âіäñóòíі ïåðâèííі âèðîáíèöòâà ñïëàâіâ і çëèâêіâ 
àëþìіíієâîãî і òèòàíîâîãî ïðîêàòó, òðóá ç àëþìіíіþ òà éîãî ñïëàâіâ. 
Óñþ öþ ïðîäóêöіþ çàâîçÿòü â Óêðàїíó. 

Âòîðèííà êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ, ùî ðîçâèâàєòüñÿ øâèäêèìè òåìïà-
ìè, 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. 
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 3  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 ôåðîíі-
êåëþ, ðіäêіñíèõ ìåòà ëіâ). Åíåðãîєìíі âèðîáíèöòâà (âèïëàâêà àëþìіíіþ, 
òèòàíó, ìàãíіþ òà іí.) ðîçìіùóþòü ïîáëèçó äæåðåë äåøåâîї åëåêòðî-
åíåðãії. 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 ÒÎÂ «Ìèêîëàїâñüêèé 
ãëèíîçåìíèé çàâîä», ùî ïðàöþє íà іìïîðòíіé ñèðîâèíі (ìàë. 74). Єäè-
íèì â Óêðàїíі âèðîáíèêîì àëþìіíіþ є ÏÀÒ «Çàïîðіçüêèé âèðîáíè÷èé 
àëþìіíієâèé êîìáіíàò». Âèðîáíèöòâî ìàãíіþ çäіéñíþєòüñÿ íà Çàïî-
ðіçüêîìó òèòàíîìàãíієâîìó êîìáіíàòі. Öèðêîíіé âèðîáëÿþòü íà Âіëü-
íîãіðñüêîìó äåðæàâíîìó ãіðíè÷î-ìåòàëóðãіéíîìó êîìáіíàòі (Äíіïðîïå-
òðîâñüêà îáëàñòü). Âèðîáíèöòâî íàïіâïðî âіäíèêîâèõ і íàä÷èñòèõ ìåòà-
ëіâ çîñåðåäæåíî íà Çàïîðіçüêîìó 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. 

Мал. 74. Миколаївський глиноземний завод

Єäèíèì â Óêðàїíі ïіäïðèєìñòâîì, ÿêå âèðîáëÿє ó ïðîìèñëîâîìó 
ìàñ øòàáі ôåðîíіêåëü, є Ïîáóçüêèé ôåðîíіêåëåâèé êîìáіíàò (Êіðîâî-
ãðàäñüêà îáë.).

Âèðîáíèöòâî òèòàíó çîñåðåäæåíî íà Іðøàíñüêîìó ãіðíè÷î-
çáàãà÷óâàëü íîìó êîìáіíàòі (Æèòîìèðñüêà îáëàñòü).

Ìàéæå 25 % òîâàðíîї ïðîäóêöії êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії ïðèïàäàє íà 
âèðîáíèöòâî âòîðèííèõ êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ. Їõ âèïóñê íàëàãîäæåíî â 
Êèєâі, Õàðêîâі òà Îäåñі.



126126

Р
О

З
Д

ІЛ
 3   Проблеми та перспективи розвитку. Ãîëîâíèìè ïðîáëåìàìè 

êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії є äåôіöèò ðåñóðñіâ, âèñîêà åíåðãîєìíіñòü, çà-
áðóäíåííÿ äîâêіëëÿ øêіäëèâèìè ðå÷îâèíàìè і âіäõîäàìè. Òîìó âèðîá-
íèöòâî êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ ïîòðåáóє òåõíîëîãі÷íîãî âäîñêîíàëåííÿ. 
Ó ïåðñïåêòèâі 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 ñèðîâèí-
íó áàçó äëÿ âèðîáíèöòâà àëþìіíіþ, òèòàíó, ìàãíіþ, ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ 
óíàñëіäîê îñâîєííÿ íîâèõ ðîäîâèù, ó òîìó ÷èñëі êîìïëåêñíèõ ïîëіìå-
òàëåâèõ ðóä. Ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìêîì є ðîçøèðåííÿ àñîðòèìåíòó 
ïðîäóêöії êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії ó áіê ñòâîðåííÿ íîâèõ ìåòàëåâèõ 
ñïëàâіâ. 

Г О Л О В Н Е
  За обсягом виробленої продукції металургійне виробництво є провідним в 

Україні і посідає важливе місце в експорті країни.
  Для розміщення підприємств чорної металургії визначальними чинниками є: на-

явність паливно-сировинних і водних ресурсів, розвинута транспортна ме режа, 
попит на металопродукцію, наближене розташування центрів її споживання. 

  В Україні сформувалися основні промислові райони чорної металургії: При-
дніпровський, Донецький і Приазовський.

  За даними рейтингу Світової асоціації виробників сталі, наша країна посідає 
10-те місце у світі з виробництва сталі. 

  Кольорова металургія України охоплює близько 200 підприємств, що вироб-
ляють алюміній, титан, магній, рідкісні, дорогоцінні метали, напівпровідники та 
вторинні кольорові метали. 

  Головними проблемами кольорової металургії є дефіцит ресурсів, висока 
енергоємність, забруднення довкілля шкідливими речовинами і відходами. 

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Зазначте, за виробництвом яких видів продукції чорної металургії Україна по-

сідає 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. 

Наведіть приклади.
4. Назвіть основні виробництва кольорової металургії України.
5. На конкретних прикладах поясніть, чому в Україні немає повного виробничого 

циклу кольорових металів.

Позначення на контурній карті сировинної бази 
та основних центрів виробництва чорних мета-
лів в Україні. 
Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіть-
ся за QR-кодом.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6
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 3§ 26. ÌÅÒÀËÓÐÃІÉÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÑÂІÒÓ 

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 На чому спеціалізуються економічно розвинені країни світу?
 Які товари на світовий ринок постачає Україна?

  Світова чорна металургія. Äëÿ ñó÷àñíîї ñâіòîâîї ÷îðíîї ìåòàëóð-
ãії õàðàê òåðíèì є âèêîðèñòàííÿ íîâèõ òåõíîëîãіé âèïëàâêè ìåòàëіâ. 
Íàïðèêëàä, áåçïåðåðâíå ðîçëèâàííÿ ñòàëі, ÿêå çàáåçïå÷óє åêîíîìіþ 
åíåðãії, ñêîðî÷åííÿ âòðàò і çðîñòàííÿ ïðîäóêòèâíîñòі ïðàöі. Ó ðîçâè-
íåíèõ êðàїíàõ òàêèì ÷èíîì 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 ìіíіçàâîäіâ ó ìіñöÿõ 
ñïîæèâàííÿ ìåòàëó і âèêîðèñòàííÿ ìåòàëîáðóõòó. Â Óêðàїíі äîñі çàëè-
øèëàñÿ çíà÷íà êіëüêіñòü ìàðòåíіâñüêèõ ïå÷åé, ùî âèïëàâëÿþòü ìåòàë 
íèçüêîї ÿêîñòі.

Âèðîáëÿòè ÷àâóí òà іíøі ìåòàëè іç çàëіçíîї ðóäè ïîðÿä ç äîìåííèì 
ïðîöåñîì ñòàëè ìåòîäîì ïðÿìîãî âіäíîâëåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïðè-
ðîäíîãî ãàçó, à íå äîðîãîãî òà åêîëîãі÷íî íåáåçïå÷íîãî êîêñó.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 

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. 

  Сучасні тенденції розміщення виробництв чавуну, сталі, 
прокату. Òåìïè ðîçâèòêó ÷îðíîї ìåòàëóðãії íàïðèêіíöі XX òà íà ïî-
÷àòêó ÕÕІ ñò. іñòîòíî ñïîâіëüíèëèñÿ. Öÿ îáñòàâèíà ÷àñòêîâî ïîÿñíþ-
єòüñÿ âèðîáíèöòâîì çàìіííèêіâ – ïëàñòìàñ, àëþìіíіþ, êåðàìіêè òîùî. 
Íàéâàæëèâіøі öåíòðè ÷îðíîї ìåòàëóðãії ñâіòó çàçâè÷àé ïðèóðî÷åíі äî 
ðîäîâèù ñèðîâèíè ç ðîçðàõóíêó íà ïðèâіçíå ïàëèâî. Ïðèêëàäîì є 
Êðèâèé Ðіã â Óêðàїíі àáî Äóëóò áіëÿ îçåðà Âåðõíüîãî ó ÑØÀ. Іíøèé 
ïîøèðåíèé âàðіàíò ðîçìіùåííÿ ìåòàëóðãіéíîãî âèðîáíèöòâà – áëèçü-
êіñòü äî ðîäîâèù ïàëèâà, êóäè äîñòàâëÿєòüñÿ ñèðîâèíà (Ðóð і Ñààð ó 
Íіìå÷÷èíі àáî Òåìіðòàó â Êàçàõñòàíі). Ìåòàëóðãіéíі öåíòðè òàêîæ âè-
íèêàþòü і íà ïåðåòèíі çóñòðі÷íèõ (ðі÷êîâèõ, ìîðñüêèõ, çàëіçíè÷íèõ) 
òîâàðîïîòîêіâ ñèðîâèíè і ïàëèâà (Ìàðіóïîëü 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 ñïîðó-
äæóþòüñÿ â ïîðòîâèõ ìіñòàõ. Ñàìå íà òàêèõ çàñàäàõ âèíèêëà ìåòàëóð-

§ 26. ÌÅÒÀËÓÐÃІÉÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÑÂІÒÓ 

!!

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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 3 ãіÿ Áàëòèìîðà ó ÑØÀ, Áðå ìåíà і Ãàìáóðãà â Íіìå÷÷èíі, ïіäïðèєìñòâà 

÷îðíîї ìåòàëóðãії ßïîíії òà іí. 
Íàðåøòі, ìåòàëóðãіéíі öåíòðè òÿ æі þòü і äî ñïîæèâà÷à, íàïðèêëàä 

ó ðàéîíàõ ìåòàëîìіñòêîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ.

  Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних 
металів. ßê âіäîìî, îäíèì ç ãîëîâíèõ âèðîáíèöòâ ÷îðíîї ìåòàëóðãії є 
âèïëàâêà ñòàëі. Ñâіòîâà âèïëàâêà ñòàëі çà 4 ìіñÿöі 2021 ð. ñòàíîâèëà 
662,78 ìëí ò, ùî íà 13,7 % áіëüøå, íіæ çà ñі÷åíü-êâіòåíü 2020 ð. Ëі-
äåðîì ñåðåä ñâіòîâèõ âèðîáíèêіâ öієї ïðîäóêöії є Êèòàé. ×àñòêà ÊÍÐ ó 
ñâіòîâîìó âèðîáíèöòâі ñòàëі ñòàíîâèëà 56,5 %.

Çà Êèòàєì ó ÒÎÏ-5 âèðîáíèêіâ ñòàëі éäóòü: ßïîíіÿ (31,53 ìëí ò), 
Іíäіÿ (28,25 ìëí ò), ÑØÀ (27,29 ìëí ò) і Ðîñіÿ (25,47 ìëí ò). 

Ñåðåä 64 êðàїí-âèðîáíèêіâ ñòàëі Óêðàїíà çà ïіäñóìêàìè ñі÷íÿ-êâіò-
íÿ 2021 ðîêó ïîñіëà òðèíàäöÿòå ìіñöå, âèïëàâèâøè 7,14 ìëí òîíí 
ñòàëі, ùî íà 7,2 % áіëüøå, íіæ çà àíàëîãі÷íèé ïåðіîä 
2020 ðîêó. Ó 2020 ðîöі òðіéêó íàéáіëüøèõ âèðîáíèêіâ 
ñòàëі ñêëàäàëè Êèòàé Іíäіÿ òà ßïîíіÿ (äèâ. QR-êîä). 

Worldsteel îïóáëіêóâàëà ðåéòèíã íàéáіëüøèõ ìåòà-
ëóðãіéíèõ êîìïàíіé ñâіòó, ó ÿêó âêëþ÷èëà 107 âèðîá-
íèêіâ ç 21 êðàїíè, ùî âèïëàâèëè â 2020 ð. áіëüøå ÿê 
3 ìëí ò ñòàëі.

Ïåðåâàæàþòü ó öüîìó ðåéòèíãó êèòàéñüêі êîìïàíії, ÿêі çàéíÿëè â 
íüîìó 64 ìіñöÿ. Ïðè öüîìó â ïåðøіé äåñÿòöі 7 êèòàéñüêèõ ïðåäñòàâ-
íèêіâ, à ñåðåä äâàäöÿòè ïðîâіäíèõ ìåòàëóðãіéíèõ êîìïàíіé ñâіòó 
12 êèòàéñüêèõ. Êðіì íèõ, òàì ïî äâі êîìïàíії ç ßïîíії і Ðåñïóáëіêè 
Êîðåї і ïî îäíіé ç Ëþêñåìáóðãó, Іíäії, ÑØÀ і Іðàíó.

Ïåðøå ìіñöå â ãëîáàëüíîìó ðåéòèíãó çàéíÿëà êèòàéñüêà ãðóïà Baowu 
(115 ìëí ò). Êîëèøíіé ëіäåð «ArcelorMittal» íà äðóãîìó ìіñöі (78 ìëí ò). 
Çàâåðøóє òðіéêó ëіäåðіâ êèòàéñüêà HBIS Group (44 ìëí ò).

Ùå òðè êîìïàíії âèðîáèëè òîðіê ïîíàä 40 ìëí ò. Öå êèòàéñüêà Shagang 
Group (42 ìëí ò), ÿïîíñüêà Nippon Steel (42 ìëí ò) і êîðåéñüêà Posco 
(41 ìëí ò). Çàìèêàþòü äåñÿòêó êèòàéñüêі êîìïàíії Ansteel (38 ìëí ò), 
Jianlong (36 ìëí ò), Shougang (34 ìëí ò) і Shandong Steel (31 ìëí ò).

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

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 перебу-
вають Республіка Корея і Тайвань.

Ùîäî âèðîáíèöòâà ÷àâóíó, òî íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè є òàêîæ 
Êèòàé, Іíäіÿ òà ßïîíіÿ. Çà äàíèìè Worldsteel, ó ñі÷íі-êâіòíі 2021 ðîêó 
ó ñâіòі âèðîáëåíî 488,58 ìëí òîíí ÷àâóíó. Öå íà 8,6 % áіëüøå, íіæ çà 
àíàëîãі÷íèé ïåðіîä 2020 ð.

Ãîëîâíèìè åêñïîðòåðàìè ñòàëåâîї ïðîäóêöії ó ñâіòі є: Êèòàé, 

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 перебу-
вають Республіка Корея і Тайвань.
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 3ßïîíіÿ, Ðîñіÿ, êðàїíè ЄÑ òà Óêðàїíà. Îñîáëèâî øâèäêî çðîñòàє åêñïîðò 

ç Êèòàþ, ÿêèé âè ïåðåäèâ òðàäèöіéíîãî ëіäåðà – ßïîíіþ. Óêðàїíà ïî-
ñòà÷àє íà åêñïîðò áіëüøå ÿê 80 % âèðîáíèöòâà öüîãî ìåòàëó, ùî 
ðîáèòü її äóæå çàëåæíîþ âіä ñâіòîâîї êîí’þíêòóðè. Ñåðåä іìïîðòåðіâ 
âèäіëÿ þòüñÿ ÑØÀ, ЄÑ і Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ. 

  Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольоро-
вих металів у світі. Êîëüîðîâà ìåòàëóðãіÿ – îäíå ç âàæëèâèõ âèðîá-
íèöòâ ñó÷àñíîї ñâіòîâîї åêîíîìіêè. Âîíà ðîçâèâàєòüñÿ øâèäøèìè òåì-
ïàìè, 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 ìåòà-
ëàìè, âëàñòèâîñòі – âèùà òåïëî- òà åëåêòðîïðîâіäíіñòü, ìåíøà ùіëü-
íіñòü. Êðіì òîãî, âîíè äàþòü çìîãó âèðîáëÿòè âåëèêó êіëüêіñòü ñïëàâіâ, 
òîáòî êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ ç íàïåðåä çàäàíèìè âëàñòèâîñ òÿìè. 

Íèíіøíіé åòàï ðîçâèòêó êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії ñâіòó õàðàêòåðèçó-
єòüñÿ çðîñòàííÿì çíà÷åííÿ âòîðèííîї ñèðîâèíè і âèïåðåäæàþ÷èìè 
òåìïàìè ðîçâèòêó ìåòàëóðãії ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ, çîêðåìà ñòðàòåãі÷íî 
âàæëèâèõ (òèòàí, êîáàëüò, ãåðìàíіé, ãàëіé, òàíòàë òà іí.). Ñïîñòåðіãà-
єòüñÿ 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 îðієíòà-
öіÿ – áëèæ÷å äî öåíòðіâ, ùî âîëîäіþòü ðåñóðñàìè äåøåâîї åëåêòðè÷íîї 
åíåðãії (òàê, ïðàêòè÷íî âñі ìîãóòíі àëþìіíієâі çàâîäè òÿæіþòü äî âåëè-
êèõ ÃÅÑ і åëåêò ðî ñòàíöіé іíøèõ òèïіâ). Êðіì òîãî, ðîçìіùåííÿ âèðîá-
íèöòâ êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії ÷àñòî âèçíà÷àєòüñÿ îðієíòàöієþ ùîäî 
òðàíñïîðòíîї äîñòóïíîñòі, à â ãóñòîíàñåëåíèõ ðàéîíàõ – îðієíòàöієþ 
íà ñïîæèâà÷à.

Íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ є êðàїíè «Âåëèêîї 
ñіìêè», à òàêîæ Êèòàé, Ðîñіÿ, Іíäіÿ, Áðàçèëіÿ, Âåíåñóåëà òà іí. 

Äëÿ êîëüîðîâîї ìåòàëóðãії ðîçâèíóòèõ êðàїí õàðàêòåðíî çðîñòàþ÷à 
÷àñòêà âòîðèííîї ñèðîâèíè – ìåòàëîáðóõòó, ïіäâèùåíà óâàãà äî âèïëàâ-
êè ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ (òèòàíó, ìàãíіþ, ãåðìàíіþ – ñòðàòåãі÷íî âàæëè-
âèõ äëÿ åëåêòðîíіêè òà іíøèõ íàóêîєìíèõ ãàëóçåé). Ñó÷àñíîþ ðèñîþ 
ðîçâèòêó ãàëóçі òàêîæ є òå, ùî ïåðåâàæíà áіëüøіñòü âèðîáíèöòâà ïðî-
êàòó і ãîòîâîї ïðîäóêöії çäіéñíþєòüñÿ â ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ, à âèïëàâêà 
ïåðâèííîãî ìåòàëó ïåðåìіùóєòüñÿ ó êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.

Ó íàéáіëüøèõ êіëüêîñòÿõ ó ñâіòі âèðîáëÿþòü øіñòü îñíîâíèõ êîëüî-
ðîâèõ 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 – ìå-
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 3 òàëåâèé àëþìіíіé. Âèðîáíèöòâî ìåòàëó òÿæіє äî öåíòðіâ âèðîáíèöòâà 

äåøåâîї åëåêòðîåíåðãії, â îñíîâíîìó ãіäðîåëåêòðîñòàíöіé.
Íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè áîêñèòіâ і ãëèíîçåìó є Àâñòðàëіÿ, Êè-

òàé, Áðàçèëіÿ, Іíäіÿ, Ãâіíåÿ. Âîíè æ є і íàéáіëüøèìè åêñïîðòåðàìè.
Ó âèðîáíèöòâі ïåðâèííîãî àëþìіíіþ â îñòàííі äåñÿòèëіòòÿ âіäáóëè-

ñÿ âåëèêі çìіíè. Ïðàêòè÷íî âåñü ïðèðіñò éîãî çàáåçïå÷óþòü Êèòàé, 
Áðàçèëіÿ òà Іíäіÿ. Ó òîé ñàìèé ÷àñ ßïîíіÿ ïðàêòè÷íî ïðèïèíèëà éîãî 
âèïëàâêó, ïåðå éøîâøè íà іìïîðò, à ÑØÀ çíèæóþòü âèðîáíèöòâî.

Ãîëîâíèìè âèðîáíèêàìè ïåðâèííîãî àëþìіíіþ є Êèòàé, Ðîñіÿ, Êà-
íàäà, Àâñòðàëіÿ, ÑØÀ, Іíäіÿ, Áðàçèëіÿ òà Íîðâåãіÿ. Íà öі êðàїíè ïðè-
ïàäàє 70 % éîãî ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà. Íàéáіëüøèìè іìïîðòåðàìè є 
ÑØÀ, Êèòàé і ßïîíіÿ.

Ìіäü. Äî ïåðøîї äåñÿòêè êðàїí ç âèðîáíèöòâà ìіäíèõ êîíöåíò ðàòіâ 
âõîäÿòü ï’ÿòü êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ (×èëі, Çàìáіÿ, Ïåðó, Іíäîíåçіÿ, 
Ìåêñèêà), ç âèïëàâêè ÷îðíîâîї ìіäі і ðàôіíîâàíîї ìіäі – ÷îòèðè êðàїíè 
(×èëі, Çàìáіÿ, Ïåðó, Іíäîíåçіÿ). Çàóâàæèìî, ùî îñíîâíèìè åêñïîðòå-
ðàìè ðàôіíîâàíîї 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, Àâñòðàëіÿ, ÑØÀ, Ïåðó і Ìåêñèêà. Ó âèðîáíèöòâі ðàôіíîâàíîãî 
ñâèíöþ, ÿê ïåðâèííîãî, òàê і âòîðèííîãî, ëіäèðóþòü Êèòàé (áіëüøå 
òðåòèíè ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà ñâèíöþ òà öèíêó), ÑØÀ, ßïîíіÿ, Êàíà-
äà, Àâñòðàëіÿ. Â åêñïîðòі âèäіëÿþòüñÿ Êèòàé, Êàíàäà, Àâñòðàëіÿ, Ïåðó 
òà Ìåêñèêà.

Ëіäåðàìè ç âèäîáóòêó і âèïëàâêè íіêåëþ є Ðîñіÿ òà Êàíàäà. Âåëè-
êèìè åêñïîðòåðàìè íіêåëþ є òàêîæ Àâñòðàëіÿ òà Іíäîíåçіÿ. Âèðîáíèêè 
íіêåëþ íà áàçі іìïîðòîâàíèõ êîíöåíòðàòіâ – ßïîíіÿ і Íîðâåãіÿ.

Òèòàí ó âèãëÿäі ñïëàâіâ є íàéâàæëèâіøèì êîíñòðóêöіéíèì ìàòå-
ðіàëîì â àâіà-, ðàêåòî- і â ñóäíîáóäóâàííі. Ìåòàë çàñòîñîâóєòüñÿ â õі-
ìі÷íîìó âèðîáíèöòâі, 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 âåëàñü ó 12 êðà-
їíàõ: Êàíàäі, Êèòàї, Íîðâåãії, Àâñòðàëії, ÏÀÐ, ÑØÀ, Іíäії òà іí. 
Íàéáіëü øі éîãî âèðîáíèêè: ÑØÀ, Íіìå÷÷èíà, ßïîíіÿ, Âåëèêà Áðè-
òàíіÿ, Ôðàíöіÿ, Àâñòðàëіÿ, Êàçàõñòàí, Óêðàїíà òà іí. Ãîëîâíèìè 
ñïîæè âà÷àìè ìåòàëó є ÑØÀ і êðàїíè Çàõіäíîї Єâðîïè.

Г О Л О В Н Е
  Темпи розвитку світової чорної металургії нині істотно сповільнилися. Проте 

для сучасних підприємств характерним є використання нових технологій ви-
плавки металів. 

  Металургія успішно розвивається на морських узбережжях або в гирлах вели-
ких річок з розрахунку на імпортні сировину і паливо. 

  Кольорова металургія – одна з важливих галузей сучасної світової економіки. 
Вона розвивається швидшими темпами, ніж чорна. 

  Нинішній етап розвитку кольорової металургії світу характеризується зростан-
ням значення вторинної сировини і випереджаючими темпами розвитку мета-
лургії рідкісних металів, зокрема стратегічно важливих. 
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1. Охарактеризуйте сучасні тенденції, притаманні світовому металургійному ви-
робництву.

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 в раціональному природо-

користуванні?

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності
Металургійне виробництво
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  зрозуміти значення та особливості технологій хімічного виробництва;
  розрізняти чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хі-
мічної продукції, фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів;
  ознайомитися з видами хімічного виробництва в Україні і світі;
  навчитися характеризувати розміщення хімічного виробництва і виробництва 
деревини та паперу в Україні і світі.

§ 27. ÇÍÀ×ÅÍÍß ÒÀ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÒÅÕÍÎËÎÃІÉ 
ÕІÌІ×ÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Назвіть продукцію хімічної промисловості, що трапляється вам у повсякден-
ному житті.
 Спираючись на знання з хімії, перелічіть умови, потрібні для виробництва 
хімічної продукції.

  Значення хімічного виробництва. Ïðî õіìі÷íó ïðîìèñëîâіñòü 
êàæóòü, ùî âîíà âèðîáëÿє ïðîäóêöіþ ç íі÷îãî, ïіäáèðàþ÷è áóäü-ÿêі 
âіäõîäè. Õіìі÷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-ïàïå-
ðîâà ïðîìèñëîâіñòü, ÷îðíà òà êîëüî ðîâà ìåòàëóðãіÿ, âèðîáíèöòâî áóäі-
âåëüíèõ ìàòåðіàëіâ, çîêðåìà öåìåíòó, öåãëè, à òàêîæ áàãàòî âèðîáíèöòâ 
õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі ðîçâèâàþòüñÿ íà âèêîðèñòàííі õіìі÷íèõ ïðî-
öåñіâ çìіíè ñòðóêòóð âèõіäíîї ðå÷îâèíè. Ïðè öüîìó âîíè ìàþòü ïîòðåáó 
â ïðîäóêöії ñàìîї õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, ñòèìóëþþ÷è її ïðèñêîðåíèé 
ðîçâèòîê. 

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Хімічна промисловість стала розвиватися самостійно з початком промис-
лової революції. Перші заводи з виробництва сірчаної кислоти 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. ство-
рено перше у світовій історії виробництво прального порошку. Виробником 
стала німецька фабрика Henkel&Cie.

деревини та паперу в Україні і світі.

§ 27. ÇÍÀ×ÅÍÍß ÒÀ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÒÅÕÍÎËÎÃІÉ 

Хімічна промисловість стала розвиватися самостійно з початком промис-
лової революції. Перші заводи з виробництва сірчаної кислоти 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. ство-
рено перше у світовій історії виробництво прального порошку. Виробником 
стала німецька фабрика Henkel&Cie.

Хімічна промисловість стала розвиватися самостійно з початком промис-

ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. 
ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, 
ПАПЕРУ

Тема
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íåìàє ó ïðèðîäі, і öèì çàìіíþє äåôіöèòíі ïðèðîäíі ðåñóðñè. Óñå öå 
õàðàêòåðèçóє õіìі÷íó ïðîìèñëîâіñòü ÿê äóæå ïðîãðåñèâíó. 

Ðàçîì ç ìàøèíîáóäóâàííÿì õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü є áàçîâîþ ñêëà-
äîâîþ ñâіòîâîї òà óêðàїíñüêîї ïðîìèñëîâîñòі é çíà÷íîþ ìіðîþ âèçíà÷àє 
íàóêîâî-òåõíі÷íèé ïðîãðåñ â óñіõ ñôåðàõ ãîñïîäàðñòâà.

Ñòðóêòóðà õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі ñêëàäíà і âêëþ÷àє ìàéæå äâіñòі 
âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ âèðîáíèöòâ іç øèðîêèì àñîðòèìåíòîì ïðîäóêöії. 
Ùîíàéìåíøå 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. 5). 
Âàæëèâèìè õіìі÷íèìè âèðîáíèöòâàìè ââàæàþòü âèðîáíèöòâî ïîëі-
ìåðíèõ ìàòåðіàëіâ і âèðîáіâ, à òàêîæ âèðîáíèöòâî ñèíòåòè÷íèõ áàðâ-
íèêіâ, ëàêіâ і ôàðá, ôàð ìà  öåâòè÷íîї ïðîäóêöії, âèðîáіâ ïîáóòîâîї õіìії, 
øèí òà іí.

Òàáëèöÿ 5
Âèðîáíèöòâà 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 âè-
êîðèñòîâóє ðіçíîìàíіòíó ñèðîâèííó áàçó. Öå íàñàìïåðåä êîðèñíі êîïà-
ëèíè – 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 êіëü-
êіñòü îðãàíі÷íîãî ïàëèâà – íàôòè, ãàçó, âóãіëëÿ, à òàêîæ äåðåâèíè. 
Îòæå, âàæëèâèìè ïîñòà÷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 êîìïëåêñ-



134134

Р
О

З
Д

ІЛ
 3 íî ïåðåðîáëÿòè ïðîäóêòè îðãàíі÷íîãî ñèíòåçó, óòèëіçóâàòè âіäõîäè 

ìåòàëóðãіéíîãî âèðîáíèöòâà, ëåãêîї і õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі. 

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

Користуючись офіційним сайтом Державної служби 
статистики, назвіть види хімічних виробництв, що роз-
вивалися в Україні в поточному році.

Âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі є áåç-
ïåðåðâíіñòü òåõíîëîãі÷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 (ìàë. 75). 
Çàëåæíіñòü âіä åíåðãîðåñóðñіâ ïîâ’ÿçàíà çі ñòðóêòóðíîþ ïåðåáóäîâîþ ðå-
÷îâèíè ó ïðîöåñі õіìі÷íîãî âèðîáíèöòâà, íàïðèêëàä îäåðæàííÿ ïîëі-
ìåðíèõ ìàòåðіàëіâ. Âèðîáíèöòâî õіìі÷íîї ïðîäóêöії çàëåæèòü òàêîæ âіä 
âîäíèõ ðåñóðñіâ і є íàäçâè÷àéíî âîäîìіñòêå. Ïðè öüîìó âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ çíà÷íі îáñÿãè ñèðîâèíè і áàãàòüîõ âèäіâ ãîòîâîї ïðîäóêöії. Ïî-
òðåáà ó òðóäîâèõ ðåñóðñàõ ó õіìі÷íîìó âèðîáíèöòâі íåçíà÷íà, ïðîòå їõ 
êâàëіôіêàöіéíі íàâè÷êè і ïðîôåñіéíі êîìïåòåíòíîñòі äóæå âèñîêі.

Виробництва
сировинної
 оріентації

Виробництва
сировинної
 орієнтації

Виробництва
споживчої
 оріентації

Виробництва
споживчої
 орієнтації

Виробництва
паливно-
енергетичної
 оріентації

Виробництва
паливно-
енергетичної
 оріентації

ЧИННИКИ
РОЗМІЩЕННЯ

ХІМІЧНИХ
ВИРОБНИЦТВ

—видобуток сировини
—переробка сірчаних і коксівних газів
—виробництво кальцинованої соди
—виробництво калійних добрив та ін.

—виготовлення синтетичного каучуку
—виготовлення хімічних волокон і ниток
—виготовлення синтетичних смол
—виготовлення каустичної соди та ін

—виробництва азотних і фосфатних добрив
—виробництва сірчаної кислоти
—виробництва пластмас
—виробництва шин, гумотехнічних виробів
—виробництва лікарських засобів та ін

Мал. 75. Чинники розміщення хімічних виробництв

Õіìі÷íå âèðîáíèöòâî çóìîâëþє áàãàòî åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì, ÿêі ïî-
òðåáóþòü çíà÷íèõ і ÷àñòî äîäàòêîâèõ ôіíàíñîâèõ ðåñóðñіâ äëÿ їõ óñïіø-
íîãî âèðіøåííÿ. Òîìó õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü óâàæàєòüñÿ îäíієþ ç íàé-
áіëüø êàïіòàëîìіñòêèõ ñôåð åêîíîìіêè. Êàïіòàëîìіñòêіñòü ïіäâèùó-
єòüñÿ і çàâäÿ êè çíà÷íіé àâòîìàòèçàöії õіìі÷íîãî âèðîáíèöòâà òà íàóêî-
єìíèõ òåõíîëîãіé.

Г О Л О В Н Е
  Хімічна промисловість є базовою складовою світової та української промисло-

вості.
  Хімічні виробництва використовують різноманітну сировинну базу і відходи від 

інших виробництв.

Користуючись офіційним сайтом Державної служби 
статистики, назвіть види хімічних виробництв, що роз-
вивалися в Україні в поточному році.
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 3  Структура хімічної промисловості – це складний комплекс виробництв із широ-

ким асортиментом продукції.
  Основними чинниками розміщення виробництв хімічної промисловості є сиро-

винний, паливно-енергетичний, споживчий.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Яке значення має хімічне виробництво для повсякденного життя людини?
2. Чим відрізняється структура хімічної промисловості?
3. Які корисні копалини потрібні для виробництва продукції хімічної промисло вості?
4. Чому хімічні виробництва капіталомісткі?
5. З’ясуйте у членів своєї родини, чи існують у вашому населеному пункті чи об-

ласті підприємства хімічної промисловості. Якою продукцією хімічних вироб-
ництв користується ваша родина?

§ 28. 
ÕІÌІ×ÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ Â ÓÊÐÀЇÍІ. 
ÍÀÉÁІËÜØІ ÊÐÀЇÍÈ-ÂÈÐÎÁÍÈÊÈ 
ÌІÍÅÐÀËÜÍÈÕ ÄÎÁÐÈÂ, ÏÎËІÌÅÐІÂ, ËІÊІÂ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Спираючись на знання з фізичної географії України, назвіть ті корисні копа-
лини, які можна використати як сировину для хімічної промисловості.
 Які види хімічного виробництва орієнтуються на споживача?

  Хімічне виробництво в Україні. Çàãàëüíà ÷àñòêà õіìі÷íîãî êîìï-
ëåêñó ó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâі Óêðàїíè íèíі íåâèñîêà і ñòàíîâèòü 
áëèçüêî 4 %. Ó 2019 ð. îáñÿã âèðîáíèöòâà õіìі÷íîї ïðîäóêöії Óêðàїíè 
ñÿãíóâ 2,8 ìëðä äîëàðіâ ÑØÀ, à ïîêàçíèê ñåðåäíüîðі÷íîãî òåìïó çðîñ-
òàííÿ â îñòàííі êіëüêà ðîêіâ ñòàíîâèâ 8 %. Óêðàїíà çíà÷íîþ ìіðîþ 
çàëåæèòü âіä іìïîðòó õіìі÷íîї ïðîäóêöії, çîêðåìà íàôòîõіìі÷íîї і ôàð-
ìàöåâòè÷íîї ïðîäóêöії, ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ. Ó 2019 ð. Óêðàїíà іìïîð-
òóâàëà õіìі÷íîї ïðîäóêöії íà ñóìó 7,5 ìëðä äîëàðіâ ÑØÀ, ùî ñêëàäàє 
12 % âіä ÷àñòêè іìïîðòó êðàїíè. Öå ñâіä÷èòü ïðî ÷èìàëèé ïîïèò íà 
õіìі÷íó ïðîäóêöіþ íà âíóòðіøíüîìó ðèíêó, ÿêèé íå ìîæå çàäîâіëüíè-
òè ìіñöåâå âèðîáíèöòâî.

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, à òàêîæ ñóòòєâå çìåí-
øåííÿ ïîïèòó íà åêñïîðòîîðієíòîâàíó ïðîäóêöіþ õіìі÷íîї ïðîìèñëî-
âîñòі. Çà äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòà òèñòèêè, çðóøåííÿ ùîäî çáіëü-
øåííÿ 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 ôàðìà öåâòè÷íèõ ïðîäóêòіâ і 
ôàðìà öåâòè÷íèõ ïðåïàðàòіâ, ó âèðîáíèöòâі ãóìîâèõ âèðîáіâ. 

Âàæëèâó ðîëü ó õіìі÷íîìó âèðîáíèöòâі â Óêðàїíі âіäіãðàþòü ïðè-
ðîäíі ìіíåðàëüíі ðåñóðñè. Òàê, äëÿ âèðîáíèöòâà ñіð÷àíîї êèñëîòè âèêî-
ðèñòî âóþòü ñіðêó, ðîäîâèùà ÿêîї çîñåðåäæåíі ó Ïðèêàðïàòòі. Ñèðîâèíà 
äëÿ âèðîáíèöòâà êàëіéíèõ äîáðèâ – êàëіéíі ñîëі, ðîäîâèùà ÿêèõ òàêîæ 
ðîçìіñòèëèñÿ ó Ïðèêàðïàòòі. Êóõîííà ñіëü, ïîòóæíі çàïàñè ÿêîї ðîçòà-
øîâàíі â Äîíåöüêіé і Çàêàðïàòñüêіé îáëàñòÿõ, є ñèðîâèíîþ äëÿ îäåð-
æàííÿ õëîðó òà ñîäè. Äëÿ âèðîáíèöòâà êàëüöèíîâàíîї ñîäè òà êàðáіäó 

§ 28.

!!
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 3 äîäàþòü ùå âàïíÿê і êðåéäó, ðîäîâèùà ÿêèõ є â áàãàòüîõ îáëàñòÿõ 

Óêðàїíè. Îñíîâîþ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ëàêîôàðáîâîї ïðîäóêöії є іëüìåíіòè , 
ÿêі çîñåðåäæåíі â Æèòîìèðñüêі îáëàñòі. Є â íàäðàõ і ïîêëàäè ôîñôàòіâ, 
ÿêі íå âіäðіçíÿþòüñÿ âèñîêîþ ÿêіñòþ і çàñòîñîâóþòüñÿ ëèøå äëÿ âèðîá-
íèöòâà ôîñôîðèòíîãî áîðîøíà òà ñóìіøåé, à íå ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ. 
Âàæëèâèì ðåñóðñîì äëÿ îäåðæàííÿ õіìі÷íèõ ïðîäóêòіâ є êîêñіâíå âó-
ãіëëÿ. Ïîïóòíі ïðîäóêòè, ùî âèäіëÿþòüñÿ ïіä ÷àñ êîêñóâàííÿ âóãіëëÿ, є 
âàæëèâîþ ñèðîâèíîþ äëÿ âèðîáíèöòâà áàðâíèêіâ òà îêðåìèõ ìåäè÷íèõ 
ïðåïàðàòіâ. Ó ïðîìèñëîâîñòі îðãàíі÷íîãî ñèíòåçó âèêîðèñòîâóþòü íàôòó 
òà íàôòîïðîäóêòè (íèçüêîîêòàíîâèé áåíçèí, ãàñ), ïàðàôіíîâі (åòèëåí, 
ïðîïіëåí òà іí.) òà àðîìàòè÷íі (áåíçîë, êñèëîë) âóãëåâîäíі.

Çàëåæíî âіä äії îñíîâíèõ ÷èííèêіâ ïіäïðèєìñòâà õіìі÷íîї ïðîìèñ-
ëîâîñòі 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 ðîç-
âèíåíî âèðîáíèöòâà êèñëîò, äîáðèâ, ñîäè, à òàêîæ ñìîë і ïëàñòè÷íèõ 
ìàòåðіàëіâ, ãіðíè÷îõіìі÷íà òà íàôòîõіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü. Êîìáіíàöіÿ 
ðіçíèõ âèðîáíèöòâ õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі é ñóïóòíіõ âèðîáíèöòâ çó-
ìîâëþє âèñîêó їõ òåðèòîðіàëüíó êîíöåíòðàöіþ â íàçâàíèõ ðàéîíàõ òà 
ñòâîðþє ñåðéîçíі åêî ëîãі÷íі ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàíі іç çàáðóäíåííÿì íà-
âêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. 

Âèðîáíèöòâî àçîòíèõ äîáðèâ çîñåðåäæåíå â öåíòðàõ êîêñîõіìі÷íîї 
ïðîìèñëîâîñòі íà Äîíáàñі (Ñєâåðîäîíåöüê) òà â Ïðèäíіïðîâ’ї (Êàì’ÿí-
ñüêå, Çàïîðіææÿ). Ó ðàéîíàõ ñïîæèâàííÿ ðîçìіùåíі îêðåìі çàâîäè, 
ÿêі âèêîðè ñòîâóþòü ÿê ñèðîâèíó ïðèðîäíèé ãàç (×åðêàñè, Ðіâíå). Ðà-
éîíîì êàëіéíîãî âèðîáíèöòâà є Ïðèêàðïàòòÿ, äå âèäîáóâàþòü êàëіéíі 
ñîëі, ïðîòå îáñÿãè âèðîáíèöòâà ñóòòєâî çíèçèëèñÿ.

Âèðîáíèöòâî ôîñôàòíèõ äîáðèâ ïåðåâàæíî òÿæіє äî ðàéîíіâ ñïî-
æèâàííÿ. Íàéáіëüøèìè öåíòðàìè є Ñóìè, Êîñòÿíòèíіâêà (Äîíåöüêà 
îáëàñòü) òà Îäåñà. Äëÿ âèðîáíèöòâà ôîñôàòíèõ äîáðèâ âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ ÿê ìіñöåâà ñèðîâèíà (ôîñôîðèòè і âіäõîäè ïðîìèñëîâèõ ïіäïðè-
єìñòâ), òàê é іìïîðòíèé àïàòèòîâèé êîíöåíòðàò. 

Òðàäèöіéíèì ó õіìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі Óêðàїíè є âèðîáíèöòâî 
ñîäè, ÿêà ñïîæèâàєòüñÿ ñêëÿíîþ, ìèëîâàðíîþ, òåêñòèëüíîþ, íàôòîïå-
ðåðîáíîþ, õàð÷îâîþ, ôàðìàöåâòè÷íîþ ïðîìèñëîâіñòþ. ßê ìàòåðіàëî-
ìіñòêå âèðîáíèöòâî ñîäîâà ïðîìèñëîâіñòü òÿæіє äî ñèðîâèíè і ïàëèâà, 
òîìó íàéáіëüøі ïіäïðèєìñòâà ç âèðîáíèöòâà ñîäè çîñåðåäæåíі íà Äîí-
áàñі, äå äîñòàòíÿ їõ êіëüêіñòü (Ñëîâ’ÿíñüê, Ëèñè÷àíñüê). Âèðîáíèöòâî 
ñîäè ðîçâèâàєòüñÿ òàêîæ ó ßíè Êàïó (Ïіâíі÷íèé Êðèì), äå âèêîðèñòî-
âóєòüñÿ ðîïà Ñèâàøà òà âèñîêîÿêіñíі âàïíÿêè. Ïàëèâîì ñëóãóє ïðè-
ðîäíèé 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 âèãî-
òîâëåí íÿ ñèíòåòè÷íèõ ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ, ìåäèêàìåíòіâ ç ðîñëèííîї і 
òâàðèííîї ñèðîâèíè, âіòàìіíіâ, áàêòåðіàëüíèõ ïðåïàðàòіâ, àíòèáіîòè-
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 3êіâ, ïåðåâ’ÿçó âàëüíèõ ìàòåðіàëіâ, äåçіíôåêöіéíèõ çàñîáіâ òîùî. Çíà÷-

íà ÷àñòêà íàéìåíóâàíü âèãîòîâëÿєòüñÿ ç іìïîðòíîї ñèðîâèíè, ÿêà çà-
âîçèòüñÿ 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 ïðîìèñëî-
âîñòі âіäáóâàþòüñÿ ñåðéîçíі çìіíè ÿê â òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà, ðîç-
øèðåííі àñîðòèìåíòó ïðîäóêöії, òàê і ó ñòðóêòóðі. 

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

У 2005 р. у результаті злиття підприємств «Київмедпрепарат» (Київ) і Галич-
фарм (Львів) створено корпорацію «Артеріум». На корпорацію припадає 
4,4 % фармацевтичного ринку України. Ринкова позиція продукції підприєм-
ства в Україні дуже висока. У портфелі «Артеріуму» 150 препаратів. Ключови-
ми брендами фірми є хлорофіліпт, гліцисед, герпевір, уролісан та ін. Продукція 
компанії нині експортується до багатьох країн світу.

Âèðîáíèöòâî òîâàðіâ ïîáóòîâîї õіìії, çîêðåìà ìèëà, ìèéíèõ çàñî-
áіâ, çàñîáіâ äëÿ ÷èùåííÿ òà іí., çîñåðåäæåíå â Êèєâі, Õàðêîâі, Îäåñі òà 
іíøèõ îáëàñíèõ öåíòðàõ і íåâåëèêèõ ìіñòàõ Óêðàїíè.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

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?

  Найбільші країни – виробники хімічної продукції. Õіìі÷íà 
ïðîìè ñëîâіñòü ðîçâèâàєòüñÿ øâèäêèìè òåìïàìè і ïðåäñòàâëåíà â áàãà-
òüîõ êðàїíàõ і ðåãіî íàõ ñâіòó. Ñåðåä ìàêðîðåãіîíіâ ñâіòó çà ðіâíåì òå-
ðèòîðіàëüíîї 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 âè-
ðîáíèöòâî êîíöåíòðóєòüñÿ ïåðåâàæíî 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÷àñíîìó 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÷íè-
ìè âèðîáíèöòâàìè (êèñëîò і ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ) ïðèñêîðåíèìè òåì-
ïàìè ðîçâèâàþòüñÿ íàóêîєìíі âèðîáíèöòâà ç âèãîòîâëåííÿ îðãàíі÷íèõ 
õіìіêàòіâ і ïîëіìåðíèõ ìàòåðіàëіâ, ëіêіâ òà іíøèõ ìåäè÷íèõ ïðåïàðà-
òіâ, òîâàðіâ ïîáóòîâîї õіìії.

Ó ñâіòîâîìó âèðîáíèöòâі ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ ïîíàä ïîëîâèíó îáñÿ-
ãó ïðîäóêöії ïðèïàäàє íà àçîòíі äîáðèâà, áëèçüêî ÷âåðòі – íà ôîñôàòíі 
і áëèçüêî 1/5 – íà êàëіéíі. Ç âèðîáíèöòâà àçîòíèõ äîáðèâ ëіäèðóþòü 
Êèòàé, ÑØÀ, Ðîñіÿ, Іíäіÿ, ßïîíіÿ, Ìåêñèêà, Ôðàíöіÿ, Êàíàäà. Âèäî-
áóòîê ôîñôàòíîї ñèðîâèíè ñïîñòåðіãàєòüñÿ â áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó, 
ñåðåä ÿêèõ ïåðøі ïîçèöії íèíі çà êðàїíàìè Ïіâíі÷íîї Àôðèêè. Äî ïðî-
âіäíèõ êðàїí ç âèðîáíèöòâà ôîñôàòíèõ äîáðèâ íàëåæàòü ÑØÀ, Êèòàé, 

У 2005 р. у результаті злиття підприємств «Київмедпрепарат» (Київ) і Галич-
фарм (Львів) створено корпорацію «Артеріум». На корпорацію припадає 
4,4 % фармацевтичного ринку України. Ринкова позиція продукції підприєм-
ства в Україні дуже висока. У портфелі «Артеріуму» 150 препаратів. Ключови-
ми брендами фірми є хлорофіліпт, гліцисед, герпевір, уролісан та ін. Продукція 
компанії нині експортується до багатьох країн світу.

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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 3 Àâñòðàëіÿ, Ìåê ñèêà, Ðîñіÿ. Íàéáіëüøі âèðîáíèêè êàëіéíèõ ñîëåé і 

äîáðèâ – ÑØÀ, Êàíàäà, ÔÐÍ, Áіëîðóñü, Іñïàíіÿ, Іçðàїëü, Ðîñіÿ. 
ÑØÀ, ßïîíіÿ, ÔÐÍ, Ôðàíöіÿ, Іòàëіÿ є òàêîæ íàéáіëüøèìè âèðîá-

íèêàìè ïëàñòìàñîâèõ âèðîáіâ òà ñèíòåòè÷íîãî êàó÷óêó. Âèðîáíèöòâî 
îñòàííüîãî ïåðåâàæíî íà åêñïîðò ïðåäñòàâëåíî òàêîæ ó Áðàçèëії, Êà-
íàäі, Íіäåðëàíäàõ, Áåëüãії.

Ó Єâðîïі òà ÑØÀ òðàäèöіéíî âèñîêèìè òåìïàìè ðîçâèâàþòüñÿ 
õіìі÷ íі âèðîáíèöòâà, ïðîäóêöіÿ ÿêèõ âіäðіçíÿєòüñÿ ïіäâèùåíèì ïî-
ïèòîì ó ñïî æè âà÷іâ, – öå õіìіêî-ôàðìàöåâòè÷íà, ïàðôóìåðíî-êîñìå-
òè÷íà ïðîìèñ ëî âіñòü òà âèðîáíèöòâî êіíî- і ôîòîïëіâêè. Ïðîâіäíèìè 
єâðî ïåéñüêèìè âèðîáíè êàìè öієї õіìії є Ôðàíöіÿ, Íіìå÷÷èíà, Âåëèêà 
Áðè òàíіÿ, 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 ðîçâè-
âàþòüñÿ. Òàê, íà áàçі ïîïóòíèõ ãàçіâ íàôòîâèäîáóòêó àáî âіäõîäіâ ç 
ïåðåðîáêè íàôòè çáóäîâàíî ÷èìàëî ïіäïðèєìñòâ, ùî âèðîáëÿþòü ìі-
íåðàëüíі äîáðèâà, çîêðåìà, ó ðàéîíі Ïåðñüêîї çàòîêè, â Іíäîíåçії, 
Âåíåñó åëі, ×èëі. Ïîòóæíèé êîìïëåêñ íàôòîõіìі÷íèõ ïіäïðèєìñòâ 
ïðåäñòàâëåíî çàâîäàìè â Ñàóäіâñüêіé Àðàâії, ÎÀÅ, Êóâåéòі, Іðàíі, ïðî-
äóêöіÿ 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. 

Г О Л О В Н Е
  Хімічна промисловість України забезпечена різноманітною сировиною.
  Спостерігається спад обсягів виробництва хімічної продукції в Україні на сучас-

ному 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 роз-
міщення, проте основними районами є Донецький, Придніпровський, Прикар-
патський 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?

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. 

У XX ст. у світовій хімічній промисловості стали формуватися великі 
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 33. Чому розвиток хіміко-фармацевтичної промисловості зосереджений переваж-

но у великих містах України?
4. Чому розвиток світової хімічної промисловості представлений переважно в 

розвинутих країнах світу?
5. За картою хімічної промисловості світу в атласі, знайдіть основні райони і 

центр и хімічного виробництва. Поясніть їх спеціалізацію.

§ 29. 
ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÄÅÐÅÂÈÍÈ 
ÒÀ ÏÀÏÅÐÓ Â ÓÊÐÀЇÍІ. ÍÀÉÁІËÜØІ Ó ÑÂІÒІ 
ÊÐÀЇÍÈ-ÂÈÐÎÁÍÈÊÈ ÄÅÐÅÂÈÍÈ ÒÀ ÏÀÏÅÐÓ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Які країни розташовані в лісових поясах світу?
 Які лісозаготівельні райони України?
 Якою продукцією лісової промисловості ви користуєтеся?

  Значення, особливості технологій та чинники розміщення 
підприємств лісової промисловості. Íåìàє òàêîї ñôåðè ãîñïîäàð-
ñòâà, äå äåðåâèíà і ïðîäóêöіÿ її ïåðåðîáêè íå âіäіãðàâàëè á іñòîòíîї 
ðîëі. Ïðîäóêöіþ ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі âèêîðèñòîâóþòü ó ìàøèíîáóäó-
âàííі, ëåãêіé ïðîìèñëîâîñòі, íà òðàíñïîðòі, áóäіâíèöòâі òà â іíøèõ 
ñåêòîðàõ åêîíîìіêè. Íàòîìіñòü і ëіñîâà ïðîìèñëîâіñòü îòðèìóє âіä іí-
øèõ âèäіâ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ïîòðіáíі ðåñóðñè – õіìіêàòè, ëàêè, 
ôàðáè, à òàêîæ çíàðÿääÿ ïðàöі. Ïðîäóêöіÿ ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі ùî-
äíÿ ïîðÿä ç íàìè. Öå íàñàìïåðåä äîìàøíі ìåáëі, ïіäðó÷íèêè, çîøèòè, 
çðîáëåíі ç ïàïåðó, òà áàãàòî іíøèõ ðå÷åé.

Ñòðóêòóðà ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі ñêëàäíà (ìàë. 76) і âêëþ÷àє äåðå-
âîîáðîáíі òà äåðåâîïåðåðîáíі âèðîáíèöòâà (ëіñîõіìіÿ, öåëþëîçíî-ïàïå-
ðîâå âèðîáíèöòâî). Ïіäïðèєìñòâà ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі âèðîáëÿþòü 
òèñÿ÷і ðіçíîìàíіòíèõ âèäіâ ïðîäóêöії. Îäíàê ïîêàçíèêè ÷àñòêè êîìï-
ëåêñó â çàãàëüíîìó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâі íåâèñîêі і ñòàíîâëÿòü 
áëèçüêî 2 %. Її ÷àñòêà â åêñïîðòі êðàїíè ñòàíîâèòü áëèçüêî 4 %.

Äåðåâîîáðîáíà ïðîìèñëîâіñòü ïåðåðîáëÿє äåðåâèíó é âèãîòîâëÿє 
øèðîêèé àñîðòèìåíò ìàòåðіàëіâ, íàïіâôàáðèêàòіâ, ãîòîâèõ âèðîáіâ. 
Öå, íàïðèêëàä, ïàðêåòíå, ìåáëåâå âèðîáíèöòâà, ùî âèêîðèñòîâóþòü 
öіííó äåðåâèíó äóáà, áóêà, ãîðіõà òà іí. і çàäîâîëüíÿþòü ïîòðåáè íà-
ñåëåííÿ. Äëÿ ïîòðåá áóäіâíèöòâà òà äëÿ âàãîíî-, àâòî- é ñóäíîáóäóâàí-
íÿ öÿ ïðîìèñëîâіñòü âèðîáëÿє ïèëîìàòåðіàëè òà äåðåâíі ïëèòè, à òà-
êîæ äåðåâ’ÿíó òàðó. 

Öåëþëîçíî-ïàïåðîâà ïðîìèñëîâіñòü, ïðîäóêöіþ ÿêîї âèêîðèñòîâó-
þòü ìàéæå â óñіõ ñåêòîðàõ åêîíîìіêè òà â ïîáóòі, îá’єäíóє ïіäïðèєì-
ñòâà, ÿêі ç ðîñëèííîї і âòîðèííîї ñèðîâèíè âèðîáëÿþòü ïàïіð, êàðòîí, 
øòó÷íå âîëîêíî, öåëþëîçó òà іí.

Ëіñîõіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü çà äîïîìîãîþ õіìі÷íèõ òåõíîëîãіé âè-
ðîáíèöòâà ç ðіçíîìàíіòíèõ âіäõîäіâ îäåðæóє äåðåâíå âóãіëëÿ, îöòîâі 
ïîðîøîê і êèñëîòó, ìåòèëîâèé ñïèðò, ðîç÷èííèêè, îëії, ñìîëè, äóáèëü-
íі ðå÷îâèíè òîùî. Ãіäðîëіçíà ïðîìèñëîâіñòü îá’єäíóє ïіäïðèєìñòâà, ÿêі 
ìåòîäîì ãіäðîëіçó äåðåâèíè òà íåõàð÷îâîї ðîñëèííîї ñèðîâèíè âèðîáëÿ-
þòü åòèëîâèé ñïèðò, êîðìîâі äðіæäæі, ãëþêîçó òà іíøó ïðîäóêöіþ.

§ 29.

!!
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Лісова 
промисловість

Целюлозно-
паперова

промисловість

Деревообробна
промисловість

Лісохімічна
промисловість

Лісозаготівля
і лісопильне
виробництво

Експорт Імпорт

Мал. 76. Склад лісової промисловості

Îñíîâíèì ïðîäóêòîì ëіñó, ùî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ó ïðîìèñëîâîìó 
âèðîáíèöòâі, 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: ñòðóæ-
êó, òèðñó, ñîëîìó, êîñòðèöþ ëüîíó òà êîíîïåëü, ñòåáëà òà íàñіííÿ áà-
âîâíèêó і ñîíÿøíèêó, êóêóðóäçÿíі êà÷àíè, î÷åðåò, ðîãіç, à òàêîæ âòî-
ðèííó ñèðîâèíó – ìàêóëàòóðó òà ãàí÷іð’ÿ. Òàêà ñèðîâèíà є ìàéæå â 
óñіõ îáëàñòÿõ Óêðàїíè, ùî çóìîâèëî ðîçìіùåííÿ îêðåìèõ âèðîáíèöòâ 
ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі ïî âñіé òåðèòîðії êðàїíè. 

Îñîáëèâіñòþ ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі є ñïîæèâàííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі 
õіìі÷íîї ïðîäóêöії: ñìîë, ëàêіâ, ôàðá, ïëàñòìàñ, õіìі÷íèõ âîëîêîí 
òîùî. Öå çóìîâëþє ïîòóæíі çâ’ÿçêè, ùî ñêëàëèñÿ ìіæ õіìі÷íèì і ëіñî-
âèì âèðîáíèöòâàìè. Äî òîãî æ ëіñîâà ïðîìèñëîâіñòü äëÿ âèðîáíèöòâà 
ïðîäóêöії ëіñîõіìії çàñòîñîâóє ñóòî õіìі÷íі òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà, íà-
ïðèêëàä ñóõó ïåðåãîíêó äåðåâèíè òà ãіäðîëіç. 

Ðîçìіùåííÿ ïіäïðèєìñòâ ëіñîâîї ïðîìèñëîâîñòі îðієíòóєòüñÿ íà ðіç-
íîìàíіòíі ÷èííèêè. Òàê, íà ðàéîíè çîñåðåäæåííÿ ëіñîâèõ ðåñóðñіâ 
îðієíòóєòüñÿ 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 äåðåâ-
íîї ñèðîâèíè, ïàëèâà, åëåêòðîåíåðãії, âîäè òà õіìіêàòіâ. Òîìó â ðîç-
ìіùåííі âîíè îðієíòóþòüñÿ íà êîìïëåêñ çàçíà÷åíèõ ÷èííèêіâ. Óìîâè 
ðîçòàøóâàííÿ êàðòîí íèõ і ïàïåðîâèõ ôàáðèê, ùî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ 
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 3âèðîáíèöòâà ãîòîâîї ïðîäóêöії íàïіâôàáðèêàòè, ïðîñòіøі. Âîíè îðієí-

òóþòüñÿ ïåðåâàæíî íà ñïîæèâà÷à òà êâàëіôіêîâàíó ðîáî÷ó ñèëó. 

  Виробництво деревини й паперу в Україні. Ïіäïðèєìñòâà ëіñî-
âîї ïðîìèñëîâîñòі ðîçìіùóþòüñÿ â áіëüøîñòі ðåãіîíіâ Óêðàїíè, îäíàê 
їõ ðîçòà øóâàííÿ äîñèòü íåðіâíîìіðíå. Òàê, ëіñîïèëüíå âèðîáíèöòâî 
çîñåðåäæåíî â òàêèõ öåíòðàõ, ÿê ×åðíіâöі, Âèãîäà, Íàäâіðíà (Іâàíî-
Ôðàíêіâñüêà îáëàñòü), Ðàõіâ (Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü), Ñêîëå, Ñòðèé 
(Ëüâіâñüêà îáëàñòü), Êîâåëü (Âîëèíñüêà îáëàñòü), Êîðîñòåíü, Ìàëèí 
(Æèòîìèðñüêà îáëàñòü). Âèðîáíèöòâî ìåáëіâ ñêîíöåíòðîâàíî ïåðåâàæ-
íî áëèæ÷å äî ñïîæèâà÷à. Çíà÷íà êіëüêіñòü ïіäïðèєìñòâ çîñåðåäæåíà â 
Çàêàðïàòñüêіé, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé, ×åðíіâåöüêіé îáëàñòÿõ. Â іíøèõ 
ðåãіîíàõ îñåðåäêàìè ìåáëåâîãî âèðîáíèöòâà є îáëàñíі öåíòðè. Ç âіä-
õîäіâ äåðåâîîáðîáíîї ïðîìèñëîâîñòі âèðîáëÿþòü äåðåâîñòðóæêîâі òà 
äåðåâîâîëîêíèñòі ïëèòè ó Äðîãîáè÷і, Ìàëèíі, 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 (Æèòî-
ìèðñüêà îáëàñòü), Äíіïðî (Äíіïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü), Õåðñîí, Іçìàїë 
òà іí. (ìàë. 77). Çà ðîêè íåçàëåæíîñòі âîíè ñóòòєâî çìіíèëè òåõíîëîãії 
âèðîáíèöòâ, îáíîâèëè àñîðòèìåíò ïðîäóêöії òà çíàéøëè ïîòóæíèõ 
çàðóáіæíèõ ïàðòíåðіâ. 

Мал. 77. Продукція Понінківської картонно-паперової фабрики

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

Понінківська картонно-паперова фабрика, заснована в 1787 р., нині є ста-
більно діючою компанією з надійним виробничим процесом. Вона вважається 
одним 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.

Îñíîâíèìè öåíòðàìè ëіñîõіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі є Êèїâ, Âåëèêèé 
Áè÷êіâ, Ïåðå÷èí, Êîðîñòåíü, Ñâàëÿâà, Âèãîäà. Ãіäðîëіçíà ïðîìèñëî-
âіñòü êîîïåðóєòüñÿ ç ðіçíèìè âèðîáíèöòâàìè ëіñîâîãî êîìïëåêñó òà ç 
îëіéíî-æèðîâîþ і êîíñåðâíèìè âèðîáíèöòâàìè. Òîìó ÷àñòî îêðåìі 

Понінківська картонно-паперова фабрика, заснована в 1787 р., нині є ста-
більно діючою компанією з надійним виробничим процесом. Вона вважається 
одним 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.
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 3 öåõè ç âèðîáíèöòâà її ïðîäóêöії ðîçìіùóþòüñÿ íà êàðòîííèõ ôàáðè-

êàõ, ÿê-îò ó Áіëãîðîä-Äíіñòðîâñüêîìó, íà çàâîäàõ ç âèðîáíèöòâà äðіæ-
äæіâ, íàïðèêëàä ó Çàïîðіææі, Ñëîâ’ÿíñüêó (Äîíåöüêà îáëàñòü), Âîçíå-
ñåíñüêó (Ìèêîëàїâñüêà îáëàñòü), Âàñèëüêîâі (Êèїâñüêà îáëàñòü) òà íà 
іíøèõ ïіäïðèєìñòâàõ õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі.

  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 ïåðå-
ðîáêè. Öå ïîÿñíþєòüñÿ ñïіââіäíîøåííÿì äіëîâîї і ïàëèâíîї äåðåâèíè. 
Ó ñòðóêòóðі ïàëèâîñïîæèâàííÿ ðîçâèíåíèõ êðàїí ÷àñòêà ïàëèâíîї äå-
ðåâèíè íåçíà÷íà, íàòîìіñòü ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, öÿ ÷àñòêà 
ñÿãàє ïîäåêóäè 70 âіäñîò êіâ і áіëüøå. Îòæå, íàéáіëüøèìè ó ñâіòі âè-
ðîáíèêàìè äåðåâèíè òà ïàïåðó є ïåðåâàæíî ðîçâèíåíі êðàїíè ñâіòó. 

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 âèðîá-
íèöòâà é åêñïîðòó öієї ïðîäóêöії ïðèïàäàє íà ÑØÀ, Êàíàäó, Êèòàé, 
Áðàçèëіþ і êðàїíè Ïіâíі÷íîї Єâðîïè, çîêðåìà Ôіíëÿíäіþ òà Øâåöіþ. 

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

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?

Г О Л О В Н Е
  Лісова промисловість України – це сукупність виробництв, що здійснюють об-

робку й переробку деревини та різноманітних відходів.
  На розміщення підприємств лісової промисловості впливає комплекс чинників.
  Підприємства лісової промисловості існують в усіх регіонах України, однак роз-

міщені вони досить нерівномірно.
  Світова географія виробництва деревини та паперу представлена переважно 

розвиненими 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 в Україні, використавши до-

даткові джерела інформації.

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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 34. Чому виробництво і експорт деревини і паперу зосереджено переважно в роз-

винених країнах світу?
5. Користуючись картою атласу «Лісова промисловість України», визначте цент-

ри розвитку деревообробної промисловості. Поясніть їхнє розміщення.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності
Хімічне виробництво. 

Виробництво деревини, паперу
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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; 
  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.

§ 30. ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÌÀØÈÍ ÒÀ ÓÑÒÀÒÊÓÂÀÍÍß

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 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, òåëåôî-
íè, õîëîäèëüíèêè òà іíøà äîìàøíÿ òåõíіêà, âåëîñèïåäè, àâòîìîáіëі 
òîùî. Íà âèðîáíèöòâі öå âåðñòàòè, ïðèëàäè, òðàíñïîðòíі çàñîáè, îá-
ëàäíàííÿ, êîì ï’þòåðíі ñèñòåìè óïðàâëіííÿ òà áàãàòî іíøîãî. 

Ñòâîðåííÿ ñó÷àñíîї ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ ïîëіïøóє óìîâè 
æèòòÿ òà ïîëåãøóє ïðàöþ ðîáіòíèêіâ і ðîáіòíèöü.

Ìàøèíîáóäóâàííÿ – öå âàæëèâà ãàëóçü âòîðèííîãî ñåêòîðó ãîñïî-
äàðñòâà, ÿêà çàéìàєòüñÿ ïðîєêòóâàííÿì і âèðîáíèöòâîì ìàøèí, ðіçíî-
ìàíіòíîãî îáëàäíàííÿ òà óñòàòêóâàííÿ, ïðèëàäіâ, іíñòðóìåíòіâ і 
ïîâ’ÿçàíîї ç íèìè ïðîäóêöії (òîâàðіâ і ïîñëóã) äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ ïî-
òðåá і ïîòðåá ëþäèíè.

Ó íàø ÷àñ ó áóäü-ÿêіé ðîçâèíåíіé êðàїíі ìàøèíîáóäóâàííÿ – öå 
îäíå ç ïðîâіäíèõ âèðîáíèöòâ. Ðіâåíü éîãî ðîçâèòêó є îäíèì ç îñíîâíèõ 
ïîêàçíèêіâ åêîíîìі÷íîї ìîãóòíîñòі êðàїíè. Öå íàéáіëüø íàóêîìіñòêà 
ãàëóçü óñієї åêîíîìіêè. Éîãî ïðîäóêöіÿ âòіëþє â ñîáі âñі ìîæëèâі äëÿ 
ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíîї íàóêè.

§ 30. ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÌÀØÈÍ ÒÀ ÓÑÒÀÒÊÓÂÀÍÍß

!!

ВИРОБНИЦТВО МАШИН 
ТА УСТАТКУВАННЯ

Тема
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îñîáëèâîñòåé, ÿêі âïëèâàþòü íà éîãî ðîçìіùåííÿ. Ñåðåä íèõ òå, ùî â 
íàø ÷àñ ðîçâèòîê ìàøèíîáóäóâàííÿ íåìîæëèâèé áåç øèðîêîãî âïðîâà-
äæåííÿ íàóêîâèõ ðîçðîáîê. Òîìó âèðîáíèöòâî ïðîäóêöії íàóêîìіñòêèõ 
ãàëóçåé âñå áіëüøå îðієíòóєòüñÿ íà ðàéîíè, ùî ìàþòü ðîçâèíåíó íàóêî-
âó áàçó. Òàêîæ öі âèðîáíèöòâà ëіäèðóþòü ñåðåä іíøèõ ó ïðîìèñëîâîñòі 
ç âèêîðèñòàííÿì âèñîêèõ òåõíîëîãіé. Ñàìå éîìó íàëåæèòü êëþ÷îâà 
ðîëü ó ïîøèðåííі ïåðåäîâèõ ìàøèí, óñòàòêóâàííÿ і âèðîáíè÷èõ ïðî-
öåñіâ. 

Âèðîáëÿþ÷è ìàøèíè, îáëàäíàííÿ òà êîìïëåêòóþ÷і äëÿ íèõ, öÿ ãà-
ëóçü 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 ïîñòàâëÿєòüñÿ íà âèðîáíèöòâà іíøèõ ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà. 
Íàïðè êëàä, åëåêòðîí íå ìàøèíîáóäóâàííÿ, àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, âè-
ðîáíèöòâî ìåäè÷íî ãî îáëàäíàííÿ àáî âèðîáíèöòâî іíñòðóìåíòó. Êðіì 
ïðîìèñëîâîñòі, çíà÷ íèì ñïîæèâà÷åì ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ є 
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ñіëüñüêå, ëіñîâå, ðèáíå ãîñïîäàð-
ñòâà, à òàêîæ íàóêà, íàóêîâå òà іíôîðìàöіéíî-îá÷èñëþâàëüíå îáñëóãî-
âóâàííÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó, ìàøèíî áó äіâíèé êîìïëåêñ є íàéáіëüøèì ñïî-
æèâà÷åì ïðîäóêöії íàóêè, òîáòî є íàóêîìіñòêîþ ãàëóççþ. Íàéáіëüøå 
ïîòðåáóþòü âèñîêèõ òåõíîëîãіé і âèêîðèñòîâóþòü äîñÿãíåííÿ íàóêè 
åëåêò ðîòåõíі÷íà, åëåêòðîííà, ðàäіîòåõíі÷íà, àâіàöіéíà ãàëóçі. 

Òàêà âçàєìîçàëåæíіñòü ðîáèòü âíåñîê íå òіëüêè â ïіäâèùåííÿ ïðî-
äóêòèâíîñòі, à é ó ñêîðî÷åííÿ âèòðàò âèðîáíèöòâà. Âåëèêà ÷àñòèíà áіî- 
і íàíîòåõíîëîãіé, âèðîáíèöòâà ñó÷àñíèõ ìàòåðіàëіâ, ìіêðî- і ôîòîåëåê-
òðîíіêè çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæèòü âіä іííîâàöіé â ìàøèíîáóäóâàííі.

Ìàøèíîáóäóâàííÿ – öå ïîòóæíèé ìіæãàëóçåâèé êîìïëåêñ, ÿêèé 
íàëі÷óє áëèçüêî 60 âèðîáíèöòâ, ùî âèãîòîâëÿþòü ïîíàä 2 ìëí íàéìå-
íóâàíü 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 àñîðòè-
ìåíòó âèðîáіâ ïîòðåáóє ñïåöіàëіçàöії ïіäïðèєìñòâ ãàëóçі òà êîîïåðóâàí-
íÿ 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, ïðî-
ìèñëîâîãî îáëàäíàííÿ, ñіëüñüêîãî ñïîäàðñüêîї òåõíіêè, åëåêòðîòåõíі÷-
íîї òà åëåêòðîííîї ïðîäóêöії âèðîáíè÷îãî òà ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ 
(ìàë. 69).

Îêðåìî âèäіëÿþòü ïіä ïðèєìñòâà îáîðîííî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó 
(ÎÏÊ), ùî âèãîòîâëÿþòü áëèçüêî òðåòèíè îáñÿãіâ ïðîäóêöії ìàøèíî-
áóäóâàííÿ. Âèäіëÿþòü ïðîìèñëîâå, ñіëüñüêî ãîñ ïî äàðñüêå, òðàíñïîðòíå 
ìàøèíîáóäóâàííÿ. Çà ìàòåðіàëîìіñòêіñòþ ìàøèíî áóäóâàííÿ ïîäіëÿ-
þòü íà âàæêå, çàãàëüíå, ñåðåäíє òà òî÷íå. 
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Мал. 78. Види діяльності в машинобудуванні

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Значний внесок у розвиток машинобудування як галузі знань, виду 
інженерної діяльності та проєктування машин зробив визначний вчений, 
винахідник та інженер епохи Відродження Леонардо да Вінчі. Його вина-
ходи набагато випередили епоху. До найвідоміших з них відносяться про-
єкти ливарної печі, прокатного стану, ткацьких, деревообробних та 
друкарських верстатів, підводного човна та акваланга, танка, серії плане-
рів, парашута, машини, що рухається самостійно, та інших.

  Різноманітність підприємств та чинники їхнього розміщен-
ня. Íà ìàøèíî áóäóâàííÿ ìåíøå, íіæ íà іíøі âèðîáíèöòâà, âïëèâàþòü 
ïðèðîäíі ÷èííèêè. Îäíàê є ÷èííèêè, áåç óðàõóâàííÿ ÿêèõ ïіäïðèєì-
ñòâà íå ìîæóòü åôåêòèâíî ðîçâèâàòèñÿ. Öå íàÿâíіñòü âèñîêîêâàëіôіêî-
âàíèõ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ, áëèçüêіñòü íàóêîâî-äîñëіäíèõ áàç, íàÿâíіñòü 
ñó÷àñíîї âèðîáíè÷îї áàçè – òèõ çíàðÿäü ïðàöі, ÿêі çàáåçïå÷óþòü âèñî-
êîòåõíîëîãі÷íå âèðîáíèöòâî â ìàøèíîáóäіâíîìó êîìïëåêñі, áåç íèõ íå 
ìîæå іñíóâàòè æîäíå ìàøèíîáóäіâíå ïіäïðèєìñòâî, à òàêîæ íàÿâíіñòü 
ñïîæèâà÷à òà ñèðîâèííèé ÷èííèê (íàÿâíіñòü ìåòàëó). 

Ìàøèíîáóäóâàííÿ 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 íàóêîìіñò-
êèì. Òîìó âîíî êîíöåíòðóєòüñÿ â ðàéîíàõ ç âèñîêî ðîçâèíóòîþ íàóêî-
âîþ áàçîþ. Äî ìіñöü çîñåðåäæåííÿ êâàëіôіêîâàíèõ êàäðіâ òÿæіþòü 
òàêîæ òðàíñïîðòíå òà âåðñòàòîáóäóâàííÿ. Ñòðіìêèé ðîçâèòîê òî÷íîãî 
і ñêëàäíîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ çóìîâèâ âèíèêíåííÿ òåõíîïîëіñіâ, äå 
äîñÿãíåííÿ íàóêè øâèäêî âïðîâàäæóþòüñÿ ó âèðîáíèöòâî (ìàë. 79).

Значний внесок у розвиток машинобудування як галузі знань, виду 
інженерної діяльності та проєктування машин зробив визначний вчений, 
винахідник та інженер епохи Відродження Леонардо да Вінчі. Його вина-
ходи набагато випередили епоху. До найвідоміших з них відносяться про-
єкти ливарної печі, прокатного стану, ткацьких, деревообробних та 
друкарських верстатів, підводного човна та акваланга, танка, серії плане-
рів, парашута, машини, що рухається самостійно, та інших.
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Мал. 79. Сан-Хосе – неофіційна «столиця» Кремнієвої долини

Âіä íàÿâíîñòі ñèðîâèíè çàëåæèòü ðîçâèòîê åíåðãåòè÷íîãî ìàøèíîáó-
äóâàííÿ, âèðîáíèöòâî ìåòàëóðãіéíîãî òà ãіðíè÷îãî îáëàäíàííÿ òîùî. 
Íàéåôåêòèâíіøèì є ðîçìіùåííÿ ìàøèíîáóäіâíèõ ïіäïðèєìñòâ ïîáëèçó 
äæåðåë ñèðîâèíè і ñïîæèâà÷à. Çà òàêèõ óìîâ âàðòіñòü ìàøèí òà îáëàä-
íàííÿ іñòîòíî çìåíøóєòüñÿ çàâäÿêè ñêîðî÷åííþ òðàíñïîðòíèõ âèòðàò 
íà ïåðåâåçåííÿ ñèðîâèíè é ãîòîâèõ âèðîáіâ. 

Ñåðåä åêîíîìі÷íèõ ÷èííèêіâ, ÿêі âіäіãðàþòü çíà÷íó ðîëü ó ðîçìі-
ùåííі 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 
ðîçìіùåííÿ 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 ãîòî-
âó ïðîäóêöіþ, à é ïåðåíîñèòè âèðîáíèöòâà â òі êðàїíè, äå є ïîïèò íà 
ïåâíó ïðîäóêöіþ.

  Спеціалізація та кооперування в машинобудуванні. Äëÿ âè-
ðîáíèöòâà ñó÷àñíîї ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ íåîáõіäíі ðіçíі ìåòà-
ëè, ïëàñòìàñè, òêàíèíè òà іíøі ìàòåðіàëè. Äåÿêі ñêëàäíі âèðîáè (íà-
ïðèêëàä, ñó÷àñíèé àâòîìîáіëü àáî ëіòàê) íàëі÷óþòü òèñÿ÷і àáî íàâіòü 
ñîòíі òèñÿ÷ äåòàëåé. Òîìó â ìàøèíîáóäóâàííі äîáðå ðîçâèíåíà ñïåöіà-
ëіçàöіÿ: ïîäåòàëüíà – âèãîòîâëåííÿ îêðåìèõ ÷àñòèí âèðîáіâ, à òàêîæ 
ïðåäìåòíà – âèãîòîâëåííÿ ãîòîâîї ïðîäóêöії (àâòîìîáіëü, âåðñòàò òîùî).

Ñïåöіàëіçàöіÿ â ìàøèíîáóäóâàííі – öå âèðîáíèöòâî òіëüêè òієї ïðî-
äóêöії, äëÿ ÿêîї íà ïіäïðèєìñòâі ñêëàëèñÿ íàéêðàùі óìîâè. Іíøèìè 
ñëîâàìè, ñïåöіàëіçàöіÿ ïåðåäáà÷àє îáìåæåííÿ àñîðòèìåíòó ïðîäóêöії 
êîíêðåòíîãî ïіäïðèєìñòâà. Óÿâіòü, ùî íà îäíîìó ïіäïðèєìñòâі íåîáõіä-
íî âèðîáèòè 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 ñïåöіàëіçàöіÿ ïіäïðèєìñòâ íіáè äàє çìîãó «ðîçäіëèòè» âèãîòîâëåí-
íÿ ìàøèí íà ñòàäії: âèðîáíèöòâî çàãîòîâîê äëÿ äåòàëåé – âèðîáíèöòâî 
äåòàëåé – çáîðêà äåòàëåé ó ãîòîâі âèðîáè. Êîæíà ñòàäіÿ çàçâè÷àé âіä-
áóâàєòüñÿ íà ñïåöіàëіçîâàíîìó ïіäïðèєìñòâі. Òîìó â ìàøèíîáóäóâàí íі 
ðîçðіçíÿþòü òàêі âèäè ñïåöіà ëіçà öії: ïðåäìåòíó, âóçëîâó, ïîäåòàëü íó, 
òåõíîëîãі÷íó (ìàë. 80).
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Мал. 80. Види спеціалізації в машинобудуванні

Ñïåöіàëіçàöіÿ, ó ñâîþ ÷åðãó, âèìàãàє ðîçâèòêó òіñíèõ âèðîáíè÷èõ 
çâ’ÿç êіâ, àáî êîîïåðóâàííÿ. Âîíî çäіéñíþєòüñÿ ìіæ áàãàòüìà çàâîäàìè 
і ïіäïðèєìñòâàìè ãàëóçі. Äëÿ çðó÷íîñòі êîîïåðóâàííÿ âðàõîâóþòü íà-
ñàìïåðåä òåðèòîðіàëüíó áëèçüêіñòü ïіäïðèєìñòâ і ðîçâèíåíіñòü òðàí-
ñïîðòíîї ìåðåæі.

Êîîïåðóâàííÿ â ìàøèíîáóäóâàííі – öå îá’єäíàííÿ ïіäïðèєìñòâ ç 
ðіçíîþ ñïåöіàëіçàöієþ çàäëÿ ñòâîðåííÿ êіíöåâîãî ïðîäóêòó. Ïðè öüîìó 
îá’єäíóâàòèñÿ ìîæóòü äâà, êіëüêà àáî áàãàòî âèðîáíèöòâ. Ìàøèíîáóäіâ-
íі ïіäïðèєìñòâà êîîïåðóþòüñÿ íå òіëüêè âñåðåäèíі ãàëóçі, 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. 81). 

Òàêîæ äëÿ ìàøèíîáóäіâíèõ ïіä-
ïðèєìñòâ õàðàêòåðíі òіñíі âèðîáíè÷і 
çâ’ÿçêè ç іíøèìè âèðîáíèöòâàìè, 
ùî ïîâ’ÿçàíі ç íèìè îáìіíîì ðіçíè-
ìè äåòàëÿìè, âóçëàìè, êîìïëåêòóþ-
÷èìè âèðîáàìè, íàïіâôàáðèêàòàìè 
äëÿ ñêëàäàííÿ êіíöåâîãî ïðîäóêòó. 
ßê âèðîáíèöòâî, òàê і ñïîæèâàííÿ 
ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ ïîâ’ÿ-
çàíі ç äіÿëüíіñòþ áàãàòüîõ іíøèõ 
ïіäïðèєìñòâ ïðîìèñëîâîñòі, óñòàíîâ-
ëþþ÷è ìіæãàëóçåâі çâ’ÿçêè. Ïіäðà-
õîâàíî, ùî êіëüêіñíî ìàøèíîáóäó-
âàííÿ ìàє íàéáіëüøå òàêèõ çâ’ÿçêіâ 
(ìàë. 82).Мал. 81. Кооперування 

в машинобудуванні

скло

фарба

шкіра
електро-
обладнання

пластик гума

метал

мотор
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Мал. 82. Міжгалузеві зв’язки машинобудування

Г О Л О В Н Е
  Машинобудування – вид діяльності вторинного сектору господарства, яка ви-

робляє машини, різноманітне обладнання й устаткування, прилади і пов’язану 
з ними продукцію для господарських потреб і потреб людини. 

  Машинобудування – це потужний комплекс, який налічує близько 60 вироб-
ництв, що виготовляють понад 2 млн найменувань продукції. 

  На розміщення машинобудівних підприємств найбільше впливає наявність 
висо кокваліфікованих трудових ресурсів, близькість науково-дослідних і сучас-
них виробничих 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 спе-
ціалізацією 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 машинобуду-

вання?
3. Чому спеціалізація та кооперування відіграють важливу роль у діяльності ма-

шинобудівних підприємств? Поясніть, як спеціалізація пов’язана з кооперуван-
ням.

4. Яку продукцію виготовляють підприємства промислового, сільськогосподар-
ського та транспортного машинобудування? На що вони орієнтуються в розмі-
щенні?

5. Назвіть наукомісткі підприємства машинобудування. Що на них виробляють? 
Де вони розташовуються?
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ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Що таке спеціалізація та кооперування?
 Галузі, які визначають рівень економічного розвитку країни.

  Машинобудування в Україні. Âèðîáíèöòâî ìàøèí é óñòàòêóâàí-
íÿ є âàæëèâèì â åêîíîìіöі Óêðàїíè і çóìîâëþє ïîëіòè÷íó, åêîíîìі÷íó 
é ñîöіàëüíó áåçïåêó êðàїíè, ðіâåíü її âèðîáíè÷îãî ïîòåíöіàëó. Ðîçâè-
òîê ìàøèíîáóäóâàííÿ є ñâîєðіäíèì іíäèêàòîðîì ïðîìèñëîâîãî òà åêî-
íîìі÷íîãî ðіâíÿ ðîçâèòêó íàøîї äåðæàâè. 

Ìàøèíîáóäóâàííÿ є êîìïëåêñîì ðіçíèõ âèðîáíèöòâ ïðîìèñëîâîñòі 
Óêðàїíè, ùî ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà ïðîєêòóâàííі, âèðîáíèöòâі òà åêñïëó-
àòàöії ìàøèí òà іíñòðóìåíòіâ і âêëþ÷àє 27 âèäіâ åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñ-
òі (ìàë. 83). Ïіäïðèєìñòâà öüîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè ðîçòàøîâàíі â 
áіëüøîñòі îáëàñòåé íàøîї êðàїíè.

виробництво 
електронної 
та оптичної 
продукції

виробництво 
комп’ютерів

виробництво 
електричного 
устаткування

виробництво 
машин

 і устаткування

виробництво 
автотранспортних 

засобів

Виробництво
причепів і 

напівпричепів та 
інших 

транспортних 
засобів

М А Ш И Н О Б У Д У В А Н Н Я

Мал. 83. Продукція машинобудування

Ñòðóêòóðà íàøîї åêîíîìіêè ñêëàëàñÿ òàêèì ÷èíîì, ùî ìàøèíîáó-
äóâàííÿ є òåõíîëîãі÷íèì ÿäðîì ïðîìèñëîâîñòі і âèçíà÷àє ñòàí íàöіî-
íàëüíîї áåçïåêè. Àëå â íàø ÷àñ äëÿ çáåðåæåííÿ òàêîї ñèòóàöії ïîòðіáíî 
ïåðåòâîðèòè ïіäïðèєìñòâà â ñó÷àñíèé, êîíêóðåíòîñïðîìîæíèé, âèñî-
êîòåõíîëîãі÷íèé і ñïðèÿòëèâèé äî іííîâàöіé êîìïëåêñ, іíòåãðîâàíèé â 

§ 31. ÌÀØÈÍÎÁÓÄÓÂÀÍÍß Â ÓÊÐÀЇÍІ

!!
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ìàøèíîáóäóâàííÿ çàëåæàòü íàéâàæëèâіøі åêîíîìі÷íі ïîêàçíèêè: âà-
ëîâèé âíóòðіøíіé ïðîäóêò êðàїíè, ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі â іíøèõ âè-
ðîáíèöòâàõ íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè, їõ ìàòåðіàëîìіñòêіñòü òà åíåðãî-
єìíіñòü, ðіâåíü åêîëîãі÷íîї áåçïåêè âèðîáíèöòâà òà îáîðîíîçäàòíіñòü 
äåðæàâè. 

Íà ñüîãîäíі çíà÷óùіñòü ìàøèíîáóäóâàííÿ âèçíà÷àєòüñÿ òèì, ùî 
êîìïëåêñ îá’єäíóє áëèçüêî 750 âåëèêèõ і ñåðåäíіõ ïіäïðèєìñòâ і îðãà-
íіçàöіé, à òàêîæ áëèçüêî 4 òèñ. ìàëèõ ïіäïðèєìñòâ. Êіëüêіñòü çàéíÿ-
òèõ ïðàöіâíèêіâ ó ìàøèíîáóäóâàííі ñòàíîâèòü ìàéæå òðåòèíó âñіõ 
ïðàöþþ÷èõ ó ïðîìèñëîâîñòі, òîìó ðіâåíü êâàëіôіêàöії ïðàöіâíèêіâ 
ìàøèíîáóäóâàííÿ áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àє êàäðîâèé ïîòåíöіàë ïðîìèñ-
ëîâîñòі Óêðàїíè.

Ìàøèíîáóäóâàííÿ çà îáñÿãîì ðåàëіçîâàíîї ïðîäóêöії çíà÷íî ïîñòó-
ïàєòüñÿ âèðîáíèöòâó õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ, íàïîїâ і òþòþíîâèõ âèðîáіâ, 
ïîñòà÷àííþ åëåêòðîåíåðãії, ãàçó, äîáóâíіé ïðîìèñëîâîñòі і ðîçðîáëåííþ  
êàð’єðіâ. ×àñòêà éîãî ïðîäóêöії ó çàãàëüíîìó îáñÿçі ñòàíîâèòü ëèøå 
7 %, ùî є íèçüêèì ïîêàçíèêîì, çâàæàþ÷è íà òå, ùî â åêîíîìі÷íî ðîç-
âèíåíèõ êðàїíàõ ñâіòó öåé ïîêàçíèê êîëèâàєòüñÿ ó ìåæàõ 30–50 %.

Îñíîâíîþ ïðîäóêöієþ ãàëóçі є âèðîáíèöòâî åëåêòðîòåõíіêè і ïðè-
ëàäіâ, óñòàòêóâàííÿ äëÿ åëåêòðîñòàíöіé òà ìåòàëóðãіéíèõ ïіäïðè-
єìñòâ, òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ (àâòîìîáіëі, âàãîíè, ëіòàêè), îáëàäíàííÿ 
äëÿ õіìі÷íèõ і íàôòîõіìі÷íèõ ïіäïðèєìñòâ, õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі, 
äëÿ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà âіéñüêîâî-îáîðîííà ïðîäóêöіÿ.

Ïіäïðèєìñòâà ìàøèíîáóäóâàííÿ âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ñîöіàëüíîї 
іíôðàñòðóêòóðè і ñòàí ðèíêó ïðàöі. ßê âåëèêèé ñïîæèâà÷ ïðîäóêöії 
ìåòàëóðãії, õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, åíåðãåòèêè, òðàíñïîðòó і çâ’ÿçêó 
ìàøèíîáóäіâíèé êîìïëåêñ ñïðèÿє ðîçâèòêó öèõ òà іí.

Îòæå, ðîëü ìàøèíîáóäіâíèõ âèðîáíèöòâ ó ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîìó 
ðîçâèòêó Óêðàїíè íà ñüîãîäíіøíüîìó åòàïі є çíà÷óùîþ. Òîìó âіä ðîç-
âèòêó ãàëóçі áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü, ÷è çìîæå Óêðàїíà çàéíÿòè ïðî-
âіäíå ìіñöå ñåðåä äåðæàâ, ùî âîëîäіþòü âèñîêîòåõíîëîãі÷íîþ ïðîìèñ-
ëîâіñòþ і ïðîïîíóþòü ÿêіñíó ïðîäóêöіþ íà ñâіòîâèõ ðèíêàõ, ÷è ïåðå-
òâîðèòüñÿ íà ñèðîâèííó áàçó åêîíîìіê ðîçâèíåíèõ êðàїí ñâіòó.

Ïî÷èíàþ÷è ç 1991 ðîêó (çà îêðåìèìè âèíÿòêàìè) îáñÿãè âèðîáíè-
öòâà â ìàøèíîáóäóâàííі çìåíøóâàëèñÿ, ùî є íàñëіäêîì êðèçîâîãî ðîç-
âèòêó ãîñïîäàðñòâà êðàїíè і âòðàòè âèðîáíè÷èõ çâ’ÿçêіâ óêðàїíñüêèõ 
ïіäïðèєì ñòâ ìàøèíîáóäóâàííÿ ç ïіäïðèєìñòâàìè іíøèõ êðàїí, ùî 
ïðàöþâàëè â ìàøèíîáóäіâíîìó 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 ãîòîâîї ïðîäóêöії, à òàêîæ çìіíîþ 
ñïåöіàëіçàöії òà àñîðòèìåíòó âèðîáíèöòâà áàãàòüîõ ìàøèíîáóäіâíèõ 
ïіäïðèєìñòâ.

Íàéáіëüøі öåíòðè âèðîáíèöòâà òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ, ïðîìèñëîâî-
ãî îáëàäíàííÿ, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї òåõíіêè, ïîáóòîâîї åëåêòðîòåõ-
íі÷íîї òà åëåêòðîííîї ïðîäóêöії. Ïіäïðèєìñòâà ìàøèíîáóäóâàííÿ çî-
ñåðåäæåíі íèíі ïåðåâàæíî â îáëàñòÿõ ç âèñîêèì ðіâíåì ðîçâèòêó íàó-
êîâî-äîñëіäíîї òà ìåòàëóðãіéíîї áàçè, ç äîñòàòíüîþ êіëüêіñòþ êâàëіôі-
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òàøîâàíî 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 îáëàñòåé Óêðàїíè. 

Âèðîáíèöòâî ìåòàëóðãіéíîãî, ãіðíè÷îøàõòíîãî, ïіäéîìíî-òðàí-
ñïîðòíîãî é åíåðãåòè÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, äëÿ ÿêèõ õàðàêòåðíі âèñîêà 
ìåòàëîìіñòêіñòü, àëå íèçüêà òðóäîìіñòêіñòü і òðàíñïîðòàáåëüíіñòü ïðî-
äóêöії, îðієíòóþòüñÿ â ðîçìіùåííі íà ñèðîâèííó áàçó і íà ñïîæèâà÷à. 
Éîãî öåíòðàìè є Äíіïðî, Õàðêіâ, Îäåñà, Êðèâèé Ðіã.

Òðàíñïîðòíå і ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå ìàøèíîáóäóâàííÿ, âèðîáíè-
öòâî ïðî ìèñ ëîâîãî òà áóäіâåëüíîãî îáëàäíàííÿ îðієí òóþòüñÿ çäåáіëü-
øîãî íà ñïîæèâà÷à ãîòîâîї ïðîäóêöії (çà âèíÿòêîì òèõ âèðîáіâ, ÿêі 
âіäçíà÷àþòüñÿ àáñîëþòíîþ òðàí ñïîð òàáåëüíіñòþ). Òàê, ïðîìèñëîâі 
åëåêò ðîâîçè âèïóñêàþòü ó ì. Äíіïðî. Ó áàãàòüîõ іíøèõ ìіñòàõ – Êèєâі, 
Ëüâîâі, Îäåñі, Çàïîðіææі ïðàöþþòü çàâîäè ç ðåìîíòó òåïëîâîçіâ. Çà-
ëіçíè÷íі âàãîíè âèðîáëÿþòü ó Êðåìåí÷óöі, à â Ìàðіóïîëі íàëàãîäæåíî 
âèðîáíèöòâî ìåòàëåâèõ âàãîíіâ-öèñòåðí (ìàë. 84). 

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 
âèïó ñê çåðíî çáèðàëüíèõ êîìáàéíіâ «Ñêіô». Êðіì çåðíîçáèðàëüíèõ 
êîìáàéíіâ, ïіäïðèєìñòâî òàêîæ âèðîáëÿє: æíèâàðêè äëÿ çáèðàííÿ 
çåðíîâèõ êóëüòóð, êóêóðóäçè òà ñîíÿøíèêó, ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ çáè-
ðàííÿ ðіïàêó òà ãіð÷èöі, іíøó òåõíіêó.

Âàæëèâèìè âèäàìè ìàøèíîáóäóâàííÿ, ÿêі â ðîçìі ùåííі îðієíòóþòü-
ñÿ íà íàÿâíіñòü âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ і íàóêîâèõ 
áàç, є àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ, àâіàöіéíå òà êîñìі÷íå ìàøèíîáóäóâàííÿ, 
âåðñòàòîáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâî ïðèëàäіâ, òî÷íèõ ìàøèí, іíñòðóìåí-
òіâ, ïîáóòîâèõ ïðèëàäіâ, åëåêòðîííå ìàøèíîáóäóâàííÿ òîùî. ×àñòêà 

öèõ âèðîáíèöòâ â Óêðàїíі ïîêè ùî 
çàëèøàєòüñÿ íåçíà÷íîþ. Íèíі âèðîá-
íèöòâî íàóêîìіñòêîї і òðóäîìіñòêîї 
ãàëóçåé ïî÷èíàє ôîðìó âàòèñÿ íà íî-
âіé åêîíîìі÷íіé îñíîâі іç çàëó÷åííÿì 
íåäåðæàâíîãî êàïіòàëó, іìïîðòíèõ 
êîìïëåêòóþ÷èõ, óñòàíîâëåííÿ êîîïå-
ðàòèâíèõ çâ’ÿçêіâ іç çàðó áіæíèìè 
êðàїíàìè. 

Ñåðåä îñíîâíèõ öåíòðіâ àâòîìî-
áіëåáóäóâàííÿ ñëіä âèäіëèòè Ëüâіâ, 
Êðåìåí÷óê, Çàïîðіææÿ, ×åðêàñè, 
Äíіïðî.

Мал. 84. Продукція ПАТ 
«Крюківський вагонобудівний завод» 

(м. Кременчук, Полтавська обл.)
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 3УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

Історія «КрАЗу» (Кременчуцького автозаводу) – це тривалий і складний шлях 
до автозаводу світового рівня. Підприємство за весь період свого існування, 
починаючи з 1945 р., тричі змінювало характер виробництва. Але, незважаю-
чи на часту реорганізацію, «КрАЗ» – одне з небагатьох підприємств в країні, 
якому вдалося увійти до десятки лідерів автомобілебудування.
Сьогодні «АвтоКрАЗ» – це лідер автомобільної промисловості України, що 
входить до десятки провідних світових лідерів з виробництва великован-
тажних автомобілів. Це єдиний виробник в Україні цивільних та військових 
вантажівок, що має замкнутий технологічний цикл виробництва. «АвтоКрАЗ» 
виробляє різні вантажні автомобілі, а також причепи та напівпричепи. Мо-
дельний ряд бренду «КрАЗ» налічує 33 базові моделі: автомобілі-самоскиди, 
сідельні тягачі, бортові автомобілі, лісовози тощо.

Êðіì öèõ öåíòðіâ, ùå â áàãàòüîõ îáëàñòÿõ Óêðàїíè ðîçïî÷àòî ðîçâè-
òîê àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ. Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ öüîãî є çíà÷íèé ïîïèò 
íà ïðîäóêöіþ ãàëóçі ñåðåä øèðîêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Ñïåöіàëіçàöієþ 
íîâèõ ïіäïðèєìñòâ ãàëóçі є âèïóñê âіò÷èçíÿíèõ òðîëåéáóñіâ і çáèðàííÿ 
àâòîìîáіëіâ іíîçåìíèõ ìàðîê. 

Ïðèêëàäîì òàêîї іíòåãðàöії є ïіäïðè єìñòâî «Єâðîêàð», ùî ðîçòàøî-
âàíå â Óæ ãîðîäñüêîìó ðàéîíі Çàêàðïàòñü êîї îáëàñòі. Éîãî áóëî ñòâîðå-
íî ó 2001 ðî öі. Òóò íàëàãîäæåíî ïîâíî ìàñøòàáíå âèðîáíèöòâî àâòî-
ìîáіëіâ, ÿêå âêëþ ÷àє òàêі îñíîâíі âèðîáíè÷і ïðîöåñè, ÿê çâàðþâàííÿ, 
ôàðáóâàííÿ і ìîí òàæ. Ïîòóæíîñòі âèðîáíèöòâà ðîçðàõîâàíі íà âèïóñê 
50 òèñÿ÷ àâòîìî áіëіâ íà ðіê, à ïîòåíöіàë ìîäåðíіçàöії äàє çìîãó çáіëü-
øèòè їõ äî 100 òèñÿ÷ îäèíèöü íà ðіê (ìàë. 85). Ñòðàòåãі÷íîþ ìåòîþ 
ïðîєêòó «Єâðîêàð» 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-êîñ-
ìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі Óêðàїíè. Ïî÷èíà-
þ÷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».

«ÏІÂÄÅÍÌÀØ» áåðå ó÷àñòü ó ïðî-
ãðàìі «Àíòàðåñ»/«Òàóðóñ-II», à ñàìå ó 
âèãîòîâëåííі ïåðøîї ñòóïåíі ðàêåòè-
íîñіÿ  «Òàóðóñ-II» (ìàë. 86). Öÿ ðàêåòà-
íîñіé ïðè çíà÷åíà äëÿ âèêîðèñòàííÿ çà 
óðÿäîâèìè ïðîãðàìàìè ÑØÀ òà NASA 

Історія «КрАЗу» (Кременчуцького автозаводу) – це тривалий і складний шлях 
до автозаводу світового рівня. Підприємство за весь період свого існування, 
починаючи з 1945 р., тричі змінювало характер виробництва. Але, незважаю-
чи на часту реорганізацію, «КрАЗ» – одне з небагатьох підприємств в країні, 
якому вдалося увійти до десятки лідерів автомобілебудування.
Сьогодні «АвтоКрАЗ» – це лідер автомобільної промисловості України, що 
входить до десятки провідних світових лідерів з виробництва великован-
тажних автомобілів. Це єдиний виробник в Україні цивільних та військових 
вантажівок, що має замкнутий технологічний цикл виробництва. «АвтоКрАЗ» 
виробляє різні вантажні автомобілі, а також причепи та напівпричепи. Мо-
дельний ряд бренду «КрАЗ» налічує 33 базові моделі: автомобілі-самоскиди, 
сідельні тягачі, бортові автомобілі, лісовози тощо.

Мал. 85. У складальному цеху 
«Єврокар»
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 3 і çàáåçïå÷óâàòèìå âèâåäåííÿ â êîñìîñ ðàêåò ñåðåäíüîãî êëàñó âàíòàæî-

ïіäéîìíîñòі íà êîìåðöіéíіé îñíîâі.
Ïðèëàäî- é âåðñòàòîáóäóâàííÿ ðîçìіñòèëèñÿ â áàãàòüîõ ìіñòàõ êðà-

їíè, çîêðåìà Êèєâі, Ëóöüêó, Õàðêîâі, Æèòîìèðі, Ëüâîâі, Ñóìàõ, Îäåñі. 
Çàñîáè îá÷èñëþâàëüíîї òåõíіêè âèðîáëÿþòü ó Êèєâі, Îäåñі.

Мал. 86. Ракета-носій “Таурус-II” стартує зі східного узбережжя США 
(база Волапс, Вірджинія)

  Перспективи розвитку. Ãîëîâíå çàâäàííÿ ñó÷àñíîãî óêðàїíñüêîãî 
ìàøè íî áóäóâàííÿ – âèðîáëÿòè ÿêіñíó ïðîäóêöіþ, ÿêà á âіäïîâіäàëà 
ñó÷àñíèì âèìîãàì âіò÷èçíÿíîãî òà ñâіòîâîãî ðèíêіâ. Ïðîòå öі âèðîáíè-
öòâà â Óêðàїíі õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïåðåâàæàííÿì ìåòàëîìіñòêèõ ãàëó-
çåé і íåäîñòàòíіì ðîçâèòêîì íàóêîìіñòêèõ. À ñàìå îñòàííі âèçíà÷àþòü 
íàóêîâî-òåõíі÷íèé ïðîãðåñ íå òіëüêè â ìàøèíîáóäóâàííі, àëå é â іí-
øèõ ñôåðàõ ãîñïîäàðñòâà. Ó ãàëóçі ñïîñòåðіãàєòüñÿ íåðàöіîíàëüíà ìà-
òåðіàëî- é åíåðãîєìíіñòü ïіä ïðè  єìñòâ, ùî ïîçíà÷àєòüñÿ íà ñîáіâàðòîñòі 
ïðîäóêöії. Íåäîñêîíàëîþ є і òåðè òîðіàëüíà îðãàíіçàöіÿ ìàøèíîáóäó-
âàííÿ. Ïіäïðèєìñòâà ãàëóçі çàçâè÷àé ñêîíöåíòðîâàíі ó âåëèêèõ ìіñ-
òàõ, à â ìàëèõ і ñåðåäíіõ ìіñòàõ їõ ìàéæå íåìàє. 

Òîìó ìàøèíîáóäóâàííÿ Óêðàїíè ïîòðåáóє ñóòòєâèõ ãàëóçåâèõ і òå-
ðèòîðіàëüíèõ çìіí. 

Äîêîðіííà ìîäåðíіçàöіÿ ìàøèíîáóäіâíèõ ïіäïðèєìñòâ, їõíє òåõíі÷-
íå ïåðåîñíàùåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé і çíà÷íå ïіä-
âèùåííÿ çà ðàõóíîê öüîãî ÿêîñòі òîâàðіâ ñïðèÿòèìóòü äîñÿãíåí íþ 
ïðîäóêöії ìàøèíîáóäóâàííÿ ñâіòîâèõ ñòàíäàðòіâ òà їõíüîї êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñòі íà çîâíіøíüîìó ðèíêó. 

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись додатковими джерелами інформації, створіть презента-
цію про підприємства машинобудування вашого регіону. Визначте 
чинники їхнього розміщення. Пригадайте, які ремонтні підприємства є 
у вашому населеному пункті або регіоні?

Г О Л О В Н Е
  Виробництво машин та устаткування – одна з важливих галузей в економіці 

України і своєрідний індикатор промислового й економічного рівня розвитку на-
шої держави. 

  Основною продукцією галузі є виробництво електротехніки та приладів, устат-
кування для електростанцій і металургійних підприємств, транспортних засобів 

Користуючись додатковими джерелами інформації, створіть презента-
цію про підприємства машинобудування вашого регіону. Визначте 
чинники їхнього розміщення. Пригадайте, які ремонтні підприємства є 
у вашому населеному пункті або регіоні?
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 3(автомобілі, вагони, літаки), обладнання для хімічних і нафтохімічних підпри-

ємств, харчової промисловості, для сільського господарства та військово-обо-
ронна продукція.

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 засо-

бів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової елект-
ротехнічної та електронної продукції нашої держави.

3. Як ви вважаєте, що бракує українському машинобудуванню бути конкуренто-
спроможним у світі? Назвіть головні проблеми машинобудування в нашій дер-
жаві.

4. Спрогнозуйте: які вироби машинобудування України можуть мати попит за її 
ме жами?

5. Порівняйте галузеву структуру машинобудування своєї області з будь-якою 
сусідньою. Що спільного і відмінного в них?

Позначення на контурній карті України центрів 
виробництва тран спортних засобів та пояснен-
ня чинників їх розміщення. 
Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіть-
ся за QR-кодом.

§ 32. ÌÀØÈÍÎÁÓÄÓÂÀÍÍß ÑÂІÒÓ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 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 ìàøè-
íîáóäóâàííÿ çàéìàє ñåðåä óñіõ ãàëóçåé ñâіòîâîї ïðîìèñëîâîñòі ïðîâіäíå 
ìіñöå ÿê çà êіëüêіñòþ çàéíÿòèõ, òàê і çà âàðòіñòþ âèðîáëåíîї ïðîäóê-
öії. 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 òåõíî-
ëîãіé. 

Ñüîãîäíі ñâіòîâå ìàøèíîáóäóâàííÿ áàçóєòüñÿ íà íàóêîìіñòêèõ òåõ-
íîëîãіÿõ. Òàê, ÿêùî â êіíöі XX ñò. ñïîñòåðіãàëàñÿ çàëåæíіñòü ìàøè-
íîáóäіâíèõ âèðîáíèöòâ âіä ðîçâèòêó åíåðãåòèêè òà ìåòàëóðãії, òî íà 
ñó÷àñíîìó åòàïі âîíî çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæèòü âіä ðîçâèòêó íàóêîìіñò-
êèõ òåõíîëîãіé. Ïîÿâà òàêèõ ïðîäóêòіâ åëåêòðîííîãî ìàøèíîáóäóâàí-
íÿ, ÿê ñó÷àñíі åëåêò ðîííі êîìï’þòåðíі êîìïîíåíòè, çóìîâèëî øèðîêå 
їõ óïðîâàäæåííÿ ó âèðîáíèöòâî íîâîãî ïîêîëіííÿ òåõíі÷íèõ ñèñòåì, 
àâòîìàòèçîâàíèõ ìàøèí і ðîáîòіâ. Îñîáëèâîþ òåíäåíöієþ ó ñòâîðåííі 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

§ 32. ÌÀØÈÍÎÁÓÄÓÂÀÍÍß ÑÂІÒÓ

!!
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 3 ñó÷àñíîї ïðîäóêöії ìàøèíî áóäóâàííÿ ñòàëî ïåðåîðієíòóâàííÿ íàâàíòà-

æåííÿ ç ìåõàíі÷íèõ âóçëіâ äî іíòåëåêòóàëüíèõ (øòó÷íèé іíòåëåêò) 
êîìïîíåíòіâ. ×àñòêà ìåõàíі÷íîї ÷àñòè íè â ñó÷àñíîìó ìàøèíîáóäóâàí-
íі ñêîðîòèëàñÿ іç 70 % íà ïî÷àòêó 1990-õ ðî êіâ äî 30 % ó íàø ÷àñ.

Ìàøèíîáóäóâàííÿ âèçíà÷àє íå òіëüêè ãàëóçåâó ñòðóêòóðó ïðîìèñ-
ëîâîñòі, à é її ðîçìіùåííÿ. Ñòàëèé ðîçâèòîê і íàäіéíå ôóíêöіîíóâàííÿ, 
áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àє åíåðãîєìíіñòü і ìàòåðіàëîìіñòêіñòü åêîíîìіêè, 
ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі, ðіâåíü åêîëîãі÷íîї áåçïåêè ïðîìèñëîâîãî âèðîá-
íèöòâà і åêîíîìі÷íó áåçïåêó êðàїíè. Öі ïîêàçíèêè є íàéâàæëèâіøèìè 
÷èííèêàìè óñïіøíîãî åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó áóäü-ÿêîї äåðæàâè.

Ñòðóêòóðà ñâіòîâîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ äîñèòü ñêëàäíà. Âîíà îõî-
ïëþє ïîíàä 70 âèðîáíèöòâ. Îñíîâíèìè ç íèõ є: åëåêòðîíіêà, åëåêòðî-
òåõíіêà, êîìï’þòåðíà òåõíіêà, ðîáîòîòåõíіêà, ïðèëàäîáóäóâàííÿ, 
ñіëüñüêîãîñ ïî äàð  ñüêå ìàøèíîáóäóâàííÿ і òðàêòîðîáóäóâàííÿ, âåðñòà-
òîáóäóâàííÿ, àâòî ìîáі ëå áóäóâàííÿ, ëîêîìîòèâî- òà âàãîíîáóäóâàííÿ, 
ëіòàêîáóäóâàííÿ, ñóäíî áóäóâàííÿ òîùî.

Âèðîáíèöòâî áàãàòüîõ âèäіâ ñó÷àñíîї ìàøèíîáóäіâíîї ïðîäóêöії âè-
ìàãàє âåëèêèõ òðóäîâèõ âèòðàò, âèñîêîї êâàëіôіêàöії ðîáіòíèêіâ і ðî-
áіòíèöü. Îñîáëèâî òðóäî ìіñòêі ïðèëàäîáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâî åëåê-
òðîíіêè òà іíøі íîâіòíі âèðîáíèöòâà. Ðîçìіùóþòüñÿ òàêі âèðîáíèöòâà 
ó âåëèêèõ ìіñòàõ àáî ïîðó÷ ç íèìè, òàì, äå є áàãàòî êâàëіôіêîâàíèõ 
ðîáіòíèêіâ і ðîáіòíèöü òà іíæåíåðіâ, ðîçòàøîâó þòüñÿ öåíòðè íàóêîâèõ 
äîñëіäæåíü, є ðîçâèíåíà іíôðàñòðóêòóðà. 

  Найбільші країни – виробники літаків, легкових автомобі-
лів, мор  ських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки. 
Íàéáіëüøèìè ñâіòîâèìè öåíòðàìè ìàøèíîáóäóâàííÿ â íàø ÷àñ є Єâ-
ðîïåéñüêèé Ñîþç, Êèòàé, ÑØÀ і ßïîíіÿ. Âîíè ìàþòü óñі âèäè ìàøè-
íîáóäіâíîãî âè ðîáíèöòâà і áåçïîñåðåäíüî ôîðìóþòü ñâіòîâèé ðèíîê. 
Іíøі êðàїíè íå ìîæóòü ïîâíіñòþ çàáåçïå÷èòè ñåáå öієþ ïðîäóêöієþ і 
òîìó çàëåæàòü âіä ñâіòîâîãî ðèíêó.

Êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, âіäðіçíÿþòüñÿ îäíà âіä îäíîї çà ðіâíåì 
åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Äåÿêі ç íèõ çà ïîêàçíèêîì âèïóñêó ïðîäóêöії 
ìàøèíîáóäóâàííÿ íà äóøó íàñåëåííÿ íàáëèæóþòüñÿ äî ðîçâèíóòèõ. 
Ìàøèíîáóäіâíі 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 ñòâîðåíî ìîæëèâîñòі äëÿ ðîçâèòêó ìàøèíî-
áó äóâàííÿ çàâäÿêè ðîçâèòêó іíøèõ ãàëóçåé, ùî ïðàöþþòü íà ñâіòîâèé 
ðèíîê.

Óìîâíî ó ñêëàäі ìàøèíîáóäóâàííÿ ñâіòó ìîæíà âèäіëèòè òðè âåëè-
êі ãðóïè, ùî îõîïëþþòü ïîíàä 90 % óñіõ òîâàðіâ, ÿêі âèðîáëÿє öÿ ãà-
ëóçü, і є ïðèáëèçíî ðіâíèìè çà âàðòіñòþ ïðîäóêöії: 1) çàãàëüíå ìàøè-
íîáóäóâàííÿ; 2) òðàíñïîðòíå ìàøèíîáóäóâàííÿ; 3) åëåêòðîòåõíіêà 
(âêëþ÷íî ç åëåêòðîíіêîþ). 

Íàéáіëüø ðîçãàëóæåíèì є çàãàëüíå ìàøèíîáóäóâàííÿ, ùî íàëі÷óє 
ïîíàä 300 ðіçíèõ âèðîáíèöòâ. Âèðîáíèöòâî öієї äîñèòü ñêëàäíîї ïðî-
äóêöії òÿæіє â îñíîâíîìó äî іíäóñòðіàëüíî ðîçâèíåíèõ êðàїí і áàãàòî â 
÷îìó âèçíà÷àєòüñÿ íàÿâíіñòþ êâàëіôіêîâàíîї ðîáî÷îї ñèëè. Íàïðèêëàä, 
âåðñòàòîáóäóâàííÿ ðîçâèíóòå â ßïîíії, Íіìå÷÷èíі, ÑØÀ, Іòàëії, Øâåé-
öàðії. Îñîá ëèâî âèðіçíÿєòüñÿ ßïîíіÿ, ùî ìàñîâî âèðîáëÿє âèñîêîêëàñíó 
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 3ðîáîòîòåõíіêó, âèïåðåäæàþ÷è ÿê àìåðèêàíñüêèõ, òàê і єâðîïåéñüêèõ 

êîíêóðåíòіâ. Âèðіçíÿєòüñÿ çà îáñÿãàìè і âåðñòàòîáóäóâàííÿ Êèòàþ. 
Âåðñòàòîáóäóâàííÿ æ âіäіãðàє ñòðàòåãі÷íó ðîëü ó ïіäâèùåííі êîí-

êóðåíòîñïðîìîæíîñòі âñієї åêîíîìіêè. Íàéâàæëèâіøèìè ñïîæèâà÷àìè 
ïðîäóêöії âåðñòàòîáóäóâàííÿ є âèðîáíèêè ìàøèí і óñòàòêóâàííÿ, àâòî-
ìîáіëіâ, ñóäåí, ëîêîìîòèâіâ і ëіòàêіâ; âèðîáíèêè îáëàäíàííÿ äëÿ åëåê-
òðîñòàíöіé, іíñòðóìåíòó, ìåäè÷íîї òåõíіêè, ïîáóòîâèõ ïðèëàäіâ, îïòè-
êè, þâåëіðíèõ âèðîáіâ і ãîäèííèêіâ, âіéñüêîâî-îáîðîííà ïðîìèñëîâіñòü 
(ìàë. 87).

Мал. 87. Сучасний металообробний верстат

Ïîäіáíà êàðòèíà â ðîçìіùåííі ñïîñòåðіãàєòüñÿ ó ñôåðі âàæêîãî 
ìàøè íîáóäóâàííÿ, ÿêå âèðîáëÿє óñòàòêóâàííÿ äëÿ îêðåìèõ ãàëóçåé 
іíäóñòðії. 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 Áðèòàíіÿ, Іòàëіÿ, Íі-
äåðëàíäè, ÑØÀ – ïîñòóïàþòüñÿ ëіäåðñòâîì ó ðîçâèòêó ñóäíî áóäóâàííÿ 
â Ïіâäåííіé Êîðåї (ìàë. 88), ßïîíії, Êèòàþ, Ôіíëÿíäії òà Áðàçèëії. 
Ó ñóä íîáóäóâàííі і âèðîáíèöòâі çàëіçíè÷ íîãî òðàíñïîðòó ïîðÿä ç 
ðîçâèíåíèìè êðàїíàìè äåäàëі ïîìіòíіøó ðîëü âіäі ãðàþòü êðàїíè, ùî 
ðîçâèâàþòüñÿ.

Âàãîíîáóäóâàííÿ ïëàâíî «ïåðåìіùóєòüñÿ» äî ñåðåäíüîðîçâèíóòèõ 
êðàїí òà êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, – Іí-
äії, Áðàçèëії, Àðãåíòèíè, Òóðå÷÷èíè, 
Ìåêñèêè, Іðàíó, Òàїëàíäó, ×èëі, Êîëóì-
áії, à â ïåðøі ÷îòèðè êðàїíè – і ëîêîìî-
òèâîáóäóâàííÿ. Ó öèõ ïðîöåñàõ âàãîìó 
ðîëü âіäіãðàëà äåøåâà ïðàöÿ, ùî âèêî-
ðèñòîâóєòüñÿ ó öèõ êðàїíàõ.

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ çàçíàëè іñòîòíèõ 
çìіí ÷èííèêè ðîçìіùåííÿ і àâòîìî-
áіëüíîї ïðîìèñëîâîñòі. Ðàíіøå її ïіä-
ïðèєìñòâà òÿæіëè äî öåíòðіâ âèðîáíè-
öòâà ìåòàëó, ãóìè, çðó÷íèì òðàíñïîðò-
íèì êîìóíіêàöіÿì òîùî. Çàâäÿêè öüîìó 
âèíèêëè öåíòðè, íàïðèêëàä, ó Äåòðîéòі 
(ÑØÀ), ó Òóðèíі (Іòàëіÿ), Éîêîãàìі 

Мал. 88. Найбільша судно-
будівна верф у світі компанії 
«Hyundai Heavy Industries»
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 3 (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 ãåîãðà-
ôіþ ÿïîíñüêîãî, àìåðèêàíñüêîãî àáî êèòàéñüêîãî àâòîìîáіëåáóäóâàí-
íÿ, à ïðî ãåîãðàôіþ åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі àâòîìîáіëüíèõ ÒÍÊ. Àäæå 
àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ äàâíî âæå âèéøëî çà ðàìêè äåðæàâíèõ êîðäîíіâ. 

Íàéáіëüøі êîìïàíії – âèðîáíèêè àâòîìîáіëіâ: Toyota, Nissan, 
Honda, GeneralMotors, Ford, Volkswagen, Hyundai Motor, SAICMotor, 
BAW, Chery, Gelly.

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

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.

Íàéáіëüø âóçüêèì є «êëóá» àâіàêîñìі÷íîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ, äå 
ïðîâіäíі ïîçèöії ïîñіäàþòü ÑØÀ, Ôðàíöіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ òà Ðîñіÿ. 
Íà ïî÷àòêó XXI ñò. î÷åâèäíå «ïîæâàâëåííÿ» ïðîÿâèëè òàêîæ àâіàêîñ-
ìі÷íі ïіäïðèєìñòâà Íіìå÷÷èíè, ßïîíії, Êèòàþ òà Іíäії. Íàéáіëüøі êîð-
ïîðàöії: Airbus S.A.S, Boeing, ÎÀÊ (Îá’єäíàíà àâіàáóäіâíà êîðïîðàöіÿ).

Øâèäêî ðîçâèâàþòüñÿ ïðèâàòíі êîñìі÷íі êîìïàíії: SpaceX, Virgin 
Group òà Blue Origin (ÑØÀ).

Çàãàëîì ðîçìіùåííÿ ñâіòîâîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ çóìîâëåíå áàãà-
òüìà ÷èííèêàìè. Òàê, åëåêòðîíіêà íå òÿæіє íі äî äæåðåë ñèðîâèíè ÷è 
ìàòåðі àëіâ, íі äî ñïîæèâà÷іâ. Öі ïіäïðèєìñòâà íåðіäêî ðîçìіùóþòüñÿ 
«âіëüíî» і äåäàëі ÷àñòіøå âèíèêàþòü ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ç 
îãëÿäó íà äåøåâó ïðàöþ. 

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. 89).

Мал. 89. Приклади продукції сучасної електроніки 

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.
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 3Íàéáіëüøі âèðîáíèêè åëåêòðîíіêè: Apple, IBM, Samsung, LG, Dell, 

HP, SONY, Intel, Microsoft і áàãàòî іíøèõ. Ãîëîâíі ðåãіîíè åëåêòðî-
ííîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ: Ïіâíі÷íà Àìåðèêà, Ñõіäíà і Ïіâäåííî-Ñõіäíà 
Àçіÿ, Çàõіäíà Єâðîïà. Êðàїíè – ëіäåðè â åëåêòðîííіé ïðîìèñëîâîñòі: 
ßïîíіÿ, ÑØÀ, Êèòàé, Іíäîíåçіÿ, Ìàëàéçіÿ, Íіìå÷÷èíà, Ðåñïóáëіêà Êî-
ðåÿ, Ôðàíöіÿ, Ñіíãàïóð òà іíøі.

Ïðîòå âàðòî çàçíà÷èòè, ùî äåÿêі 
âèðîáíèöòâà íàéáіëüø ñêëàäíîї åëåê-
òðîííîї ïðîìèñëîâîñòі âèêîðèñòî-
âóþòü ðîçñіÿíі äðіáíі ïіäïðèєìñòâà. 
Òàê, âå ëèêі ôіðìè ç óñïіõîì âèêîíóþòü 
ðó÷ íó çáіðêó òåõíіêè, âèêîðèñòîâóþ-
÷è äåøåâó ðîáî÷ó ñèëó â êðàїíàõ Ïіâ-
äåííî-Ñõіäíîї Àçії.

Ñâіòîâèì ëіäåðîì ç âèðîáíèöòâà 
ïðîìèñëîâîї òà ïîáóòîâîї ðîáîòîòåõíі-
êè є ßïîíіÿ. Ñüîãîäíі áіëüøіñòü ÿïîí-
ñüêèõ ïіäïðèєìñòâ ãàëóçі ñòâîðþþòü 
ðîáîòіâ-ãóìà íîїäіâ òà іíøó ðîáîòèçî-
âàíó òåõíіêó (ìàë. 90). 

Г О Л О В Н Е
  Від рівня розвитку машинобудування значною мірою залежить продуктивність 

праці в усіх видах господарської діяльності.
  Сучасне світове машинобудування базується на наукомістких технологіях. 
  Світове машинобудування налічує понад 70 діяльностей. Головними з них є 

електроніка, електротехніка, комп’ютерна техніка, робототехніка, приладобуду-
вання, сільськогосподарське машинобудування і трак торо бу дування, верста-
тобудування, автомобілебудування, вагонобудування, літакобудування, судно-
будування.

  Найбільшими світовими центрами машинобудування в наш час є Європей-
ський 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 автомо-

білів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності
Виробництво машин та устаткування 

Мал. 90. Індустріальні роботи 
Motoman компанії Yaskawa Electric 

Corporation
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  розуміти вплив праце ресурсного та споживчого чинників на розвиток тек-
стильного, швейного, взуттєвого виробництва; 
  знати найбільші центри текстильного, швейного, взуттєвого виробництва в 
Україні і в світі. центри найвідоміших народних промислів в українських ре-
гіонах;
  навчитися аналізувати карту легкої промисловості України.

§ 33. ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÒÊÀÍÈÍ, ÎÄßÃÓ, ÂÇÓÒÒß 
Â ÓÊÐÀЇÍІ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Якою сировиною сільське господарство забезпечує легку промисловість?
 Які види народних промислів розвиваються у вашій місцевості?

  Особливості легкої промисловості і чинники розміщення її 
підприємств. Ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü Óêðàїíè îõîïëþє òåêñòèëüíó ïðî-
ìèñëîâіñòü, âèðîáíèöòâî ãîòîâîãî îäÿãó òà õóòðà, âèðîáíèöòâî øêіðè, 
ãàëàíòåðåéíèõ âèðîáіâ іç øêіðè òà äîðîæíіõ âèðîáіâ і âçóòòÿ (ìàë. 91, 
92). Îáñÿãè âèðîáíèöòâà âіò÷èçíÿíèõ òîâàðіâ ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі є 
íåäî ñòàò íіìè. Òîìó ñó÷àñíі ïîòðåáè íàñåëåííÿ êðàїíè çàäîâîëüíÿþòü-
ñÿ ïåðåâàæíî іìïîðòíèìè òîâàðàìè.

Òðèâàëèé ÷àñ ïðîâіäíå ìіñöå â ëåãêіé ïðîìèñëîâîñòі íàëåæàëî òåêñ-
òèëüíіé, àëå â îñòàííі ðîêè âîíà âòðàòèëà ñâîї ïîçèöії. Ó ñòðóêòóðі 
òåêñòèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі íèíі ïðåäñòàâëåíî ëèøå òàêі âèðîáíèöòâà, 

навчитися аналізувати карту легкої промисловості України.

§ 33. ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÒÊÀÍÈÍ, ÎÄßÃÓ, ÂÇÓÒÒß 

ВИРОБНИЦТВО 
ТКАНИН, ОДЯГУ, ВЗУТТЯ

Тема

Мал. 91. Галузевий склад легкої промисловості
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 3ÿê ïåðâèííà îáðîáêà òåêñòèëüíîї 

ñèðî âèíè, âèðîáíèöòâî íåòêàíèõ 
ìàòåðіàëіâ, âèðîáíèöòâî òåêñòèëüíîї 
ãàëàíòåðåї, òðèêîòàæíå âèðîáíè-
öòâî. 

Òðèêîòàæíà ïðîìèñëîâіñòü âè-
ïóñêàє òîâàðè ïåðåâàæíî ó âèãëÿäі 
ãîòîâèõ âèðîáіâ. Öå íàñàìïåðåä ïàí-
÷іøíî-øêàðïåòêîâі âèðîáè, áіëèçíÿ-
íèé і âåðõíіé òðèêîòàæ, ðóêà âè÷êîâі 
òðèêîòàæíі âèðîáè. Öі âèðîáíèöòâà 
îðієíòóþòüñÿ ïåðåâàæíî íà ñïîæè-
âà÷à. 

Øâåéíà ïðîìèñëîâіñòü, ÿêà âè-
ðîáëÿє ãîòîâèé îäÿã, ïîñіäàє äîìі-
íóþ÷å ìіñöå â ñó÷àñíіé ñòðóêòóðі ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі. Âîíà âèðîá-
ëÿє ïàëüòà òà íàïіâïàëüòà, ïëàùі, êîñòþìè, ñóêíі, áðþêè, ñïіäíèöі, 
áëóçêè, êóðòêè, ñîðî÷êè òà іíøі âèðîáè. Öå íàéáіëüø òðóäîìіñòêå 
âèðîá íèöòâî, òîìó ïîòðåáóє çíà÷íîї êіëüêîñòі ðîáî÷îї ñèëè. Øâåéíå 
âèðîáíèöòâî ó ñâîєìó ðîçìіùåííі 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 ñè-
ðîâèíó. 

Âèðîáíèöòâî òîâàðіâ çі øêіðè і õóòðà є îäíèìè ç íàéâàæëèâіøèõ 
âèðîáíèöòâ ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі íà ñó÷àñíîìó åòàïі. Óìîâíî öі âè-
ðîáíèöòâà ìîæíà îá’єäíàòè ó òðè ãðóïè: âèðîáíèöòâî âçóòòÿ, øêіðÿíà 
ïðîìèñëîâіñòü і õóòðÿíà ïðîìèñëîâіñòü. Âçóòòєâà ïðîìèñëîâіñòü âè-
ïóñêàє âàëÿíå, ôåòðîâå, ãóìîâå âçóòòÿ, ç âåðõîì ç íàòóðàëüíîї øêіðè 
÷è òåêñòèëþ, øòó÷íîї øêіðè òà іíøі éîãî âèäè. Ðîçìіùóþòü ïіäïðè-
єìñòâà ç âèðîáíèöòâà âçóòòÿ ïîáëèçó ñïîæèâà÷à. 

Ïіäïðèєìñòâà øêіðÿíîї ïðîìèñëîâîñòі âèðîáëÿþòü æîðñòêі, þõòî-
âі, õðîìîâі øêіðÿíі òîâàðè òà øòó÷íі ì’ÿêі øêіðè. Îñíîâíîþ ñèðîâè-
íîþ äëÿ íåї є ïåðåâàæíî âіò÷èçíÿíі íàòóðàëüíі øêіðè, õî÷à îñòàííіì 
÷àñîì øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ é øòó÷íі òà ñèíòåòè÷íі øêіðè. 

Õóòðÿíà ïðîìèñëîâіñòü ñêëàäàєòüñÿ ç âèðîáíèöòâà íàòóðàëüíîãî і 
øòó÷íîãî õóòðà, à òàêîæ âèðîáíèöòâà õóòðÿíèõ âèðîáіâ. Âîíà îáðî-
áëÿє õóòðî ëèñèöі, âèäðè, íîðêè, êðîëÿ, õîâðàõà òà íóòðії, îâå÷і øêó-
ðè. Ùîðîêó âèðîáíèöòâî âèðîáіâ ç íàòóðàëüíîãî õóòðà çìåíøóєòüñÿ. 
Íàòîìіñòü íàáóâàє ïîøèðåííÿ òðèêîòàæíå øòó÷íå õóòðî, ÿêå іìіòóє 
íàòóðàëüíå õóòðî íîðêè, îíäàòðè, îâåöü òîùî.

Õàðàêòåðíèìè òåíäåíöіÿìè ñó÷àñíîї ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі є ñòâî-
ðåííÿ ìàëèõ і ñåðåäíіõ ïðèâàòíèõ ïіäïðèєìñòâ ç íåçíà÷íèì îá ñÿ ãîì 
âèðîáíèöòâà, ôóíêöіîíóâàííÿ ñïіëüíèõ ç іíîçåìíèìè ôіðìàìè 
êîìïàíіé, ùî ïðàöþþòü íà іìïîðò íіé ñèðîâèíі. Âіò÷èç íÿíі òîâàðè 
ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі ïî÷àëè çìіö íþâàòè ïîçèöії íà âíóòðіøíüîìó і 
ñâіòîâîìó ðèíêàõ. Âçóòòÿ òà îäÿã íàöіî íàëüíîãî òîâàðîâèðîáíèêà 
ìàþòü óñïіõ íà ïðåñòèæíèõ ìіæ íàðîäíèõ âèñòàâêàõ.

Çà äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè, ó 2019 ð. ÷àñòêà ëåãêîї 
ïðîìèñëîâîñòі â îáñÿçі ðåàëіçîâàíîї ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії ñòàíîâèëà 
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Мал. 92. Динаміка експорту 
одягу з України, млн дол. 
(за даними Держстату)
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 3 âñüîãî 1,2 %. Îáñÿãè âèðîáíèöòâà ïðîäóêöії äåùî çðîñëè. Òàê, âèðîá-

ëåíî 70,5 ìëí ì2 òêàíèí âîâíÿíèõ, áàâîâ íÿíèõ, ç íèòîê ñèíòåòè÷íèõ 
і øòó÷íèõ. Çíà÷íî çáіëüøèëîñÿ âèðîáíèöòâî âåðõíüîãî îäÿãó, à òàêîæ 
áðþê, êîñòþìіâ, ñóêîíü, ïàí÷іøíî-øêàðïåòêîâèõ âèðîáіâ äëÿ ÷îëîâі-
êіâ, õëîï÷èêіâ, æіíîê і äіâ÷àò.  Êðіì òîãî, âèðîáëåíî ïîíàä 20 ìëí ïàð 
÷îëîâі÷îãî, æіíî÷îãî і äèòÿ÷îãî âçóòòÿ. 

  Центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, 
взуттєвого виробництва в Україні. Ïіäïðèєìñòâà ëåãêîї ïðîìèñëî-
âîñòі ðîçìіùåíі ïî âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè, àëå їõíÿ ñïåöіà ëіçà öіÿ äóæå 
íåîä íîðіäíà. 

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

За картою атласу, визначте основні центри розміщення текстильного, 
швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. Поясніть їх 
спеціалізацію. 

Äіþ÷і ïіäïðèєìñòâà òåêñòèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі çîñåðåäæåíі íèíі â 
Õåðñîí ñüêіé, Òåðíîïіëüñüêіé, Ïîëòàâñüêіé, Âîëèíñüêіé, Êèїâñüêіé, 
×åðíіãіâñüêіé, Ñóìñüêіé і äåÿêèõ іíøèõ îáëàñòÿõ. Âîâíÿíà ïðîìèñëî-
âіñòü ïðåäñòàâëåíà â ×åðíіãîâі, Ñóìàõ, Õàðêîâі, Ëóáíàõ. Ïіä ïðèєìñòâà 
øîâêîâîї ïðîìèñëîâîñòі ðîçòàøîâàíі â Êèєâі, Ëóöüêó, ×åðêàñàõ òà іí. 
Ïіäïðèєìñòâà ëëÿíîї ïðîìèñëîâîñòі – ó Âîëèíñüêіé, Æèòîìèðñüêіé, 
Ñóìñüêіé îáëàñòÿõ Óêðàїíè.

Ïіäïðèєìñòâà òðèêîòàæíîї і øâåéíîї ïðîìèñëîâîñòі ðîçòàøîâàíі 
ïåðåâàæíî ó âåëèêèõ ìіñòàõ áіëüøîñòі îáëàñòåé Óêðàїíè. Îñíîâ íè ìè є 
Ëüâіâñüêà, Õàðêіâñüêà, Âіííèöüêà, Ìèêîëàїâñüêà îáëàñòі òà ì. Êèїâ.

Ó øâåéíîìó âèðîáíèöòâі çà ðîêè íåçàëåæíîñòі ñòâîðåíî áàãàòî íî-
âèõ ñïіëüíèõ ïіäïðèєìñòâ і ïіäïðèєìñòâ, ÿêі âèðîáëÿþòü ÿêіñíі òîâà-
ðè, ùî ìàþòü ïîïèò ó áàãàòüîõ êðàїíàõ і є êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè íà 
ñâіòîâèõ ðèíêàõ. Ñåðåä íèõ ó Êèєâі – Êîíöåðí «Ìèõàїë Âîðîíіí», ùî 
ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà âèãîòîâëåííі ÷îëîâі÷èõ êîñòþìіâ, òà ÇÀÒ «Äàíà», 
ÿêå âèïóñêàє âåðõíіé îäÿã: ïàëüòà, ïëàùі, êóðòêè; ÒÇÄÂ «Âåñíà-Çà-
õіä» òà ÒÄÂ «Ëüâіâñüêèé Ìàÿê», ùî ó Ëüâîâі; ÂÀÒ «Ñåëåíà» òà «Åëå-
ãàíò» ó Çàïîðіææі òà іí. Öі ïіäïðèєìñòâà îñâîїëè íîâі âèäè ïðîäóêöії, 
çáіëüøèëè îáñÿãè âèïóñêó òà ðіâåíü ÿêîñòі ïðîäóêöії, ñóòòєâî ìîäåðíі-
çóâàëè òåõíîëîãіþ âèðîáíèöòâà. Ïðàöþþòü íå òіëüêè äëÿ óêðàїíñüêèõ 
ñïîæè âà÷іâ, à é ìàþòü ïðèõèëüíèêіâ і ïðèõèëüíèöü, à òàêîæ ïàðòíå-
ðіâ і ïàðòíåðîê ó áàãàòüîõ êðàїíàõ Єâðîïè.

Âçóòòÿ âèðîáëÿþòü â Óêðàїíі â áàãàòüîõ îáëàñòÿõ, ñåðåä ÿêèõ є é 
ëіäåðè, íàïðèêëàä Ñóìñüêà, Æèòîìèðñüêà, Ëüâіâñüêà, Äíіïðîïåòðîâ-
ñüêà îáëàñòі òà Êèїâ. Â Óêðàїíі ïðàöþþòü é õóòðîâі ïіäïðèєìñòâà 
â Õàðêîâі, Áàëòі (Îäåñüêà îáëàñòü), Òèñìåíèöі (Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà 
îáëàñ òü), Ëüâîâі, Îäåñі, Êèєâі.

Îäíієþ ç íàéâàæëèâіøèõ ïðîáëåì ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі є çàëåæ-
íіñòü âіä іìïîðòíîї ñèðîâèíè. Öå çìåíøóє її ïîòåíöіéíі ìîæëèâîñòі. 
Àêòóàëüíèìè є óäîñêîíàëåííÿ òåõíîëîãіé âèðîáíèöòâà, îñâîєííÿ 
ìàòå ðіàëіâ ç ïîëіïøåíèìè òåõíîëîãі÷íèìè òà åêñïëóàòàöіéíèìè ìîæ-
ëèâîñòÿìè. Âàæëèâèì çàâäàííÿì є çðîñòàííÿ îáñÿãіâ âèðîáíèöòâà çà-
äëÿ øèðøîãî çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ â îäÿçі, âçóòòі é іíøèõ 
òîâàðàõ. 

За картою атласу, визначте основні центри розміщення текстильного, 
швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. Поясніть їх 
спеціалізацію. 
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 3  Народні промисли. Òàê çäàâíà íàçèâàëè äîìàøíі ñïîñîáè âèðîá-

ëåííÿ ïðåäìåòіâ, ÿêі áóëè íåîáõіäíі äëÿ ùîäåííèõ ïîòðåá ëþäåé і äëÿ 
îçäîá ëåííÿ îñåëі. Íèíі ïðàêòè÷íî â êîæíіé îáëàñòі Óêðàїíè âèðîáèëè-
ñÿ õàðàêòåðíі íàðîäíі õóäîæíüî-òåõíі÷íі ïðèéîìè âèãîòîâëåííÿ òàêèõ 
ðå÷åé. Öі ïðèéîìè ôîðìóâàëèñÿ ïіä âïëèâîì ïðèðîäíèõ óìîâ òåðèòî-
ðії, âëàñòèâîñòåé ìіñöåâîї ñèðîâèíè і ïåðåäàâàëèñÿ ç ïîêîëіííÿ â ïî-
êîëіííÿ. Â Óêðàїíі ñüîãîäíі âіäîìî 16 ðіçíèõ âèäіâ íàðîäíèõ õóäîæíіõ 
ïðîìèñëіâ. Ñåðåä íèõ: òêàöòâî, âèøèâêà, êèëèìàðñòâî, â’ÿçàííÿ, õó-
äîæíÿ îáðîáêà äåðåâèíè, êåðàìіêà, õóäîæíє êîâàëüñòâî, õóäîæíÿ îá-
ðîáêà êàìåíþ òà øêіðè, õóäîæíє ïëåòіííÿ, ãóòíå ñêëî, âèðîáè ç áіñå-
ðó, þâåëіðíі âèðîáè òîùî (ìàë. 93).

Ïðîäóêöіÿ õóäîæíіõ ïðîìèñëіâ âèãîòîâëÿєòüñÿ íå ëèøå â äîìàø-
íіõ óìîâàõ. Öåé ïðîöåñ ïîñòàâëåíî íà ïðîìèñëîâó îñíîâó, à âіäòàê 
ñòâîðåíî áàãàòî ïіäïðèєìñòâ õóäîæíіõ ïðîìèñëіâ, ôàáðèêè õóäîæíіõ 
âèðîáіâ òà õóäîæíüî-ïðîìèñëîâі îá’єäíàííÿ Óêðõóäîæïðîìó. Òàê, 
âіäî ìèìè ñåðåä òêàöüêèõ ïіäïðèєìñòâ є ôàáðèêè â Êðîëіâöÿõ, Áîãóñ-
ëàâі, Ïåðåÿñëàâі-Õìåëüíèöüêîìó. Ïіäïðèєìñòâàìè, íà ÿêèõ âèïóñêà-
þòüñÿ âèøèòі âèðîáè, є Âèðîáíè÷î-õóäîæíє îá’єäíàííÿ іìåíі Ò.Ã. Øåâ-
÷åíêà, ùî â Êèєâі, òà êіëüêà éîãî ôіëіé ó Êèїâñüêіé îáëàñòі. Ïðîâіäíі 
ôàáðèêè ç âèøèâàííÿ çîñåðåäæåíі ó ×åðíіãîâі і Íіæèíі, à òàêîæ íà 
Ïîëòàâùèíі. Ñâîє ðіäíіñòþ õóäîæíüîãî âèøèâàííÿ âèðіçíÿþòüñÿ é 
òàêі ðåãіîíè íà çàõî äі Óêðàїíè, ÿê Ïîäіëëÿ, Âîëèíü, Áóêîâèíà, Ãó-
öóëüùèíà, Ïîêóòòÿ òà іí.

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

Для України вишиванка – не просто одяг. Це щось дуже особливе: особисте, 
рідне, святе. Вишивка – як символ, який зберігає його коріння, ідентичність, 
розуміння себе. Це наша історія: міфологія, релігія, давнє мистецтво наших 
предків, душа нашого народу. В Україні вишивати вміли у всіх регіонах. Кожна 
область, інколи навіть село, володіли своїми унікальними техніками вишиван-
ня. До вишивання привчали із наймолодшого віку. У деяких областях цим ре-
меслом волдоліи як жінки, так і чоловіки.
Вишиванки здавна носили чоловіки, жінки і діти. Одягали їх у свята та на що-
день. За вишиванкою можна було визначити статус та походження власника. 
Найдавнішими матеріалами, з яких виготовляли для себе вишиванки, були 
тканини з овечої вовни, льону та конопель. Вишиванки і зараз дуже затребу-
вані як в Україні, так і за кордоном. 

Для України вишиванка – не просто одяг. Це щось дуже особливе: особисте, 
рідне, святе. Вишивка – як символ, який зберігає його коріння, ідентичність, 
розуміння себе. Це наша історія: міфологія, релігія, давнє мистецтво наших 
предків, душа нашого народу. В Україні вишивати вміли у всіх регіонах. Кожна 
область, інколи навіть село, володіли своїми унікальними техніками вишиван-
ня. До вишивання привчали із наймолодшого віку. У деяких областях цим ре-
меслом волдоліи як жінки, так і чоловіки.
Вишиванки здавна носили чоловіки, жінки і діти. Одягали їх у свята та на що-
день. За вишиванкою можна було визначити статус та походження власника. 
Найдавнішими матеріалами, з яких виготовляли для себе вишиванки, були 
тканини з овечої вовни, льону та конопель. Вишиванки і зараз дуже затребу-
вані як в Україні, так і за кордоном. 
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Мал. 93. Розташування народних художніх промислів
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 3Ðó÷íå êèëèìàðñòâî є äóæå äàâíіì âèäîì íàðîäíèõ õóäîæíіõ ïðî-

ìèñëіâ â Óêðàїíі. Íèíі êèëèìè âèãîòîâëÿþòü íà Ïîëòàâùèíі, ×åðíі-
ãіâùèíі. Ïîòóæíå êèëèìàðñòâî ðîçâèíåíå íà Ãóöóëüùèíі â Êîñîâі, 
Ïóñòèíі, ßáëóíåâі. Íà Ëüâіâùèíі êèëèìè çäàâíà âèãîòîâëÿëèñÿ ó Ãëè-
íÿíàõ. Áàãàòі òðàäèöії ïîäіëüñüêî-áóêîâèíñüêîãî êèëèìàðñòâà ðîçâè-
âàþòüñÿ íà Õîòèíñüêіé ôàáðèöі õóäîæíіõ âèðîáіâ.

Ãëèáîêîї äàâíèíè ñÿãàє é âèãîòîâëåííÿ ãëèíÿíîãî ïîñóäó. Äëÿ êå-
ðàìі÷íèõ âèðîáіâ Óêðàїíè õàðàêòåðíі îäíàêîâі ôîðìè, àëå âîíè ìàþòü 
òåðèòîðіàëüíі îñîáëèâîñòі ùîäî îðíàìåíòó òà êîëîðèòó. Òàê, íà Ïîë-
òàâùèíі і Êèїâùèíі ïåðåâàæàє ñòèëіçîâàíèé ðîñëèííèé îðíàìåíò, íà 
×åðíіãіâùèíі òà Ëüâіâùèíі ïîðÿä ç ðîñëèííèì òðàïëÿєòüñÿ і òâàðèí-
íèé îðíàìåíò. Äëÿ Âîëèíі і Ïîäіëëÿ õàðàêòåðíèé ãåîìåòðè÷íèé ìàëþ-
íîê, äëÿ Çàêàðïàòòÿ – ãåîìåòðè÷íèé і êâіòêîâèé, à â Іâàíî-Ôðàíêіâ-
ñüêіé îáëàñòі âèðîáëÿєòüñÿ êåðàìіêà ðіçíèõ ôîðì îðíàìåíòó (ìàë. 94). 
Ùîäî êîëîðèòó, òî çåëåíèé ïîñóä ïåðåâàæàє íà Êèїâùèíі і Ëüâіâùèíі. 
Êðіì òîãî, ó Êèїâñüêіé і ×åðíіãіâñüêіé îáëàñòÿõ, à òàêîæ íà Âîëèíі, 
Ïîäіëëі òà íà ïіâäíі Іâàíî-Ôðàíêіâùèíè âèðîáëÿþòü ïîñóä і ÷îðíîãî 
êîëüîðó. Ïîëèâ’ÿíèé ïîñóä õàðàêòåðíèé äëÿ Ïîëòàâùèíè, Âіííè÷÷è-
íè òà Іâàíî-Ôðàíêіâùèíè.

Мал. 94. Косівська кераміка (м. Косів, Івано-Франківська обл.)

Òàêîæ äàâíþ іñòîðіþ â Óêðàїíі ìàє õóäîæíє îôîðìëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ 
ïðåäìåòіâ ïîáóòó òåõíіêîþ ðіçüáè, ÿêó ïîєäíóþòü ç іíêðóñòàöієþ, âè-
ïàëþâàííÿì і ìàëþâàííÿì. Íèíі íà áàãàòüîõ ïіäïðèєìñòâàõ íàðîäíèõ 
õóäîæíіõ ïðîìèñëіâ ó çàõіäíèõ îáëàñòÿõ âèãîòîâëÿþòü øêàòóëêè, äè-
òÿ÷і іãðàøêè, ìóçè÷íі іíñòðóìåíòè òà ðіçíîìàíіòíó ñóâåíіðíó ïðîäóê-
öіþ. Ñåðåä áàãàòüîõ ïіäïðèєìñòâ õóäîæíüîї îáðîáêè äåðåâà âèäіëÿєòü-
ñÿ Êîñіâñüêå îá’єäíàííÿ «Ãóöóëüùèíà», Óæãîðîäñüêà ôàáðèêà õóäîæ-
íіõ âèðîáіâ, Ëüâіâñüêèé õóäîæíüî-âèðîáíè÷èé êîìáіíàò õóäîæíüîãî 
ôîíäó, äåðåâîîáðîáíі öåõè ßìïіëüñüêîãî ëіñãîñïçàãó Âіííèöüêîї îá-
ëàñòі, Ëåæè÷іâñüêîãî ñóâåíіðíîãî öåõó ìіñöåâîãî ëіñãîñïó òîùî. 

Г О Л О В Н Е
  Легка промисловість України охоплює текстильну промисловість, виробництво 

готового одягу та хутра, виробництво шкіри, галантерейних виробів із шкіри та 
дорожніх виробів і взуття.



166166

Р
О

З
Д

ІЛ
 3   Обсяги виробництва вітчизняних товарів легкої промисловості є недостатніми 

для задоволення потреб населення.
  Характерною особливістю сучасного розміщення легкої промисловості є орієн-

тація на споживача і трудові ресурси.
  Підприємства легкої промисловості розміщенні по всій території країни.
  В Україні нині розвиваються 16 різних видів народних промислів, які представ-

лені в усіх областях країни.

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. Користуючись текстом параграфу і додатковими джерелами інформації, ви-

значте тенденції розвитку легкої промисловості в Україні.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Малі і середні міста України – центри швейного ви-
робництва.
Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіться за 
QR-кодом.

§ 34. ÍÀÉÁІËÜØІ ÊÐÀЇÍÈ-ÂÈÐÎÁÍÈÊÈ 
ÒÀ ÊÐÀЇÍÈ-ÅÊÑÏÎÐÒÅÐÈ ÒÊÀÍÈÍ, 
ÎÄßÃÓ ÒÀ ÂÇÓÒÒß

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Яка сировинна база потрібна для виробництва тканин, одягу, взуття?
 Якими товарами легкої промисловості, виробленими в інших країнах, корис-
туєтеся ви і члени вашої родини?

  Особливості розвитку легкої промисловості світу. Ëåãêà 
ïðîìèñ ëîâіñòü ó êðàїíàõ ñâіòó ðîçâèâàєòüñÿ øâèäêèìè òåìïàìè і çà-
áåçïå÷óє íàñåëåííÿ îäÿãîì, âçóòòÿì, ðіçíîìàíіòíèìè òåêñòèëüíèìè 
òîâàðàìè, øêіðÿíèìè і ãàëàíòåðåéíèìè âèðîáàìè. Îêðåìі âèðîáíè-
öòâà ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі є ïîñòà÷àëüíèêàìè ïðîäóêöії äëÿ ìåáëåâîї, 
àâіàöіéíîї, àâòîìîáіëüíîї, õіìі÷íîї, õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі. 

Ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü áåðå áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ôîðìóâàííі äåð-
æàâíèõ áþäæåòіâ áàãàòüîõ êðàїí ñâіòó. Її ïðіîðèòåòíіñòü äëÿ åêîíî-
ìіêè 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, ñâіòî-
âà ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü áóðõëèâî ðåàãóє íà óñі іííîâàöіéíі ïðîöåñè, ùî 
âіäáóâàþòüñÿ ó ïðîìèñëîâîñòі, óïðîâàäæóþ÷è ðåñóðñîîùàäíі òåõíî-
ëîãії, ÿêі äàþòü çìîãó âèïóñêàòè êîíêóðåíòîçäàòíó ïðîäóêöіþ çà 
âіäíîñ íî íèçüêîþ öіíîþ. Ïіäïðèєìñòâà ç âèðîáíèöòâà òêàíèí, îäÿãó, 

§ 34. ÍÀÉÁІ
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 3âçóòòÿ ïîñòіéíî ðîçøèðþþòü і îíîâëþþòü àñîðòèìåíò ïðîäóêöії. 

Îðієí òóþ÷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 ñïðè-
ÿє çáіëüøåííþ îáñÿãіâ åêñïîðòó îäÿãó, âçóòòÿ, òåêñòèëþ.

  Найбільші країни – виробники та експортери тканин, одягу 
і взуття на світовий ринок. Ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü ñâіòó â ñó÷àñíіé 
ãëîáàëüíіé åêîíîìіöі ñóòòєâî çìіíèëà ãåîãðàôіþ âèðîáíèöòâà. Òåðèòî-
ðіàëüíі çðóøåííÿ ó âèðîá íèöòâі é åêñïîðòі ïðîäóêöії ëåãêîї ïðîìèñëî-
âîñòі âіäáóâàþòüñÿ â áіê êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ÿêі ìàþòü äåøåâó 
ðîáî÷ó ñèëó. 

Òåêñòèëüíà ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü ñâіòó çà îñòàííі ðîêè іñòîòíî çìі-
íèëà ñòðóêòóðó âèðîáíèöòâà. ßêùî ðàíіøå ïåðåâàæàëà áàâîâíÿíà ïðî-
ìèñëîâіñòü, òî òåïåð çíà÷íî çðîñëà ÷àñòêà âèðîáíèöòâà òåêñòèëüíèõ 
âèðîáіâ ç ðіçíèõ ñèíòåòè÷íèõ âîëîêîí і çìіøàíèõ ìàòåðіàëіâ. 

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

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 ба-
вовняних тканин. У ХХ ст. бавовняна промисловість була найбільш розви-
нена 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.

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 áàâîâ-
íÿíèõ 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 ðîçòàøóâà-
ëèñÿ Àâñò ðàëіÿ, Íîâà Çåëàíäіÿ. Іòàëіÿ, ßïîíіÿ, ÑØÀ, Òóðå÷÷èíà òà 
Іíäіÿ. Ó âèðîáíèöòâі øîâêîâèõ òêàíèí íàéáіëüøèìè âèðîáíèêàìè є 
ÑØÀ, Іíäіÿ, Êèòàé òà ßïîíіÿ. Âèðîáíèêàìè ëüíÿíèõ òêàíèí є ïåðå-
âàæíî 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 òðóäî-
ìіñòêіñòþ, 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 ðîçâèíå-
íі êðàїíè ñïåöіà ëі çó þòüñÿ ëèøå íà âèðîáíèöòâі íåâåëèêèõ îáñÿãіâ 
åëіòíèõ, іíäèâіäóàëüíèõ, ìîäíèõ âèðîáіâ.

Øêіðÿíî-âçóòòєâà ïðîìèñëîâіñòü ñâіòó, ÿê і øâåéíà, ìàє çíà÷íèé 
àñîðòèìåíò ïðîäóêöії і òàêîæ çíà÷íî çàëåæèòü âіä òðóäîâèõ ðåñóðñіâ. 

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 ба-
вовняних тканин. У ХХ ст. бавовняна промисловість була найбільш розви-
нена 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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 3 Âçóòòєâå âèðîáíèöòâî íèíі âèêîðèñòîâóє íàéðіçíîìàíіòíіøó ñèðîâè-

íó. Êðіì íàòóðàëüíîї øêіðè, äåäàëі ÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü її çàìіí-
íèêè – íàáàãàòî äåøåâøі ðіçíîìàíіòíі øòó÷íі ìàòåðіàëè. Çà îöіíêàìè 
åêñïåðòіâ, ëèøå òðåòèíà âіä çàãàëüíîãî âèðîáíèöòâà âçóòòÿ ïðèïàäàє 
íà äîðîãі øêіðÿíі ìîäåëі. 

Âèðîáíèöòâî âçóòòÿ ó ñâіòі çàçíàëî íàéáіëüø ñóòòєâèõ çìіí ó ãåî-
ãðàôії ðîçìіùåííÿ. Ïåðåâàæíà áіëüøіñòü âçóòòÿ íèíі âèðîáëÿєòüñÿ ó 
êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ïðîòå ÷àñòî ïіä òîðãîâåëüíèìè ìàðêàìè і 
áðåíäàìè ðîçâèíóòèõ êðàїí. Öå çóìîâëåíî íàñàìïåðåä äåøåâîþ ðîáî-
÷îþ ñèëîþ â öèõ êðàїíàõ. Ëіäèðóþ÷і ïîçèöії ó ñâіòîâîìó ìàñøòàáі 
âèðîáíèöòâà âçóòòÿ çàéìàє Êèòàé. Çà ñó÷àñíèìè îöіíêàìè ïðîäóêöіÿ 
Êèòàþ ñòàíîâèòü äî 40 % óñüîãî ñïîæèâ÷îãî ðèíêó âçóòòєâîї ïðîìèñ-
ëîâîñòі ñâіòó.

Ó áàãàòüîõ êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, âèðîáíèöòâà ëåãêîї ïðîìèñ-
ëîâîñòі êîíòðîëþþòü òðàíñíàöіîíàëüíі êîðïîðàöії (ÒÍÊ) ñõіäíî-
àçіéñüêîãî ðåãіîíó. Òàê, âèðîáíèöòâî òåêñòèëþ і âèðîáіâ øâåéíîї ïðî-
ìèñëîâîñòі îñòàííіì ÷àñîì çáіëüøèëîñÿ ó êðàїíàõ Àôðèêè (ÏÀÐ, Ìàâ-
ðèêіé, Ëåñîòî, Ìàäàãàñêàð) çà ðàõóíîê ñïіâïðàöі ç ÒÍÊ Ramatex 
Berhad, China Garments Manufacturers, øòàá-êâàðòèðè ÿêèõ ðîçòàøî-
âàíі ó Ñõіäíіé Àçії. Öå ñòîñóєòüñÿ 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 ïіäïðè-
єìñòâà 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

Користуючись економічною картою світу в атласі, визначте особливос-
ті розміщення основних виробництв легкої промисловості світу. Скла-
діть таблицю головних центрів виробництва, зазначте їх спеціалізацію.

Г О Л О В Н Е
  Легка промисловість світу розвивається швидкими темпами і забезпечує на-

селення 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 про-

дукцію 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 промисло-

вості?

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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 34. Поясніть зменшення обсягів виробництва швейних виробів у розвинутих краї-

нах.
5. Користуючись додатковими джерелами інформації, визначте, у яких країнах 

світу виробляють товари під торговельними марками Next, Frank Walder, Ecco, 
Geox. Складіть список цих товарів.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності
Виробництво тканин, одягу, взуття
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  розуміти чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти;
  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 за-
галом;
  оцінювати місце України на світовому та європейському ринках продоволь-
ства.

§ 35. ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌÈÑËÎÂІÑÒÜ Â ÓÊÐÀЇÍІ 

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Яка продукція сільського господарства потрібна для вироблення продуктів 
харчування?
 Які підприємства виробляють найнеобхідніші продукти харчування у вашому 
населеному пункті?

  Значення харчової промисловості. Õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü çà-
éìàєòüñÿ ïåðåðîáêîþ і ïіäãîòîâêîþ äî ñïîæèâàííÿ ïðîäóêöії ñіëüñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà, 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 ñòâî-
ðåííі ïðîäîâîëü÷îãî êîìïëåêñó êðàїíè, ÿêèé є îäíèì ç ãîëîâíèõ ó 
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó áóäü-ÿêîї äåðæàâè. Àáñîëþòíà áіëü-
øіñòü ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ, ùî ñïîæèâàþòüñÿ â íàøіé äåðæàâі, – 
óêðàїíñüêîãî âèðîáíèöòâà.

Çà äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè, ÷àñòêà õàð÷îâîї ïðîìèñ-
ëîâîñòі â îáñÿçі ðåàëіçîâàíîї ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії Óêðàїíè ñêëàëà 
ó 2019 ð. ïîíàä 24 %. Öåé ïîêàçíèê ó ïðîìèñëîâîñòі 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 ñâіòî-
âîìó 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. 95). Ðàçîì 
іç ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì її ÷àñòêà â çàãàëüíîìó îáñÿçі åêñïîðòó òî-
âàðіâ ñòàíîâèòü áëèçüêî 50 % (2019 ð.).

§ 35. ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌÈÑËÎÂІÑÒÜ Â ÓÊÐÀЇÍІ 

!!

ВИРОБНИЦТВО 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, 
НАПОЇВ

Тема
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Мал. 95. ТОП-10 основних товарних груп харчових продуктів в експорті 
та імпорті України з країнами ЄС в І півріччі 2019 р., млн дол. США

  Склад харчової промисловості і чинники розміщення під-
приємств, що виробляють харчові продукти. Äî ñêëàäó õàð÷îâîї 
ïðîìèñëîâîñòі âõîäÿòü ïîíàä 20 ðіçíîìàíіòíèõ âèðîáíèöòâ, ÿêі çàëåæ-
íî âіä ÷èííèêіâ ðîçìіùåííÿ îá’єäíóþòü ó òðè ãðóïè (ìàë. 96). Ñåðåä 
íèõ áóðÿêîöóêðîâå, îëіéíå, ìàñëîñèðîðîáíå, ïëîäîîâî÷åêîíñåðâíå, 
ðèáíå, õëіáîïåêàðíå, ìàêàðîííå, áîðîøíîìåëüíå, êðóï’ÿíå, êîíäèòåð-
ñüêå, ïèâîâàðíå, âèíîðîáíå, âèðîá íè öòâà òà ðîçëèâ áåçàëêîãîëüíèõ 
íàïîїâ, ìіíåðàëüíèõ âîä òà іí. Ó öèõ âèðîá íèöòâàõ õàð÷îâà ïðîìèñëî-
âіñòü âèêîðèñòîâóє ðіçíîìàíіòíó ñіëüñüêî ãîñïîäàðñüêó ñèðîâèíó íà 
îñíîâі її îáðîáêè і ïåðåðîáêè. Іç 60 % ïåðåðîá ëþâàíîї ñіëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîї ïðîäóêöії ïåðåâàæíà áіëüøіñòü îáñÿãіâ ïåðåðîáêè ïðèïàäàє 
íà õàð÷îâó ïðîìèñëîâіñòü. Òàêèì ÷èíîì, іñíóþòü ìіöíі âèðîáíè÷і 
çâ’ÿçêè õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі і ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Îñ íîâíà 
ðîëü ïіäïðèєìñòâ õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі â öèõ çâ’ÿçêàõ – âèïóñê êіí-
öåâîї ãîòîâîї ïðîäóêöії.

Êіíöåâîþ ïðîäóêöієþ áóðÿêîöóêðîâîãî âèðîáíèöòâà є öóêîð. Öó-
êðîâі çàâîäè ïðàöþþòü íå òіëüêè íà ñïîæèâ÷èé ðèíîê, à é íà ïîòðåáè 
êîí äè òåðñüêîї, õëіáîïåêàðñüêîї, ìîëî÷íîї òà âèíîðîáíîї ïðîìèñëîâîñ-
òі, âèêî ðè ñòî âóþ÷è ÿê âіò÷èçíÿíó, òàê é іìïîðòíó ñèðîâèíó. Íå çâà-
æàþ÷è íà öå, і äîòåïåð ïåðåâàæíà áіëüøіñòü öóêðîâèõ çàâîäіâ îðієíòó-
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єòüñÿ íà ñèðîâèííі çîíè, ùî âèçíà÷àєòüñÿ ïîêàçíèêàìè âèòðàò íà ïå-
ðåâåçåííÿ 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 õëіáîïå-
êàðñüêі, ìàêàðîííі é êîíäèòåðñüêі ïіäïðèєìñòâà ðîçòàøîâàíі áіëÿ 
ðèíêіâ çáóòó, òîáòî ïðàêòè÷íî â óñіõ ìіñòàõ і ðàéîííèõ öåíòðàõ. Âàæ-
ëèâèì â êîìïëåêñі öèõ âèðîáíèöòâ є é âèãîòîâëåííÿ õàð÷îâèõ êîíöåí-
òðàòіâ, à òàêîæ òåõíі÷íà ïåðåðîáêà çåðíà íà ñïèðò, êðîõìàëü, ñîëîä 
òîùî.

Îëіéíå âèðîáíèöòâî âêëþ÷àє âèãî òîâëåííÿ òàêèõ îñíîâíèõ ïðîäóê-
òіâ, ÿê îëіÿ, ìàéîíåç, ìàðãàðèí. Îñòàííіìè ðîêàìè îñîáëèâî іíòåíñèâ-
íî ðîç âèâàєòüñÿ âèðîáíèöòâî îëії ñîíÿøíèêîâîї, ÿêà çàáåçïå÷óє ïî-
òðåáè ÿê âíóò ðіø íüîãî, òàê і çîâíіøíüîãî ðèíêіâ.

Êіíöåâîþ ïðîäóêöієþ ìàñëîñèðîðîáíîãî âèðîáíèöòâà є ìàñëî âåðø-
êîâå, ìîëî÷íі âèðîáè òà ñèðè (ìàë. 97). Öÿ ïðîäóêöіÿ õàð÷îâîї ïðî-
ìèñëîâîñòі ìàє âåëèêèé ïîïèò ó íàñåëåííÿ, àëå äóæå ÷óòëèâà äî áóäü-
ÿêèõ êîëèâàíü 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 òîâà-
ðіâ їõ âèðîáíèöòâî ó 2019 ð. çíèçèëîñÿ â ñåðåäíüîìó íà 9 %. 

Мал. 97. Структура виробництва молочної продукції 
в Україні, 2019 р.

ВИРОБНИЦТВА

ВиробництваВиробництваВиробництва

Мал. 96. Виробництва харчової промисловості 
за чинниками розміщення
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 3Ñòîëîâèé âèíîãðàä, іçþì, âèíîãðàäíі âèíà, ñіê, êîíüÿê – òàêèé 

îñíîâ íèé ïåðåëіê êіíöåâîї ïðîäóêöії âèíîãðàäàðñüêî-âèíîðîáíîãî 
êîìï ëåêñó, ÿêèé áàçóєòüñÿ íà âèðîùóâàííі âèíîãðàäó. Íà ðіçíîìà-
íіòíіé ðîñëèííіé ñèðîâèíі ðîçâèâàєòüñÿ êîìïëåêñ áåçàëêîãîëüíèõ 
íàïî їâ, ÿêèé âèïóñêàє ïëîäîÿãіäíі ñîêè, òîíіçóþ÷і íàïîї òà іíøó ïðî-
äóêöіþ. 

Ïëîäîîâî÷åêîíñåðâíå âèðîáíèöòâî çàéìàєòüñÿ êîíñåðâóâàííÿì îâî-
÷іâ, ÿãіä і ôðóêòіâ, ùî øâèäêî ïñóþòüñÿ, ÿêі ìàëîòðàíñïîðòàáåëüíі é 
çíà÷íî âòðà÷àþòüñÿ ïіä ÷àñ çáåðіãàííÿ â ñèðîìó âèãëÿäі. 

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

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.

Êіíöåâîþ ïðîäóêöієþ ì’ÿñíîї ïðîìèñëîâîñòі є âèðîáíèöòâî ì’ÿñà, 
ì’ÿñ íèõ і êîâáàñíèõ âèðîáіâ, à òàêîæ ì’ÿñî-êіñòêîâîãî áîðîøíà. Îá-
ñÿãè 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 ìі-
íåðàëüíèõ âîä. Ïіäïðèєìñòâà, ùî ñïåöіàëіçóþòüñÿ íà âèðîáíèöòâі öієї 
ïðîäóêöії, çîñåðåäæåíі ïåðåâàæíî ïîáëèçó äæåðåë ïðèðîäíèõ ìіíå-
ðàëüíèõ âîä. Öå âèðîáíèöòâî ñêëàäàєòüñÿ ç âèäîáóòêó, î÷èùåííÿ òà 
ðîçëèâó â òàðó ìіíåðàëüíîї âîäè. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè îñòàííіõ ðî-
êіâ ñôîðìóâàëèñÿ ëіäåðè – íàéáіëüøі âèðîáíèêè íà óêðàїíñüêîìó ðèí-
êó ìіíåðàëüíîї âîäè, ñåðåä ÿêèõ ñëіä âіäçíà÷èòè «Êîêà-Êîëà Áåâåðè-
äæèç Óêðàїíà» (ì. Êèїâ), ÒÎÂ «Êîðïîðàöіÿ “Óêðàїíñüêі ìіíåðàëüíі 
âîäè”» (âèðîáíèöòâî â ì. Îäåñà і ì. Ñâàëÿâà Çàêàðïàòñüêîї îáë.), 
ÀÒ «Ìèðãîðîäñüêèé çàâîä ìіíåðàëüíèõ âîä» (Ïîëòàâñüêà îáë.), 
ÂÀÒ «Ìîðøèíñüêèé çàâîä ìіíåðàëüíèõ âîä “Îñêàð”» (Ëüâіâñüêà îáë.), 
ÇÀÒ «Îáîëîíü» (ì. Êèїâ) òà іí.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись даними Державної служби статистики визначте тенден-
ції у виробництві харчових продуктів і напоїв в Україні.

  Розміщення харчової промисловості. Ïіäïðèєìñòâà õàð÷îâîї 
ïðîìèñëîâîñòі ðîçìіùåíі ïî âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè і ìàþòü ñïåöіàëіçà-
öіþ çàëåæíî âіä çàçíà÷åíèõ âèùå ÷èííèêіâ. Ïіäïðèєìñòâà áîðîøíî-
ìåëüíîãî, êðóï’ÿ íîãî, õëіáîïåêàðñüêîãî, êîíäèòåðñüêîãî âèðîáíèöòâ 

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.

Користуючись даними Державної служби статистики визначте тенден-
ції у виробництві харчових продуктів і напоїв в Україні.
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 3 ðîçìіùåíі ïðàêòè÷íî â óñіõ îáëàñòÿõ êðàїíè. Îäíàê íàéáіëüøі îáñÿãè 

âèðîáíèöòâà ñïîñòåðіãàþòüñÿ ó ñòåïîâèõ 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 
ïðîäóêöії. Âèðîáíèöòâî êîâáàñíèõ âèðîáіâ òàêîæ ðîçìіùóєòüñÿ â ðà-
éîíàõ çîñåðåäæåííÿ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ. 

Ìàñëîðîáíі ïіäïðèєìñòâà äіþòü ìàéæå â óñіõ îáëàñíèõ і ðàéîííèõ 
öåíòðàõ. 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 îáëàñòü), Äîëèíі і Áîáðèíöі (Êіðîâîãðàäñüêà îáëàñòü) òà 
іí. Â Óêðàїíі óñïіøíî ïðàöþþòü ìîëî÷íîêîíñåðâíі çàâîäè, ÿêі ðîçìі-
ùåíі â ðàéîíàõ çîñåðåäæåííÿ ñèðîâèíè. Íàéáіëüøі ç íèõ – ó Áàõìà÷і 
(×åðíіãіâñüêà îáëàñòü), Ïåðâîìàéñüêó (Ìèêîëàїâñüêà îáëàñòü), 
Êóï’ÿíñüêó (Õàðêіâñüêà îáëàñòü) òà іí.

Öóêðîâà ïðîìèñëîâіñòü ðîçâèâàєòüñÿ â 19 îáëàñòÿõ. Áіëüøà ÷àñòè-
íà 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 âè-
ðîáíèöòâà 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 ïðîìèñ-
ëîâîñòі çîñåðåäæåíі ïåðåâàæíî ó ñòåïîâіé çîíі. Òàê, íà Äíіï ðî-
ïåòðîâñüêó, Äîíåöüêó і Çàïîðіçüêó îáëàñòі ïðèïàäàє áіëüøå ïîëîâèíè 
âèðîáëåíîї â Óêðàїíі îëії (ìàë. 98).

Íàéáіëüøå ïіäïðèєìñòâ ïëîäîîâî÷åêîíñåðâíîãî âèðîáíèöòâà ñïî-
ñòåðіãàєòüñÿ íà ïіâäíі Óêðàїíè. Ñàìå òóò, íà òåðèòîðії Õåðñîíñüêîї, 
Îäåñüêîї, Ìèêîëàїâñüêîї òà Çàïîðіçüêîї îáëàñòåé ñôîðìóâàâñÿ îñíîâ-

Мал. 98. Топ-10 найбільших виробників соняшникової олії 
в Україні, 2019 р.
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 3íèé ñïåöіàëіçîâàíèé ðàéîí ç âèðîáëåííÿ ïëîäîâî-ÿãіäíèõ òà îâî÷åâèõ 

êîíñåðâіâ.

Г О Л О В Н Е 
  Харчова промисловість охоплює понад 20 різноманітних виробництв і займа-

ється переробкою і підготовкою до споживання продукції сільського господар-
ства.

  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 ма-

ють 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 буряковоцукро-

вого виробництв? 
4. Чому підприємства харчової промисловості розміщені по всій території Украї-

ни?
5. Користуючись картою «Економіка України», визначте переважаючу спеціаліза-

цію харчової промисловості у вашому регіоні. Чим вона зумовлена?

ДОСЛІДЖЕННЯ
Українські та імпортні продукти у споживчому кошику 
вашої родини. 
Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіться за 
QR-кодом.

§ 36. ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÏÐÎÄÓÊÒІÂ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß 
Ó ÑÂІÒІ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Які продукти харчування різних країн світу є в наших магазинах?
 Які чинники розміщення підприємств харчової промисловості?

  Особливості розвитку харчової промисловості у світі. Â åêî-
íîìіöі êîæíîї êðàїíè õàð÷îâіé ïðîìèñëîâîñòі íàëåæèòü ïðîâіäíå ìіñ-
öå, 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 êîñòі îðãàíіçìó äî íåñïðèÿòëèâèõ âïëèâіâ äîâêіëëÿ, 
çàáåçïå÷óє íîðìàëüíèé ðіñò і ðîçâèòîê äіòåé, є êëþ÷îâîþ óìîâîþ 
ÿêîñòі æèòòÿ.

§ 36. ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÏÐÎÄÓÊÒІÂ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß 
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 3 ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

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 показника по 13 розвинених країнах (серед яких Японія, США, Вели-
ка Британія, Франція, Нідерланди та ін.) за 1970–1990 роки показала, що 
загалом харчування їхнього населення стало більшою мірою відповідати 
науковим рекомендаціям, 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 стан-
дартів і нормативів, що регламентують питання безпеки харчових продук-
тів. 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».

Õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü ñâіòó â ÿêîñòі ñèðîâèíè âèêîðèñòîâóє ïðî-
äóêöіþ ðîñëèííèöòâà. Òîìó íàáëèæåííÿ õàð÷îïåðåðîáíèõ ïіäïðè-
єìñòâ äî ìàëîòðàíñïîðòàáåëüíîї ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ñèðîâèíè є îä-
íèì ç îñ íîâ íèõ ÷èííèêіâ ðîçâèòêó õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі. Çíà÷íà 
÷àñòêà ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ ó ñâіòі âèðîáëÿєòüñÿ ç іìïîðòíîї ñèðîâè-
íè. ßê íàñëіäîê, çàëåæíіñòü îêðåìèõ âèðîáíèöòâ õàð÷îâîї ïðîìèñëî-
âîñòі âіä òðàíñïîðòó. Âèñîêîòðàíñïîðòàáåëüíі âèðîáíèöòâà (íàïðè-
êëàä, áîðîøíîìåëüíå, ðèáíå, ìàðãàðèíîâå) çàçâè÷àé òÿæіþòü äî ïîð-
òіâ. Çíà÷íà êіëüêіñòü ïіäïðèєìñòâ õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі îðієíòóєòüñÿ 
íà ñïîæèâà÷à, òîìó âèðîá ëÿєòüñÿ ó êðàїíі ñïîæèâàííÿ ïðîäóêöії. 

Îñêіëüêè íå â óñіõ êðàїíàõ ñâіòó âëàñíà õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü çà-
áåçïå÷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 ôóíêöіîíó-
þòü і â іíøèõ ðåãіî íàõ ñâіòó (òàáë. 6).

Óòâîðåííÿ ÒÍÊ ó õàð÷îâіé ïðîìèñëîâîñòі є íàñëіäêîì ãëîáàëіçàöії 
ñâіòîâîї åêîíîìіêè. Âåëèêі ÒÍÊ çàáåçïå÷óþòü íàñåëåííÿ ñâіòó áàãàòü-
ìà ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, ìàþòü çíà÷íі іíâåñòèöії і ôіíàíñîâèé îáî-
ðîò, à їõ ïàðòíåðè і äî÷іðíі ïіäïðèєìñòâà ïðåäñòàâëåíі â óñüîìó ñâіòі.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

Користуючись інтернет-сайтами ТНК, що зазначені в таблиці, дізнай-
теся, виробництва яких з них представлені в Україні. Яку продукцію 
вони виробляють і де розташовані?

Âåëèêó ðîëü ó ðîçâèòêó ñó÷àñíîї õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі âіäіãðàє 
ðîçâèòîê òîðãіâëі ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè ÷åðåç ìàãàçèíè ñàìîîáñëó-
ãîâóâàííÿ, à òàêîæ çàãàëüíà òåíäåíöіÿ äî êîíöåíòðàöії òîðãіâëі â ñèñ-
òåìàõ âåëèêèõ òîðãîâåëüíèõ êîíöåðíіâ. Іñòîòíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê 
õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі ìàє òàêîæ ðîçâèòîê ñèñòåìè ãðîìàäñüêîãî õàð-
÷óâàííÿ, ÷åðåç ÿêó â áàãàòüîõ ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ñâіòó âіäáóâàєòüñÿ 
ðåàëіçàöіÿ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàðіâ (ïåðåñі÷íî äî 30 %).

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 показника по 13 розвинених країнах (серед яких Японія, США, Вели-
ка Британія, Франція, Нідерланди та ін.) за 1970–1990 роки показала, що 
загалом харчування їхнього населення стало більшою мірою відповідати 
науковим рекомендаціям, 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 стан-
дартів і нормативів, що регламентують питання безпеки харчових продук-
тів. 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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ÒÍÊ ñâіòó ç âèðîáíèöòâà õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ

Назва ТНК Країна-засновниця Продукція

Nestle Швейцарія Кава та інші напої, кондитерські вироби, 
майонез тощо

PepsiCo США Безалкогольні напої, снеки, бакалейні 
вироби

Unilever Велика Британія 
і Нідерланди

Кетчуп, томатна паста, майонез, гірчиця, 
оцет тощо

Anheuser-
Busch InBev

Бельгія Виробництво пива

Coca-Cola США Безалкогольні напої
Mars США Шоколадні вироби Snickers, M&M, Bounty, 

крупи швидкого приготування Uncle Ben’s, 
виробництво жувальної гуми Orbit

Menu Foods США Енергетичні напої, корм для тварин
Danone Франція Молочні продукти, кондитерські вироби, 

мінеральна вода

  Країни-виробники і країни-експортери харчових продуктів. 
Ñåðåä êðàїí ñâіòó ëіäåðîì ç âèðîáíèöòâà ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ є Êè-
òàé (ïåðåñі÷íî ïîíàä 500 ìëí ò íà ðіê). Âîäíî÷àñ êðàїíà є ÿê åêñïîðòå-
ðîì ïðîäîâîëüñòâà, çàáåçïå÷óþ÷è îêðåìèìè ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ 
1/5 íàñåëåííÿ 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 ïðîìèñ-
ëîâîñòі 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 âèðî-
áëÿþòü ùîðі÷íî áëèçüêî 500 ìëí ò ïðîäîâîëüñòâà, òðåòèíó ÿêîãî ïî-
ñòà÷àþòü íà ñâіòîâèé ðèíîê. ÑØÀ – ëіäåð åêñïîðòó ïðîäóêöії õàð÷îâîї 
ïðîìèñëîâîñòі. Ñåðåä êðàїí ЄÑ çà âèðîáíèöòâîì і åêñïîðòîì õàð÷îâèõ 
ïðîäóêòіâ ïîïåðåäó Ôðàíöіÿ. Çà îáñÿãîì åêñïîðòó êðàїíà ïîñіäàє äðóãå 
ìіñöå ïіñëÿ ÑØÀ. Äî ñïèñêó ðîçâèíóòèõ äåðæàâ ç âèðîáíèöòâà òà åêñ-
ïîðòó ïðîäóêöії õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі âõîäÿòü òàêîæ Êàíàäà, ßïî-
íіÿ, Àâñòðàëіÿ. 

Êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ìàþòü íàéáіëüø ñèëüíі ïîçèöії ó âèðîáíè-
öòâі òà åêñïîðòі öóêðó (ïîíàä 50 %), òðîïі÷íèõ ôðóêòіâ і îâî÷іâ (áëèçüêî 
90 %), à òàêîæ ì’ÿñà, ÷àþ, êàâè, êàêàî (ìàë. 99), ðèáè é ìîðåïðîäóêòіâ. 

Îäíèì çі ñâіòîâèõ ëіäåðіâ âèðîáíèöòâà õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ ñåðåä 
êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, є Іíäіÿ. Îáñÿã âèðîáíèöòâà ïðîäóêòіâ õàð÷ó-
âàííÿ â íіé ñòàíîâèòü íà ðіê ïåðåñі÷íî áëèçüêî 250 ìëí ò, ïðîòå áіëü-
øà їõíÿ ÷àñòèíà éäå íà çàäîâîëåííÿ âíóòðіøíіõ ïîòðåá ó ïðîäîâîëü-
ñòâі. Äî ïîòóæíèõ âèðîáíèêіâ õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ ñåðåä êðàїí, ùî 
ðîçâèâàþòüñÿ, íàëåæàòü òàêîæ Áðàçèëіÿ, Àðãåíòèíà, Òóðå÷÷èíà, Ðî-
ñіÿ, Êàçàõñòàí, Óêðàїíà òà іíøі êðàїíè ñâіòó.
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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 
ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ ñüîãîäíі є âèêîðèñòàííÿ 
ìіñöåâîãî ïîòåíöіàëó ó âèãîòîâëåííі òðàäèöіéíèõ õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ. 
Òðàäèöіéíèìè õàð÷îâèìè ïðîäóêòàìè є ïðîäóêòè, ùî âèãîòîâëÿþòüñÿ 
ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåðіîäó ÷àñó â ïåâíіé ìіñöåâîñòі íà îñíîâі òðàäè-
öіéíîї ðåöåïòóðè, îñêіëüêè öüîìó ñïðèÿëè ÷è ïðèðîäíі, ÷è êóëüòóðíі 
îñîáëèâîñòі, íà òëі õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ, ÿêі âèãîòîâëÿþòüñÿ ïðîìèñëî-
âèì 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 
ñóòòєâî 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 ïðî-
äóêöії, çáåðåæåííÿ òðàäèöіé. Ñìà÷íі òà ÿêіñíі ìіñöåâі ïðîäóêòè і ñòðàâè 
ìîæóòü ñòàòè îêðåìîþ òîðãîâåëüíîþ ìàðêîþ, áðåíäîì êðàþ, íàñåëåíîãî 
ïóíêòó, ïðèâàáëþþ÷è ïîäîðîæóþ÷èõ ç ðіçíèõ êðàїí і ðåãіîíіâ ñâіòó. 

Ó Єâðîïåéñüêîìó Ñîþçі âïðîäîâæ äâîõ äåñÿòèëіòü äіє ñèñòåìà ðåє-
ñòðàöії òðàäèöіéíèõ і ðåãіîíàëüíèõ õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ. Âіäïîâіäíî äî 
ïðèíöèïіâ ñèñòåìè, ïіñëÿ âíåñåííÿ òàêèõ ïðîäóêòіâ äî ðåєñòðіâ, ùî 
âåäóòüñÿ â Єâðîïåéñüêîìó Ñîþçі, âîíè ïіäëÿãàþòü ñïåöіàëüíîìó çà-
õèñòó, à âèðîáíèêè çîáîâ’ÿçàíі çàáåçïå÷èòè їõíþ âèñîêó ÿêіñòü. Çàðå-
єñòðîâàíі òàêèì ÷èíîì ïðîäóêòè ñòàíîâëÿòü «åëіòó» õàð÷îâèõ ïðîäóê-
òіâ, ÿêі âèãîòîâëÿþòüñÿ â Єâðîïåéñüêîìó Ñîþçі, îäíî÷àñíî âîíè є 
ñâіä÷åííÿì áàãàòîї êóëіíàðíîї ñïàäùèíè îêðåìèõ ìіñöåâîñòåé, ÷àñòî 
ñëóæàòü âіçèòíîþ êàðòêîþ òèõ ðåãіîíіâ, ç ÿêèõ ïîõîäÿòü.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-
сусідах.
Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіться за 
QR-кодом.

Мал. 99. Світові виробники какао-бобів (%)
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  Харчова промисловість – одна з найбільш розвинених у світі.
  Харчова промисловість широко розповсюджена й тяжіє до сировини, портів і 

районів споживання.
  Підприємства харчової промисловості представлені великими транснаціональ-

ними 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 роз-

виваються?
4. Чим зумовлене виникнення транснаціональних корпорацій у харчовій промис-

ловості?
5. Позначте на контурній карті місця виготовлення традиційних продуктів України 

і країн-сусідів.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності

Виробництво харчових продуктів, напоїв 
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ТРЕТИННИЙ СЕКТОР 
ГОСПОДАРСТВА

ТРАНСПОРТ

4
Тема

Розділ 

  знати види транспорту, їхні переваги й недоліки;
  розуміти роль транспорту у перевезенні вантажів та пасажирів і пасажирок;
  пояснювати особливості розвитку транспорту у провідних країнах світу та в 
Україні.

§ 37. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÒÀ ÉÎÃÎ ÐÎËÜ Â ÅÊÎÍÎÌІÖІ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Які транспортні засоби вам відомі?
 Якими видами транспорту ви користуєтеся в повсякденному житті?

  Транспорт та його роль. Ñëîâî «òðàíñïîðò» ïîõîäèòü âіä ëàò. 
transporto і îçíà÷àє «ïåðåìіùóþ». Òðàíñïîðò – îäíå ç ãîëîâíèõ ãîñïî-
äàðñòâ, ùî çäіéñíþє ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèðіâ і ïàñàæèðîê òà âàíòàæіâ. 
Íèíі, êîëè ÷àñ íåðіäêî âèðіøóє âñå, ðîëü òðàíñïîðòó íåçðіâíÿííî 
çðîñëà. Õî÷à öåé âèä äіÿëüíîñòі íå ñòâîðþє æîäíèõ ìàòåðіàëüíèõ öіí-
íîñòåé, éîãî ðîçâèòîê ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê îäíå çі ñòðàòåãі÷íèõ çàâäàíü ó 
áóäü-ÿêіé ðîçâèíóòіé äåðæàâі. Àäæå òðàíñïîðò є íåîáõіäíîþ óìîâîþ 
ôóíêöіîíóâàííÿ ãîñïîäàðñòâà. Ñàìå òðàíñïîðò çàáåçïå÷óє âêðàé âàæ-
ëèâі çâ’ÿçêè ìіæ îêðåìèìè ïіäïðèєìñòâàìè, ãàëóçÿìè òà ðåãіîíàìè. 
Òèì ñàìèì òðàíñïîðò îá’єäíóє òåðèòîðіþ îêðåìîї êðàїíè â єäèíå ãîñ-
ïîäàðñòâî, à íàöіîíàëüíі ãîñïîäàðñòâà – â єäèíå ñâіòîâå. Íåâèïàäêîâî 
òðàíñïîðò íàçèâàþòü «êðîâîíîñíîþ ñèñòåìîþ åêîíîìіêè».

Òðàíñïîðò äóæå âïëèâàє íà ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ і ãîñïîäàðñòâà 
êðàїíè. Íàñåëåíі ïóíêòè çàçâè÷àé ðîçìіùóþòüñÿ íåïîäàëіê âіä òðàí-
ñïîðòíèõ øëÿõіâ. Çàâäÿêè öüîìó, ëþäè ìîæóòü ñóòòєâî åêîíîìèòè 
ñâіé ðîáî÷èé і âіëüíèé ÷àñ. Òàê ñàìî, ïåðåìіùåííÿ âàíòàæіâ òèìè ÷è 
іíøèìè âèäàìè ñïîëó÷åííÿ çìіíþє їõíþ âàðòіñòü.

  Види транспорту. Òðàíñïîðò ìîæíà ïîäіëèòè ïåðåäóñіì íà äâі âå-
ëèêі ãðóïè – ïàñàæèðñüêèé òà âàíòàæíèé. Âîäíî÷àñ, çàëåæíî âіä 
çàñîáіâ, ÿêèìè çäіéñíþþòüñÿ ïåðåâåçåííÿ, âèîêðåìèëèñü ðіçíі âèäè 
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òðàíñïîðòó (ìàë. 100). Ñåðåä íèõ ðîçðіçíÿþòü íàçåìíі âèäè òðàíñïîð-
òó, íàïðèêëàä: àâòîìîáіëüíèé, çàëіçíè÷íèé, òðóáîïðîâіäíèé, åëåêòðî-
ííèé; âîäíèé – ìîðñüêèé і ðі÷êîâèé; ïîâіòðÿíèé, àáî àâіàöіéíèé. Êðіì 
òîãî, ó ñêëàäі íàçåìíîãî òðàíñïîðòó âèîêðåìëþþòü òàêîæ ìіñüêèé 
òðàíñïîðò, çîêðåìà, òðîëåéáóñíèé, òðàìâàéíèé, ìåòðî. 

Íàéïîøèðåíіøèé íèíі âèä òðàíñïîðòó – öå àâòîìîáіëüíèé, ðîáîòó 
ÿêîãî çàáåçïå÷óþòü ðіçíîìàíіòíі àâòîçàñîáè ïåðåñóâàííÿ. Äëÿ ïàñàæè-
ðіâ – àâòîáóñè, âñþäèñóùі «ìàðøðóòêè» і ëåãêîâі òàêñі. Äëÿ âàíòàæіâ 
ïðèçíà÷åíî ñïåöіàëüíî îáëàäíàíі ìàøèíè. Àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò 
äóæå ìàíåâðåíèé і çàáåçïå÷óє òå, ùî íå ìîæå çðîáèòè æîäåí іíøèé 
âèä òðàíñïîðòó – äîâåçòè âіä «äâåðåé äî äâåðåé». Òîìó âіí є íåçàìіí-
íèì äëÿ ïåðåâåçåííÿ íà êîðîòêі âіäñòàíі – ó êіëüêà êіëîìåòðіâ. 

ВИДИ
ТРАНСПОРТУ

ВОДНИЙПОВІТРЯНИЙ

НАЗЕМНИЙ

Морський 
Річковий                                      Авіаційний

Автомобільний
Залізничний 

Трубопровідний 
Електронний

Міський

ПАСАЖИРСЬКИЙ ВАНТАЖНИЙ

Мал. 100. Види транспорту

Îñîáëèâà ðîëü íàëåæèòü àâòîáóñàì – áàãàòîìіñíèì ïàñàæèðñüêèì 
àâòîìîáіëÿì, ÿêі ìîæóòü îäíî÷àñíî ïåðåâîçèòè áіëüø ÿê 10 ïàñàæè-
ðіâ. Öі òðàíñïîðòíі çàñîáè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê ó áàãàòüîõ ìіñòàõ 
Óêðàїíè, òàê і äëÿ ìіæìіñüêèõ òà ìіæíàðîäíèõ ïåðåâåçåíü. Ïіäâèùåí-
íÿ îñòàííіìè ðîêàìè êîìôîðòíîñòі ïàñàæèðñüêèõ àâòîáóñіâ íàäàє їì 
çìîãó óñïіøíî êîíêóðóâàòè іç çàëіçíè÷íèì òðàíñïîðòîì і â ïåðåâåçåí-
íÿõ íà âåëèêі âіäñòàíі.

Ïîïðè ÷èñëåííі ïåðåâàãè, àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò ìàє ñóòòєâі íå-
äîëіêè. Ëåãêîâі àâòîìîáіëі – íàéìàðíîòðàòíіøèé òðàíñïîðò ó ïî-
ðіâíÿííі ç іíøèìè âèäàìè òðàíñïîðòó ùîäî âèòðàò íà ïåðåìіùåííÿ 
îäíîãî ïàñàæèðà àáî ïàñàæèðêè. Àâòîìîáіëüíі ïåðåâåçåííÿ ïðèáëèçíî 
â 15 ðàçіâ äîðîæ÷å âіä ìîðñüêèõ і â 10 ðàçіâ – âіä çàëіçíè÷íèõ.

Çàëіçíè÷íèé òðàíñïîðò âèíèê íà ïî÷àòêó XIÕ ñò., à âæå â ñåðåäè-
íі 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, òî âîíè íå âèòðèìóâàëè 
êîíêóðåíöії ç àâòîìîáіëüíèì òðàíñïîðòîì, à ùîäî ïàñàæèðñüêèõ – ç 



182182

Р
О

З
Д

ІЛ
 4 àâіàöіéíèì (íà âåëèêèõ âіäñòàíÿõ) і ëåãêîâèì àâòîìîáіëåì (íà êîðîò-

êèõ âіäñòàíÿõ). Ïðîòå ñó÷àñíі çàëіçíèöі ìàþòü ÷èìàëî ïåðåâàã – âèñî-
êó âàíòàæîïіäéîìíіñòü, íàäіéíіñòü, ïîðіâíÿíî âèñîêó øâèäêіñòü.

Ñïåöіàëіçîâàíó ëåãêó çàëіçíèöþ, ÿêó çàñòîñîâóþòü ÿê ìіñüêèé ïà-
ñàæèðñüêèé 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 ìåòðî-
ïîëіòåíîì ÷àñòî îá’єäíóþòü â îñîáëèâó ãðóïó – ìіñüêèé òðàíñïîðò.

Ìåòðîïîëіòåí. Íàçâà öüîãî âèäó òðàíñïîðòó ïîõîäèòü âіä íàçâè 
êîìïàíії «Ìåòðîïîëіòåí» (ó ïåðåêëàäі – «ñòîëè÷íèé»), ùî ïåðøîþ 
âçÿëàñÿ áóäóâàòè ïіäçåìíó òðàñó. Ñüîãîäíі ëіíії ìåòðî ïðîêëàäàþòü 
îêðåìî âіä âóëè÷íîãî òðàíñïîðòó íå ëèøå â òóíåëÿõ, àëå é íåðіäêî íà 
åñòàêàäàõ ÷è íàçåìíî. Áóäіâíèöòâî ìåòðîïîëіòåíó âèìàãàє âåëèêèõ 
êàïіòàëîâêëàäåíü, òîìó âîíî åêîíîìі÷íî âèïðàâäàíå ëèøå â ìіñòàõ іç 
âåëèêèìè ïàñàæèðîïîòîêàìè.

Ïîâіòðÿíèé òðàíñïîðò ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà ïåðåâåçåííÿõ ïàñàæè-
ðіâ íà âіäñòàíü ïîíàä 1 òèñ. êì. Âîäíî÷àñ ïîâіòðÿíèì òðàíñïîðòîì 
ïîñëóãîâóþòüñÿ і äëÿ іíøèõ êîðèñíèõ öіëåé – àåðîôîòîçéîìîê, õіìі÷-
íîї îáðîáêè ïîñіâіâ, áîðîòüáè ç ëіñîâèìè ïîæåæàìè, ñàíіòàðíèõ ïåðå-
âåçåíü.

Ïîâіòðÿíèé òðàíñïîðò є íàéìîëîäøèì і íàéøâèäêіñíіøèì, àëå 
âîäíî÷àñ і íàéäîðîæ÷èì. Äî òîãî æ âіí çàëåæèòü âіä ïîãîäíèõ óìîâ.

Âîäíèé òðàíñïîðò. Öå íàéäåøåâøèé âèä òðàíñïîðòó, àäæå ïðè-
ðîäíі âîäíі øëÿõè ïîòðåáóþòü ìåíøå âèòðàò äëÿ їõ óòðèìàííÿ. Äî 
òîãî æ, ñóäíà ìàþòü âåëèêó âàíòàæîïіäéîìíіñòü і ìîæóòü ïåðåâîçèòè 
äóæå ãðîìіçäêі âàíòàæі, ÿê îò ëіñ ó ïëîòàõ àáî áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè.

Âîäíèé òðàíñïîðò ïîäіëÿєòüñÿ 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. Ìîðñüêèé òðàíñïîðò çäіéñíþє і êàáîòàæíі ïåðåâåçåííÿ – ïå-
ðåâåçåííÿ ìіæ ïîðòàìè îäíієї äåðæàâè. Ìàëèé êàáîòàæ – öå ïåðåâå-
çåííÿ ìіæ ïîðòàìè îäíîãî ìîðÿ. Âåëèêèé êàáîòàæ – öå ïåðåâåçåííÿ 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 іç âèêîðèñòàííÿì ïîíàä äâîõñîò ìіæíàðîäíèõ ðі÷êîâèõ áà-
ñåéíіâ. Іíøèì ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìîì є çìіøàíі ïåðåâåçåííÿ «ðі÷-
êà–ìîðå» ç âèêîðèñòàííÿì ñïåöіàëüíèõ ñóäåí.

Îäíèì ç òàêèõ ñóäåí є òàíêåð – âàíòàæíå ñàìîõіäíå ñóäíî, ïðèçíà-
÷åíå äëÿ ïåðåâåçåííÿ íàëèâíèõ âàíòàæіâ. Òàíêåðè åêñïëóàòóþòüñÿ íà 
ðі÷êîâèõ і ìîðñüêèõ âîäíèõ øëÿõàõ і ìîæóòü ìàòè ðіçíі ðîçìіðè òà 
âàíòàæîïіäéîìíіñòü âіä 150 äî 500 òèñ. ò. Íàéáіëüø ïîøèðåíі òàíêåðè 
äëÿ ïåðåâåçåííÿ íàôòè і íàôòîïðîäóêòіâ, ñêðàïëåíîãî ïðèðîäíîãî ãàçó 
і ïðîäóêöії õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі.

Òðóáîïðîâіäíèé òðàíñïîðò íèíі òàêîæ âіäîìèé êîæíîìó ç âàñ. 
Ïðèãàäàéòå çâè÷àéíèé âîäîïðîâіä. Îäíàê îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ öüîãî 
âèäó òðàíñïîðòó – öå òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó, ðіäêîãî ïàëèâà, õіìі÷íèõ 
ïðîäóêòіâ. Òðóáîïðîâіäíèé òðàíñïîðò є íàéáіëüø åêîíîìі÷íèì é åôåê-
òèâíèì âèäîì òà íå çàëåæèòü âіä ïîãîäíèõ óìîâ.

Âіäîêðåìëþþòü òàêîæ åëåêòðîííèé òðàíñïîðò, ïðåäñòàâëåíèé 
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ëіíіÿìè åëåêòðîïåðåäà÷ (ËÅÏ), çà äîïîìîãîþ ÿêèõ åëåêòðîåíåðãіþ 
òðàíñïîðòóþòü âіä âèðîáíèêà äî ñïîæèâà÷à. Ùîá ïіäâèùèòè íàäіé-
íіñòü і áåçïåêó ñèñòåì åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, íà äåÿêèõ äіëÿíêàõ çàìіñòü 
ËÅÏ ïіä çåìëåþ ïðîêëàäàþòü ñïåöіàëüíèé âèñîêîâîëüòíèé êàáåëü.

Â óìîâàõ íàóêîâî-òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó çðîñëà ïðîïóñêíà çäàòíіñòü 
òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ, ç’ÿâèëèñÿ íîâі òðàíñïîðòíі çàñîáè, çáіëüøèëàñÿ 
їõ ìіñòêіñòü і øâèäêіñòü ïåðåñóâàííÿ. Îäíèì ç íàïðÿìêіâ òåõíі÷íîãî 
ïðîãðåñó íà òðàíñïîðòі є ïåðåâåçåííÿ âàíòàæіâ çà äîïîìîãîþ êîíòåé-
íåðіâ, òîáòî ñïåöіàëüíèõ єìíîñòåé ïåâíèõ ðîçìіðіâ. 

СВІТОВІ ЛІДЕРИ

Наприкінці літа 2019 р. завершив свій перший рейс найбільший контейне-
ровоз у світі – MSC Gülsün. Судно зробило перехід з північного Китаю до 
північної Німеччини. Довжина морського гіганта становить 400 метрів; 
ширина – 60 метрів. Розмір палуби судна – це чотири футбольних поля, 
складених разом. MSC Gülsün може перевозити кількість вантажу, для 
перевезення якого знадобилося б 1358 літаків Boeing 747 або 14 000 ван-
тажівок.

Çàãàëîì ó ñôåðі òðàíñïîðòó î÷іêóþòüñÿ äóæå ñåðîçíі òåõíîëîãі÷íі 
íîâàöії. Çðîñòàííÿ øâèäêîñòі, åêîíîìі÷íîñòі òà åêîëîãі÷íîñòі òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîáіâ є îñíîâíîþ òåíäåíöієþ íà âñіõ âèäàõ òðàíñïîðòó. 
Áàãàòî êðàїí ñâіòó ïëàíóþòü äî 2030 ðîêó çàìіíèòè áіëüøó ÷àñòèíó 
ëåãêîâèõ àâòîìîáіëіâ ç äâèãóíàìè âíóòðіøíüîãî çãîðÿííÿ íà åêîëîãі÷-
íî ÷èñòі åëåêòðîìîáіëі. 

  Транспортна система. Îêðåìі âèäè òðàíñïîðòó ôóíêöіîíóþòü íå 
іçîëüîâàíî, âîíè є ñêëàäîâèìè єäèíîї òðàíñïîðòíîї ñèñòåìè. Òðàí-
ñïîðòíà ñèñòåìà – òåðèòîðіàëüíå ïîєäíàííÿ âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ âèäіâ 
òðàíñïîðòó, ÿêі, ñïіëüíî âçàєìîäіþ÷è, íàéïîâíіøå çàäîâîëüíÿþòü ïî-
òðåáè ãîñïîäàðñòâà òà íàñåëåííÿ â ïåðåâåçåííÿõ âàíòàæіâ òà ïàñàæèðіâ 
і ïàñàæèðîê. 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 ìàãі-
ñòðàëі – øèðîêі äîðîãè, ïðèçíà÷åíі äëÿ øâèäêіñíîãî ðóõó âåëèêîї 
êіëüêîñòі òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ. Çàçâè÷àé òðàíñïîðòíі ìàãіñòðàëі – öå 
äîðîãè äåðæàâíîãî àáî ìіæíàðîäíîãî çíà÷åííÿ.

Ìàãіñòðàëüíі øëÿõè ñïîëó÷åííÿ ðіçíèõ âèäіâ òðàíñïîðòó íåðіäêî 
ïåðåòèíàþòüñÿ, âíàñëіäîê ÷îãî âèíèêàþòü òðàíñïîðòíі âóçëè. Òðàí-
ñïîðòíèé âóçîë – öå êîìïëåêñ òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ó ïóíêòі, äå ñõî-
äÿòüñÿ, ïåðåòèíàþòüñÿ àáî ðîçãàëóæóþòüñÿ íå ìåíø ÿê òðè ëіíії îäíî-
ãî àáî äâîõ âèäіâ òðàíñïîðòó, ÿêі ó âçàєìîäії îáñëóãîâóþòü ïåðåâåçåííÿ 
âàíòàæіâ òà ïàñàæèðіâ і ïàñàæèðîê. Çàëåæíî âіä âèäіâ òðàíñïîðòó, ùî 
ñòèêóþòüñÿ, ðîçðіçíÿþòü âóçëè çàëіçíè÷íî-àâòîäîðîæíі, âîäíî-àâòî-
äîðîæíі àáî çàëіçíè÷íî-âîäíî-àâòîäîðîæíі òîùî. Ó êîæíîìó іç öèõ 
âóçëіâ ìîæå áóòè ùå é ïîâіòðÿíèé òà òðóáîïðîâіäíèé òðàíñïîðò.

  Пасажирообіг і вантажообіг. Ðîáîòó òðàíñïîðòó îöіíþþòü, çî-
êðåìà, çà îáñÿãàìè ïåðåâåçåíü – êіëüêіñòþ ïàñàæèðіâ/ïàñàæèðîê òà 
îáñÿãàìè âàíòàæіâ, ïåðåâåçåíèõ ïåâíèì éîãî âèäîì. Ïðîòå îáñÿãè ïå-

Наприкінці літа 2019 р. завершив свій перший рейс найбільший контейне-
ровоз у світі – MSC Gülsün. Судно зробило перехід з північного Китаю до 
північної Німеччини. Довжина морського гіганта становить 400 метрів; 
ширина – 60 метрів. Розмір палуби судна – це чотири футбольних поля, 
складених разом. MSC Gülsün може перевозити кількість вантажу, для 
перевезення якого знадобилося б 1358 літаків Boeing 747 або 14 000 ван-
тажівок.
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 4 ðåâåçåíü íå є âè÷åðïíèìè ïîêàçíèêàìè ðîáîòè òðàíñïîðòó. Àäæå çà-

ëèøàþòüñÿ íåâіäîìèìè àíі âіäñòàíü, íà ÿêó çäіéñíþâàëè ïåðåâåçåííÿ, 
àíі ñòóïіíü çàâàíòàæåíîñòі òðàíñïîðòíîãî çàñîáó òîùî. Ç îãëÿäó íà öå 
îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè ðîáîòè òðàíñïîðòó, ùî âіäîáðàæàþòü éîãî 
åêîíîìі÷íó åôåêòèâíіñòü, є ïàñàæèðîîáіã і âàíòàæîîáіã. 

Ïàñàæèðîîáіã – öå êіëüêіñòü ïàñàæèðіâ/ïàñàæèðîê, ïåðåâåçåíèõ 
íà ïåâíó âіäñòàíü çà ïåâíèé ÷àñ. Öåé ïîêàçíèê âèìіðþєòüñÿ ó ïàñàæèðî-
êіëîìåò ðàõ (ïàñ. êì), íà ìîðñüêîìó òðàíñïîðòі – ó ïàñàæèðî-ìèëÿõ.

ПАСАЖИРООБІГ = кількість пасажирів × відстань перевезень (пас. км)

Âàíòàæîîáіã – öå êіëüêіñòü âàíòàæó, ïåðåâåçåíîãî íà ïåâíó âіä-
ñòàíü çà ïåâíèé ÷àñ. Äëÿ éîãî âèçíà÷åííÿ âèêîðèñòîâóєòüñÿ òàêèé ïî-
êàçíèê ÿê òîííî-êіëîìåòð (òêì), íà ìîðñüêîìó òðàíñïîðòі – òîííî-ìèëі.

ВАНТАЖООБІГ = обсяг вантажів × відстань перевезень (т км)

Г О Л О В Н Е
  Розрізняють наземний, водний і повітряний види транспорту.
  Основними показниками економічної ефективності роботи транспорту є паса-

жирообіг та вантажообіг.
  Пасажирообіг – це кількість пасажирів, перевезених на певну відстань за пев-

ний час, вимірюється у пасажиро-кілометрах (пас. км).
  Вантажообіг – це кількість вантажу, перевезеного на певну відстань за певний 

час, вимірюється в тонно-кілометрах (ткм).

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Назвіть сучасні види транспорту.
2. Схарактеризуйте 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 ефек-

тивності роботи транспорту.

§ 38. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÓÊÐÀЇÍÈ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Що є пасажирообігом і вантажообігом?
 Який найпоширеніший нині вид транспорту?

  Транспортна система України. Ïîòåíöіàë ðîçâèòêó òðàíñïîðò-
íîї ñèñòåìè â Óêðàїíі є íàäçâè÷àéíî âèñîêèì. Öå îáóìîâëåíî çíà÷íîþ 
òåðèòîðієþ êðàїíè, âåëèêîþ ÷èñåëüíіñòþ її íàñåëåííÿ, çíà÷íîþ êіëü-
êіñòþ âåëèêèõ ìіñò, à òàêîæ âèãіäíèì ãåîãðàôі÷íèì ðîçòàøóâàííÿì 
Óêðàїíè íà ïåðåõðåñòі òðàíçèòíèõ øëÿõіâ ìіæ Ñõîäîì òà Çàõîäîì. 
Íåâèïàäêîâî, ÷îòèðè ç äåñÿòè ìіæíàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ êîðèäîðіâ 
ïðîõîäÿòü ïî òåðèòîðії Óêðàїíè. Òàê íàçèâàþòü øëÿõè ñïîëó÷åííÿ, 
ùî çàáåçïå÷óþòü çíà÷íі ïåðåâåçåííÿ âàíòàæіâ òà ïàñàæèðіâ і ïàñàæè-

§ 38. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÓÊÐÀЇÍÈ

!!
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ðîê íà íàïðÿìêàõ їõíüîї íàéáіëüøîї êîíöåíòðàöії (äèâ. Äîäàòîê 23 çà 
QR-êîäîì). 

Â Óêðàїíі ðîçâèíåíі âñі âèäè òðàíñïîðòó. Єäèíó 
òðàíñïîðòíó ñèñòåìó êðàїíè ïðåäñòàâëÿþòü çàëіçíè÷-
íèé, ìîðñüêèé, ðі÷êîâèé, àâòîìîáіëüíèé і àâіàöіéíèé 
òðàíñïîðò, à òàêîæ ìіñüêèé åëåêòðîòðàíñïîðò, çîêðåìà 
ìåòðîïîëіòåí, òðóáîïðîâіäíèé òðàíñïîðò і øëÿõè ñïî-
ëó÷åííÿ çàãàëüíîãî êîðèñòó âàííÿ.

Íà ñüîãîäíі òðàíñïîðòíà ãàëóçü Óêðàїíè ó öіëîìó çà-
äîâîëüíÿє ëèøå îñíîâíі ïîòðåáè íàñåëåííÿ òà åêîíîìіêè â ïåðåâåçåí-
íÿõ çà îáñÿãîì, àëå íå çà ÿêіñòþ. Çàãàëüíîþ ïðîáëåìîþ òðàíñïîðòó 
Óêðàїíè є íåçàäîâіëüíèé òåõíі÷íèé ñòàí äîðіã і òðàíñïîðòíîї іíôðà-
ñòðóêòóðè. Äëÿ êîìïëåêñíîãî âèðіøåííÿ íàÿâíèõ ïðîáëåì â ãàëóçі 
òðàíñïîðòó áóëà ðîçðîáëåíà «Íàöіîíàëüíà òðàíñïîðòíà ñòðàòåãіÿ 
«Drive Ukraine 2030», ÿêà íà ñüîãîäíі є îñíîâíèì ïðîãðàìíèì äîêó-
ìåíòîì, ùî âèçíà÷àє ðîçâèòîê òðàíñïîðòíîї ãàëóçі íà íàéáëèæ÷і ðîêè.

Îñòàííіìè ðîêàìè â Óêðàїíі ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïîìіòíå çíèæåííÿ ïî-
ïèòó íà áóäü-ÿêі òðàíñïîðòíі ïåðåâåçåííÿ, ùî çóìîâëåíî îáìåæåííÿìè 
ùîäî ïåðåñóâàííÿ ó çâ’ÿçêó іç ïàíäåìієþ COVID-19.

  Залізничний транспорт України. Çàëіçíè÷íèé òðàíñïîðò äîíå-
äàâíà áóâ îñíîâíèì âèäîì òðàíñïîðòó Óêðàїíè, îñêіëüêè çàáåçïå÷óâàâ 
áіëüøіñòü âàíòàæíèõ і ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü, çäіéñíþâàíèõ óñіìà 
âèäàìè òðàíñïîðòó. Îäíàê íèíі çàëіçíèöі çáåðåãëè ëіäåðñòâî òіëüêè çà 
âàíòàæîîáіãîì (òàáë. 7).

Òàáëèöÿ 7
Ïàñàæèðñüêі і âàíòàæíі ïåðåâåçåííÿ, 2020 ð.*

Транспорт Пасажиро-
обіг, млрд 

пас. км

Перевезено 
пасажирів, 

млн

Вантажо-
обіг, млрд т 

км

Перевезено 
вантажів, 

млн т
Залізничний 10,7 68,3 175,6 305,5
Автомобільний 19,0 1084 65,2 1232
Морський 0,0007 0,05 1,5 1,8
Річковий 0,003 0,2 1,4 3,8
Авіаційний 10,1 4,8 0,3 0,09
Трубопровідний – – 69,3 97,5
Трамвайний 2,5 423 – –
Тролейбусний 3,4 579 –
Метрополітенівський 3,1 411 – –
Загалом 49 2570 313,3 1641

Ìåðåæà çàëіçíèöü Óêðàїíè ïåðåâèùóє 22 òèñ. êì. Äî íàéâàæëè-
âіøèõ çàëіçíè÷íèõ ìàãіñòðàëåé Óêðàїíè íàëåæàòü, çîêðåìà: Êèїâ–
Ôàñòіâ–Êîçÿòèí–Çäîëáóíіâ–Ëüâіâ–×îï; Êèїâ–Ïîëòàâà–Õàðêіâ òà іí.

* Áåç óðàõóâàííÿ òèì÷àñîâî îêóïîâàíîї òåðèòîðії ÀÐ Êðèì, ì. Ñåâàñòî-
ïîëÿ òà òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîðіé ó Äîíåöüêіé òà Ëóãàíñüêіé îáëàñòÿõ.
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 4 Âàæëèâіñòü çàëіçíè÷íîãî òðàíñïîðòó â ñèñòåìі òðàíñïîðòíèõ êî-

ìóíіêàöіé Óêðàїíè ïîñèëþєòüñÿ ùå é òèì, ùî ÷åðåç òåðèòîðіþ äåðæà-
âè ïðîëÿãàþòü òðè çàëіçíè÷íèõ çàãàëüíîєâðîïåéñüêèõ òðàíñïîðòíèõ 
êîðèäîðè â íàïðÿìêàõ Ñõіä–Çàõіä і Áàëòèêà–×îðíå ìîðå. Êðіì òîãî, 
÷åðåç óêðàїíñüêі ïîðòè Іçìàїë і Ðåíі çäіéñíþєòüñÿ âçàєìîäіÿ ç ùå îä-
íèì çàãàëüíîєâðîïåéñüêèì êîðèäîðîì, ÿêèé ïðîõîäèòü ðі÷êîþ Äóíàé. 
Ðîçâèâàþòüñÿ ïåðåâåçåííÿ é ïî ìіæíàðîäíîìó òðàíñïîðòíîìó êîðè-
äîðó Єâðîïà–Êàâêàç–Àçіÿ.

Äî ñêëàäó Óêðçàëіçíèöі âõîäÿòü Äîíåöüêà, Ëüâіâñüêà, Îäåñüêà, 
Ïіâäåííà, Ïіâäåííî-Çàõіäíà òà Ïðèäíіïðîâñüêà çàëіçíèöі. Óêðàїíñüêі 
çàëіçíèöі áåçïîñåðåäíüî ìåæóþòü і âçàєìîäіþòü іç çàëіçíèöÿìè ñóñіä-
íіõ äåðæàâ é çàáåçïå÷óþòü ðîáîòó äåñÿòêàì ìіæíàðîäíèõ çàëіçíè÷íèõ 
ïåðåõîäіâ, à òàêîæ îáñëóãîâóþòü óêðàїíñüêі ìîðñüêі ïîðòè ×îðíîìîð-
ñüêî-Àçîâñüêîãî áàñåéíó. 

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Найперша залізниця (завдовжки майже 100 км) у межах сучасної території 
України була побудована в 1861 р. і зʼєднувала Львів з нині польським 
містом Перемишль. Так, за часів, коли західноукраїнські землі входили до 
складу австрійської монархії, розпочалась історія Львівської залізниці.
У 1865 р. спорудили залізницю від Одеси до Балти. Вона мала довжину 
213 км. А у 1870 р. відкрився рух на залізниці Київ–Балта. Тим самим було 
покладено початок існуванню Південно-Західної залізниці.

Çàëіçíè÷íі êîëії ðіçíèõ íàïðÿìêіâ íåðіäêî ìîæóòü ïåðåòèíàòèñÿ, 
óòâîðþþ÷і çàëіçíè÷íі âóçëè. Íàéáіëüøèìè ñåðåä òàêèõ âóçëіâ, ç ðîç-
âèíóòèì ñòàíöіéíèì і ñêëàäñüêèì ãîñïîäàðñòâîì, çàçâè÷àé ñòàþòü âå-
ëèêі ìіñòà, ÿê îò Êèїâ і Õàðêіâ, Ëüâіâ і Äíіïðî, Çàïîðіææÿ, Îäåñà. 
Ðàçîì ç òèì, óíàñëіäîê ïåðåòèíàííÿ çàëіçíè÷íèõ ìàãіñòðàëåé, íåðіäêî 
íàáóâàþòü âàãîìîãî çíà÷åííÿ і ïîðіâíÿíî íåâåëèêі íàñåëåíі ïóíêòè – 
×îï, Çíàì’ÿíêà, Ëîçîâà, Áàõìà÷, Æìåðèíêà òîùî.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 

За прикладом розвинутих держав світу, де залізничні перевезення із 
швидкістю 350 км/год стають реальністю, урядом України прийнято рі-
шення щодо спорудження високошвидкісної залізниці. Найближчими 
роками заплановано побудувати 2 тис. км високошвидкісних залізниць, 
якими потяги мають рухатися зі швидкістю більш як 250 км/год. Проте 
чимало фахівців критично ставляться до цього проєкту через його висо-
ку вартість. Адже лише 1 км такої дороги вартуватиме 6,5 млн дол. США, 
а один потяг – 18 млн дол. США. Загалом же увесь проєкт обійдеться 
в 6,5 млрд дол. США. За ці кошти можна було б придбати 500 електри-
чок, 6 тис. купейних вагонів та відремонтувати 25 тис. км залізниць.

  Автомобільний транспорт. Çà ðåçóëüòàòàìè 2020 ð. öå îñíîâíèé 
âèä òðàíñïîðòó Óêðàїíè. Ñàìå âіí çàáåçïå÷óє íàéáіëüøі îáñÿãè ïåðå-
âåçåíèõ ïàñàæèðіâ і ïàñàæèðîê òà âàíòàæó, âèïåðåäæàþ÷è âñі іíøі 
âèäè òðàíñïîðòó (òàáë. 7).

Ïåðåâàãó àâòîòðàíñïîðòíèì çàñîáàì ïåðåâåçåííÿ íåðіäêî âіääàþòü 
ïåðåâàãó і âàíòàæîâëàñíèêè. Âàíòàæíі àâòîìîáіëі íèíі ïåðåâîçÿòü 

Найперша залізниця (завдовжки майже 100 км) у межах сучасної території 
України була побудована в 1861 р. і зʼєднувала Львів з нині польським 
містом Перемишль. Так, за часів, коли західноукраїнські землі входили до 
складу австрійської монархії, розпочалась історія Львівської залізниці.
У 1865 р. спорудили залізницю від Одеси до Балти. Вона мала довжину 
213 км. А у 1870 р. відкрився рух на залізниці Київ–Балта. Тим самим було 
покладено початок існуванню Південно-Західної залізниці.

За прикладом розвинутих держав світу, де залізничні перевезення із 
швидкістю 350 км/год стають реальністю, урядом України прийнято рі-
шення щодо спорудження високошвидкісної залізниці. Найближчими 
роками заплановано побудувати 2 тис. км високошвидкісних залізниць, 
якими потяги мають рухатися зі швидкістю більш як 250 км/год. Проте 
чимало фахівців критично ставляться до цього проєкту через його висо-
ку вартість. Адже лише 1 км такої дороги вартуватиме 6,5 млн дол. США, 
а один потяг – 18 млн дол. США. Загалом же увесь проєкт обійдеться 
в 6,5 млрд дол. США. За ці кошти можна було б придбати 500 електри-
чок, 6 тис. купейних вагонів та відремонтувати 25 тис. км залізниць.
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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) àâòî-
ïîїçäè (âàíòàæíèê-òÿãà÷ і ïðè÷åï àáî íàïіâïðè÷åï) óñïіøíî êîíêóðó-
þòü іç çàëіçíèöÿìè ïðè ïåðåâåçåííі öіííèõ âàíòàæіâ, äëÿ ÿêèõ íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâîþ є øâèäêіñòü äîñòàâêè, íàïðèêëàä, ïðîäóêòіâ, ÿêі 
øâèäêî ïñóþòüñÿ. ßê íàñëіäîê, çà âàíòàæîîáіãîì àâòîìîáіëüíèé òðàí-
ñïîðò ïîñіäàє äðóãå ìіñöå (òàáë. 7).

Äëÿ óñïіøíîї ðîáîòè àâòîòðàíñïîðòó âêðàé íåîáõіäíі äîðîãè, ÿêі є 
âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ òðàíñïîðòíîї ñèñòåìè äåðæàâè. Çàãàëüíà ïðî-
òÿæíіñòü ìåðåæ àâòîìîáіëüíèõ äîðіã çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ Óêðàї-
íè ñòàíîâèòü ìàéæå 170 òèñ. êì (òàáë. 8). Âîíè ïîäіëÿþòüñÿ íà äîðîãè 
äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ і äîðîãè ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ.

Äîðîãè äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ ó ñâîþ ÷åðãó ïîäіëÿþòüñÿ íà ìіæíà-
ðîäíі, íàöіîíàëüíі, ðåãіîíàëüíі òà òåðèòîðіàëüíі äîðîãè. Îñîáëèâå ìіñ-
öå ïîñіäàþòü ìіæíàðîäíі òà íàöіîíàëüíі äîðîãè. Ìіæíàðîäíі äîðîãè 
(ïîçíà÷àþòüñÿ ëіòåðîþ «Ì») çàçâè÷àé ñóìіùàþòüñÿ ç ìіæíàðîäíèìè 
òðàíñïîðòíèìè êîðèäîðàìè òà/àáî âõîäÿòü äî Єâðîïåéñüêîї ìåðåæі 
àâòîìîáіëüíèõ äîðіã.

Òàáëèöÿ 8
Àâòîìîáіëüíі äîðîãè Óêðàїíè 

çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ

Категорія 
автодороги

Кількість 
доріг

Індекс Загальна 
протяжність, км

Міжнародні 29 М 9311
Національні 33 Н 7175
Регіональні 83 Р 8493

Територіальні понад 460 Т 46640

Çàãàëîì ÷åðåç Óêðàїíó ïðîõîäèòü 19 єâðîïåéñüêèõ àâòîøëÿõіâ (ïî-
çíà÷àþòüñÿ ëіòåðîþ «Å»). Íàéáіëüøèé ç íèõ – Єâðîïåéñüêèé ìàðøðóò 
E40 çàâäîâæêè 8500 êì. Âіí ïðîëÿãàє ÷åðåç òåðèòîðії 10 êðàїí âіä 
Áåëüãії і Ôðàíöії íà çàõîäі äî Òóðêìåíіñòàíó і Êèðãèçñòàíó íà ñõîäі. 
Â Óêðàїíі ìàðøðóò E40 ïðîõîäèòü ÷åðåç Ëüâіâ – Ðіâíå – Æèòîìèð – 
Êèїâ – Õàðêіâ – Ïîëòàâó – Ëóãàíñüê. Äîâæèíà öüîãî øëÿõó ïî òåðè-
òîðії Óêðàїíè – 1452 êì.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

За переліком автомобільних доріг загального користу-
вання держав ного значення визначте, дороги якої кате-
горії проходять через ваш населений пункт або непо-
далік від вашого місця проживання. 

Íàöіîíàëüíі äîðîãè (ïîçíà÷àþòüñÿ ëіòåðîþ «Í») ñó-
ìіùåíі ç íàöіîíàëüíèìè òðàíñïîðòíèìè êîðèäîðàìè і 
ç’єäíóþòü Êèїâ, àäìіíіñòðàòèâíі öåíòðè îáëàñòåé òà âå-
ëèêі ïðîìèñëîâі і êóëüòóðíі öåíòðè ç ìіæíàðîäíèìè 
àâòîìîáіëüíèìè äîðîãàìè (äèâ. Äîäàòîê 24 çà QR-
êîäîì).

За переліком автомобільних доріг загального користу-
вання держав ного значення визначте, дороги якої кате-
горії проходять через ваш населений пункт або непо-
далік від вашого місця проживання. 
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 4 Àâòîìîáіëüíі äîðîãè Óêðàїíè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çäåáіëüøîãî 

íå âіäïîâіäàþòü ñó÷àñíèì âèìîãàì ÿêîñòі ÿê çà ìіöíіñòþ, òàê і çà ðіâ-
íіñòþ. Ñàìå òîìó â áåðåçíі 2020 ð. áóëî ðîçïî÷àòî Ïðîãðàìó «Âåëèêå 
áóäіâíèöòâî», ÿêå ïåðåäáà÷àє ìàñøòàáíå áóäіâíèöòâà îá’єêòіâ äîðîæ-
íüîї іíôðàñòðóêòóðè, à òàêîæ її âіäíîâëåííÿ òà êàïіòàëüíèé ðåìîíò.

  Водний транспорт. Âîäíèé òðàíñïîðò ïîäіëÿєòüñÿ íà ìîðñüêèé і 
ðі÷êîâèé. Óêðàїíà ìàє ñïðèÿòëèâі ïåðåäóìîâè äëÿ їõíüîãî ðîçâèòêó. 
Àäæå íà ïіâäíі її òåðèòîðіþ îìèâàþòü âîäè ×îðíîãî òà Àçîâñüêîãî 
ìîðіâ, ÿêі ìàéæå íå çàìåðçàþòü і ç’єäíóþòüñÿ ÷åðåç ñèñòåìó ïðîòîê ç 
Ñåðåäçåìíèì ìîðåì, à äàëі ç Àòëàíòè÷íèì îêåàíîì. Íàÿâíіñòü ñóäíî-
ïëàâíèõ ðі÷îê і ñòâîðåííÿ ãіäðîòåõíі÷íèõ ñïîðóäæåíü ïðèçâåëî äî 
òîãî, ùî ñó÷àñíà Óêðàїíà îïèíèëàñÿ íà ïåðåõðåñòі âîäíèõ øëÿõіâ Äó-
íàé, Äíіïðî і ñèñòåìè Äîí–Âîëãà. 

Óòіì, íà ñüîãîäíі, âîäíèì òðàíñïîðòîì â Óêðàїíі êîðèñòóþòüñÿ ìåí-
øå íіæ áóäü-ÿêèì іíøèì. Ïðî íèçüêó åôåêòèâíіñòü ðîáîòè ñâіä÷èòü 
ïàñàæèðîîáіã, çà ÿêèì âіí ïîñіäàє îñòàííє ìіñöå ñåðåä іíøèõ âèäі â 
òðàíñïîðòó. Äåùî áіëüøà ðîëü âîäíèêіâ ó ïåðåâåçåííÿõ âàíòàæіâ. Çà 
âàíòàæîîáіãîì âîäíèé òðàíñïîðò âèïåðåäæàє òіëüêè àâіàöіéíèé, çàëè-
øàþ÷èñü äàëåêî ïîçàäó іíøèõ ñó÷àñíèõ âèäіâ òðàíñïîðòó (òàáë. 7).

Ñó÷àñíå çíà÷åííÿ ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó âèçíà÷àєòüñÿ 
ïåðåäóñіì éîãî ó÷àñòþ â ìіæíàðîäíèõ ïåðåâåçåííÿõ. Àäæå 
ñàìå ìîðåì íàéäåøåâøå ïåðåâîçèòè âàíòàæі (õî÷à é øâèä-
êіñòü öèõ ïåðåâåçåíü íåâèñîêà – 25–35 êì/ãîä). Óêðàїíà 
ìàє 13 ìîðñüêèõ ïîðòіâ (äèâ. Äîäàòîê 25 çà QR-êîäîì). 

Ðі÷êîâèé òðàíñïîðò â Óêðàїíі ïîâ’ÿçàíèé ïåðåäóñіì 
ç ãîëîâíîþ âîäíîþ ìàãіñòðàëëþ – ð. Äíіïðî, ùî є ñóä-
íîïëàâíèì ïî âñіé éîãî äîâæèíі â ìåæàõ Óêðàїíè. Ìіæíàðîäíі ïåðå-
âåçåííÿ çäіéñíþþòüñÿ íàñàìïåðåä ïî ð. Äóíàé, çàâäÿêè ÿêіé Óêðàїíà 
ìàє âîäíі çâ’ÿçêè ç áàãàòüìà єâðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè. Äî ñóäíîïëàâ-
íèõ íàëåæàòü òàêîæ é іíøі ðі÷êè. Çàãàëüíà äîâæèíà ñóäíîïëàâíèõ 
âîäíèõ øëÿõіâ â Óêðàїíі ñêëàäàє 4,8 òèñ. êì. Äëÿ îðãàíіçàöії ðîáîòè 
òðàíñïîðòó êðàїíè ñïîðóäæåíî 11 ðі÷êîâèõ ïîðòіâ. 

  Авіаційний транспорт. Íàðàçі â Óêðàїíі ïàñàæèðñüêі òà âàíòàæíі 
ïåðåâåçåííÿ çäіéñíþþòü 26 âіò÷èçíÿíі àâіàêîìïàíіé. Óïðîäîâæ 2020 ð. 
âîíè âèêîíàëè ïîíàä 45 òèñ. êîìåðöіéíèõ ðåéñіâ, ïіä ÷àñ ÿêèõ çàãàëîì 
áóëî ïåðåâåçåíî áëèçüêî 4,8 ìëí ïàñàæèðіâ і ïàñàæèðîê. 

Ïàñàæèðñüêі ïåðåâåçåííÿ âïðîäîâæ ðîêó çäіéñíþâàëè 14 âіò÷èçíÿ-
íèõ àâіàïåðåâіçíèêіâ. Íàéáіëüøі îáñÿãè âèêîíàíî àâіàêîìïàíіÿìè 
«Ìіæíàðîäíі àâіàëіíії Óêðàїíè», «Ñêàéàï», «Àçóð Åéð Óêðàїíà» òà 
«Ðîçà âіòðіâ», íà äîëþ ÿêèõ ïðèïàäàє ìàéæå 98 % çàãàëüíèõ îáñÿãіâ 
ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü óêðàїíñüêèõ àâіàêîìïàíіé. Ðåãóëÿðíі ïîëüî-
òè ìіæ Óêðàїíîþ òà êðàїíàìè ñâіòó çäіéñíþâàëè 8 âіò÷èçíÿíèõ àâіà-
êîìïàíіé äî 48 êðàїí ñâіòó òà 31 іíîçåìíà іç 34 êðàїí ñâіòó.

Àâіàðåéñè â íàøіé êðàїíі îáñëóãîâóþòü 20 àåðîïîðòіâ 
(äèâ. Äîäàòîê 26 çà QR-êîäîì). Íà ñüîãîäíі 97 % óñіõ 
ïàñàæèðîïîòîêіâ òà ìàéæå 99 % âàíòàæîïîòîêіâ ñêîíöåí-
òðîâàíî â 6 îñíîâíèõ àåðîïîðòàõ (Êèїâ (Áîðèñïіëü), Ëüâіâ, 
Êèїâ (Æóëÿíè), Îäåñà, Õàðêіâ òà Çàïîðіææÿ). 

Îñòàííіì ÷àñîì óñêëàäíåííÿ åïіäåìі÷íîї ñèòóàöії íà 
òåðèòîðії Óêðàїíè òà ó ñâіòі ïðèçâåëî äî çíà÷íîãî ñïàäó 
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ïîïèòó і íà àâіàïåðåâåçåí íÿ. Ó çâ’ÿçêó іç âïðîâàäæåííÿì Óðÿäîì Óêðàїíè 
îáìåæóâàëüíèõ çàõîäіâ ó ðàìêàõ áîðîòüáè ç ðîçïîâñþäæåííÿì COVID-19 
áóëî òèì÷àñîâî ìàéæå ïðèçóïèíåíî ÿê ìіæíàðîäíå (ç 17 áåðåçíÿ äî 
15 ÷åðâíÿ 2020 ð.), òàê і âíóòðіøíє (ç 24 áåðåçíÿ äî 5 ÷åðâíÿ 2020 ð.) 
ïàñàæèðñüêå àâіàñïîëó÷åííÿ. Êðіì öüîãî, òèì÷àñîâі îáìåæåííÿ íà ïåðå-
òèí êîðäîíó Óêðàїíè äëÿ іíîçåìíèõ ãðîìàäÿí ââîäèëèñÿ ïîâòîðíî, ùî 
ðàçîì іç ïðîäîâæåííÿì äії îáìåæåíü íà â’їçä óêðàїíñüêèõ ãðîìàäÿí äî 
íèçêè êðàїí ñâіòó çíà÷íîþ ìіðîþ ñòðèìóâàëî ïîïèò íà àâіàïåðåâåçåííÿ. 

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними Додатку 27 за QR-кодом визначте, які зміни 
відбулись у пасажирських та вантажних перевезеннях 
упродовж останніх років.

Г О Л О В Н Е
  Недоліком транспорту України  є незадовільний технічний стан доріг і тран-

спортної інфраструктури. 
  Автомобільний та залізничний транспорт – основні види транспорту України.
  Україна має сприятливі передумови для розвитку водного транспорту.
  В Україні є зниження попиту на транспортні перевезення, що зумовлено усклад-

ненням епідемічної ситуації на території України та у світі.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Визначте види транспорту, що здійснюють в Україні основні перевезення паса-

жирів 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, на вашу думку, доцільно розвивати в Україні? Відповідь 

обґрунтуйте.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Міські види транспорту свого обласного центру.
Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіться за 
QR-кодом.

§ 39. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÑÂІÒÓ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Які є переваги та недоліки різних видів транспорту?
 Який вид транспорту в Україні є провідним?

  Світова транспортна система. Óñі øëÿõè ñïîëó÷åííÿ, òðàíñïîðò-
íі ïіäïðèєìñòâà і òðàíñïîðòíі çàñîáè â ñóêóïíîñòі óòâîðþþòü ñâіòîâó 
òðàíñïîðòíó ñèñòåìó. Îñíîâíèìè êіëüêіñíèìè ïîêàçíèêàìè òðàíñïîðò-
íîї ñèñòåìè є ïðîòÿæíіñòü øëÿõіâ ñïîëó÷åííÿ, âàíòàæî- і ïàñàæèðîîáіã. 

За даними Додатку 27 за QR-кодом визначте, які зміни 
відбулись у пасажирських та вантажних перевезеннях 
упродовж останніх років.

§ 39. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÑÂІÒÓ

!!
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 4 Ñâіòîâèé òðàíñïîðò ñüîãîäíі – öå ïîíàä 67 ìëí êì ðіçíèõ øëÿõіâ 

ñïîëó÷åííÿ. Áіëüøіñòü ç íèõ – ïîíàä 65 % – ïðèïàäàє íà àâòîøëÿõè, 
íà ïîâіòðÿíі øëÿõè ñïîëó÷åííÿ – áіëüø ÿê 25 %, íà òðóáîïðîâîäè – 
5 %, à íà çàëіçíèöі і ðі÷êîâі øëÿõè âіäïîâіäíî 2 % і 1 %. Ïåðåâåçåííÿ 
âàíòàæіâ çàëіçíèöÿìè çäіéñíþþòü ïîíàä ñîòíі òèñÿ÷ ëîêîìîòèâіâ і 
ìіëüéîíè çàëіçíè÷íèõ âàãîíіâ, àâòîäîðîãàìè – ïîíàä òðèëüéîí àâòî-
ìîáіëіâ, ìîðñüêèìè òðàñàìè – äåñÿòêè òèñÿ÷ ñóäåí, à ïîâіòðÿíèìè 
òðàñàìè – ïîíàä äåñÿòêè òèñÿ÷ ðåéñîâèõ ëіòàêіâ. Äî 2050 ð. îáñÿãè 
ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü çðîñòóòü áіëüø ÿê ó 2 ðàçè, à âàíòàæíèõ – 
áіëüø íіæ ó 2,5 ðàçà. 

  Залізничний транспорт. Çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü çàëіçíè÷íèõ øëÿ-
õіâ ñïîëó÷åííÿ ó ñâіòі ïåðåâèùóє 1 ìëí êì. Ïîíàä äâà äåñÿòêè êðàїí 

çàðàç ìàþòü ïðîòÿæíіñòü çàëіçíèöü 
ïîíàä 10 òèñ. êì. Àëå îñîáëèâî âè-
ðіçíÿþòüñÿ ÑØÀ і Êèòàé, äå çàãàëüíà 
ïðîòÿæíіñòü çàëіçíèöі ïåðåâèùóє 
100 òèñ. êіëîìåòðіâ (ìàë. 101). Ïîäå-
êóäè çàëіçíèöі âèõîäÿòü çà ìåæі 
îêðåìèõ êðàїí, óòâîðþþ÷è òàê çâàíі 
òðàíñêîíòèíåíòàëüíі çàëіçíèöі. Âîíè 
ïåðåòèíàþòü êîíòèíåíò ó ðіçíèõ íà-
ïðÿìêàõ і çà їõ äîïîìîãîþ ìîæíà ïå-
ðåòèíàòè êîðäîíè áàãàòüîõ êðàїí.

Çà ïàñàæèðîîáіãîì ïåðåäóñіì âèäіëÿþòüñÿ çàëіçíèöі êðàїí ñâіòó ç 
âåëèêîþ ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ – Êèòàþ òà Іíäії. Â Єâðîïі ëіäåðîì є 
Ôðàíöіÿ. Ó âàíòàæîîáіãó òàêîæ ëіäèðóþòü çàëіçíèöі Êèòàþ (ìàë. 102, 
103).

Мал. 102. Пасажирообіг залізниць, 
млрд  пас. км

0,35
0,74

2,1

2,59

3,07

залізниці

Китай
Росія
США
Індія
Канада

Мал. 103. Вантажообіг залізниць, 
млрд т км

Íèíі ó ñâіòі ÷åðåç çðîñòàííÿ êіëüêîñòі àâòîìîáіëіâ òà óñïіøíèé ðîç-
âèòîê àâіàïåðåâåçåíü, ñïîñòåðіãàєòüñÿ çíèæåííÿ ïîïóëÿðíîñòі çàëіç-
íè÷íîãî òðàíñïîðòó. Ç ìåòîþ ïіäâèùåííÿ ïàñàæèðîïîòîêіâ çàëіçíèöі 
ïðèäіëÿþòü âåëèêó óâàãó ïіäâèùåííþ ðіâíÿ êîìôîðòó. Îäíèì ç ãîëî-
âíèõ íàïðÿìіâ ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî çàëіçíè÷íîãî òðàíñïîðòó є òàêîæ 
áóäіâíèöòâî âèñîêîøâèäêіñíèõ ìàãіñòðàëåé, íà ÿêèõ ïàñàæèðñüêі åêñ-
ïðåñè ðîçâèâàþòü øâèäêіñòü 200 êì/ãîä і áіëüøå. Íèíі âèñîêîøâèä-
êіñíі ìàãіñòðàëі ïîáóäîâàíі çäåáіëüøîãî ó єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ, à òà-
êîæ â Àçії (òàáë. 9).

США  228 218

Китай 146 300

Росія 85 600

Індія 68 000

Канада                64 000 

Мал. 101. Найдовші 
залізниці світу, км
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Òàáëèöÿ 9

Êðàїíè, äå є íàéøâèäêіñíі çàëіçíèöі

№ Країна Максимальна 
швидкість, км/год

1. Китай, Італія 400+
2. Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Іспанія 380
3. Японія, США 360
4. Франція, Росія, Саудівська Аравія 350
5. Південна Корея 330
6. Бельгія, Швейцарія, Індія, Мороко 320
7. Туреччина, Тайвань 300

Îñîáëèâå ìіñöå ó ãðóïі øâèäêіñíèõ ïàñàæèðñüêèõ ïîòÿãіâ ïîñіäàє 
ìàãëåâ. Öåé ïîòÿã (éîãî ùå іíêîëè íàçèâàþòü ìàãíіòîïëàíîì) íà ìàã-
íіòíіé ïîäóøöі ïðèâîäèòüñÿ â ðóõ òà êåðóєòüñÿ ìàãíіòíèìè ñèëàìè. 
Âіí ó ïðîöåñі ðóõó íå òîðêàєòüñÿ ïîâåðõíі ðåéêè. Ìàãëåâ çäàòíèé ðîç-
âèâàòè íàéâèùó øâèäêіñòü ç óñіõ âèäіâ ãðîìàäñüêîãî íàçåìíîãî òðàí-
ñïîðòó, çàâäÿêè ÷îìó ìîæå ñêëàñòè êîíêóðåíöіþ ïîâіòðÿíîìó ñïîëó-
÷åííþ íà âіäñòàíÿõ äî 1000 êì. Ìàêñèìàëüíà øâèäêіñòü ìàãëåâó â 
êèòàéñüêîìó ìіñòі Øàíõàé ñÿãàє 431 êì/ãîä. Êðіì Êèòàþ, ìàãëåâ óæå 
іñíóє ó Âåëèêіé Áðèòàíії, Іíäії, Ïіâäåííіé Êîðåї, ßïîíії òîùî.

  Автомобільний транспорт. Àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò ïðîâіäíèé 
ñåðåä âèäіâ ñóõîïóòíîãî òðàíñïîðòó. Âіí áіëüøå ðîçâèíåíèé òàì, äå 
ðîçãàëóæåíà ìåðåæà ÿêіñíèõ äîðіã і ÷èñëåííèé àâòîìîáіëüíèé ïàðê. 

Áіëüøà ÷àñòèíà âñіõ àâòîìîáіëіâ çîñåðåäæåíà â åêîíîìі÷íî ðîçâèíå-
íèõ êðàїíàõ. Çà êіëüêіñòþ ëåãêîâèõ àâòîìîáіëіâ ëіäåðîì є ÑØÀ – 
280 ìëí îäèíèöü. Îäíàê ç ðîçðàõóíêó êіëüêîñòі àâòîìîáіëіâ íà 
1 òèñ. æèòåëіâ âèðіçíÿþòüñÿ ïåðåäóñіì äåÿêі êàðëèêîâі єâðîïåéñüêі 
äåðæàâè (òàáë. 10). Àâòîìîáіëüíà ìåðåæà ñâіòó çíà÷íî ïåðåâåðøóє ïî 
ïðîòÿæíîñòі çàëіçíèöі – ïîíàä 64 ìëí êì (ðàçîì іç äіëÿíêàìè áåç 
òâåðäîãî ïîêðèòòÿ). Çà ïðîòÿæíіñòþ àâòîìîáіëüíèõ äîðіã ïîìіòíî âèäі-
ëÿþòüñÿ ÑØÀ, Іíäіÿ і Êèòàé (òàáë. 11).

Òàáëèöÿ 10

Ñïèñîê êðàїí çà êіëüêіñòþ 
àâòîìîáіëіâ (íà 1 òèñ. îñіá)

№ Країна Кількість автомобілів 
на 1 тис. осіб

1. Сан-Маріно 1263
2. Монако 899
3. США 795
4. Нова Зеландія 774
5. Ліхтенштейн 750

Òàáëèöÿ 11

Ïðîòÿæíіñòü àâòîìîáіëüíèõ 
äîðіã (ìëí êì)

№ Країна Протяжність 
доріг, млн км

1. США 6,85
2. Індія 5,90
3. Китай 5,01
4. Бразилія 1,75
5. Росія 1,53
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äå àâòîìîáіëÿì äîçâîëåíî ðóõ çі øâèäêіñòþ 200–250 êì/ãîä. À, íàïðè-
êëàä, ó Íіìå÷÷èíі íà îêðåìèõ äіëÿíêàõ òàêèõ äîðіã («àâòîáàíàõ») ìàê-
ñèìàëüíà øâèäêіñòü âçàãàëі íå îáìåæåíà. Çàìіñòü öüîãî є òàê çâàíà 
«ðåêîìåíäîâàíà øâèäêіñòü», ÿêà ñòàíîâèòü 130 êì/ãîä. Çà ïðîїçä íà 
àâòîìàãіñòðàëÿõ ïîäåêóäè âñòàíîâëåíî ïëàòó.

Íàòîìіñòü ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, áіëüøå ïîëîâèíè àâòîøëÿ-
õіâ íå ìàþòü òâåðäîãî ïîêðèòòÿ і âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñåçîííî. Äîðîãè ç 
òâåðäèì ïîêðèòòÿì ïîáóäîâàíі òàì çàçâè÷àé áіëÿ âåëèêèõ ìіñò.

Ïîäіáíî äî çàëіçíèöü, âåëèêå çíà÷åííÿ ó ïåðåâåçåííі ïàñàæèðіâ і 
ïàñàæèðîê òà âàíòàæіâ âіäіãðàþòü òðàíñêîíòèíåíòàëüíі øîñåéíі øëÿõè . 

  Водний транспорт. Äóæå âåëèêó ðîëü ó âîäíîìó òðàíñïîðòі âіäі-
ãðàє ìîðñüêèé òðàíñïîðò, ðîçâèòîê ÿêîãî âèçíà÷àє êіëüêіñòü ìîð-
ñüêèõ ñóäåí òà їõ âàíòàæîïіäéîìíіñòü, à òàêîæ ìåðåæà ïîðòіâ, ìîð-
ñüêèõ êàíàëіâ òîùî (äèâ. Äîäàòîê 28 çà QR-êîäîì). 

Íà ïî÷àòêó 2020 ð. ñâіòîâèé ôëîò íàðàõîâóâàâ ìàé-
æå 53 òèñ. ñóäåí іç çàãàëüíîþ âàíòàæîïіäéîìíіñòþ ïî-
íàä 2 ìëðä ò. Íàéáіëüøèé çà âàíòàæîïіäéîìíіñòþ ôëîò 
íàëåæèòü Ãðåöії. Äàëі éäóòü ßïîíіÿ, Êèòàé, Ñіíãàïóð і 
Ãîíêîíã. Ó öіëîìó öі ï’ÿòü êðàїí êîíòðîëþþòü 52 % 
òîííàæó ñâіòîâîãî ôëîòó (òàáë. 12).

Òàáëèöÿ 12

Êðàїíè ç íàéáіëüøèì ìîðñüêèì ôëîòîì 
(äàíі ÞÍÊÒÀÄ)

№
Країна роз-
ташування 
власника

Кіль-
кість 
суден

% від 
світо-
вого

1. Китай 6869 13
2. Греція 4648 9
3. Японія 3910 7
4. Сінгапур 2861 5
5. Німеччина 2504 5

№
Країна роз-
ташування 
власника

Вантажо-
підйомінсть, 

млн т/рік

% від 
світо-
вого

1. Греція 363,8 18
2. Японія 233,2 11
3. Китай 229,2 11
4. Сінгапур 137,4 7
5. Гонконг 101,0 5

Ñëіä çàçíà÷èòè, ùî ñóäíà ìîæóòü ïëàâàòè ÿê ïіä íàöіîíàëüíèì 
ïðàïîðîì, òàê і ïіä іíîçåìíèì. Ó áіëüøîñòі âèïàäêіâ öå ïîÿñíþєòüñÿ 
òèì, ùî íàäàííÿ ïîñëóã ó ÿêîñòі äåðæàâ ïðàïîðіâ ñòàëî äëÿ äåÿêèõ 
êðàїí âàæëèâèì äæåðåëîì äîõîäіâ. Öå ïåðåäóñіì õàðàêòåðíî äëÿ 
êðàїí , ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Íåâèïàäêîâî áіëüøіñòü ñóäåí ñâіòîâîãî ôëîòó  
çàðåєñòðîâàíî ñàìå òàì. Êðàїíàì, ùî є ñïðàâæíіìè âëàñíèêàìè ñóäåí, 
òàêі ïîñëóãè âèãіäíі, îñêіëüêè éäåòüñÿ ïðî òàê çâàíі äåøåâі (çðó÷íі) 
ïðàïîðè, çàâäÿêè ÿêèì ñïëà÷óþòüñÿ ìåíøі ïîäàòêè.

Çàãàëüíèé òîííàæ ñóäåí, ùî ïëàâàþòü ïіä іíîçåìíèìè ïðàïîðàìè, 
ïåðåâèùóє 70 % ñâіòîâîãî ôëîòó. Íàéáіëüøèé ôëîò çà ïðàïîðîì ðåє-
ñòðàöії ìàþòü Ïàíàìà, Ëіáåðіÿ і Ìàðøàëîâі îñòðîâè. Ñàìå ïіä ïðàïî-
ðîì Ïàíàìè õîäèòü íàéáіëüøà êіëüêіñòü ìîðñüêèõ ñóäåí – 6528. À їõíÿ 
çàãàëüíà âàíòàæîïіäéîìíіñòü ïåðåâèùóє 16 % âіä ñâіòîâîї. 

Çàãàëüíà êіëüêіñòü ìîðñüêèõ ïîðòіâ, ùî áåðóòü ó÷àñòü â ìіæíàðîä-
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íèõ ïåðåâåçåííÿõ, ïåðåâèùóє 2 òèñ. Óïðîâàäæåííÿ і ïîâñþäíå âèêî-
ðèñòàííÿ êîíòåéíåðіâ äëÿ ïåðåâåçåííÿ âàíòàæіâ ìîðñüêèì òðàíñïîð-
òîì çóìîâèëî іíòåíñèâíèé ðîçâèòîê ó ìîðñüêèõ ïîðòàõ òàê çâàíèõ 
êîíòåéíåðíèõ òåðìіíàëіâ, ùî çàáåçïå÷óþòü çâ’ÿçîê ìîðñüêèõ êîíòåé-
íåðíèõ ïåðåâåçåíü çі øëÿõàìè ñïîëó÷åííÿ âíóòðіøíüîãî òðàíñïîðòó. 
Ñåðåä íàéáіëüøèõ ïîðòіâ ñâіòó ç òàêèìè òåðìіíàëàìè áіëüøіñòü ðîç-
òàøîâàíі â Àçії. Îñîáëèâî âèðіçíÿєòüñÿ Êèòàé, ïîðòè ÿêîãî ìàþòü íàé-
áіëüøó êіëüêіñòü ïðè÷àëіâ і ÷åðåç íèõ ïðîõîäèòü áіëüøå âàíòàæіâ, íіæ 
â áóäü-ÿêіé іíøіé êðàїíі (òàáë. 13).

Òàáëèöÿ 13

Íàéáіëüøі êîíòåéíåðíі òåðìіíàëè ñâіòó òà їõ âàíòàæîîáіã 
(äàíі ÞÍÊÒÀÄ)

№ Країна роз ташування власника Кіль кість суден % від світо вого
1. Китай 6869 13
2. Греція 4648 9
3. Японія 3910 7
4. Сінгапур 2861 5
5. Німеччина 2504 5

Ãîëîâíèìè ìіæíàðîäíèìè ìîðñüêèìè êàíàëàìè çàëèøàþòüñÿ Ñó-
åöüêèé і Ïàíàìñüêèé. Ó 2016 ð. áóëî âіäêðèòî äðóãó ãіëêó Ñóåöüêîãî 
êàíàëó ïàðàëåëüíî òîìó, ùî óæå іñíóє. Öå äàє çìîãó çáіëüøèòè ïðî-
ïóñêíó çäàòíіñòü êàíàëó â ñåðåäíüîìó ç 50 ñóäåí íà äîáó äî 100 ñóäåí. 
Ó òîìó æ ðîöі íà Ïàíàìñüêîìó êàíàëі áóëî çàâåðøåíî áóäіâåëüíі ðîáî-
òè, ÿêі òàêîæ äîçâîëèëè ó äâà ðàçè çáіëüøèòè éîãî ïðîïóñêíó çäàò-
íіñòü. Íàéâàæëèâіøèìè ìîðñüêèìè ïðîòîêàìè, äå ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïіä-
âèùåíà іíòåíñèâíіñòü ðóõó ñóäåí, є Ëà-Ìàíø, Ãіáðàëòàðñüêà, Åðåñóíí, 
Ìàëàêêñüêà, Îðìóçüêà, Áîñôîð.

  Внутрішній водний транспорт. ñêëàäàє íàéáіëüøó ÷àñòêó â çà-
ãàëüíîìó âàíòàæîîáіãó Єâðîïè і Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè. Ïåðñïåêòèâè éîãî 
ðîçâèòêó ïîâ’ÿçàíі ç âèêîðèñòàííÿì ïîíàä 200 ìіæíàðîäíèõ ðі÷êîâèõ 
áàñåéíіâ. Äî íàéáіëüøèõ ñóäíîïëàâíèõ ðі÷îê ñâіòó íàëåæàòü Íіë, 
Àìàçîí êà, Ìіññіñіïі, Єíіñåé, Îá, ßíöçè, Õóàíõå, Àìóð, Ëåíà і Êîíãî 
(Äîäàòîê 28). Іíøèì ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìîì є çìіøàíі ïåðåâåçåííÿ 
«ðі÷êà–ìîðå» ç âèêîðèñòàííÿì ñïåöіàëüíèõ ñóäåí.

  Повітряний транспорт. Ó 2020 ð. ÷åðåç âïëèâ COVID-19 âіäáóëîñÿ 
ðіçêå çíèæåííÿ çàãàëüíîãî îáñÿãó ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü íà 60 %. 
Óíàñëіäîê öüîãî çàãàëüíèé îáñÿã àâіàïåðåâåçåíü ïîâåðíóâñÿ äî ðіâíÿ 
2003 ð. Çàãàëüíà êіëüêіñòü ïåðåâåçåíèõ ïàñàæèðіâ і ïàñàæèðîê ó 
2020 ð. ñòàíîâèëà ëèøå 1,8 ìëðä îñіá ïðîòè 4,5 ìëðä îñіá ó 2019 ð. Çà 
ïîïåðåäíіìè îöіíêà ìè íåãàòèâíèé âïëèâ ïàíäåìії âіä÷óâàòèìåòüñÿ é ó 
2021 ð., êîëè çà ïðîãíîçàìè êіëüêіñòü àâіàïàñàæèðіâ і àâіàïàñàæèðîê 
çàçíàâàòèìå ñêîðî÷åííÿ íà 42–47 %.

Ó 2020 ð. íàéáіëüøå àâіàïàñàæèðіâ áóëî ïåðåâåçåíî â Àçіéñüêî-Òè-
õîîêåàíñüêîìó ðåãіîíі (759 ìëí ïðîòè 1,6 ìëðä ó 2019 ð.), íàéìåíøå – 
â Àôðèöі (37,2 ìëí ïðîòè 115 ìëí ó 2019 ð.) (ìàë. 104).
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 4 Ó ðîçâèòêó àâіàöіéíîãî òðàíñïîðòó íàäçâè÷àéíî âåëèêà ðîëü íà-

ëåæèòü àåðîïîðòàì. Îñíîâíі àåðîïîðòè ñâіòó, ùî âèðіçíÿþòüñÿ çà 
êіëüêіñ òþ ïåðåâåçåíèõ ïàñàæèðіâ і ïàñàæèðîê, ðîçòàøîâàíі ïåðåäóñіì 
â Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêîìó ðåãіîíі, à òàêîæ ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі. 
Áàãàòîðі÷íèì ðåêîðäñìåíîì áóâ àåðîïîðò Àòëàíòà ó ÑØÀ. Îäíàê ïàí-
äåìіÿ COVID-19 êàðäèíàëüíî çìіíèëà ñèòóàöіþ â 2020 ð. (òàáë. 14).

390,1

759

55,2

400,8

145,1 37,2 Європа 
Азійсько-
Тихоокеанський регіон 

Латинська Америка
і Карибський басейн 

Північна Америка 
Близький Схід 

Африка 

Мал. 104. Перевезення авіапасажирів/авіапасажирок 
за регіонами світу (млн), 2020 р.

Òàáëèöÿ 14
Íàéáіëüøі çà êіëüêіñòþ ïåðåâåçåíèõ ïàñàæèðіâ/ïàñàæèðîê 

àåðîïîðòè ñâіòó, 2020 ð.

№ Аеропорт Країна Кількість 
пасажирів/пасажирок (млн)

1. Гуанчжоу Китай 43,8
2. Атланта США 42,9
3. Ченду Шуанлю Китай 40,7
4. Далас США 39,3
5. Шеньчжен Китай 37,9

Âàæëèâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ àåðîïîðòіâ є їõíÿ ïðîïóñêíà çäàòíіñòü. 
Íàéáіëüø іíòåíñèâíèé ðóõ ïàñàæèðñüêèõ ëіòàêіâ ñïîñòåðіãàєòüñÿ â 
Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі, îñîáëèâî â àåðîïîðòàõ ÑØÀ. Òàê, íàïðèêëàä, â 
àåðîïîðòó Àòëàíòà çà ðіê çäіéñíþєòüñÿ ïîíàä 548 òèñ. âèëüîòіâ, â àåðî-
ïîðòó ×èêàãî – 538 òèñ., à â Äàëàñі – ïîíàä 514 òèñ. (ìàë. 105).

Êðіì ïàñàæèðіâ і ïàñàæèðîê, àâіàòðàíñïîðò çäіéñíþє òàêîæ і âàí-
òàæíі ïåðåâåçåííÿ. Íàéáіëüøå âàíòàæіâ áóëî ïåðåâåçåíî â Àçіéñüêî-
Òèõîîêåàíñüêîìó ðåãіîíі, íàéìåíøå – â Àôðèöі.

Îñíîâíі àåðîïîðòè ñâіòó, ùî âèðіçíÿþòüñÿ çà êіëüêіñòþ ïåðåâåçå-
íèõ ïàñàæèðіâ, ðîçòàøîâàíі ïåðåäóñіì ó ÑØÀ і Êèòàї. Ëіäåðàìè çà 
âàíòàæíèìè ïåðåâåçåííÿìè ó 2020 ð. ñòàëè àìåðèêàíñüêèé òà êèòàé-
ñüêі àåðîïîðòè (òàáë. 15).
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Перевезення авіапасажирів за регіонами світу 
(млн), 2020

 р. 

402

437

514

538

548

Атланта Чикаго Даллас Денвер Фінікс

Перевезення авіапасажирів за регіонами світу 
(млн), 2020

 р. 

402

437

514

538

548

Атланта Чикаго Даллас Денвер Фінікс

Мал. 105. Аеропорти з найінтенсивнішим рухом літаків

Òàáëèöÿ 15
Íàéáіëüøі çà êіëüêіñòþ ïåðåâåçåíîãî âàíòàæó 

àåðîïîðòè ñâіòó, 2020 ð.

№ Аеропорт Країна Вага (млн тонн)
1. Мемфіс США 4,6
2. Гонконг Китай 4,5
3. Шанхай Китай 3,6
4. Анкоридж США 3,1
5. Луїсвілл США 2,9

Г О Л О В Н Е
  Усі шляхи сполучення, транспортні підприємства і транспортні засоби в сукуп-

ності утворюють світову транспортну систему.
  Основними кількісними показниками транспортної системи є протяжність шля-

хів сполучення, вантажо- і пасажирообіг.
  Географію наземного транспорту визначає мережа шляхів сполучення.
  Географію водного транспорту визначає мережа портів, морських каналів, а 

також річкові басейни.
  Географію повітряного транспорту визначає мережа аеропортів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Визначте вид транспорту, за допомогою якого здійснюється перевезення біль-

шої частини вантажів.
2. Назвіть країни, що мають найшвидкісніші залізниці.
3. Поясніть, чому основна частка пасажирських перевезень у світі здійснюються 

за допомогою автомобільного транспорту.
4. За додатковими джерелами підготуйте коротке повідомлення про перспективи 

подальшого розвитку транспорту світу.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності

Транспорт
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  знати, які існують види торгівлі;
  розуміти сутність поняття «зовнішня торгівля»;
  характеризувати показники зовнішньої торгівлі;
  розрізняти головні регіони світової торгівлі;
 пояснювати залежність обсягів торгівлі між країнами від рівня їхнього еконо-

мічного розвитку та інтеграційних процесів у світі.

§ 40. ÒÎÐÃІÂËß Â ÓÊÐÀЇÍІ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Що утворює третинний сектор господарства?
 Який вплив здійснює глобалізація на економічну діяльність населення?

  Торгівля як вид послуг. Ñåðåä ñó÷àñíèõ âèäіâ ïîñëóã îñîáëèâî 
âàæëèâå ìіñöå ïîñіäàє òîðãіâëÿ. Òîðãіâëÿ – öå äіÿëüíіñòü ç êóïіâëі-
ïðîäàæó òîâàðіâ і ïîñëóã. Ðîçðіçíÿþòü âíóòðіøíþ òà çîâíіøíþ òîð-
ãіâëþ. 

Âíóòðіøíÿ òîðãіâëÿ – öå äіÿëüíіñòü, óíàñëіäîê ÿêîї òîâàðè é ïî-
ñëóãè ðåàëіçóþòüñÿ â ìåæàõ îäíієї êðàїíè. Âíóòðіøíþ òîðãіâëþ ïî-
äіëÿþòü íà ãóðòîâó і ðîçäðіáíó. Ãóðòîâà òîðãіâëÿ – öå äіÿëüíіñòü ç 
ïðèäáàííÿ òîâàðіâ 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 їõíüîãî îñîáèñòîãî íåêîìåðöіéíîãî âèêîðèñòàííÿ. 
Îòæå, òîâàð àáî ïîñëóãà, êóïëåíі â ñèñòåìі ðîçäðіáíîї òîðãіâëі, íå ïіä-
ëÿãàþòü ïîäàëüøîìó ïåðåïðîäàæó.

Íà ðîçâèòîê ðîçäðіáíîї òîðãіâëі âïëèâàє öіëà íèçêà ÷èííèêіâ: ñî-
öіàëüíî-äåìîãðàôі÷íі, ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі, îðãàíіçàöіéíî-åêîíîìі÷-
íі, òåõíіêî-åêîíîìі÷íі. Äî ñîöіàëüíî-äåìîãðàôі÷íèõ ÷èííèêіâ íàëåæàòü 
êіëüêіñíèé і ÿêіñíèé ñêëàä íàñåëåííÿ, ãóñòîòà é îñîáëèâîñòі ðîçìіùåí-
íÿ, ìіãðàöіéíà ðóõëèâіñòü òîùî. Ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі ÷èííèêè ïðåä-
ñòàâëåíі òàêèìè ïîêàçíèêàìè, ÿê-îò: çàãàëüíèé ðіâåíü åêîíîìі÷íîãî 
ðîçâèòêó ðåãіîíó, çàéíÿòіñòü íàñåëåííÿ, âåëè÷èíà äîõîäіâ íàñåëåííÿ і 
ïëàòîñïðîìîæíіñòü òà іí.

Îðãàíіçàöіéíî-åêîíîìі÷íі ÷èííèêè õàðàêòåðèçóþòü âïëèâ íà ðîçâè-
òîê ðîçäðіáíîї òîðãіâëі çîêðåìà òàêèõ ïîêàçíèêіâ, ÿê ãàëóçåâà ñïå-
öіàëіçàöіÿ ðåãіîíó, îðãàíіçàöіéíі ôîðìè òîðãіâëі, ôіíàíñîâî-êðåäèòíà 
ïîëіòèêà äåðæàâè òà áàíêіâñüêèõ óñòàíîâ, ðîçâèòîê òðàíñïîðòíîї іíô-
ðàñòðóêòóðè â ðåãіîíі òà éîãî òðàíñïîðòíó äîñòóïíіñòü.

§ 40. ÒÎÐÃІÂËß Â ÓÊÐÀЇÍІ

!!

ТОРГІВЛЯТема
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Òåõíіêî-åêîíîìі÷íі ôàêòîðè õàðàêòåðèçóþòü âïëèâ íàóêîâî-òåõ-
íі÷íîãî ïðîãðåñó íà ðîçäðіáíó òîðãіâëþ, ùî íàéïîìіòíіøå ïðîÿâëÿєòü-
ñÿ ó øâèäêîìó âïðîâàäæåííі íîâèõ ôîðì îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, 
ÿêі ґðóíòóþòüñÿ íà íîâіòíіõ òåõíîëîãіÿõ і ïðèíöèïîâî íîâèõ ïіäõîäàõ 
äî çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ñïîæèâà÷іâ.

Çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ – öå òîðãіâëÿ îäíієї êðàїíè ç іíøèìè. Âîíà 
ñêëàäàєòüñÿ ç іìïîðòó òîâàðіâ і ïîñëóã òà їõ åêñïîðòó. Іìïîðò (âіä 
ëàò. importo – ââîæó) – óâåçåííÿ òîâàðіâ ó êðàїíó ç-çà êîðäîíó ç ìåòîþ 
її ïðîäàæó ìіñöåâîìó íàñåëåííþ. Ùîäî іìïîðòó ïîñëóã, òî âіí íåðіäêî 
ìîæå áóòè çäіéñíåíèé áåç ïåðåòèíó ïîñëóãàìè äåðæàâíèõ êîðäîíіâ. 
Íàïðèêëàä, óêðàїíñüêі ïîäîðîæóþ÷і їäóòü â áóäü-ÿêó іíøó êðàїíó, äå 
ïðèäáàþòü іíîçåìíі ïîñëóãè âіäïî÷èíêó. 

Åêñïîðò (âіä ëàò. exporto – âèâîæó) – îçíà÷àє âèâåçåííÿ òîâàðіâ çà 
êîðäîí. Àëå ó âèïàäêó åêñïîðòó ïîñëóã, òî âіí òàê ñàìî íå çàâæäè 
îçíà÷àє ïåðåòèí ïîñëóãàìè êîðäîíó. Òàê, íàïðèêëàä, іíîçåìíі òóðèñòè 
і òóðèñòêè ïðèáóâàþòü äî Óêðàїíè, äå ñïëà÷óþòü çà ïîñëóãè âіäïî÷èí-
êó, ðîçâàã òîùî.

Äëÿ áóäü-ÿêîї êðàїíè äóæå âàæëèâèì є ñïіââіäíîøåííÿ ñóìè åêñ-
ïîðòó òà іìïîðòó, òàê çâàíå ñàëüäî (âіä іòàë. saldo – çàëèøîê). Âîíî 
ïîâèííî áóòè ïîçèòèâíèì, ùî äàє çìîãó êðàїíі ìàòè âіëüíі êîøòè äëÿ 
ðîçøèðåííÿ âèðîáíèöòâà ó ñâîїé àáî ÷óæіé êðàїíі.

  Зовнішня торгівля товарами. Ó 2020 ð. Óêðàїíà çäіéñíþâàëà òîð-
ãіâëþ òîâàðàìè іç 234 êðàїíàìè ñâіòó. Íàñëіäêîì ñòàëî ñóòòєâî ñêîðî-
÷åííÿ íåãàòèâíîãî ñàëüäî çîâíіøíüîї òîðãіâëі ïîðіâíÿíî ç ïîïåðåäíіìè 
ðîêàìè (òàáë. 16).

Òàáëèöÿ 16
Çîâíіøíüîòîðãîâåëüíèé áàëàíñ Óêðàїíè, 

ìëðä äîë. ÑØÀ, 2020 ð.

Експорт Імпорт Сальдо

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Усього (товари і послуги) 57,3 64,0 59,4 63,5 67,7 60,0 -6,2 -3,7 -0,6
у т. ч. країни ЄС 23,1 24,1 22,0 26,5 28,7 26,7 -3,4 -4,6 -4,7
Товари 47,3 50,0 49,2 57,1 60,8 54,3 -9,8 -10,8 -5,1
у т. ч. країни ЄС 20,2 20,8 18,6 23,2 25,0 23,8 -3,0 -4,2 -5,2
Послуги 11,6 15,6 11,3 6,3 6,9 5,7 5,3 8,7 5,6
у т. ч. країни ЄС 3,9 4,4 4,4 3,3 3,7 2,9 0,6 0,7 1,5

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Найбільш важливими показниками 2020 р. є значне зростання експорту 
української продукції до В’єтнаму і Китаю – на 93 % та 98 % відповідно. 
Разом із тим, уперше за декілька років зменшився експорт до ЄС – більш 
як на 10 %. При цьому саме з ЄС Україна має найбільше негативне саль-
до в торгівлі – 4,7 млрд дол.

Найбільш важливими показниками 2020 р. є значне зростання експорту 
української продукції до В’єтнаму і Китаю – на 93 % та 98 % відповідно. 
Разом із тим, уперше за декілька років зменшився експорт до ЄС – більш 
як на 10 %. При цьому саме з ЄС Україна має найбільше негативне саль-
до в торгівлі – 4,7 млрд дол.
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 4 Çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ òîâàðàìè. Åêñïîðò òîâàðіâ â Óêðàїíі ó 2020 ð. 

ïåðåâèùèâ 59 ìëðä äîë. ÑØÀ, іìïîðò ñòàíîâèâ 60,0 ìëí äîë. Íåãàòèâ-
íå ñàëüäî òàêèì ÷èíîì ñêëàëî áëèçüêî 600 ìëí äîë. (òàáë. 16).

Óêðàїíà åêñïîðòóє ïåðåäóñіì ïðîäóêòè ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ, íå-
äîðîãîöіííі ìåòàëè òà âèðîáè ç íèõ, æèðè òà îëії òâàðèííîãî àáî ðîñ-
ëèííîãî ïîõîäæåííÿ, ìіíåðàëüíі ïðîäóêòè, ìåõàíі÷íі òà åëåêòðè÷íі 
ìàøèíè, ãîòîâі õàð÷îâі ïðîäóêòè, ïðîäóêöіþ õіìі÷íîї òà ïîâ’ÿçàíèõ ç 
íåþ âèðîáíèöòâ, äåðåâèíó і âèðîáè ç äåðåâèíè.

Äî êðàїí ЄÑ ó 2020 ð. áóëî åêñïîðòîâàíî 38 % óñіõ òîâàðіâ. Íàé-
áіëüøå òîâàðіâ Óêðàїíà åêñïîðòóє ñåðåä êðàїí ЄÑ äî Ïîëüùі, Íіìå÷÷è-
íè, Іòàëії òà Íіäåðëàíäіâ. Ñåðåä іíøèõ êðàїí çíà÷íі îáñÿãè åêñïîðòó 
çäіéñíþâàëèñÿ äî Êèòàþ, Ðîñії, Òóðå÷÷èíè, Іíäії òà Єãèïòó (ìàë. 106).
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Експорт товарів у 2019-2020

Імпорт товарів у 2019-2020

Мал. 106. Основні країни-партнери в експорті товарів 
у 2019–2020 рр.

Іìïîðòóє Óêðàїíà íàôòó é íàôòîïðîäóêòè, ìåõàíі÷íі òà åëåêòðè÷íі 
ìàøèíè, çàñîáè íàçåìíîãî òðàíñïîðòó, ïðîäóêöіþ õіìі÷íîї òà ïîâ’ÿ-
çàíèõ ç íåþ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñòі.

×àñòêà êðàїí ЄÑ â іìïîðòі òîâàðіâ äî Óêðàїíè ñòàíîâèòü 44 % âіä 
çàãàëüíîãî îáñÿãó іìïîðòó. Íàéáіëüøі íàäõîäæåííÿ ñåðåä êðàїí ЄÑ 
çäіéñíþâàëèñÿ ç Íіìå÷÷èíè òà Ïîëüùі. Ñåðåä іíøèõ êðàїí íàéáіëüøі 
îáñÿãè іìïîðòó çäіéñíþþòüñÿ ç Êèòàþ, Ðîñії, ÑØÀ òà Áіëîðóñі 
(ìàë. 107).

Ñåðåä ðåãіîíіâ Óêðàїíè íàéáіëüøі îáñÿãè çîâíіøíüîї òîðãіâëі òîâà-
ðàìè ïðèïàäàþòü íà ì. Êèїâ (ïîíàä 25 %), Äíіïðîïåòðîâñüêó (ïîíàä 
15 %) і Äîíåöüêó (8 %) îáëàñòі.
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Мал. 107. Основні країни-партнери в імпорті товарів 
у 2019–2020 рр.

  Зовнішня торгівля послугами. Óêðàїíà çäіéñíþє òîðãіâëþ ïî-
ñëóãàìè ç 220 êðàїíàìè ñâіòó. Îáñÿãè òîðãіâëі ïîñëóãàìè â Óêðàїíі 
çíà÷íî ìåíøі, íіæ îáñÿãè òîðãіâëі òîâàðàìè. Åêñïîðò ïîñëóã ó 2020 ð. 
ïåðåâèùóâàâ 11 ìëðä äîë. ÑØÀ. Íà âіäìіíó âіä òîðãіâëі òîâàðàìè, 
ñàëüäî çîâíіøíüîї òîðãіâëі ïîñëóãàìè ïîçèòèâíå (áіëüø ÿê 5,5 ìëðä 
äîë. ÑØÀ). 

Ïåðåâèùåííÿ îáñÿãіâ åêñïîðòó íàä îáñÿãàìè іìïîðòó ïîñëóã áóëî 
çóìîâëåíî â îñíîâíîìó îáñÿãàìè òðàíñïîðòíèõ (òðóáîïðîâіäíîãî òðàí-
ñïîðòó) і êîìï’þòåðíèõ ïîñëóã. Ñåðåä ïîñëóã, ùî áóëè íàäàíі Óêðàї-
íîþ, çíà÷íó ÷àñòèíó âіä çàãàëüíîãî îáñÿãó òðàäèöіéíî çàéìàëè ïîñëó-
ãè ç ïåðåðîáêè òîâàðіâ ç ìåòîþ ðåàëіçàöії їõ çà êîðäîíîì; ïîâіòðÿíîãî 
і ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó; іíôîðìàöіéíі òà êîíñàëòèíãîâі (ïîñëóãè ç 
êîíñóëüòóâàííÿ ïðåäñòàâíèêіâ áіçíåñó â øèðîêîìó ñïåêòðі ïèòàíü). 

Îñíîâíèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè Óêðàїíè ñåðåä êðàїí ЄÑ 
ìîæíà âіäçíà÷èòè Âåëèêó Áðèòàíіþ, Íіìå÷÷èíó, Ïîëüùó òà Êіïð. Ñå-
ðåä іíøèõ êðàїí çíà÷íà ÷àñòêà óêðàїíñüêîãî åêñïîðòó ïîñëóã ïðèïàäàє 
íà Ðîñіþ, ÑØÀ і Øâåéöàðіþ (ìàë. 108).

Ó ñòðóêòóðі іìïîðòó ïåðåâàæàþòü äåðæàâíі òà óðÿäîâі ïîñëóãè 
(âèäà ÷à ðіçíîìàíіòíèõ äîâіäîê, äîçâîëіâ, ðіøåíü, ñâіäîöòâà òîùî), ïî-
ñëóãè, ïîâ’ÿçàíі ç ïîäîðîæàìè і ôіíàíñîâîþ äіÿëüíіñòþ, êîíñàëòèíãîâі 
і êîìï’þòåðíі, òðàíñïîðòíі ïîñëóãè.

Ó 2020 ð. íàéâàãîìіøі îáñÿãè ïîñëóã ñåðåä êðàїí ЄÑ îäåðæóâàëèñÿ 
âіä Âåëèêîї Áðèòàíії, Íіìå÷÷èíè, Іðëàíäії òà Êіïðó. Ñåðåä іíøèõ 
êðàїí çíà÷íі îáñÿãè ïîñëóã áóëî îäåðæàíî âіä ÑØÀ, Òóðå÷÷èíè і 
Øâåéöàðії (ìàë. 109).
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Мал. 108. Основні країни-партнери в експорті послуг 
у 2019–2020 рр.
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Мал. 109. Основні країни-партнери в імпорті послуг 
у 2019–2020 рр.

Ñåðåä ðåãіîíіâ êðàїíè íàéáіëüøі îáñÿãè çîâíіøíüîї òîðãіâëі ïîñëó-
ãàìè ïðèïàäàëè íà ì. Êèїâ (ïîíàä 37 %), Îäåñüêó (ïîíàä 7 %) òà 
Ëüâіâñüêó (áіëüø ÿê 5,5 %) îáëàñòі.

Г О Л О В Н Е
  Торгівля – це діяльність з купівлі-продажу товарів і послуг.
  Розрізняють внутрішню та зовнішню торгівлю.
  Внутрішня торгівля включає у себе гуртову і роздрібну торгівлю.
  Зовнішня торгівля складається із імпорту та експорту товарів і послуг.
  Україна має негативне сальдо в торгівлі товарами і позитивне – у торгівлі по-

слугами.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які існують види торгівлі?
2. Дайте визначення сальдо. Як воно пов’язано з імпортом та експортом?
3. Які товари пропонує Україна для експорту і що імпортує?
4. За табл. 16 поясніть зміни, що відбулися останніми роками в зовнішній торгівлі 

України.
5. Складіть перелік товарів і послуг іноземного походження, які вам доводилось 

придбати.

§ 41. ÑÂІÒÎÂÀ ÒÎÐÃІÂËß

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Що називають світовим ринком?
 Що означає «міжнародний поділ праці»?

  Світовий ринок товарів і послуг. Âàì óæå 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 – âіäðіç-
íÿþòüñÿ íàÿâíіñòþ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ, їõíüîþ êâàëіôіêàöієþ, ðіâíåì 
åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Ñàìå òîìó іñíóє ìіæíàðîäíèé ïîäіë ïðàöі – 
ñïåöіàëіçàöіÿ îêðåìèõ êðàїí і òåðèòîðіé íà âèðîáíèöòâі ïåâíèõ òîâàðіâ 
é ïîñëóã òà îáìіí íèìè.

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Взаємний обмін товарами і послугами, трудовими ресурсами, інформа-
цією тощо відбувалися між різними країнами впродовж усієї історії люд-
ства. Однак початок процесу світової торгівлі більшість дослідників 
відносять до епохи Великих географічних відкриттів і починають відлік від 
1492 р. (дата відкриття іспанським мореплавцем Христофором Колумбом 
«Нового Світу» – Америки). Саме придбання європейськими державами 
нових колоній і спричинило поширення торгівлі практично по всій планеті, 
зокрема й між найвіддаленішими територіями.

Ùî áіëüøå ðіçíîìàíіòíèõ і ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ãàëóçåé 
ìàþòü êðàїíè, òî áіëüøå ìîæëèâîñòåé ùîäî їõíüîї ó÷àñòі â ìіæíàðîä-
íîìó ïîäіëі ïðàöі. Àëå çà áóäü-ÿêèõ óìîâ ïðàêòè÷íî êîæíà íåçàëåæíà 
êðàїíà ìàє òîðãîâåëüíі âіäíîñèíè ç áàãàòüìà іíøèìè äåðæàâàìè. Òàê 
âèíèêàє ñâіòîâèé ðèíîê òîâàðіâ і ïîñëóã – çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ âñіõ 
êðàїí ó ñóêóïíîñòі, ùî ґðóíòóєòüñÿ íà îñíîâі ìіæíàðîäíîãî ïîäіëó 
ïðàöі. Îáñÿãè òîðãіâëі òîâàðàìè ó ñâіòîâіé òîðãіâëі çíà÷íî áіëüøі, íіæ 
îáñÿãè òîðãіâëі ïîñëóãàìè.

Îñîáëèâіñòþ ñó÷àñíîї ñâіòîâîї òîðãіâëі є çðîñòàííÿ ÷àñòêè ãîòîâèõ 
ïðîìèñëîâèõ âèðîáіâ і îñîáëèâî íàóêîìіñòêèõ òîâàðіâ (çîêðåìà, åëåê-
òðè÷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 çðîñ-
ëà ÷àñòêà ïîñëóã íàóêîâî-òåõíі÷íîãî, іíôîðìàöіéíîãî, êîíñóëüòàòèâ-

§ 41. ÑÂІÒÎÂÀ ÒÎÐÃІÂËß

!!

Взаємний обмін товарами і послугами, трудовими ресурсами, інформа-
цією тощо відбувалися між різними країнами впродовж усієї історії люд-
ства. Однак початок процесу світової торгівлі більшість дослідників 
відносять до епохи Великих географічних відкриттів і починають відлік від 
1492 р. (дата відкриття іспанським мореплавцем Христофором Колумбом 
«Нового Світу» – Америки). Саме придбання європейськими державами 
нових колоній і спричинило поширення торгівлі практично по всій планеті, 
зокрема й між найвіддаленішими територіями.
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 4 íîãî, ôіíàíñîâîãî õàðàêòåðó. Îñîáëèâå ìіñöå ïîñіäàє òîðãіâëÿ ðåçóëü-

òàòàìè іíòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñòі: ïàòåíòàìè, íîó-õàó, ëіöåíçіÿìè.
Іíøîþ âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ ñó÷àñíîñòі є çìіíà ãåîãðàôі÷íîї 

ñòðóêòóðè ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі. Äî 90-õ ðð. ÕÕ ñò. áіëüøіñòü ìіæíà-
ðîäíîї òîðãіâëі ïðèïàäàëà íà åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíі êðàїíè. Íàòîìіñòü 
íèíі çà çáåðåæåííÿ çíà÷åííÿ ÑØÀ, Íіìå÷÷èíè, ßïîíії òà іíøèõ ïðî-
âіäíèõ êðàїí ïîìіòíå ïîñèëåííÿ ðîëі êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ (ïåðåäó-
ñіì Êèòàþ), ÿêі äåäàëі àêòèâíіøå òîðãóþòü і ìіæ ñîáîþ. 

Ñâіòîâó òîðãіâëþ õàðàêòåðèçóþòü òðè îñíîâíі ïîêàçíèêè: çîâíіø-
íüî-òîðãîâåëüíèé îáіã, òîâàðíà ñòðóêòóðà і ãåîãðàôі÷íà ñòðóêòóðà.

Çîâíіøíüîòîðãîâåëüíèé îáіã – öå ñóìà åêñïîðòó òà 
іìïîðòó. Âіí ïîñòіéíî çðîñòàє. Ó 2019 ð. ñâіòîâèé 
çîâíіøí üîòîðãîâåëüíèé îáіã ñòàíîâèâ 46,83 òðëí äîë. 
ÑØÀ. Êðàїíè, ÿêі âèðіçíÿþòüñÿ òîâàðîîáіãîì – ïå-
ðåäóñіì ÑØÀ, Êèòàé, à òàêîæ Íіìå÷÷èíà (òàáë. 17). 
Ïðè öüîìó ÑØÀ є íàéáіëüøèì ó ñâіòі åêñïîðòåðîì ïî-
ñëóã, à Êèòàé – íåìàє ðіâíèõ ùîäî åêñïîðòó òîâàðіâ 
(äèâ. Äîäàòîê 29 çà QR-êîäîì). 

Òàáëèöÿ 17
Êðàїíè ç íàéáіëüøèì òîâàðîîáіãîì çîâíіøíüîї òîðãіâëі, 

2019 ð.

Країна
Зовнішньо-

торговельний обіг, 
трлн дол. США

Експорт,
трлн дол. США

Імпорт,
трлн дол. США

товари послуги товари послуги
США 5,7 1,7 0,9 2,5 0,6
Китай 5,1 2,4 0,2 2,0 0,5
Німеччина 3,4 1,5 0,3 1,2 0,4
Світ 46,8 17,7 5,9 17,6 5,6

Îñòàííіìè ðîêàìè íà ðèíêó òîâàðіâ і ïîñëóã ñïîñòåðіãàєòüñÿ ðіçêå 
ïàäіííÿ îáñÿãіâ ñâіòîâîї òîðãіâëі. Öå áóëî çóìîâëåíî ïîøèðåííÿì âіðóñó 
COVID-19 òà, ÿê íàñëіäîê, æîðñòêèìè çàõîäàìè, çàïðîâàäæåíèìè óðÿ-
äàìè êðàїí ñâіòó – çàêðèòòÿì êîðäîíіâ, îáìåæåííÿì ïàñàæèðñüêèõ і 
âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü, à òàêîæ åêñïîðòó ìåäè÷íèõ òà ïðîäîâîëü÷èõ 
òîâàðіâ òîùî. Çàãàëîì ó 2020 ð. îáñÿã ñâіòîâîї òîðãіâëі çà ïîïåðåäíіìè 
îöіíêàìè çìåíøèâñÿ íà 8–9 %, íà 6 % çíèçèëàñÿ òîðãіâëÿ òîâàðàìè і 
íà 16,5 % – òîðãіâëÿ ïîñëóãàìè. Îñîáëèâî ïîñòðàæäàëà òîðãіâëÿ òóðèñ-
òè÷íèìè ïîñëóãàìè, à òàêîæ ïîñëóãàìè âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü òà ñóäíî-
ïëàâñòâà. Ïàäіííÿ îáñÿãіâ ñâіòîâîї òîðãіâëі âіäáóëîñÿ ïîâñþäíî, àëå íàé-
áіëüøå âîíî òîðêíóëîñÿ ðîçâèíåíèõ êðàїí, îñîáëèâî ñòîñîâíî åêñïîðòó.

Ùå îäíієþ îñîáëèâіñòþ ñó÷àñíîãî ñâіòîâîãî ðèíêó òîâàðіâ і ïîñëóã 
є çîñåðåäæåííÿ ñâіòîâîãî òîâàðîîáіãó â ïåâíèõ ðåãіîíàõ, ìіæ êðàїíàìè, 
ùî íàëåæàòü äî òèõ ÷è іíøèõ òîðãîâåëüíèõ îá’єäíàíü, ñîþçіâ.

  Головні регіони світової торгівлі. Âîíè âèíèêëè ïåðåäóñіì çà-
âäÿêè ìіæíàðîäíèì îðãàíіçàöіÿì. Òàêі îðãàíіçàöії àáî ñîþçè ìîæóòü 
áóòè ãëîáàëüíèìè, îõîïëþþ÷è êðàїíè ç ðіçíèõ êóòî÷êіâ ñâіòó, ÿê-îò 
Ñâіòîâà îðãàíіçàöіÿ òîðãіâëі. Âîíè òàêîæ ìîæóòü ïîøèðþâàòè ñâîþ 
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äіÿëüíіñòü íà ïåâíèé ðåãіîí ñâіòó, òîáòî áóòè ðåãіîíàëüíèìè, íàïðè-
êëàä Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêà çîíà âіëüíîї òîðãіâëі. Ñîþçè òàêîæ áó-
âàþòü åêîíîìі÷íèì і ïîëіòè÷íèìè, ïðèìіðîì Єâðîïåéñüêèé Ñîþç.

Ñâіòîâà îðãàíіçàöіÿ òîðãіâëі (ÑÎÒ) – öå ïðîâіäíà ìіæíàðîäíà åêî-
íîìі÷íà îðãàíіçàöіÿ, çàñíîâàíà 1995 ð. (ìàë. 110). ×ëåíàìè ÑÎÒ є 164 
êðàїíè, íà ÿêі ïðèïàäàє ìàéæå âåñü ñâіòîâèé òîðãîâåëüíèé îáіã òîâàðіâ 
і ïîñëóã. Ñàìå ÑÎÒ âñòàíîâëþє ïðàâèëà ìіæíàðîäíîї òîðãіâëі òà âèðі-
øåííÿ ñïіðíèõ ïèòàíü. Її ãîëîâíå çàâäàííÿ – çàáåçïå÷óâàòè, ùîá òîðãî-
âåëüíі îáìіíè âіäáóâàëèñÿ ëåãêî, ïåðåäáà÷óâàíî і âіëüíî, íàñêіëüêè 
ìîæëèâî. Ó 2008 ð. Óêðàїíà ñòàëà 152-ì îôіöіéíèì ÷ëåíîì ÑÎÒ.

Мал. 110. Штаб-квартира Світової організації торгівлі 
в Женеві

Єâðîïåéñüêèé Ñîþç (ЄÑ). Öåé åêîíîìі÷íèé і ïîëіòè÷íèé ñîþç 27 
äåðæàâ ñòâîðåíî ó 1993 ð. Áіëüøіñòü ÷ëåíіâ ЄÑ ðîçòàøîâàíі â Єâðîïі. 
Òîìó ñïіâðîáіòíèöòâî іç öієþ îðãàíіçàöієþ є íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì 
äëÿ Óêðàїíè, îñêіëüêè ñàìå ÷ëåíè ЄÑ âèçíà÷àþòü íàïðÿìîê åêîíîìі÷-
íîãî ïðîãðåñó і ïîëіòè÷íó ñòàáіëüíіñòü â Єâðîïåéñüêîìó ðåãіîíі. Єâðî-
ïåéñüêèé Ñîþç є ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíîì Ñâіòîâîї îðãàíіçàöії òîðãіâëі.

Òðèäöÿòîãî ãðóäíÿ 2005 ð. íàáóëî ÷èííîñòі ðіøåííÿ ЄÑ íàäàòè 
Óêðàїíі ñòàòóñ êðàїíè ç ðèíêîâîþ åêîíîìіêîþ. Óêðàїíà íå є ÷ëåíîì 
ЄÑ, àëå ó 2014 ð. áóëî ïіäïèñàíî ñïî÷àòêó ïîëіòè÷íó, à ïîòіì åêîíî-
ìі÷íó ÷àñòèíè Óãîäè ïðî àñîöіàöіþ Óêðàїíè ç ЄÑ. Öåé äîêóìåíò äàє 
çìîãó ïåðåéòè âіä ïàðòíåðñòâà і ñïіâðîáіòíèöòâà äî áàæàíîї åêîíîìі÷-
íîї іíòåãðàöії. 1 ñі÷íÿ 2016 ð. íàáóëà ÷èííîñòі Óãîäà ïðî çîíó âіëüíîї 
òîðãіâëі Óêðàїíè ç ЄÑ. ßê íàñëіäîê, íà ñüîãîäíі ЄÑ є îäíèì ç íàé-
ãîëîâíіøèõ çîâíіøíüîòîðãîâåëüíèõ ïàðòíåðіâ Óêðàїíè.

Óãîäà ïðî àñîöіàöіþ îôіöіéíî íàáóëà ÷èííîñòі 1 âåðåñíÿ 2017 ð. 
21 ëþòîãî 2019 ð. ïðàãíåííÿ Óêðàїíè íà íàáóòòÿ ÷ëåíñòâà â Єâðî-
ïåéñü êîìó Ñîþçі áóëî çàêðіïëåíî â Êîíñòèòóöії Óêðàїíè. Óêðàїíà 
ãîòó єòüñÿ îôіöіéíî ïîäàòè çàÿâêó íà ÷ëåíñòâî â ЄÑ ó 2024 ð., ùîá 
ïðèєäíàòèñÿ äî Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó â 2030-õ ðîêàõ.
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 4 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 ðîçøè-
ðåííÿ òîâàðîîáіãó ìіæ ÑØÀ, Êàíàäîþ òà Ìåêñèêîþ. Ç ìîìåíòó ñòâî-
ðåííÿ îðãàíіçàöії òîðãіâëÿ òîâàðàìè ìіæ Êàíàäîþ і ÑØÀ çðîñëà áіëüø 
íіæ óäâі÷і, òîäі ÿê òîðãіâëÿ ìіæ Ìåêñèêîþ òà ÑØÀ çðîñëà áіëüø íіæ 
ó÷åòâåðî. 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 êåðіâíèõ îðãàíіâ. 

Àñîöіàöіÿ äåðæàâ Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії (ÀÑÅÀÍ – âіä àíãë. 
Association of Southeast Asian Nations, ASEAN). Öå ïîëіòè÷íà òà åêîíî-
ìі÷íà ìіæíàðîäíà îðãàíіçàöіÿ, ùî îá’єäíóє 10 êðàїí Ïіâäåííî-Ñõіäíîї 
Àçії, ñòâîðåíà â 1967 ð. Ìåòîþ àñîöіàöії áóëî ïðîãîëîøåíî ïðèñêîðåí-
íÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó òà ðîçøèðåííÿ âçàєìîâèãіäíîї òîðãіâëі ìіæ 
êðàїíàìè-÷ëåíàìè, à òàêîæ íàäàííÿ їì çìîãè ìèðíîãî âèðіøåííÿ ñïіð-
íèõ ïèòàíü.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними інтернету визначте країни-члени СОТ, ЄС, НАФТА та 
АСЕАН .

Г О Л О В Н Е
  Світовий ринок товарів і послуг – 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: зовніш-

ньоторговельного обігу, товарної і географічної структури.
  Сучасна міжнародна торгівля найактивніше відбувається в певних регіонах.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які є основні показники зовнішньої торгівлі? 
2. Визначте країни з найбільшим товарообігом зовнішньої торгівлі.
3. Схарактеризуйте основні особливості сучасного світового ринку товарів і по-

слуг.
4. Поясніть, де і коли виникли головні регіони світової торгівлі.
5. Доведіть необхідність зовнішньої торгівлі.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності

Торгівля

За даними інтернету 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.

§ 42. ÒÓÐÈÇÌ Â ÓÊÐÀЇÍІ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 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 
ñåðåäîâèùà ïîñòіéíîãî ïðîæèâàííÿ ç áóäü-ÿêîþ (çà âèíÿòêîì çàáîðî-
íåíîї çàêîíîì) ìåòîþ áåç çäіéñíåííÿ îïëà÷óâàíîї äіÿëüíîñòі â ìіñöі 
ïåðåáóâàííÿ íà òåðìіí âіä 24 ãîäèí äî 1 ðîêó. Ñëіä ðîçðіçíÿòè ïîäî-
ðîæі ìіæíàðîäíîãî і âíóòðіøíüîãî òóðèçìó. Ìіæíàðîäíèé òóðèçì – 
öå ïîäîðîæі, ÿêі ïåðåäáà÷àþòü ïåðåòèí äåðæàâíîãî êîðäîíó. Íàòîìіñòü 
âíóòðіøíіé òóðèçì ïåðåäáà÷àє ïîїçäêè ëèøå â ìåæàõ âëàñíîї êðàїíè . 

Çíà÷åííÿ òóðèçìó ÿê äëÿ îêðåìèõ êðàїí і ðåãіîíіâ, òàê і äëÿ ëþä-
ñòâà çàãàëîì íàäçâè÷àéíî âåëèêå òà ðіçíîìàíіòíå. Ïåðåäóñіì çàâäÿêè 
òóðèçìó ëþäè ìîæóòü âіäïî÷èâàòè, îçäîðîâëþâàòèñÿ òà ëіêóâàòèñÿ. 
Äëÿ öüîãî іñíóþòü ñïåöіàëüíî îðãàíіçîâàíі ïîäîðîæі, ÿêі ðîçðàõîâàíі 
íà áóäü-ÿêèé âіê. 

Òóðèçì ñïðèÿє ðîçâèòêó åêîíîìіêè ïåâíîãî ðåãіîíó àáî êðàїíè, 
îñêіëüêè âіí çàáåçïå÷óє äîõîäè, ÿêі îòðèìóє äåðæàâà çà ðàõóíîê âèòðà ò 
òóðèñòіâ і òóðèñòîê ïіä ÷àñ ïîäîðîæåé. Ïîäåêóäè äîõîäè âіä òóðèçìó 
âіäіãðàþòü ïðîâіäíó ðîëü ó ðîçâèòêó åêîíîìіêè êðàїíè. Òóðèçì íàäàє 
øèðîêі ìîæëèâîñòі ùîäî ïðàöåâëàøòóâàííÿ íàñåëåííÿ, îñêіëüêè ñòâî-
ðþє ðîáî÷і ìіñöÿ. Òèì ñàìèì ïіäâèùóєòüñÿ çàéíÿòіñòü íàñåëåííÿ.

Òóðèçì òàêîæ ìàє îñâіòíє çíà÷åííÿ, àäæå âіí íàäàє ìîæëèâîñòі 
äëÿ ðîçâèòêó âëàñíîї åðóäèöії, äëÿ ïîïîâíåííÿ і çàêðіïëåííÿ çíàíü 
ïðî îòî÷óþ÷èé ñâіò. Çàâäÿêè òóðèçìó çìіöíþþòüñÿ äðóæíі âіäíîñèíè 
ìіæ ðіçíèìè íàðîäàìè і êðàїíàìè. Äî òîãî æ òóðèçì ñòèìóëþє çáåðå-
æåííÿ êóëüòóðíîї òà ïðèðîäíîї ñïàäùèíè, îñêіëüêè іíòåðåñ ïîäîðîð-
æóþ÷èõ äî іñòîðії òà êóëüòóðè òèõ ÷è іíøèõ êðàїí íåðіäêî é ñêëàäàє 
ìåòó ïîäîðîæі.

  Чинники розвитку туризму. Ðîçâèòîê òóðèçìó ïåðåäóñіì âèçíà-
÷àє íàÿâíіñòü òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñіâ, à òàêîæ ïåâíèõ óìîâ, ùî çàáåç-
ïå÷óþòü їõ ïîâíîöіííå âèêîðèñòàííÿ òóðèñòàìè ïіä ÷àñ ïîäîðîæåé. 

§ 42. ÒÓÐÈÇÌ Â ÓÊÐÀЇÍІ

!!

ТУРИЗМТема
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 4 Òóðèñòè÷íі ðåñóðñè – öå ñóêóïíіñòü îá’єêòіâ, ÿâèù і ïîäіé áóäü-

ÿêîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêі áåçïîñåðåäíüî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïîòðåá 
òóðèñòіâ і òóðèñòîê. Âëàñíå òóðèñòè÷íі ðåñóðñè, öå òå, çàðàäè ÷îãî çà-
çâè÷àé é çäіéñíþєòüñÿ òóðèñòè÷íà ïîäîðîæ. Çà ïîõîäæåííÿì ðîçðіç-
íÿþòü ïðèðîäíі, àíòðîïîãåííі (êóëüòóðíі) òà ïðèðîäíî-àíòðîïîãåííі 
òóðèñòè÷íі ðåñóðñè. Ïåðøà ãðóïà âèíèêëà çàâäÿêè âèêëþ÷íî ïðèðîäі, 
äðóãà – çàâäÿêè çóñèëëÿì ëþäèíè, à òðåòÿ є ðåçóëüòàòîì ñïіëüíîї ïðà-
öі ïðèðîäè і ëþäèíè (ìàë. 111). 

ПРИРОДНІ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННІ АНТРОПОГЕННІ

ТУРИСТИЧНІ  РЕСУРСИ

Мал. 111. Класифікація туристичних ресурсів

Òóðèñòè÷íі ðåñóðñè çàçâè÷àé ðîçìіùåíі íà òåðèòîðії ïåâíîї êðàїíè 
і òîìó є ïåðåäóñіì її íàöіîíàëüíèì íàäáàííÿì. Îñîáëèâó ðîëü âіäіãðà-
þòü ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè (ëàòèí. recreatio – «âіäíîâëåííÿ»), ùî ñïðèÿ-
þòü âіäíîâëåííþ, à ó ðàçі ïîòðåáè é ëіêóâàííþ äóõîâíèõ òà ôіçè÷íèõ 
ñèë ëþäèíè. 

×àñòèíó òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñіâ âèçíàíî óíіêàëüíèìè, âàæëèâèìè 
äëÿ âñüîãî ëþäñòâà. Ó òàêîìó ðàçі âîíè âêëþ÷àþòüñÿ äî îñîáëèâîãî 
ïåðåëіêó Ñâіòîâîї ñïàäùèíè, ñêëàäåíîãî ÞÍÅÑÊÎ. Ãîëîâíà ìåòà ñïèñ-
êó Ñâіòîâîї ñïàäùèíè – çðîáèòè âіäîìèìè é çàõèñòèòè óíіêàëüíі ïðè-
ðîäíі òà êóëüòóðíі îá’єêòè.

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

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. 112). У «Повісті 
минулих літ» заснування Софійського собору значиться під 1037 роком.

Íà âіäìіíó âіä òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñіâ, óìîâè ðîçâèòêó òóðèçìó íå 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî äëÿ ïîòðåá òóðèñòіâ òà òóðèñòîê. Àëå 
óìîâè ïîìіòíî âïëèâàþòü (ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî) íà âèêîðèñòàííÿ 
òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñіâ. Òîìó çíà÷åííÿ óìîâ ðîçâèòêó òóðèçìó íàäçâè-
÷àéíî âåëèêå. À ñàìі âîíè є ðіçíі: ïîëіòè÷íі, åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі, 
íàóêîâî-òåõíі÷íі, ãåîãðàôі÷íі, êóëüòóðíî-іñòîðè÷íі. 

Òàê, íàïðèêëàä, ñåðåä ïîëіòè÷íèõ óìîâ íàäçâè÷àéíî âåëèêå çíà-
÷åííÿ âіäіãðàє ÷èííèê ìèðó, îñêіëüêè çà éîãî âіäñóòíîñòі òóðèçì íå-
ìîæëèâèé. Åêîíîìі÷íі óìîâè âèçíà÷àþòü ðîçâèòîê òóðèçìó, ïåðåäóñіì 
÷åðåç ñòàí åêîíîìіêè і âіäïîâіäíî ðіâåíü æèòòÿ íàñåëåííÿ. ßêùî åêî-
íîìіêà ñëàáêà, à ðіâåíü æèòòÿ íèçüêèé, òî é òóðèçì ðîçâèâàєòüñÿ ñëàá-
êî. Íàóêîâî-òåõíі÷íі óìîâè ìîæóòü íàäàòè ïîòóæíèé ïîøòîâõ òóðèç-
ìó ÷åðåç åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ іíòåðíåò-òåõíîëîãіé, ÷åðåç 
ñòâîðåííÿ ÿêіñíîї òóðèñòè÷íîї іíôðàñòðóêòóðè – øëÿõіâ ñïîëó÷åí-
íÿ, çàñîáіâ ðîçìіùåííÿ, çàêëàäіâ ðîçâàã òà іí. Ãåîãðàôі÷íі óìîâè òåæ 

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. 112). У «Повісті 
минулих літ» заснування Софійського собору значиться під 1037 роком.
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ìîæóòü ñïðèÿòè àáî íàâïàêè ãàëüìóâàòè ðîçâèòîê òóðèçìó ÷åðåç ñïðè-
ÿòëèâèé ÷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 òó-
ðèçìó ÷åðåç ïîäії â іñòîðè÷íîìó ìèíóëîìó (êîëîíіçàöіÿ єâðîïåéöÿìè 
Àìåðèêè, çàñåëåííÿ Àâñòðàëії), ÷åðåç ñó÷àñíі ðåëіãіéíі òðàäèöії òîùî.

Ðîçâèòîê òóðèçìó â Óêðàїíі. Íàøà êðàїíà ìàє ðіçíîìàíіòíі é áàãàòі 
òóðèñòè÷íі ðåñóðñè. Ñåðåä òàêèõ îñîáëèâå ìіñöå ïîñіäàþòü óíіêàëüíі, 
ùî çàíåñåíі äî ïåðåëіêó Ñâіòîâîї ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ (ìàë. 113). Çàãà-
ëîì їõ ñіì – ÷îòèðè óêðàїíñüêі îá’єêòè ïîâíіñòþ çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ 
òåðèòîðії Óêðàїíè. Іíøі òðè ïàì’ÿòêè ÷àñòêîâî ïåðåáóâàþòü íà òåðèòî-
ðії іíøèõ äåðæàâ. Äî òîãî æ Óêðàїíà ìàє âèãіäíå ãåîãðàôі÷íå ïîëî-
æåííÿ, îñêіëüêè ÷åðåç її òåðèòîðіþ ïðîõîäÿòü âàæëèâі òðàíñïîðòíі 
êîðèäîðè. À ñïðèÿòëèâèé êëіìàò òà ðіçíîìàíіòíіñòü ðåëüєôó, ïðèðîä-
íèõ çîí, ìіíåðàëüíі äæåðåëà ðіçíîãî õіìі÷íîãî ñêëàäó òà ëіêóâàëüíі 
ãðÿçі, óçáåðåææÿ òåïëèõ ìîðіâ – óñі öі ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè áåçóìîâíî 
ïðèâåðòàþòü óâàãó і ñïðèÿþòü ðîçâèòêó ïåðåäóñіì ðåêðåà öіéíîãî òó-
ðèçìó. Ñïðèÿє öüîìó òàêîæ і âіäïîâіäíà іíôðàñòðóêòóðà. Â Óêðàїíі 
áіëüø ÿê 5 òèñ. çàñîáіâ ðîçìіùåííÿ (ãîòåëі òà іíøі), ïîíàä 300 ñàíàòî-
ðіїâ òà ïàíñіîíàòіâ ç ëіêóâàííÿì, äåñÿòêè áóäèíêіâ і ïàíñіîíàòіâ âіäïî-
÷èíêó, ïîíàä òèñÿ÷ó áàç âіäïî÷èíêó òà áіëüø ÿê 9,5 äèòÿ÷èõ çàêëàäіâ 
îçäîðîâëåííÿ òà âіäïî÷èíêó.

Óêðàїíà çàãàëîì âèêëèêàє íåàáèÿêèé іíòåðåñ â іíîçåìíèõ òóðèñòіâ 
і òóðèñòîê. Ïðîòå ÷åðåç òðèâàëі íåãàðàçäè åêîíîìі÷íîãî òà ïîëіòè÷íî-
ãî õàðàêòåðó, à îñòàííіì ÷àñîì і ç îãëÿäó íà ïîøèðåííÿ COVID-19, 
Óêðàїíà âòðàòèëà ÷àñòèíó òóðèñòè÷íîї ïðèâàáëèâîñòі і, ÿê íàñëіäîê, 
îáñÿã â’їçíîãî òóðèñòè÷íîãî ïîòîêó çíà÷íî ñêîðîòèâñÿ. Ïîïðè öå ùî-
ðі÷íî íàøà êðàїíà ìàє çà îôіöіéíèìè äàíèìè âіä 10 äî 13 ìëí òóðèñ-
òè÷íèõ âіäâіäóâàíü іíîçåìöÿìè.

Íàáàãàòî áіëüøå çäіéñíþþòü íàøі ñïіââіò÷èçíèêè òóðèñòè÷íèõ ïî-
äîðîæåé çà êîðäîí – ïîíàä 25 ìëí. Öüîìó ñïðèÿëî òå, ùî ç 11 ÷åðâíÿ 
2017 ð. óêðàїíñüêèì ãðîìàäÿíàì áóëî íàäàíî áåçâіçîâèé ðåæèì äëÿ 

Мал. 112. Софія Київська – об’єкт списку Світової спадщини ЮНЕСКО
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â’їçäó äî êðàїí Øåíãåíñüêîї çîíè íà òåðìіí äî 90 äíіâ óïðîäîâæ áóäü-
ÿêîãî 180-äåííîãî ïåðіîäó. Îñòàííіìè ðîêàìè âèòðàòè âіò÷èçíÿíèõ 
òóðèñòіâ і òóðèñòîê çà êîðäîíîì ïåðåâèùóâàëè äîõîäè âіä іíîçåìíèõ 
ïîäîðîæóþ÷èõ.

×åðåç óêàçàíі ïðè÷èíè çàçíàâ íåãàòèâíèõ çìіí і âíóòðіøíіé òó-
ðèçì. Äîíåäàâíà â ñåðåäèíі Óêðàїíè ùîðі÷íî çäіéñíþâàëîñÿ ïîíàä 
40 ìëí ïîäîðîæåé, òåïåð ìåíøå 30 ìëí. Çàâäÿêè âåëèêіé êіëüêîñòі 
ïîäîðîæåé, ÿêі çäіéñíþþòü Óêðàїíîþ її æèòåëі, âíóòðіøíіé òóðèçì 
çàáåçïå÷óє áіëüøі äîõîäè ïîðіâíÿíî ç ìіæíàðîäíèì òóðèçìîì.

  Туристичні райони України. Òåðèòîðіÿ Óêðàїíè íåîäíîðіäíà 
ùîäî ìîæëèâîñòåé ðîçâèòêó òóðèçìó. Ç îãëÿäó íà öå ðîçðіçíÿþòü òó-
ðèñòè÷íі ðàéîíè, 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 ðàéîíіâ 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 ïðèâàáëèâîñòі àáî, ÿê êàæóòü, ìàє ïåâíèé ðåéòèíã. 

Îäíèì ç íàéïîøèðåíіøèõ âàðіàíòіâ òóðèñòè÷íîãî ðàéîíóâàííÿ є 
âèîêðåìëåííÿ ï’ÿòè ðàéîíіâ. Íàéâèùі ìîæëèâîñòі ðîçâèòêó òóðèçìó 
ìàє Ïðè÷îðíîìîðñüêèé ðàéîí (òàáë. 18). 

Успенська Києво-Печерська лавра Пункти геодезичної дуги Струве

Резиденція Буковинських митрополитів Ансамбль історичного центру Львова
Мал. 113. Об’єкти списку Світової спадщини ЮНЕСКО 

в Україні



Р
О

З
Д

ІЛ
 4

209

Òàáëèöÿ 18
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

Низький Харківський Харківська, Сумська
Дуже 
низький

Придніпровсько-
Донецький

Дніпропетровська, Запорізька, 
Кіровоградська, Донецька, Луганська

Г О Л О В Н 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 визна-

чається наявністю туристичних ресурсів і сприятливих умов. 
  Розвиток туризму в Україні відбувається за несприятливих економічних та по-

літичних умов.

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.  

§ 43. ÒÓÐÈÇÌ Ó ÑÂІÒІ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Що таке міжнародний туризм?
 Що називають внутрішнім туризмом?

  Глобальні особливості туризму. Òóðèçì äàâíî ñòàâ ìàñîâèì 
ÿâèùåì. Äî ïàíäåìії COVID-19 ùîðі÷íî ó ñâіòі çäіéñíþâàëîñÿ 6–7 ìëðä 
òóðèñòè÷íèõ ïîїçäîê. Ïðè öüîìó íà ìіæíàðîäíèé òóðèçì ïðèïàäàëà 
ìåíøà ÷àñòêà – ìåíøå 1,5 ìëðä ïðèáóòòіâ. Áàãàòî ðîêіâ ïîñïіëü î÷å-
âèäíèìè ëіäåðàìè ùîäî ïðèáóòòіâ ìіæíàðîäíèõ òóðèñòіâ áóëè Ôðàí-
öіÿ, Іñïàíіÿ, ÑØÀ òà іí. (òàáë. 19). 

Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè, ÿêі ñïîíóêàþòü ëþäåé ðóøàòè â ïîäîðîæ, є 

§ 43. ÒÓÐÈÇÌ Ó ÑÂІÒІ

!!
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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 ùîðîêó çäіéñíþâàëè áëèçüêî 180–190   ìëí 
âíóòðіøíіõ ïîäîðîæåé ïðè íàñåëåííі ïîíàä 65 ìëí îñіá. Íàòîìіñòü ó 
ÑØÀ, íàñåëåííÿ ÿêèõ ìàéæå â 5 ðàçіâ áіëüøå, – 2,3 ìëðä ïîäîðîæåé.

Òàáëèöÿ 19
Êðàїíè – ëіäåðè çà òóðèñòè÷íèìè ïðèáóòòÿìè é äîõîäàìè 

âіä òóðèçìó, 2019 ð.

Прибуття Доходи

Рейтинг Країна Прибуття, 
млн осіб Рейтинг Країна

Доходи, 
млрд 

дол. США
1. Франція 85 1. США 214
2. Іспанія 78 2. Іспанія 80
3. США 68 3. Франція 64
4. Китай 57 4. Таїланд 61
5. Італія 51 5. Велика Британія 53

Çàâäÿêè òóðèçìó ó 2019 ð. ó ñâіòі áóëî ñòâîðåíî áëèçüêî 330 ìëí 
ðîáî÷èõ ìіñöü. Öå îçíà÷àє, ùî êîæíå 10-å ðîáî÷å ìіñöå ç’ÿâèëîñÿ çà-
âäÿêè ñàìå òóðèçìó. Ó Êèòàї òóðèçì ñòâîðèâ áëèçüêî 80 ìëí ðîáî÷èõ 
ìіñöü, â Іíäії – ìàéæå 40 ìëí, à ó ÑØÀ – áëèçüêî 17 ìëí. Â Óêðàїíі 
òóðèçì çàáåçïå÷èâ â 2019 ð. ïîíàä 1 ìëí ðîáî÷èõ ìіñöü. Îñòàííіìè 
ðîêàìè ðі÷íі çàãàëüíі äîõîäè âіä òóðèçìó ó ñâіòі ñòàíîâèëè áëèçüêî 
5 òðëí äîë. Ç íèõ çàâäÿêè ìіæíàðîäíîìó òóðèçìó íàäõîäèëî áëèçüêî 
1,5 òðëí äîë. Ñâіòîâèì ëіäåðîì çà íàäõîäæåííÿìè âіä ìіæíàðîäíîãî 
òóðèçìó є ÑØÀ, ÿêі çàðîáèëè â 2019 ð. 214 ìëðä äîë. Â Єâðîïі ëіäåðîì 
є Іñïàíіÿ – 80 ìëðä äîë. Óêðàїíà ó 2019 ð. ñïðîìîãëàñÿ çàðîáèòè íà 
òóðèçìі ëèøå 1,6 ìëðä äîë. 

СВІТОВІ ЛІДЕРИ

Є чимало свідчень того, що розміри території не визначають рівень розви-
тку міжнародного туризму. Так Франція має більше туристичних прибуттів 
(89 млн) ніж США (79 млн). Разом і з тим США, що майже вдвічі менша 
за площею ніж Росія, мають 214 млрд дол. від міжнародного туризму, 
а Росія – лише 11 млрд. Ще більше вражає Монако, з площею у 2 км2. 
Щорічно тут реєструється приблизно у 10 разів більше туристичних при-
буттів (понад 300 тис.), ніж постійне населення цієї карликової держави 
(понад 30 тис.).

Ó 2020 ð. ÷åðåç ïàíäåìіþ і ãëîáàëüíå òèì÷àñîâå ïðèïèíåííÿ ìіæíà-
ðîäíèõ ïîäîðîæåé âіäáóëîñÿ íåáà÷åíå â іñòîðії òóðèçìó ïàäіííÿ òóðèñ-
òè÷íèõ ïîòîêіâ – ç 1 ìëðä 460 ìëí äî 381 ìëí, òîáòî íà 73 %. ßê íà-
ñëіäîê, äîõîäè âіä ìіæíàðîäíîãî òóðèçìó â 2020 ð. çìåíøèëèñü íà 930 
ìëðä äîë. ÑØÀ, àáî íà 64 %. Òèì ñàìèì ìіæíàðîäíèé òóðèçì áóâ âіä-
êèíóòèé íà 30 ðîêіâ íàçàä. Áіëüøіñòü åêñïåðòіâ ââàæàþòü, ùî òóðèçì 
ïîâåðíåòüñÿ äî ïàíäåìі÷íîãî ðіâíÿ (äî COVID-19) íå ðàíіøå 2023 ð.

Є чимало свідчень того, що розміри території не визначають рівень розви-
тку міжнародного туризму. Так Франція має більше туристичних прибуттів 
(89 млн) ніж США (79 млн). Разом і з тим США, що майже вдвічі менша 
за площею ніж Росія, мають 214 млрд дол. від міжнародного туризму, 
а Росія – лише 11 млрд. Ще більше вражає Монако, з площею у 2 км2
за площею ніж Росія, мають 214 млрд дол. від міжнародного туризму, 

2
за площею ніж Росія, мають 214 млрд дол. від міжнародного туризму, 

. 
Щорічно тут реєструється приблизно у 10 разів більше туристичних при-
буттів (понад 300 тис.), ніж постійне населення цієї карликової держави 
(понад 30 тис.).
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  Туристичні регіони світу. Ñâіò íåîäíîðіäíèé ùîäî ðîçâèòêó 
òóðèç ìó (ìàë. 114). Ðîçðіçíÿþòü ï’ÿòü òóðèñòè÷íèõ ðåãіîíіâ, ÿêі âіä-
ðіçíÿþòüñÿ ðіâíåì ðîçâèòêó òóðèçìó: Єâðîïà, Àçіéñüêî-Òèõîîêåàí-
ñüêèé ðåãіîí, Àìåðèêà, Àôðèêà, Áëèçüêèé Ñõіä. Êîæåí іç öèõ ðåãіîíіâ 
ïðåäñòàâëåíèé ãðóïîþ êðàїí. Íàéáіëüøó êіëüêіñòü êðàїí îá’єäíóє 
Єâðî ïåéñüêèé ðåãіîí, ÿêèé íàëі÷óє 55 êðàїí. Äðóãå ìіñöå ïîñіäàє Àìå-
ðèêà – 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. 

Європейський регіон

Азійсько-Тихоокеанський 
регіон

Африканський
регіон

Американський
регіон

Близькосхідний
регіон

Мал. 114. Головні напрямки світового туризму

Òóðèñòè âіäâіäóþòü êîæåí іç öèõ ðåãіîíіâ, àëå êіëüêіñòü ïîäîðîæó-
þ÷èõ ïîìіòíî âіäðіçíÿєòüñÿ. Íà ïîïóëÿðíіñòü ðåãіîíó âïëèâàþòü ðіçíі 
÷èííèêè, çîêðåìà é ðіçíîìàíіòíіñòü òà áàãàòñòâî òóðèñòè÷íèõ ðåñóð-
ñіâ. Îñîáëèâî ïðèâàáëþþòü òóðèñòіâ, ÿê çàçíà÷àëîñü, óíіêàëüíі îá’єêòè, 
ïåðåäóñіì òàêі, ùî çàíåñåíі äî ïåðåëіêó Ñâіòîâîї ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ.

Ñòàíîì íà 2021 ð. ó ñïèñêó Ñâіòîâîї ñïàäùèíè ïåðåáóâàþòü 1121 
îá’єêò (çîêðåìà 869 êóëüòóðíèõ, 213 ïðèðîäíèõ і 39  çìіøàíèõ) ç 
167 êðàїí. Áіëüøіñòü ç íèõ ìіñòÿòüñÿ â Єâðîïі. Іòàëіÿ є áàòüêіâùèíîþ 
íàéáіëüøîãî ÷èñëà îá’єêòіâ Ñâіòîâîї ñïàäùèíè ç 53 îá’єêòàìè. Çà íåþ 
іäå Êèòàé (52), Іñïàíіÿ (46), Ôðàíöіÿ (43), Íіìå÷÷èíà (42), Іíäіÿ (36) 
òà Ìåêñèêà (34).

Îòæå, ñàìå Єâðîïà є íàéïîïóëÿðíіøèì òóðèñòè÷íèì ðåãіîíîì. 
Ó 2019 ð. íà єâðîïåéñüêèé ðåãіîí ïðèïàäàëî ïîíàä ïîëîâèíó ñâіòîâîãî 
îáñÿãó іíîçåìíèõ òóðèñòіâ. Âіí âèïåðåäæàâ Àçіéñüêî-Òèõîîêåàíñüêèé 
ðåãіîí, ÿêîìó íàëåæèòü äðóãå ìіñöå. Òðåòє ìіñöå ïîñіäàëà Àìåðèêà. 
Îñòàííі ìіñöÿ ïîñіäàëè Àôðèêà òà Áëèçüêèé Ñõіä. Îäíàê Єâðîïà і 
Àìåðèêà, ïîñòóïîâî âòðà÷àþòü ïîïóëÿðíіñòü, äåäàëі áіëüøó óâàãó ñå-
ðåä òóðèñòіâ ïðèâåðòàþòü êðàїíè іíøèõ ðåãіîíіâ, ïåðåäóñіì Àçіéñüêî-
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òóðèçìó (òàáë. 20). Áіëüøà їõ ÷àñòêà ïðèïàäàє íà Єâðîïó і Àçіéñüêî-
Òèõîîêåàíñüêèé ðåãіîí. Òðåòє ìіñöå ïîñіäàє Àìåðèêà, ÿêіé ïîìіòíî 
ïîñòóïàþòüñÿ Áëèçüêèé Ñõіä і Àôðèêà.

Òàáëèöÿ 20 
Òóðèñòè÷íі ïðèáóòòÿ і äîõîäè âіä ìіæíàðîäíîãî òóðèçìó 

çà ðåãіîíàìè, 2019 ð.

Туристичний регіон Туристичні прибуття, 
млн

Доходи від міжнародного 
туризму, млрд дол. США

Європа 744 576
Азійсько-
Тихоокеанський регіон

362 362

Америка 219 342
Африка 70 70
Близький Схід 65 81
Світ 1,460 1,48

Ó 2020 ð. â óñіõ òóðèñòè÷íèõ ðåãіîíàõ ÷åðåç COVID-19 âіäáóëîñÿ 
ðіçêå çíèæåííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîòîêіâ. Íàéáіëüøå ïîñòðàæäàâ Àçіé-
ñüêî-Òèõîîêåàíñüêèé ðåãіîí, äå îáñÿã ìіæíàðîäíèõ òóðèñòè÷íèõ 
ïîòîêі â âïàâ íà 84 %. Â Àôðèöі òà íà Áëèçüêîìó Ñõîäі òóðèñòè÷íі 
ïðèáóòòÿ çìåíøèëèñÿ íà 75 % ó êîæíîìó іç ðåãіîíіâ. Єâðîïà çàçíàëà 
ïàäіííÿ òóðèñòè÷íèõ âіäâіäóâàíü íà 70 %, à Àìåðèêà – íà 69 %.

Г О Л О В Н Е
  Сучасний туризм – це масове явище.
  Більшість подорожей туристи здійснюють у межах території власних країн.
  Основними причинами туристичних подорожей є розваги, відпочинок і святку-

вання.
  Розрізняють пʼять різних за рівнем розвитку туризму регіонів: Європа, Азійсько-

Тихоокеанський 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 доходів від міжна-

родного туризму?
4. Поясніть перспективи розвитку туризму в Європі.
5. Визначте, у скільки разів кількість міжнародних подорожей поступається кіль-

кості внутрішніх мандрівок.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності

Туризм
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  розуміти роль науки й освіти в суспільстві;
  знати найвідоміші центри науки та освіти в Україні і світі; 
  обґрунтовувати рівень розвитку освіти й науки, охорони здоров’я в окремих 
країнах та в Україні.

§ 44. ÍÀÓÊÀ. ÎÑÂІÒÀ. ÎÕÎÐÎÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 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 îäåðæàí-
íÿ íîâèõ çíàíü і ïîøóê øëÿõіâ їõ çàñòîñóâàííÿ. Âàæëèâіñòü íàóêîâîї 
ïðàöі є î÷åâèäíîþ. Àäæå âñå, ùî îòî÷óє íàñ, – ðå÷і, òåõíіêà, ïðåäìåòè 
ïîâñÿêäåííîãî âæèòêó, є ðåçóëüòàòîì íàóêîâèõ âèíàõîäіâ, ñóìëіííîї 
ïðàöі é íàòõíåííÿ áàãàòüîõ ëþäåé.

Íàóêîâèé ïðàöіâíèê ïðîâàäèòü íàóêîâó (íàóêîâî-òåõíі÷íó) äіÿëü-
íіñòü çäåáіëüøîãî â íàóêîâèõ óñòàíîâàõ òà çàêëàäàõ âèùîї îñâіòè, ÿê 
äåðæàâíîї, òàê і ïðèâàòíîї ôîðì âëàñíîñòі.

Ó áіëüøîñòі ðîçâèíåíèõ êðàїí ñâіòó îñíîâíèìè öåíòðàìè ðîçâèòêó 
íàóêè є çàçâè÷àé óíіâåðñèòåòè (òàáë. 21). Íàéâіäîìіøі ç íèõ, íàïðè-
êëàä, Ãàðâàðäñüêèé і Ñòåíôîðäñüêèé óíіâåðñèòåòè òà Ìàññà÷óñåòñüêèé 
òåõíîëîãі÷íèé іíñòèòóò, ùî ó ÑØÀ. Ñâіòîâå іì’ÿ ìàþòü òàêîæ Êåìá-
ðèäæñüêèé òà Îêñôîðäñüêèé óíіâåðñèòåòè, ùî ó Âåëèêіé Áðèòàíії. 
Âіäîìèìè ùîäî íàóêîâèõ äîñëіäæåíü є òàêîæ Òîêіéñüêèé óíіâåðñèòåò 
(ßïîíіÿ) і Òîðîíòñüêèé óíіâåðñèòåò (Êàíàäà) òîùî. 

Â Óêðàїíі âіäîìі ñâîїìè íàóêîâèìè ðîçðîáêàìè 
Íàöіî íàëüíèé òåõíі÷íèé óíіâåðñèòåò Óêðàїíè «Êèїâ-
ñüêèé ïîëіòåõíі÷íèé іíñòèòóò», Êèїâñüêèé íàöіîíàëü-
íèé óíіâåðñèòåò іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Õàðêіâñüêèé 
íàöіîíàëüíèé óíіâåðñèòåò іìåíі Â. Í. Êàðàçіíà, Íàöіî-
íàëüíèé óíіâåðñèòåò «Ëüâіâñüêà ïîëіòåõíіêà» òà іí. 
(äèâ. QR-êîä).

Âèùîþ íàóêîâîþ ñàìîâðÿäíîþ îðãàíіçàöієþ Óêðàїíè є Íàöіîíàëü-
íà àêàäåìіÿ íàóê Óêðàїíè (ÍÀÍ Óêðàїíè), ùî çàñíîâàíà íà äåðæàâíіé 
âëàñíîñòі і є äåðæàâíîþ îðãàíіçàöієþ, ñòâîðåíîþ ÿê íåïðèáóòêîâà äåð-
æàâíà áþäæåòíà óñòàíîâà. ×èìàëî ñàìå àêàäåìі÷íèõ óñòàíîâ є òàêîæ 
öåíòðàìè íàóêîâèõ äîñëіäæåíü і ïіäãîòîâêè âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ íà-

§ 44. ÍÀÓÊÀ. ÎÑÂІÒÀ. ÎÕÎÐÎÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß

!!

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. 
ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Тема
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Іíñòèòóò ìàòåìàòèêè, Іíñòèòóò àðõåîëîãії, Іíñòèòóò ãåîãðàôії, Іíñòèòóò 
ãіäðîáіîëîãії, Іíñòèòóò ãåîëîãі÷íèõ íàóê, Іíñòèòóò óêðàїíñüêîї ìîâè 
òà іí.

Òàáëèöÿ 21
Ðåéòèíã íàéêðàùèõ óíіâåðñèòåòіâ ñâіòó, 2020 ð.

Рейтинг Назва навчального закладу Країна

1 Оксфордський університет Велика Британія
2 Каліфорнійський технологічний інститут США
3 Кембриджський університет Велика Британія
4 Стенфордський університет США
5 Массачусетський технологічний інститут (MIT) США
6 Прінстонський університет США
7 Гарвардський університет США
8 Єльський університет США
9 Чиказький університет США
10 Імперський коледж Лондона Велика Британія
11 Пенсільванський університет США
12 Університет Джона Гопкінса США
13 Університет Каліфорнії (Берклі) США
14 Федеральна вища технічна школа Цюріха Швейцарія
15 Університетський коледж Лондона Велика Британія
16 Колумбійський університет США
17 Університет Каліфорнії в Лос-Анжелесі США
18 Торонтський університет Канада
19 Корнельський університет США
20 Дюкський університет США

Íåðіäêî íåïîäàëіê âіä óíіâåðñèòåòіâ àáî іíøîãî íàóêîâî-äîñëіäíîãî 
öåíòðó ñòâîðþþòüñÿ òåõíîïîëіñè – îñîáëèâі ôîðìè ïðîñòîðîâîї îðãà-
íіçàöії íàóêîâèõ äîñëіäæåíü òà îñâіòè. Òåõíîïîëіñ çàçâè÷àé óÿâëÿє 
ñîáîþ ìіñòî, ÿêå ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà ðîçðîáöі òà âïðîâàäæåííі ó âè-
ðîáíèöòâî íîâèõ ðîçðîáîê. Îñíîâíèì çàâäàííÿì òåõíîïîëіñіâ є íå 
âèðîá íèöòâî ìàòåðіàëüíèõ òîâàðіâ, à âèðîáíèöòâî òåõíîëîãіé, іíôîð-
ìàöіéíèõ ðåñóðñіâ.

Íàéïåðøèì і îäíèì ç íàéâіäîìіøèõ òåõíîïîëіñіâ є Êðåìíієâà äî-
ëèíà ó ÑØÀ. Òóò âäàëîñÿ îá’єäíàòè äîñÿãíåííÿ óíіâåðñèòåòñüêîї íàóêè 
(Ñòåíôîðäñüêîãî óíіâåðñèòåòó) і ôіðì, ÿêі âèðîáëÿþòü åëåêòðîííó òà 
àâіàêîñìі÷íó ïðîäóêöіþ. Êðåìíієâà äîëèíà – áàòüêіâùèíà âñåñâіòíüî 
âіäîìèõ êîìïàíіé Intel, AMD, Oracle, Apple, Cisco, Yahoo!, eBay. Óñïіõ 
àìåðèêàíñüêîãî òåõíîïîëіñó íàäèõíóâ іíøі êðàїíè, à ñàì âіí ñòàâ 
çðàçêî ì äëÿ íàñëіäóâàííÿ, íàâіòü ó íàçâі. Òàê, ìіñòî Áàíãàëîð â Іíäії 
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íàçèâàþòü іíäіéñüêîþ «Êðåìíієâîþ äîëèíîþ». Â ßïîíії âіäîìèé òåõ-
íîïàðê íà î. Êþñþ – «Êðåìíієâèé îñòðіâ». Äàíіÿ ðàçîì іç Øâåöієþ 
ñòâîðèëà òåõíîïàðê «Ìåäèêîíîâà äîëèíà». Ó Êèòàї òàêîæ є ñâîÿ 
«Êðåìíієâà äîëèíà».

Â Óêðàїíі íàóêîâі òà íàóêîâî-òåõíі÷íі ðîáîòè âèêîíóþòü 950 îðãà-
íіçàöіé, áіëüøіñòü ç ÿêèõ, ÿê і â ìèíóëі ðîêè, âіäíîñÿòüñÿ äî äåðæàâ-
íîãî òà ïіäïðèєìíèöüêîãî ñåêòîðіâ äіÿëüíîñòі (43 % òà 43 % âіäïîâіä-
íî). Іíøі – öå çàêëàäè âèùîї îñâіòè. Çà îñòàííі ðîêè ÷åðåç ñêëàäíó 
åêîíîìі÷íó ñèòóàöіþ êіëüêіñòü îðãàíіçàöіé, ÿêі âèêîíóþòü íàóêîâî-äî-
ñëіäíі ðîáîòè, ñêîðîòèëàñÿ íà òðåòèíó. Íà æàëü, і ñüîãîäíі äåðæàâà íå 
ñïðîìîæíà íàëåæíèì ÷èíîì ïіäòðèìóâàòè íàóêîâî-äîñëіäíі ðîáîòè. 
×àñòêà ôіíàíñóâàííÿ íàóêîâèõ ðîáіò çà áþäæåòíі êîøòè ó 2019 ð. 
ñòàíîâèëà ëèøå 38 %. Іíøå – öå êîøòè âëàñíі, âіò÷èçíÿíèõ çàìîâíè-
êіâ, à òàêîæ êîøòè іíîçåìíèõ äæåðåë. 

Ïîïðè íåïðîñòі óìîâè ïðàöі íàóêîâöіâ ó êðàїíі òðèâàє ïіäãîòîâêà 
íàóêîâèõ êàäðіâ. Â Óêðàїíі òàêó ïіäãîòîâêó çäіéñíþþòü 408 çàêëàäіâ, 
çîêðåìà 177 íàóêîâèõ óñòàíîâ і 231 çàêëàä âèùîї îñâіòè. Íàéáіëüøà 
÷àñòêà îðãàíіçàöіé (36 % âіä çàãàëüíîї êіëüêîñòі îðãàíіçàöіé Óêðàїíè) 
ðîçòàøîâàíà ó Êèєâі, áëèçüêî 15 % – ó Õàðêіâñüêіé, 7 % – Ëüâіâñüêіé, 
6 % – Äíіïðîïåòðîâñüêіé і 5 % – Îäåñüêіé îáëàñòÿõ. 

Íàóêîâà ñôåðà â Óêðàїíі ïîêè ùî çàëèøàєòüñÿ äîñèòü âåëèêèì ñåê-
òîðîì åêîíîìіêè. Ïðîòå êіëüêіñòü îðãàíіçàöіé òà íàóêîâèõ ïðàöіâíè-
êіâ, ùî çàéìàþòüñÿ íàóêîâî-òåõíі÷íîþ äіÿëüíіñòþ, ñòðіìêî і íåóõèëü-
íî ñêîðî÷óєòüñÿ. Íà ïðîòèâàãó ñâіòîâèì òåíäåíöіÿì çàëó÷åííÿ òà ìî-
òèâàöії ìîëîäèõ íàóêîâöіâ, Óêðàїíà âòðà÷àє íàéáіëüø òàëàíîâèòèõ 
ó÷åíèõ.

  Освіта – öå öіëåñïðÿìîâàíà ïіçíàâàëüíà äіÿëüíіñòü ëþäåé ç îòðè-
ìàííÿ 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 çàáåçïå÷óє âñі ãàëóçі ãîñïîäàðñòâà êàäðàìè. 

Íåâіä’єìíі ñêëàäíèêè ñèñòåìè îñâіòè â Óêðàїíі:
  äîøêіëüíà îñâіòà;
  ïîâíà çàãàëüíà ñåðåäíÿ îñâіòà;
  ïîçàøêіëüíà îñâіòà;
  ñïåöіàëіçîâàíà îñâіòà;
  ïðîôåñіéíà (ïðîôåñіéíî-òåõíі÷íà) îñâіòà;
  ôàõîâà ïåðåäâèùà îñâіòà;
  âèùà îñâіòà;
  îñâіòà äîðîñëèõ, ó òîìó ÷èñëі ïіñëÿäèïëîìíà îñâіòà.

Â Óêðàїíі ïåðøîþ ëàíêîþ îñâіòè є äîøêіëüíà îñâіòà. Ìåòîþ äî-
øêіëüíîї îñâіòè є çàáåçïå÷åííÿ öіëіñíîãî ðîçâèòêó äèòèíè, її ôіçè÷-
íèõ, іíòåëåêòóàëüíèõ і òâîð÷èõ çäіáíîñòåé øëÿõîì âèõîâàííÿ, íà-
â÷àííÿ, ñîöіàëіçàöії òà ôîðìóâàííÿ íåîáõіäíèõ æèòòєâèõ íàâè÷îê. 
Ðîçâèòîê äîøêіëüíîї îñâіòè є îäíèì іç ïðіîðèòåòíèõ íàïðÿìіâ äåðæàâ-
íîї îñâіòíüîї ïîëіòèêè â Óêðàїíі. Ñàìå òîìó ó 2020 ð. ðîçïî÷àëîñÿ íà-
öіîíàëüíå äîñëіäæåííÿ ÿêîñòі íàäàííÿ îñâіòè ó äîøêіëüíèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ ç âèêîðèñòàííÿì âіäîìîї ìіæíàðîäíîї ìåòîäèêè. Çàãàëü-
íà êіëüêіñòü äîøêіëüíîї îñâіòè (ÿñåë, äèòÿ÷èõ ñàäî÷êіâ, ÿñåë-ñàäî÷êіâ 
òîùî) ó 2020 ð. ïåðåâèùóâàëà 15 òèñ.
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 4 Öåíòðàëüíå ìіñöå â ñèñòåìі îñâіòè íàëåæèòü ïîâíіé çàãàëüíіé ñå-

ðåäíіé îñâіòі. Ñàìå òîìó îñíîâíèé âèä íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ â Óêðàї-
íі – öå çàêëàäè çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè. Їõíÿ êіëüêіñòü ñòàíîâèòü 
14,9 òèñ. çàêëàäіâ. Ìåòîþ ïîâíîї çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè є âñåáі÷íèé 
ðîçâèòîê і âèõîâàííÿ îñîáèñòîñòі, ÿêà çäàòíà äî æèòòÿ â ñóñïіëüñòâі òà 
öèâіëіçîâàíîї âçàєìîäії ç ïðèðîäîþ, ìàє ïðàãíåííÿ äî ñàìîâäîñêîíà-
ëåííÿ і íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ æèòòÿ, ãîòîâà äî âіäïîâіäàëüíîñòі, òðóäî-
âîї äіÿëüíîñòі òà ãðîìàäÿíñüêîї àêòèâíîñòі. Ïîâíà çàãàëüíà ñåðåäíÿ 
îñâіòà â Óêðàїíі є îáîâ’ÿçêîâîþ і ìàє òðè ðіâíі: ïî÷àòêîâà îñâіòà òðè-
âàëіñòþ ÷îòèðè ðîêè; áàçîâà ñåðåäíÿ îñâіòà òðèâàëіñòþ ï’ÿòü ðîêіâ; 
ïðîôіëüíà ñåðåäíÿ îñâіòà òðèâàëіñòþ òðè ðîêè. Îñòàííіìè ðîêàìè 
çðîñòàє êіëüêіñòü çàãàëüíîîñâіòíіõ çàêëàäіâ íåäåðæàâíîї ôîðìè âëàñ-
íîñòі, çîêðåìà çàêëàäіâ íîâîãî òèïó – ãіìíàçіé, ëіöåїâ, êîëåãіóìіâ.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 

У 2016 р. Міністерство освіти і науки України розпочало реформу шкіль-
ної освіти, що одержала назву «Нова українська школа» (НУШ). Реакція 
фахівців на цю реформу переважно позитивна, хоча й трапляються 
критичні зауваження. Головна мета – створити школу, в якій буде приєм-
но навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається 
зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. У НУШ при-
слухатимуться до думки учнів, вчитимуть критично мислити, не боятись 
висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. 

Ïîçàøêіëüíà îñâіòà ñïðèÿє ñàìîâäîñêîíàëåííþ îñîáèñòîñòі, ïðî-
ôåñіéíîìó ñàìîâèçíà÷åííþ і ïіäãîòîâöі äî æèòòÿ. Äî çàêëàäіâ ïîçà-
øêіëüíîї îñâіòè íàëåæàòü ìàëі àêàäåìії íàóê ó÷íіâñüêîї ìîëîäі, ìàëі 
àêàäåìії ìèñòåöòâ, äèòÿ÷î-þíàöüêі ñïîðòèâíі øêîëè, öåíòðè, ïàëàöè, 
áóäèíêè, êëóáè õóäîæíüîї òâîð÷îñòі äіòåé, þíàöòâà òà ìîëîäі òîùî. 

Ñïåöіàëіçîâàíà îñâіòà – öå îñâіòà ìèñòåöüêîãî, ñïîðòèâíîãî, âіé-
ñüêîâîãî ÷è íàóêîâîãî ñïðÿìóâàííÿ, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà çäîáóòòÿ âìіíü 
òà íàâè÷îê ó âіäïîâіäíіé ñôåðі ïðîôåñіéíîї äіÿëüíîñòі, ó òîìó ÷èñëі â 
çàêëàäàõ ñïåöіàëіçîâàíîї îñâіòè âñіõ ðіâíіâ.

Ïðîôåñіéíî-òåõíі÷íà îñâіòà â Óêðàїíі çäîáóâàєòüñÿ íà îñíîâі áà-
çîâîї àáî ïîâíîї çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè. Çäîáóòòÿ ïðîôåñіéíîї (ïðî-
ôåñіéíî-òåõíі÷íîї) îñâіòè íà îñíîâі áàçîâîї ñåðåäíüîї îñâіòè çäіéñíþ-
єòüñÿ ç îäíî÷àñíèì çäîáóòòÿì ïðîôіëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè. Äî çàêëàäіâ 
ïðîôåñіéíî-òåõíі÷íîї îñâіòè íàëåæàòü ïðîôåñіéíî-òåõíі÷íі ó÷èëèùà 
âіäïîâіäíîãî ïðîôіëþ, õóäîæíі ïðîôåñіéíî-òåõíі÷íі ó÷èëèùà, öåíòðè 
ïðîôåñіéíî-òåõíі÷íîї îñâіòè òà іí. Òóò ìîëîäü âіêîì âіä 15 äî 18 ðîêіâ 
ðàçîì ç ïðîôåñієþ çäîáóâàє і çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâіòó. Ñòàíîì íà ïî-
÷àòîê 2020 ð. â Óêðàїíі áóëî 723 çàêëàäè ïðîôåñіéíîї (ïðîôåñіéíî-
òåõíі÷íîї) îñâіòè. Íàéáіëüøå òàêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ó Äíіïðîïå-
òðîâñüêіé, Äîíåöüêіé òà Ëüâіâñüêіé îáëàñòÿõ.

Ôàõîâà ïåðåäâèùà îñâіòà ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê 
îñâіòíіõ âìіíü òà íàâè÷îê ó ïåâíіé ãàëóçі ïðîôåñіéíîї äіÿëüíîñòі. 
Ôàõî âà ïåðåäâèùà îñâіòà çäîáóâàєòüñÿ íà îñíîâі ïîâíîї àáî áàçîâîї 
ñåðåä íüîї îñâіòè ó 129 çàêëàäàõ Óêðàїíè.

Ìåòîþ âèùîї îñâіòè є çäîáóòòÿ âèñîêîãî ðіâíÿ íàóêîâèõ òà/àáî 
òâîð÷èõ ìèñòåöüêèõ, ïðîôåñіéíèõ і çàãàëüíèõ âìіíü òà íàâè÷îê, íåîá-

У 2016 р. Міністерство освіти і науки України розпочало реформу шкіль-
ної освіти, що одержала назву «Нова українська школа» (НУШ). Реакція 
фахівців на цю реформу переважно позитивна, хоча й трапляються 
критичні зауваження. Головна мета – створити школу, в якій буде приєм-
но навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається 
зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. У НУШ при-
слухатимуться до думки учнів, вчитимуть критично мислити, не боятись 
висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. 
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õіäíèõ äëÿ äіÿëüíîñòі çà ïåâíîþ ñïåöіàëüíіñòþ ÷è â ïåâíіé ãàëóçі 
çíàíü. Âèùà îñâіòà çäîáóâàєòüñÿ íà îñíîâі ïîâíîї çàãàëüíîї ñåðåäíüîї 
îñâіòè. Âèùó îñâіòó ïðåäñòàâëåíî ìåðåæåþ çàêëàäіâ, ÿêі âіäðіçíÿþòü-
ñÿ çà ôîðìàìè âëàñíîñòі, ôîðìàìè íàâ÷àííÿ, ãàëóçÿìè çíàíü і îñâіò-
íüî-êâàëіôіêàöіéíèìè ðіâíÿìè (áàêàëàâð, ñïåöіàëіñò, ìàãіñòð). Âèùà 
îñâіòà ïîñòóïîâî âõîäèòü ó ìіæíàðîäíó ñèñòåìó îñâіòè.

Íà ïî÷àòîê 2019–2020 íàâ÷àëüíîãî ðîêó â Óêðàїíі íàëі÷óâàëîñÿ 
619 çàêëàäіâ âèùîї îñâіòè (ÇÂÎ), ó ÿêèõ íàâ÷àëîñÿ ïîíàä 1,4 ìëí ñòó-
äåíòіâ і ñòóäåíòîê. Íàéïîøèðåíіøèì є êîëåäæі, òåõíіêóìè òà ó÷èëè-
ùà, êіëüêіñòü ÿêèõ ñòàíîâèëà 338. Êðіì íèõ, â Óêðàїíі äіþòü 281 óíі-
âåðñèòåòè, іíñòè òóòè òà àêàäåìії. Íàéáàãàòøі íà ÇÂÎ Êèїâ òà Êèїâñüêà 
îáëàñòü, äå çàãàëîì 97 ÇÂÎ, ó ÿêèõ íàâ÷àєòüñÿ áіëüø ÿê 258 òèñ. îñіá. 
Õàðêіâñüêà îáëàñòü ìàє 55 (ïîíàä 124 òèñ. îñіá), à Äíіïðîïåòðîâñüêà – 
51 ÇÂÎ (ïîíàä 82 òèñ. îñіá).

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

В Україні девʼять вищих навчальних закладів, заснованих з XVI по кінець 
XIX ст., які і дотепер успішно щороку випускають десятки тисяч фахівців. Один 
з найстаріших навчальних закладів Європи і найстаріший в Україні – Націо-
нальний університет «Острозька академія», заснована у 1576 р. На той час 
академія була надзвичайно прогресивною: там вивчали 5 іноземних мов та 
викладали понад 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).

  Охорона здоров’я – äіÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ äî-
ñòóïíîãî ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. Îõîïëþє ëіêóâàëüíі, 
ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòè÷íі, ñàíіòàðíî-ïðîòèåïіäåìі÷íі é іíøі óñòàíî-
âè, ðіçíі âèäè âіäïî÷èíêó é ôіçè÷íîї êóëüòóðè.

Îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè ðîçâèòêó ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ є êіëü-
êіñòü ëіêàðíÿíèõ çàêëàäіâ, êіëüêіñòü ëіêàðíÿíèõ ëіæîê, êіëüêіñòü ëі-
êàðіâ óñіõ ñïåöіàëüíîñòåé, êіëüêіñòü ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó. 
Â Óêðàїíі â 2019 ð. íàëі÷óâàëîñÿ 1,6 òèñ. ëіêàðíÿíèõ çàêëàäіâ, ó ÿêèõ 
290 òèñ. ëіêàðíÿíèõ ëіæîê і ïðàöþє 185 òèñ. ëіêàðіâ óñіõ ñïåöіàëüíîñ-
òåé і 330 òèñ. ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó. Íàéêðàùå çàáåçïå÷åíі 
ëіêàðíÿíèìè çàêëàäàìè òà ëіêàðÿìè ñòîëèöÿ, à òàêîæ Äíіïðîïåòðîâ-
ñüêà, Õàðêіâñüêà, Ëüâіâñüêà і Îäåñüêà îáëàñòі.

Ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі çàáåçïå÷óþòü çàêëà-
äè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ó òîìó ÷èñëі öåíòðàëüíі ðàéîííі ëіêàðíі, öåíòðè 
ïåðâèííîї ìåäè÷íîї (ìåäèêî-ñàíіòàðíîї) äîïîìîãè, ôåëüäøåðñüêî-àêó-
øåðñüêі/ôåëüäøåðñüêі ïóíêòè, àìáóëàòîðії, ìåäè÷íі ïóíêòè, ìåäè÷íі 
êàáіíåòè, ìîáіëüíі ìåäè÷íі êàáіíåòè, àïòå÷íі ïóíêòè òîùî. 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, 
ñàíà òîðії-ïðîôіëàêòîðії, áóäèíêè âіäïî÷èíêó òîùî. Çà êіëüêіñòþ 
òàêèõ çàêëàäіâ âèðіçíÿþòüñÿ ïåðåäóñіì Ëüâіâñüêà, Îäåñüêà, Çàêàðïàò-
ñüêà îáëàñòі. 

Ç 2016 ð. çà іíіöіàòèâè Ìіíіñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â Óêðàїíі 

В Україні девʼять вищих навчальних закладів, заснованих з XVI по кінець 
XIX ст., які і дотепер успішно щороку випускають десятки тисяч фахівців. Один 
з найстаріших навчальних закладів Європи і найстаріший в Україні – Націо-
нальний університет «Острозька академія», заснована у 1576 р. На той час 
академія була надзвичайно прогресивною: там вивчали 5 іноземних мов та 
викладали понад 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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 4 ðîçïî÷àòî ìåäè÷íó ðåôîðìó ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿêà ìàє ïîëіï-

øèòè ÿêіñòü і âïëèíóòè íà äîñòóïíіñòü ìåäè÷íîї äîïîìîãè. Çîêðåìà 
áóëî âïðîâàäæåíî åëåêòðîííó ñèñòåìó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿêà ìàє äîïî-
ìàãàòè ïàöієíòàì îòðèìóâàòè, à ëіêàðÿì – íàäàâàòè ÿêіñíі ìåäè÷íі 
ïîñëóãè.

Îðãàíіçàöіÿ îõîðîíè âіäðіçíÿєòüñÿ â êîæíіé îêðåìіé êðàїíі. Âîäíî-
÷àñ є é îðãàíіçàöіÿ, ùî îïіêóєòüñÿ ïðîáëåìàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íà-
ñåëåííÿ óñіõ êðàїí ñâіòó. Öå Âñåñâіòíÿ îðãàíіçàöіÿ çäîðîâ’ÿ (ÂÎÎÇ). 
Âîíà îá’єäíóє 194 êðàїíè, ñåðåä ÿêèõ і Óêðàїíà.

Г О Л О В Н 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 ме-

дичного 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.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності

Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я
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  розрізняти поняття «кредит», «фінансовий центр», «офшор», «аутсорсинг»;
  знати, які є найбільші міжнародні фінансові центри, країни-офшори, країни – 
лідери на ринку програмного забезпечення, аутсорсингових послуг;
  розуміти взаємозв’язок між рівнем розвитку господарства і обсягом фінансо-
вих послуг у країні; 
  пояснювати особливості розміщення аутсорсингу в світі, прискорений розви-
ток аутсорсингу інформаційних технологій в Україні.

§ 45. ÔІÍÀÍÑÎÂÀ ÄІßËÜÍІÑÒÜ 

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Для чого існують банки?
 Приклади фінансових установ у вашому населеному пункті або регіоні.

  Фінансові послуги. Íèíі öå îäèí ç íàéâàæëèâіøèõ ñåêòîðіâ ñâіòî-
âîї 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 ïî-
ñåðåäíèöòâà 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 

Термін «фінанси» (від лат. fi nancia) 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 поширен-
ня і став вживатися як поняття, пов’язане із системою грошових відносин.
Становлення фінансових відносин відбувалося одночасно з розвитком 
ринкових (товарно-грошових) відносин. Також фінансові послуги були 
пов’язані з потребою обслуговування державою економічного та культур-
ного життя громадян, утриманням армії, охорони здоров’я, освіти, пенсій-
ного забезпечення, управлінського апарату тощо.

Ôіíàíñè é ôіíàíñîâà ñèñòåìà áóäü-ÿêîї êðàїíè ÷àñòî âèçíà÷àþòüñÿ 
ÿê «êðîâîíîñíà ñèñòåìà» åêîíîìіêè, ùî çàáåçïå÷óє ðóõ ãðîøîâèõ ïî-

§ 45.

!!

Термін «фінанси» (від лат. fi nancia) 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 поширен-
ня і став вживатися як поняття, пов’язане із системою грошових відносин.
Становлення фінансових відносин відбувалося одночасно з розвитком 
ринкових (товарно-грошових) відносин. Також фінансові послуги були 
пов’язані з потребою обслуговування державою економічного та культур-
ного життя громадян, утриманням армії, охорони здоров’я, освіти, пенсій-
ного забезпечення, управлінського апарату тощо.

Термін «фінанси» (від лат. 

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ. 
КОМП’ЮТЕРНЕ 
ПРОГРАМУВАННЯ

Тема
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 4 òîêіâ. Âîíè є îñíîâîþ, íà ÿêіé áóäóєòüñÿ äîáðîáóò ñóñïіëüñòâà. Òîìó 

äëÿ ðîçâèò êó åêîíîìі÷íîї ñèñòåìè ïîòðіáíà âіäïîâіäíà ôіíàíñîâà ñèñ-
òåìà, ÿêà áóäå çàáåçïå÷óâàòè ïåðåìіùåííÿ êàïіòàëó ó âіäïîâіäíі ãàëó-
çі åêîíîìіêè. Ó ðîçâè íóòîìó ñóñïіëüñòâі ôіíàíñîâі ïîñëóãè âіäіãðàþòü 
íå ìåíøó ðîëü, íіæ âèðîáíèöòâî, òîìó ùî çàáåçïå÷óþòü éîãî ôіíàíñî-
âî-êðåäèòíèì, ñòðàõîâèì, іíôîðìàöіéíèì і áóõãàëòåðñüêèì îáñëóãîâó-
âàííÿì (ìàë. 115).

Ñóá’єêòàìè ôіíàíñîâèõ âіäíîñèí є äåðæàâà, ïіäïðèєìñòâà, îðãàíі-
çàöії òà ïðàöіâíèêè ïіäïðèєìñòâ, ãðîìàäÿíè.

СИСТЕМА ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 
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Мал. 115. Система фінансових відносин

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, 
ëіçèíãîâі, áðîêåðñüêі òà іíøі êîìïàíії. Òîìó ñåðåä ôіíàíñîâèõ ïîñëóã 
âèäіëÿþòü: áàíêіâñüêі òà ñòðàõîâі ïîñëóãè, ïîñëóãè íà ðèíêó öіííèõ 
ïàïåðіâ (àêöії òà îáëіãàöії), ïîñëóãè çà äîãîâîðîì ëіçèíãó (äîâãîñòðî-
êîâà îðåíäà ìàøèí і îáëàäíàííÿ, íàäàííÿ îáëàäíàííÿ íàïðîêàò), à 
òàêîæ ïîñëóãè, ÿêі íàäàþòüñÿ ôіíàíñîâèìè îðãàíіçàöіÿìè іç çàëó÷åí-
íÿì і ðîçìіùåííÿì ãðîøîâèõ êîøòіâ ãðîìàäÿí òà ïіäïðèєìñòâ àáî 
óñòàíîâ.

Íàéïîøèðåíіøèìè є áàíêіâñüêі ïîñëóãè. Áàíêè є íåâіä’єìíîþ 
ñêëàäîâîþ ñó÷àñíîї ðèíêîâîї åêîíîìіêè. Âîíè áåðóòü ó÷àñòü ó ôіíàí-
ñóâàííі âñіõ ãàëóçåé âèðîáíèöòâà, âèïóñêàþòü â îáіã ãðîøі, ïðàöþþòü 
іç öіííèìè ïàïå ðàìè, íàäàþòü ôіíàíñîâі ïîñëóãè íàñåëåííþ. Ñó÷àñíèé 
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áàíê ïðîïîíóє ñâîїì êëієíòàì і êëієíòêàì: êðåäèòíі (ëіçèíã, îïåðàöії 
ç ïëàñòèêîâèìè êðåäèòíèìè êàðòêàìè); ãàðàíòіéíі (âèäà÷à áàíêîì ãà-
ðàíòіé, âåêñåëіâ); ïîñåðåäíèöüêі (àãåíòñüêі, äîâіð÷і) é êîíñóëüòàöіéíі 
òà іíôîðìàöіéíі ïîñëóãè.

Îäíó ç íàéâàæëèâіøèõ ðîëåé ó ñòèìóëþâàííі ñó÷àñíîї åêîíîìіêè 
âіäіãðàє áàíêіâñüêèé êðåäèò ÿê ãîëîâíå äæåðåëî çàáåçïå÷åííÿ ãðîøè-
ìà ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ðіçíèõ ïіäïðèєìñòâ. 

Óçàãàëі, êðåäèò – öå ïîçèêà, ÿêà íàäàєòüñÿ íà óìîâàõ ïîâåðíåííÿ 
іç ñïëàòîþ âіäñîòêіâ çà її êîðèñòóâàííÿ. Â óìîâàõ ðèíêó ðîçðіçíÿþòü 
áàíêіâñüêèé, êîìåðöіéíèé, іïîòå÷íèé, ïîäàòêîâèé, ñïîæèâ÷èé (òîâàð-
íèé), äåðæàâíèé і ìіæíàðîäíèé êðåäèòè. Êðåäèò ìîæå íàäàâàòèñÿ ÿê 
ó ãðîøîâіé, òàê і íàòóðàëüíіé (ðå÷îâіé) ôîðìі.

Áàíêіâñüêèé êðåäèò – öå ãðîøîâà ïîçèêà, ùî íàäàєòüñÿ áàíêàìè 
òà іíøèìè êðåäèòíèìè óñòàíîâàìè ïіäïðèєìñòâàì і ïіäïðèєìöÿì. Íà 
ñüîãîäíі öå íàéïîøèðåíіøà ôîðìà êðåäèòó.

Îêðåìèì âèäîì ôіíàíñîâèõ ïîñëóã є ñòðàõîâі ïîñëóãè, ùî íà-
äàþòüñÿ 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 òî-
âàðó ðîçðіçíÿþòü òîâàðíі, ôîíäîâі (öіííі ïàïåðè) òà âàëþòíі áіðæі. 
Їõ ãîëîâíå çàâäàííÿ – âïîðÿäêóâàííÿ ðèíêіâ ñèðîâèíè, êàïіòàëó і 
âàëþòè. 

  Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Çà îñòàííі 
äåñÿ òèëіòòÿ ñòðóêòóðà ñâіòîâèõ ôіíàíñîâèõ ïîñëóã çàçíàëà çíà÷íèõ 
òåõíîëîãі÷íèõ і ñòðóêòóðíèõ çìіí. Öå çíà÷íîþ ìіðîþ ïîâ’ÿçàíî ç ïðî-
öåñàìè 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 íà-
âïàêè. Âëàñíå, ïðîöåñ ãëîáàëіçàöії ðèíêó ôіíàíñîâèõ ïîñëóã ïî÷àâñÿ 
ùå ó 80-òі ðîêè ÕÕ ñò. 

Ïðè öüîìó âіäáóâàєòüñÿ ãåîãðàôі÷íà çìіíà ôіíàíñîâèõ ïîòîêіâ ìіæ 
ðåãіîíàìè òà êðàїíàìè ñâіòó. Ôіíàíñîâі óñòàíîâè âіäêðèâàþòü ñâîї ôі-
ëії ó âåëèêèõ ôіíàíñîâèõ öåíòðàõ, ó ÿêèõ çîñåðåäæóþòüñÿ áàíêè é 
іíøі ôіíàí ñîâі îðãàíіçàöії, ùî çäіéñíþþòü ìіæíàðîäíі âàëþòíі, êðå-
äèòíі òà ôіíàíñîâі äії, îïåðàöії іç öіííèìè ïàïåðàìè, äîðîãîöіííèìè 
ìåòàëàìè òîùî.

Îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ ñâіòîâèõ ôіíàíñîâèõ öåíòðіâ є äіÿëüíіñòü âå-
ëèêèõ áàíêіâ, ùî çîñåðåäæåíі â Ëîíäîíі, Íüþ-Éîðêó, Ñÿíãàíі (Ãîí-
êîíçі), Ñіíãàïóðі, Òîêіî òà іíøèõ âåëèêèõ ìіñòàõ (ìàë. 116). Ðåéòèíã 
ôіíàíñîâèõ 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 îïèòó-
âàííÿ ôіíàíñèñòіâ.

Òîêіéñüêèé і Íüþ-Éîðêñüêèé ñâіòîâі ôіíàíñîâі öåíòðè іñòîðè÷íî 
ñêëàëèñÿ ÿê óíіâåðñàëüíі öåíòðè, òèì÷àñîì ÿê іíøі âіäðіçíÿþòüñÿ ñïå-
öіàëіçàöієþ. Ëîíäîí ïîâ’ÿçàíèé íàñàìïåðåä ç ðèíêàìè єâðîâàëþòíèõ 
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îïåðàöіé, öіííèõ ïàïåðіâ, çîëîòà. Öþðіõ íàäàє ïåðåâàãó íàäіéíèì âà-
ðіàíòàì іíâåñòè öіé і є âàæëèâèì ðèíêîì çîëîòà. Ëþêñåìáóðã âèðіçíÿ-
єòüñÿ ñâîєþ ôîíäîâîþ áіðæîþ і ÿê öåíòð äîâãîñòðîêîâèõ іíâåñòèöіé. 
Ñіíãàïóð ãðàє ðîëü ãîëîâíîãî ðèíêó öіííèõ ïàïåðіâ Àçіéñüêî-Òèõîîêå-
àíñüêîãî 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 
іíîçåì íèì îñîáàì. Òàêі êîìïàíії íå âåäóòü ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ó 
êðàїíі ñâîєї ðåєñòðàöії, à âëàñíèêè îôøîðіâ – ïðåäñòàâíèêè іíøèõ 
êðàїí. 

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Батьківщиною виникнення офшорів вважають Стародавню Грецію, де піс-
ля введення в Афінах податку на експорт й імпорт товарів, купці вирішили 
торгувати на сусідніх островах, на яких податків не існувало взагалі. Упер-
ше, у сучасному 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 незалеж-
но від свого місцезнаходження, а стародавні купці привозили прянощі й 
коштовності з Індії або Китаю до Європи. І ніхто не наважиться сказати, 
що їхній бізнес – це офшор. Світова економіка характеризується тим, що 
офшори, міжнародні ринки існували завжди.

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 êëі-
ìàòîì. Òîæ íèíі îôøîð – ïîíÿòòÿ áіëüøå íå åêîíîìі÷íå ÷è þðèäè÷íå, 
à åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå.

Îôøîð – öå ôîðìàëüíà ðåєñòðàöіÿ êîìïàíії ó òàê çâàíіé îôøîðíіé 
çîíі, òîáòî ó êðàїíі, äå íèçüêі ïîäàòêè (àáî їõ âçàãàëі íåìàє) íà ïіäïðè-
єìíèöüêó 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. 

Батьківщиною виникнення офшорів вважають Стародавню Грецію, де піс-
ля введення в Афінах податку на експорт й імпорт товарів, купці вирішили 
торгувати на сусідніх островах, на яких податків не існувало взагалі. Упер-
ше, у сучасному 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 незалеж-
но від свого місцезнаходження, а стародавні купці привозили прянощі й 
коштовності з Індії або Китаю до Європи. І ніхто не наважиться сказати, 
що їхній бізнес – це офшор. Світова економіка характеризується тим, що 
офшори, міжнародні ринки існували завжди.

Шанхай

Пекін
Дубаї
Шеньчжень
Сідней

       790
   773
            771
           762
        761
       757
      748
     740
    739
   738

Мал. 116. Рейтинг світових фінансових центрів
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Òàêîæ îôøîðè ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê îäèí ç âàæëèâèõ іíñòðóìåíòіâ, çà 
äîïîìîãîþ ÿêèõ äîñÿãàєòüñÿ âіäêðèòіñòü åêîíîìіêè äåðæàâè çîâíіø-
íüîìó ñâіòîâі òà ñòèìóëþєòüñÿ ìіæíàðîäíå åêîíîìі÷íå ñïіâðîáіòíèöòâî 
íà îñíîâі çàëó÷åííÿ іíîçåìíèõ іíâåñòèöіé (òàáë. 22).

Òàáëèöÿ 22 
ÒÎÏ-5 êðàїí çà ïðÿìèìè іíâåñòèöіÿìè â Óêðàїíó, 2020 ð.

Країна Прибуття, млн
1 Кіпр 15 494
2 Нідерланди 10 261
3 Швейцарія 3 083
4 Сполучене Королівство Великої Британії 3 054
5 Німеччина 2 316

Ïðîòå іñíóþòü і íåäîëіêè, ñïðè÷èíåíі їõíіì ôóíêöіîíóâàííÿì. Öå і 
ñòâîðåí íÿ ïåâíîї íåñòàáіëüíîñòі ó ñâіòîâіé åêîíîìіöі òà ôіíàíñàõ ó 
çâ’ÿçêó ç ìîæëèâіñòþ íàêîïè÷åííÿ â îôøîðíèõ çîíàõ âåëèêèõ îáñÿãіâ 
êàïіòàëіâ, і ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ âіäòîêó êàïіòàëіâ, і ïіäòðèìêà òіíüîâîї 
åêîíîìіêè, çìåíøåííÿ çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ, íåãàòèâíèé âïëèâ íà 
ñîöіà ëüíó ñèòóàöіþ ó êðàїíàõ, äå çíàõîäÿòüñÿ âëàñíèêè îôøîðіâ, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç óõèëåííÿì âіä îïîäàòêóâàííÿ.

Äî íàéâіäîìіøèõ îôøîðíèõ çîí ñâіòó íàëåæàòü Ïàíàìà, Êіïð, Ãі-
áðàëòàð, Áàãàìñüêі îñòðîâè, Ëіõòåíøòåéí, Іðëàíäіÿ, àìåðèêàíñüêèé 
øòàò Äåëàâåð. Ïðîòå, єäèíîãî ñïèñêó êðàїí-îôøîðіâ íå іñíóє.

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, 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 
êðàїíàõ âіä êîìïàíіé âèìàãàþòü ôіíàíñîâó çâіòíіñòü і íàäàþòü їì ïî-
äàòêîâі 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.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 

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: виве-
дення капіталів, контрабанда валюти та легалізація незаконних коштів, 
зменшення податкових надходжень до національних бюджетів тощо.

  Особливості діяльності та розміщення фінансових установ 
в Україні. Âіäïîâіäíî äî Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ôіíàíñîâі ïîñëóãè òà 
äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ðèíêіâ ôіíàíñîâèõ ïîñëóã» äî ôіíàíñîâèõ óñ-
òàíîâ ó íàøіé äåðæàâі íàëåæàòü: áàíêè, êðåäèòíі ñïіëêè, ëîìáàðäè, 

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: виве-
дення капіталів, контрабанда валюти та легалізація незаконних коштів, 
зменшення податкових надходжень до національних бюджетів тощо.
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 4 ëіçèíãîâі êîìïàíії, äîâіð÷і òîâàðèñòâà, ñòðàõîâі êîìïàíії, óñòàíîâè 

íàêî ïè÷óâàëüíîãî ïåíñіéíîãî çàáåçïå÷åííÿ, іíâåñòèöіéíі ôîíäè é 
êîìïà íії òà іíøі, ãîëîâ íèì âèäîì äіÿëüíîñòі ÿêèõ є íàäàííÿ ôіíàí-
ñîâèõ ïîñëóã.

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 ðîçâè-
íóòèì ÷åðåç íåñòàáіëüíі óìîâè âåäåííÿ áіçíåñó, íåçàõèùåíіñòü ïðàâà 
âëàñíîñòі 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 íåçàëåæíîñòі äî öüîãî ïåðåëіêó óâіéøëî ìіñòî Äíіïðî. 

Г О Л О В Н 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 пра-

цівники підприємств, громадяни.
  Організації, що надають фінансові послуги, – це банки, страхові, лізингові, бро-

керські та інші компанії. 
  Головними світовими фінансовими центрами є Лондон, Нью-Йорк, Сянган 

(Гонконг), Сінгапур, Токіо.
  Офшор – один з найвідоміших методів податкового планування. Найвідоміши-

ми офшорними зонами світу є Панама, Кіпр, Гібралтар, Багамські острови, 
Ліхтен штейн, Ірландія та інші.

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.

§ 46. ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍІ ÒÅÕÍÎËÎÃІЇ. ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÅ 
ÏÐÎÃÐÀÌÓÂÀÍÍß. ÀÓÒÑÎÐÑÈÍÃ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Приклади використання електронних пристроїв у вашому житті.
 Приклади комп’ютерних програм, які ви вивчали на уроках інформатики і як 
ви їх використовуєте.

§ 46. ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍІ ÒÅÕÍÎËÎÃІЇ. ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÅ 
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  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) íàïðè-
êіíöі 1990-õ ðîêіâ XX ñò.

Ñüîãîäíі íåìîæëèâî óÿâèòè æèòòÿ òà åôåêòèâíó äіÿëüíіñòü ëþäèíè 
áåç іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé. Âîíè ðîçâèâàþòüñÿ íàä-
çâè÷àéíî øâèäêèìè òåìïàìè. Ùå 15 ðîêіâ òîìó ìàëî õòî ìàâ çâè÷àé-
íèé ìîáіëüíèé òåëåôîí, à íèíі ïðàêòè÷íî ç êîæíîãî ñó÷àñíîãî òåëå-
ôîíà 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, çáåðі-
ãàííÿì і ïåðåäàâàííÿì іíôîðìàöії çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðíîї òåõíі-
êè. 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 êîì-
ï’þòåðíå ïðîãðàìóâàííÿ. Ñôåðè âèêîðèñòàííÿ ІÒ äóæå øèðîêі. Їõ âè-
êîðèñòîâóþòü 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÷àëü-
íà ëіòåðàòóðà), ðîçâàã (ìóçèêà, ôіëüìè, іãðè, êíèæêè).

Äëÿ äîñòóïó äî öèõ ìîæëèâîñòåé ìè çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóєìî 
êîìï’þòåð, íîóòáóê, ïëàíøåò àáî ñìàðòôîí. À ñó÷àñíі äîñëіäíèöüêі 
öåíòðè òà ëàáîðàòîðії âèêîðèñòîâóþòü ïîòóæíі ñóïåðêîìï’þòåðè ç âå-
ëèêîþ îá÷èñëþâàëüíîþ ïîòóæíіñòþ. Ç їõ äîïîìîãîþ, íàïðèêëàä, çäіé-
ñíþþòü ïðîãíîçóâàííÿ ïîãîäíî-êëіìàòè÷íèõ óìîâ àáî ìîäåëþþòü 
ÿäåðíі âèïðîáóâàííÿ. 

  Сутність поняття «аутсорсинг». Àóòñîðñèíã (ó ïåðåêëàäі ç àíãë. 
«âèêîðèñòàííÿ ÷óæèõ ðåñóðñіâ») îçíà÷àє ïðîöåñ ïåðåäàâàííÿ ïіä-
ïðèєìñò âîì ÷è êîìïàíієþ ÷àñòèíè âèðîáíè÷èõ àáî íåâèðîáíè÷èõ ïðî-
öåñіâ іíøіé êîìïàíії, ÿêà є åêñïåðòîì ó öіé ãàëóçі (ìàë. 117). Іíøèìè 
ñëîâàìè – ñåíñ àóòñîðñèíãó äëÿ êîìïàíії òàêèé: çîñåðåäèòè âñі ðåñóðñè 
íà òîìó âèäі äіÿëüíîñòі, ÿêèé є îñíîâíèì, і ïåðåäàòè іíøі (ïіäòðè-
ìóþ÷і àáî ñóïóòíі) ôóíêöії ïðîôåñіéíîìó ïàðòíåðîâі. Çàçâè÷àé ïåðå-
äàþòüñÿ ïðîöåñè, ùî є íå îñíîâíèìè äëÿ âèðîáíèöòâà. І öå íå îäíî-
ðàçîâà, 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÷à-
òè äîðîãîöіííèé ÷àñ íà íàïðÿìêè, ùî ñóïðîâîäæóþòü îñíîâíó äіÿëü-
íіñòü: 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 
ïîñëóãè âèùîї ÿêîñòі, і äåøåâøå, åôåêòèâíіøå âèêîðèñòîâóâàòè ïåðå-
âàãè ñïåöіàëіçàöії âèðîáíèöòâà.
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ГОСПОДАРСЬКИЙ

передавання аутсорсинговій компанії 
діяльність з бслуговування об’єктів нерухомості, 
транспортних засобів, прибирання приміщень, 
харчування персоналу та ін.

підприємство  залучає до процесу 
виробництва аутсорсера, не здійснює 
виробництво власними силами 

підприємство залучає іншу компанію для 
ведення бухгалтерського обліку або 
юридичного супроводу

інформаційні системи компанії передають на
обслуговування організаціям, які здійснюють 
технічну підтримку і програмне забезпечення 4

ВИРОБНИЧИЙ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 

ІТ-
АУТСОРСИНГ 

Мал. 117. Види аутсорсингу

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Засновником виробничого аутсорсингу можна вважати відомого амери-
канського промисловця Генрі Форда. Він одним з перших зрозумів, що 
жодна фірма не може бути повністю самодостатньою. Як керівник великої 
автомобільної компанії він зіткнувся з непомірними витратами, що йдуть 
на обслуговування всіх напрямків діяльності. Тоді він і звернувся до інших 
фірм, які взяли на себе частину виробничих завдань. Так, на сьогодні 
компа нія «Форд» самостійно 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 спря-
мовує всі свої ресурси на організацію роздрібного бізнесу, а решта послуг 
і бізнес-інфраструктура передано на аутсорсинг.

  Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг) ïî-
â’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 ïðîєêòóâàííÿ, ðîçðîáêè, âïðîâà-
äæåííÿ, 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 
óòðèìàííÿ âëàñíîї ІÒ-ñëóæáè. Âèãіäíîþ àëüòåðíàòèâîþ â òàêîìó âè-
ïàäêó є çâåðíåííÿ äî іíøèõ ôіðì äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ IT-іíôðàñòðóêòóðè. 
Çàëåæ íî âіä ìàñøòàáіâ ðîáîòè ôіðìè-àóòñîðñåðè çäіéñíþþòü êîíòðîëü 
àáî âñієї ІÒ-іíôðàñòðóêòóðè, àáî її îêðåìèõ íàïðÿìіâ (âèáіðêîâèé àóò-
ñîðñèíã ІÒ). Çàãàëîì àóòñîðñèíã ІÒ äàє ïіäïðèєìñòâàì òà îðãàíіçàöіÿì 
çìîãó çìåíøèòè âèòðàòè íà îáñëóãîâóâàííÿ ІÒ-іíôðàñòðóêòóðè, ñêîí-
öåíòðóâàòèñÿ íà âëàñíîìó áіçíåñі, çíèçèòè íàâàíòàæåííÿ íà ïåðñîíàë 
êîìïàíії, çáіëüøèòè åôåêòèâíіñòü IT-ïðîöåñіâ çà ðàõóíîê çàëó÷åííÿ äî 
âèðіøåííÿ IT-çàäà÷ êâàëіôіêîâàíèõ ôàõіâöіâ.

Засновником виробничого аутсорсингу можна вважати відомого амери-
канського промисловця Генрі Форда. Він одним з перших зрозумів, що 
жодна фірма не може бути повністю самодостатньою. Як керівник великої 
автомобільної компанії він зіткнувся з непомірними витратами, що йдуть 
на обслуговування всіх напрямків діяльності. Тоді він і звернувся до інших 
фірм, які взяли на себе частину виробничих завдань. Так, на сьогодні 
компа нія «Форд» самостійно 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 спря-
мовує всі свої ресурси на організацію роздрібного бізнесу, а решта послуг 
і бізнес-інфраструктура передано на аутсорсинг.

жодна фірма не може бути повністю самодостатньою. Як керівник великої 
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Íàïðèêëàä, àìåðèêàíñüêà êîìïàíіÿ Kodak, âіäîìèé âèðîáíèê ôîòî-
òåõíіêè, 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 
çàâîþâà òè ëіäåðñòâî â öіé ãàëóçі. Öå є ïðèêëàäîì âçàєìîâèãіäíîãî ІÒ-
àóòñîðñèíãó.

Îòæå, çàãàëîì àóòñîðñèíã є âèãіäíîþ îïåðàöієþ äëÿ áàãàòüîõ êîì-
ïàíіé, ÿêі íå ìàþòü äîñòàòíüî ðåñóðñіâ äëÿ ïîâíîãî êîíòðîëþ âñіõ 
åòàïіâ і ïðîöåñіâ âèðîáíèöòâà. 

  Країни – лідери на світовому ринку програмування та аут-
сорсингу. Ôàõіâöі Âñåñâіòíüîãî åêîíîìі÷íîãî ôîðóìó (ÂÅÔ) ó 2016 ð. 
ïðåäñòàâèëè çâіò ïðî ðîçâèòîê ІÒ і âèçíà÷èëè ðåéòèíã êðàїí çà öèì 
ïîêàçíèêîì. Ðîçðàõóíîê ïîêàçíèêà ðîçâèíåíîñòі іíôîðìàöіéíî-êîìó-
íіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé âåäåòüñÿ ç 2001 ðîêó. Âіí âіäîáðàæàє ãîòîâíіñòü 
åêîíîìіêè êðàїíè äî ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ІÒ. Äî 
ïîêàçíèêà âõîäèòü ÷îòèðè ñêëàäîâі: íàÿâíіñòü óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ІÒ, 
ãîòîâíіñòü ãðîìàäÿí, äіëîâèõ êіë і äåðæàâíèõ îðãàíіâ äî âèêîðèñòàííÿ 
ІÒ, ðіâåíü âèêîðèñòàííÿ ІÒ ó ãðîìàäñüêîìó, êîìåðöіéíîìó òà äåðæàâíî-
ìó ñåêòîðàõ, à òàêîæ âïëèâ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé íà åêîíîìіêó.

Äî ïåðåëіêó êðàїí-ëіäåðіâ ç ðîçâèòêó ІÒ óâіéøëè: Ñіíãàïóð, Ôіí-
ëÿíäіÿ, Øâåöіÿ, Íіäåðëàíäè, Íîðâåãіÿ, Øâåéöàðіÿ, ÑØÀ, Âåëèêà 
Áðèòàíіÿ, Ëþêñåìáóðã òà ßïîíіÿ. Óêðàїíà çà îñòàííі ðîêè çàéìàє ó 
öüîìó ðåéòèíãó 70–80 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-âèðîá-
íèêàìè 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 
ïðîäóêòіâ) Óêðàїíà âõîäèòü äî ñïèñêó ç 10 êðàїí ñâіòó â ãàëóçі ðîç-
ðîáêè 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 ðîç-
âèòêó, çäàòíі ïîì’ÿêøèòè êðèçîâі ÿâèùà â åêîíîìіöі, à òàêîæ çàáåç-
ïå÷èòè íàëåæíå ôóíêöіîíóâàííÿ іíøèõ ãàëóçåé åêîíîìіêè. Ãîëîâíі 
ïåðåâàãè ІÒ-ñôåðè ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî äëÿ çáіëüøåííÿ îáñÿãіâ âèðîá-
íèöòâà íå ïîòðіáíі çíà÷íі іíâåñòèöії â îáëàäíàííÿ òà áóäіâëі, îñêіëüêè 
ãîëîâíèé àêòèâ òóò – ëþäñüêèé ðåñóðñ. Òàêîæ îñíîâíà ïåðåâàãà íàøîї 
êðàїíè ïåðåä êîíêóðåíòàìè ïîëÿãàє ó âèñîêîìó ðіâíі òåõíі÷íîї îñâіòè 
òà âèñîêîãî ïðîôåñіîíàëіçìó ïðîãðàìíèõ іíæåíåðіâ. Îñíîâíîþ ïðîáëå-
ìîþ óêðàїíñüêîãî IT-ðèíêó є æîðñòêà ïîäàòêîâà ïîëіòèêà òà íåäîñêî-
íàëå çàêîíîäàâñòâî, ùî çìóøóþòü áàãàòî êîìïàíіé і ïðèâàòíèõ îñіá 
ïðàöþâàòè â òіíі. 
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Україна знаходиться в топ-55 найпривабливіших країн для аутсорсингу. 13 ук-
раїнських IT-компаній, як наприклад: EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Ciklum, 
Luxoft, NIX Solutions, потрапили до топ-100 світових постачальників послуг з 
аутсорсингу.
У 2020 р. Україна отримала 5 млрд дол. США за експорт IT-послуг. ІТ-індустрія 
посідає 3-тє місце за виручкою після металургії та АПК.

Г О Л О В Н Е
  Інформаційні технології – це все, що пов’язане з обробкою, зберіганням і пере-

даванням інформації за допомогою комп’ютерної техніки.
  Аутсорсинг – передача підприємством чи компанією частини виробничих або 

невиробничих процесів іншій компанії, яка є експертом у цій галузі.
  Виділяють такі основні види аутсорсингу: господарський, виробничий, бухгал-

терський та ІТ-аутсорсинг.
  Країни-лідери з розвитку ІТ: Сінгапур, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Норве-

гія, Швейцарія, США, Велика Британія, Люксембург та Японія.
  Україна входить до списку з 10 країн світу в області розробки програмного за-

безпечення. 

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 ви-

робничі ресурси?
4. Охарактеризуйте місце України на світовому ринку ІТ-послуг. 

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності

Фінансові послуги. Комп’ютерне 
програмування

Україна знаходиться в топ-55 найпривабливіших країн для аутсорсингу. 13 ук-
раїнських IT-компаній, як наприклад: EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Ciklum, 
Luxoft, NIX Solutions, потрапили до топ-100 світових постачальників послуг з 
аутсорсингу.
У 2020 р. Україна отримала 5 млрд дол. США за експорт IT-послуг. ІТ-індустрія 
посідає 3-тє місце за виручкою після металургії та АПК.
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  зрозуміти актуальність глобальних проблем світу;
  навчитися характеризувати поширення глобальних проблем та їхній прояв 
на території 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 вирі-
шенні їх; показувати на карті країни, що володіють ядерною зброєю, найбіль-
ші у світі райони екологічної катастрофи.

§ 47. ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÃËÎÁÀËÜÍІ ÏÐÎÁËÅÌÈ 
ËÞÄÑÒÂÀ, ÏÐÈ×ÈÍÈ ЇÕ ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß. 
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÂІÉÍÈ І ÌÈÐÓ. ÏÐÎÁËÅÌÀ 
ÒÅÐÎÐÈÇÌÓ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Які проблеми людства аналізували на уроках географії в попередніх класах?
 Про які проблеми людства найчастіше згадують у засобах масової інфор мації?

  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 âіäíîñÿòü 
áëèçüêî äâàäöÿòè ïðîáëåì. Ñåðåä íèõ íàéàêòóàëüíіøèìè є ïðîá ëåìè 
âіéíè і ìèðó, òåðîðèçìó, åêîëîãі÷íà, äåìîãðàôі÷íà òà åíåðãåòè÷íà ïðî-
áëåìè, 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 

§ 47. ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÃËÎÁÀËÜÍІ ÏÐÎÁËÅÌÈ 

ГЛОБАЛЬНІ 
ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

5
Розділ 
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 5 ç іíòåð íàöіîíàëіçàöієþ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. Òàê, íà îñíîâі ìіæ-

íàðîäíîãî ïîäіëó ïðàöі âіäáóâñÿ ïîòóæíèé âçàєìîçâ’ÿçîê і âçàєìîçà-
ëåæíіñòü ìіæ äåðæàâàìè. Ìàñøòàáè é ñòóïіíü çàëó÷åííÿ ðіçíèõ êðàїí 
і íàðîäіâ äî öèõ çâ’ÿçêіâ ñòàëè çíà÷íèìè, ùî ñïðèÿëî ïåðå ðîñòàííþ 
ëîêàëüíèõ, ïîäåêóäè ñïåöèôі÷íèõ, ïðîáëåì ðîçâèòêó îêðåìèõ êðàїí і 
ðåãіîíіâ ó ãëîáàëüíі. ßê íàñëіäîê, âèíèêàþòü ïðîòèðі÷÷ÿ ãëîáàëüíîãî 
ìàñøòàáó, ùî òîðêàþòüñÿ іíòåðåñіâ âñіõ êðàїí, îñíîâè іñíó âàííÿ æèò-
òÿ íà çåìëі.

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Історично світове господарство склалося до початку ХХ ст. Був практично 
завершений територіальний поділ праці, унаслідок якого у світовому гос-
по дарстві сформувалися два полюси. На одному полюсі перебували про-
мислово розвинуті країни, а на другому – їхні колонії – аграрно-си ровинні 
придатки. Останні були залучені до міжнародного поділу праці задовго до 
становлення там національних економік і національних ринків. Сформо-
ване таким чином світове господарство, навіть після набуття неза лежності 
колишніми колоніями, на довгі роки зберегло відносини центру і перифе-
рії. Ось звідки беруть початок сучасні глобальні проблеми людства.

  Проблема війни і миру. Ó÷åíі ïіäðàõóâàëè, ùî çà îñòàííі øіñòü 
òèñÿ÷ 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 
äîêîðіííîþ çìіíîþ õàðàêòåðó âіäíîñèí ìіæ äåðæàâàìè, íàðîäàìè, íà-
öіÿìè. Çàïîáіãàííÿ ñâіòîâіé âіéíі є íàéâàæëèâіøîþ ãëîáàëüíîþ ïðîá-
ëåìîþ ñó÷àñíîñòі. 

Òèïè âîєí âèçíà÷àþòüñÿ õàðàêòåðîì ñóïåðå÷íîñòåé ïåâíîї åïîõè ÷è 
ðіçíèõ її ïåðіîäіâ. Äî äåâ’ÿíîñòèõ ðîêіâ ÕÕ ñò. çà ñîöіàëüíèì õàðàêòå-
ðîì âіéíè òðàäèöіéíî ïîäіëÿëè íà ñïðàâåäëèâі òà íåñïðàâåäëèâі, ïðî-
ãðåñèâíі і ðåàêöіéíі, ðåâîëþöіéíі òà êîíòððåâîëþöіéíі; à çàëåæíî âіä 
îñíîâíèõ ñîöіàëüíèõ ñóïåðå÷íîñòåé – íà âіéíè ìіæ äåðæàâàìè ç ïðî-
òèëåæíèì ñó ñïіëüíèì óñòðîєì, ãðîìàäÿíñüêі, íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíі 
òîùî. 

Ñó÷àñíі âіéíè íàáóâàþòü õàðàêòåðó åêîíîìі÷íîї, ïñèõîëîãі÷íîї, іí-
ôîðìàöіéíîї, òåðîðèñòè÷íîї, äèïëîìàòè÷íîї, åêîëîãі÷íîї áîðîòüáè. 
×àñòî âіéíè ÕÕІ ñò. íàçèâàþòü ãіáðèäíèìè àáî êîìïëåêñíèìè. Ñàìå 
ñëîâî «ãіáðèäíèé» îçíà÷àє â öüîìó êîíòåêñòі âèêîðèñòàííÿ îäðàçó 
êіëüêîõ íàïðÿìêіâ âïëèâó íà ñóïðîòèâíèêà, ñåðåä ÿêèõ áîéîâі äії ñòà-
íîâëÿòü õî÷à é âàæëèâó, ïðîòå íå îñíîâíó ÷àñòèíó. Ïіä ÷àñ âåäåííÿ 
ãіáðèäíîї âіéíè ñòâîðþþòüñÿ åêîíîìі÷íі, âíóòðіøíі ñîöіàëüíі (ãóìàíі-
òàðíі) ïðîáëåìè ó äåðæàâі, ïðîòè ÿêîї íàïðàâëåíà àãðåñіÿ, ïіäòðèìó-
þòüñÿ ñåïàðàòèñòñüêі, çàêîëîòíèöüêі ðóõè òîùî. Òîìó ïåðåìîãó íà 
çáðîéíîìó ôðîíòі áåç ïåðåìîãè â ãóìàíіòàðíîìó ïðîòèñòîÿííі çäîáóòè 
â ãіáðèäíіé âіéíі íåìîæëèâî. Ñèòóàöіÿ, ùî ñêëàëàñÿ íà ñõîäі íàøîї 
êðàїíè, íà äóìêó åêñïåðòіâ, є ïðèêëàäîì ñàìå ãіáðèäíîї àãðåñії.

Îñåðåäêè âіéñüêîâèõ êîíôëіêòіâ íèíі іñíóþòü íà áàãàòüîõ êîíòè-
íåíòàõ, ïðîòå íàéáіëüøå їõ ó êðàїíàõ Àôðèêè òà Àçії (ìàë. 118). 
Ó âіéñüêîâèõ êîíôëіêòàõ іñíóþòü ïåâíі çàêîíîìіðíîñòі: çáіëüøåííÿ 
òðèâàëîñòі, іíòåíñèâíîñòі âåäåííÿ áîéîâèõ äіé, çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі 
àðìіé, îñíàùåííÿ їõ äåäàëі áіëüøîþ êіëüêіñòþ çáðîї і áîéîâîї òåõíіêè 
âåëèêîї ðóéíіâíîñòі, ïîÿâà âèñîêîòî÷íîї çáðîї, ïîøèðåííÿ ãîíêè îç-

Історично світове господарство склалося до початку ХХ ст. Був практично 
завершений територіальний поділ праці, унаслідок якого у світовому гос-
по дарстві сформувалися два полюси. На одному полюсі перебували про-
мислово розвинуті країни, а на другому – їхні колонії – аграрно-си ровинні 
придатки. Останні були залучені до міжнародного поділу праці задовго до 
становлення там національних економік і національних ринків. Сформо-
ване таким чином світове господарство, навіть після набуття неза лежності 
колишніми колоніями, на довгі роки зберегло відносини центру і перифе-
рії. Ось звідки беруть початок сучасні глобальні проблеми людства.
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ñêîíàëåííÿ ÿäåðíîї òà іíøèõ âèäіâ çáðîї. Íèíі íàëі÷óþòü ùîíàéìåí-
øå ñіì «ÿäåðíèõ äåðæàâ». Ùå ðÿä êðàїí âåäå àêòèâíі ðîáîòè ùîäî 
ñòâîðåííÿ ÿäåðíîї çáðîї.

Мал. 118. Військові конфлікти у світі

Ìèð є îäíî÷àñíî ñòàí і äіÿëüíіñòü ñóñïіëüñòâà, ïðîòèëåæíèé ñòàíó 
і äіÿëü íîñòі éîãî ïіä ÷àñ âіéíè. Ó òàêîìó ñåíñі ìèð є íàéáіëüøèì áëà-
ãîì, ÿêå íåñå ïðîöâіòàííÿ ìèñòåöòâà, íàóêè, êóëüòóðè. 

ßêùî â ìèíóëîìó âіéíà ÷àñòî áóëà ñïîñîáîì âèðіøèòè ñïіðíі ïè-
òàííÿ, òî ñüîãîäíі âîíà ìàє áóòè ïîâíіñòþ âèêëþ÷åíà ç æèòòÿ ñóñïіëü-
ñòâà, îñêіëüêè öå ìîæå áóäå ÿäåðíà âіéíà, ÿêà çíèùèòü íàøó ïëàíåòó 
(ìàë. 119). Òîìó ïåðåä çàãðîçëèâîþ êàòàñòðîôîþ òðåòüîї ñâіòîâîї âіéíè 
єäèíî ðîçóìíèé, єäèíî ïðèéíÿòíèé âèõіä, єäèíî ìîæëèâà àëüòåðíàòè-
âà – öå ìèðíå ñïіâіñíóâàííÿ. 

Çà íàÿâíîñòі íåáåçïåêè ÿäåðíîї âіéíè íàöіîíàëüíà áåçïåêà êîæíîї 
äåðæàâè 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 ñîöіàëü-
íîãî ïðîãðåñó.

  Проблема тероризму є ãëîáàëüíîþ çàãðîçîþ ëþäñòâó, íàöіîíàëü-
íіé áåç ïå öі çîêðåìà і ìіæíàðîäíіé áåçïåöі çàãàëîì. Ñüîãîäíі òåðîðèçì 
âèéøîâ çà ðàìêè îäíієї äåðæàâè і íîñèòü ìіæíàðîäíèé õàðàêòåð, ùî 
çóìîâëåíî îñîáëèâîñòÿìè íàøîї åïîõè, çîêðåìà іíòåíñèâíèì ðîçâè-
òêîì ïîñòіíäóñòðіàëüíîãî іíôîðìàöіéíîãî ñóñïіëüñòâà. Ñó÷àñíèé òåðî-
ðèçì 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 òåðî-
ðèçì ñóïðîâîäæóєòüñÿ ìàñîâèìè ëþäñüêèìè æåðòâàìè.
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Мал. 119. Запаси ядерної зброї в деяких країнах світу

Îñòàííіìè ðîêàìè òåðîðèñòè÷íà äіÿëüíіñòü äåäàëі áіëüøå ïîâ’ÿçó-
єòüñÿ ç íàöіîíàëüíèìè, ðåëіãіéíèìè, åòíі÷íèìè êîíôëіêòàìè, ñåïàðà-
òèñòñüêèìè é іíêîëè âèçâîëüíèìè ðóõàìè òà íàáóâàє áåçïðåöåäåíòíîї 
àêòèâíîñòі.

Åïіöåíòð òåðîðèñòè÷íîї àêòèâíîñòі ïðîòÿãîì îñòàííіõ äâàäöÿòè ðî-
êіâ çìіùóâàâñÿ ç êðàїí Àìåðèêàíñüêîãî ðåãіîíó äî Єâðîïè, Àçії, çî-
êðåìà íà Áëèçüêèé Ñõіä, Àôðèêè. Íàéâèùà òåðîðèñòè÷íà àêòèâíіñòü 
îñòàííіìè ðîêàìè çîñåðå äæåíà â ï’ÿòè äåðæàâàõ: Іðàêó, Íіãåðії, Àôãà-
íіñòàíі, Ïàêèñòàíі òà Ñèðії.

Óêðàїíà òàêîæ îïèíèëàñÿ ó ñïèñêó êðàїí ç âèñîêîþ çàãðîçîþ òåðî-
ðèçìó. 

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

Користуючись інтернетом визначте держави світу, у яких рівень те-
рористичної активності невисокий. Чи є серед них країни – сусіди 
України?

Äå á íå âіäáóâàëèñÿ òåðîðèñòè÷íі àêòè, їõíіìè íàñëіäêàìè є ëþä-
ñüêі æåðòâè, íåíàâèñòü і íåäîâіðà ìіæ ñîöіàëüíèìè é íàöіîíàëüíèìè 
ãðóïàìè, ðóéíóâàííÿ äóõîâíèõ, ìàòåðіàëüíèõ, êóëüòóðíèõ öіííîñòåé, 
ñòâîðåíèõ âіêàìè. Òîìó ÷åðåç òåðîðèñòè÷íі íàïàäè ïîñòàëà íåîáõіä-
íіñòü ñòâîðèòè ìіæíàðîäíó ñèñòåìó áîðîòüáè ç íèìè. Äî ìіæíàðîäíèõ 
âàæåëіâ âïëèâó, ùî íèíі âèêîðèñòîâóþòü ó áîðîòüáі ç òåðîðèçìîì, 
íàëåæàòü äåÿêі ìіæíàðîäíі îðãàíè é îðãàíіçàöії, ñåðåä ÿêèõ ÎÎÍ, 
Іíòåð ïîë, 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, 
Ôðàíöіÿ, Іòàëіÿ, Іñïàíіÿ òà іí. – ïðèéíÿëè íèçêó àíòèòåðîðèñòè÷íèõ 
çàêîíіâ. Âіäïîâіäíî äî íèõ ó çáðîéíèõ ñèëàõ öèõ і áàãàòüîõ іíøèõ 

Користуючись інтернетом визначте держави світу, у яких рівень те-
рористичної активності невисокий. Чи є серед них країни – сусіди 
України?
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 5êðàїí ñâіòó áóëî îðãàíіçîâàíî ñïåöіàëüíі àíòèòåðîðèñòè÷íі ïіäðîçäіëè 

îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ. 
Ïàðàëåëüíî ç íàöіîíàëüíèìè çàêîíàìè áóëî ïðèéíÿòî é îñíîâíі 

ìіæíàðîäíі äîêóìåíòè, ùî çàêëèêàþòü äåðæàâè ñâіòó â áîðîòüáі ç 
òåðî ðèçìîì äіÿòè çà çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè. Òàê, íàãîëîøóєòüñÿ íà 
íåîáõіäíîñòі îá’єäíóâàòè çóñèëëÿ â íåéòðàëіçàöії òåðîðèñòè÷íèõ îñå-
ðåäêіâ, çàìîðîæóâàííі ôіíàíñóâàííÿ òåðîðèñòè÷íèõ ðåæèìіâ é îðãà-
íіçàöіé çàäëÿ óâåäåííÿ äèïëîìàòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ òà іíøèõ ñàíêöіé 
ïðîòè òèõ äåðæàâ, ÿêі ïіäòðèìóþòü é ïîêðèâàþòü òåðîðèçì, ðîçâèâàòè 
ñïіâðîáіòíèöòâî ìіæíàðîäíèõ ñëóæá áåçïåêè òîùî. Óêðàїíà â ÎÎÍ 
âèñòó ïèëà іíіöіàòîðîì êîíñîëіäàöії çóñèëü êðàїí ñâіòó ç ìåòîþ ðîçðî-
áèòè ñó÷àñíі ìåòîäè çàõèñòó âіä òåðîðèñòіâ îá’єêòіâ іíôðàñòðóêòóðè. 
Íàñàìïåðåä öå ñòîñóєòüñÿ îá’єêòіâ òåëåêîìóíіêàöії, ïðîìèñëîâîñòі, 
òðàíñïîðòó, íàôòî- òà ãàçîäîáóâàííÿ. 

Г О Л О В Н Е
  Глобальні проблеми – це явища, які охоплюють світ загалом і створюють за-

грозу для всього людства.
  До глобальних проблем відносять близько двадцяти проблем, різних за похо-

дженням і способами вирішення.
  Війна як суспільно-політичне явище пов’язана з докорінною зміною характеру 

відносин між державами.
  Сучасні війни набувають характеру економічної, психологічної, інформаційної, 

терористичної, дипломатичної, екологічної боротьби і є гібридними.
  Мир є стан і діяльність суспільства, протилежний стану і діяльності його під час 

війни.
  Тероризм – це глобальна загроза людству, національній безпеці і міжнародній 

безпеці 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 

держав?
4. Поясніть причини виникнення тероризму.
5. Чому Україну віднесено до країн з високим рівнем тероризму?
6. Підберіть інформацію про сучасні військові конфлікти, користуючись засобами 

масової інформації.

§ 48. ÄÅÌÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÒÀ ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×À ÏÐÎÁËÅÌÈ. 
ÑÈÐÎÂÈÍÍÀ É ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÀ ÏÐÎÁËÅÌÈ. 
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÏÎÄÎËÀÍÍß ÂІÄÑÒÀËÎÑÒІ ÊÐÀЇÍ, 
ÙÎ ÐÎÇÂÈÂÀÞÒÜÑß

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 Які країни мають найвищий приріст населення?
 Які енергетичні ресурси використовує людство на сучасному етапі?

§ 48. ÄÅÌÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÒÀ ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×À ÏÐÎÁËÅÌÈ. 
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 5   Демографічна та продовольча проблеми. Äåìîãðàôі÷íà ïðî-

áëåìà іñíóє ìàéæå â óñіõ êðàїíàõ ñâіòó, àëå ìàє ñâîї îñîáëèâîñòі. 
Ó áіëüøîñòі êðàїí Єâðîïè, âêëþ÷íî ç Óêðàїíîþ, ïðîáëåìîþ є ñòðіìêå 
çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ (äåïîïóëÿöіÿ) і, ÿê íàñëіäîê, ñòà-
ðіííÿ íàöії. Äåïîïóëÿöіÿ íàñåëåííÿ âіäáóâàєòüñÿ âíàñëіäîê ñêîðî÷åí-
íÿ ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ, à ñàìå – ïåðåâèùåííÿ ñìåðòíîñòі 
íàä íàðîäæóâàíіñòþ. Òàêà äåìîãðàôі÷íà ñèòóàöіÿ îäåðæàëà íàçâó äå-
ìîãðàôі÷íà êðèçà. Íà ïðîòèâàãó їé äëÿ áàãàòüîõ êðàїí, ùî ðîçâèâà-
þòüñÿ, õàðàêòåðíèé äåìîãðàôі÷íèé «âèáóõ». Òàê íàçèâàþòü ðіçêå ïіä-
âèùåííÿ ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ, ùî é ñïðèÿє øâèäêîìó 
çðîñòàííþ êіëüêîñòі íàñåëåííÿ â öèõ êðàїíàõ. Äåìîãðàôі÷íèé âèáóõ 
ñòâîðþє ÷èìàëî íåáåçïå÷íèõ íàñëіäêіâ, ñåðåä ÿêèõ – äåôіöèò ïðîäóê-
òіâ õàð÷óâàííÿ, áіäíіñòü, ïðîáëåìè îõîðîíè äîâêіëëÿ. 

Äåìîãðàôі÷íèé âèáóõ ìàє ÿñêðàâî âèðàæåíó òåíäåíöіþ äî çíà÷íîãî 
і øâèäêîãî çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі ïëàíåòè іç ñåðåäèíè ÕÕ ñò. Òîäі 
â÷åíі âèçíà÷èëè ìàêñèìàëüíó êіëüêіñòü íàñåëåííÿ, ÿêó áåç ïîìіòíèõ 
íàñëіäêіâ ìîæå âèòðèìàòè íàøà ïëàíåòà. Íèíі íàñåëåííÿ ïëàíåòè ïå-
ðåâèùóє öþ öèôðó â ïîíàä 14 ðàçіâ!

Ïðîäîâîëü÷à ïðîáëåìà ïðîÿâëÿєòüñÿ ó òîìó, ùî çíà÷íà ÷àñòêà íà-
ñåëåííÿ Çåìëі âіä÷óâàє ïîñòіéíèé äåôіöèò ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ. ×èñ-
ëî ëþäåé, ùî ñòðàæäàþòü âіä ãîëîäó â óñüîìó ñâіòі, ïîâіëüíî çðîñòàє 
ç 2014 ð. Çà äàíèìè 2020 ð. ìàéæå 690 ìëí îñіá ãîëîäóþòü (8,9 % 
íàñåëåííÿ ñâіòó). Íàéáіëüøå òàêèõ ëþäåé â êðàїíàõ Àôðèêè, ùî ðîç-
òàøîâàíі ïіâäåííіøå Ñàõàðè (ìàéæå 235 ìëí ó 2019 ð). Ïîíàä 37 % 
ëþäåé, ùî íåäîїäàþòü, æèâóòü ó Öåíòðàëüíіé òà Ïіâäåííіé Àçії 
(259 ìëí ó 2019 ð.). Ó êðàїíàõ Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè і Êàðèáñüêîãî áà-
ñåéíó ÷èñëî ëþäåé, ùî íåäîїäàþòü çðîñëî ç 2015 ïî 2019 ðð. íà 9 ìëí.

Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ãëîáàëüíîї ïðîäîâîëü÷îї êðèçè є äåôіöèò 
ïðîäóê òіâ 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, âèêî-
ðèñòàííÿ çíà÷íîї ÷àñ òèíè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії äëÿ âèðîá-
íèöòâà 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 âèíè-
êàє ïðîáëåìà ïðîäîâîëü÷îї áåçïåêè. Àäæå íåñòà÷à ïðîäóêòіâ õàð÷óâàí-
íÿ â êðàїíі âèìàãàє їõ іìïîðòó ç іíøèõ êðàїí, ùî ïðèçâîäèòü äî çàëåæ-
íîñòі áàãàòüîõ äåðæàâ âіä òàêèõ ïîñòà÷àíü. Êðàїíè-åêñïîðòåðè ïðîäóê-
òіâ õàð÷óâàííÿ ìîæóòü äèêòóâàòè ñâîї óìîâè êðàїíàì-іìïîð òåðàì, ùî 
ñòâîðþє çàãðîçó їõíіé áåçïåöі òà íåçàëåæíîñòі. Ñëіä âіäçíà÷èòè, ùî â 
ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ ñâіòó ñàìîçàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ íà-
áëèæàєòüñÿ äî 100 % і íàâіòü âèùå, ÿê-îò ó ÑØÀ і Ôðàíöії. 

Ïðîáëåìàìè íåñòà÷і ïðîäîâîëüñòâà îïіêóєòüñÿ ìіæíàðîäíà Ïðîäî-
âîëü÷à òà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêà îðãàíіçàöіÿ ÎÎÍ ÔÀÎ (ìàë. 120). 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 ïðîáëå-
ìè ïðîäîâîëü÷îї áåçïåêè. Çà іíіöіàòèâè ÔÀÎ áóâ çàòâåðäæåíèé «Âñå-
ñâіòíіé äåíü ïðî äî âîëüñòâà». Öÿ êîìïåòåíòíà ìіæíàðîäíà îðãàíіçàöіÿ 
çàêëèêàëà êðàїíè ñâіòó çðîáèòè ïðіîðèòåòíèì ïèòàííÿ áîðîòüáè ç ãî-
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ëîäîì ÿê íà ðіâíі äåðæàâ, òàê і íà ìіæíàðîäíîìó òà äîñÿãòè íóëüîâîãî 
ãîëîäó äî 2030 ðîêó. 

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

«World Food Day» – так називають свято планетарного масштабу «Все-
світній день продовольства». Свято відзначається щорічно з 1980 р. у 
день заснування ФАО – 16 жовтня. Всесвітній день продовольства спря-
мований на збільшення поінформованості населення світу про стан гло-
бальної продовольчої проблеми, об’єднання зусиль у боротьбі з низьким 
рівнем життя людей в окремих країнах.
Всесвітній день продовольства дає привід замислитися над тим, що 
зробле но і що ще належить зробити для вирішення глобального за-
вдання – позбавити людство від голоду і злиднів. Тема для святкування 
щороку обирається різна, щоб сфокусувати увагу світової спільноти на 
найактуальніших питаннях. 

  Сировинна й енергетична проблеми ïîëÿãàþòü ó çàáåçïå÷åííі 
ëþäñòâà ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííèìè òà åíåðãåòè÷íèìè ðåñóðñàìè. Çó-
ìîâëåíі âîíè íàñàìïåðåä íåäîñòàòíüîþ êіëüêіñòþ ðîçâіäàíèõ çàïàñіâ 
êîðèñíèõ êîïàëèí, âіäíîñíîþ îáìåæåíіñòþ îñíîâíèõ åíåðãåòè÷íèõ 
ðåñóðñіâ – íàôòè і ãàçó, âèñíàæåíіñòþ ðîäîâèù, ÿêі äàâíî åêñïëóàòó-
þòüñÿ, ñêëàäíèìè, ïîäåêóäè íàâіòü åêñòðåìàëüíèìè, ãіðíè÷î-ãåîëîãі÷-
íèìè óìîâàìè íîâîðîçâі äàíèõ çàïàñіâ êîðèñíèõ êîïàëèí, ùî ïðèçâî-
äèòü äî ïîäîðîæ÷àííÿ åíåðãії і ñèðîâèíè. 

Ñåðéîçíîþ ïðè÷èíîþ çàãîñòðåííÿ ñèðîâèííîї òà åíåðãåòè÷íîї ãëî-
áàëüíèõ ïðîáëåì, îñîáëèâî ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò., áóëî íåðàöіî-
íàëüíå їõ âèêî ðè ñòàí íÿ: çàíàäòî âèñîêà åíåðãî- òà ìàòåðіàëîìіñòêіñòü 
âèðîáíèöòâà, âіäñóò íіñòü êîìïëåêñíîї ïåðåðîáêè êîðèñíèõ êîïàëèí, 
ùî ïðèçâîäèòü äî ïîòðàïëÿííÿ êîðèñíèõ ðå÷îâèí ó âіäâàëè, ïіäâè-
ùåííÿ ñîáіâàðòîñòі âèðîáíèöòâà ãîòîâîї ïðîäóêöії. Çðîçóìіëî, ùî êðà-
їíè, ÿêі âèòðà÷àþòü íà âèðîáíèöòâî ãîòîâîї ïðîäóêöії çíà÷íî áіëüøå 
ñèðîâèíè òà åíåðãії, íå ìîæóòü áóòè êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè íà ñâі-
òîâîìó ðèíêó. Öå äîáðå ïîìіòíî íà ïðèêëàäі áàãàòüîõ êðàїí, ùî ðîçâè-

«World Food Day» – так називають свято планетарного масштабу «Все-
світній день продовольства». Свято відзначається щорічно з 1980 р. у 
день заснування ФАО – 16 жовтня. Всесвітній день продовольства спря-
мований на збільшення поінформованості населення світу про стан гло-
бальної продовольчої проблеми, об’єднання зусиль у боротьбі з низьким 
рівнем життя людей в окремих країнах.
Всесвітній день продовольства дає привід замислитися над тим, що 
зробле но і що ще належить зробити для вирішення глобального за-
вдання – позбавити людство від голоду і злиднів. Тема для святкування 
щороку обирається різна, щоб сфокусувати увагу світової спільноти на 
найактуальніших питаннях. 

день заснування ФАО – 16 жовтня. Всесвітній день продовольства спря-

Мал. 120. Штаб-квартира Продовольчої 
і сільськогосподарської організації ООН ФАО
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 5 âàþòüñÿ, ó ÿêèõ âèòðàòè ìàòåðіàëіâ òà åíåðãії íà îäèíèöþ ãîòîâîї ïðî-

äóêöії ó 2–3 ðàçè áіëüøі, íіæ ó ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ñâіòó. 
Òîìó îñíîâíèìè ñïîñîáàìè âèðіøåííÿ ñèðîâèííîї òà åíåðãåòè÷íîї 

êðèçè є ïåðåõіä äî ìàòåðіàëî- òà åíåðãîçáåðіãàþ÷èõ òåõíîëîãіé, ñòâî-
ðåííÿ ìàëîâіäõîäíîãî і áåçâіäõîäíîãî âèðîáíèöòâà, âèêîðèñòàííÿ àëü-
òåðíàòèâíèõ âèäіâ åíåðãії – ñîíÿ÷íîї, âіòðîâîї, âîäíîї.

Ïðîáëåìà ïîäîëàííÿ âіäñòàëîñòі êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, – îäíà ç 
íàéãîñòðіøèõ ïðîáëåì ñó÷àñíîñòі. Àäæå ðіâåíü äîõîäіâ íà äóøó íàñå-
ëåííÿ áіëüøîñòі êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ó äåñÿòêè, à òî é ñîòíі ðàçіâ 
íèæ÷èé, íіæ ó ðîçâèíóòèõ. 

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

Знайдіть в умовах реального часу (за даними Світового банку) показ-
ники ВВП і ВВП на душу населення в країнах, що розвиваються. Які з 
них мають найнижчий показник ВВП на душу населення? Знайдіть їх 
на карті. Визначте рейтинг України в цьому списку.

Ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, íàéãîñòðіøå ïðîÿâëÿþòüñÿ âñі ãëî-
áàëüíі ïðîáëåìè, ñåðåä ÿêèõ çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ íàáóëè ñîöіàëüíі 
ïðîáëåìè – ãîëîä, âèñîêèé ðіâåíü íåïèñåìíîñòі, çàõâîðþâàíîñòі íà 
ÑÍІÄ, òóáåðêóëüîç, ìàëÿðіþ, íàðêîçàëåæíіñòü òîùî. Ïîëîâèíó ìåø-
êàíöіâ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ïîçáàâëåíî åëåìåíòàðíèõ çàñîáіâ ñàíі-
òàðії, ìîæëèâîñòі îòðèìàòè äîïîìîãó â çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. 

Ïðè÷èíàìè âіäñòàëîñòі êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ñòàëè їõíє ñòàíî-
âèùå â ìіæíàðîäíîìó ïîäіëі ïðàöі, ÷àñòі åòíі÷íі, ðåëіãіéíі, ñîöіàëüíі 
êîíôëіêòè, íåâіäïîâіäíіñòü êóëüòóðíî-іñòîðè÷íèõ îñîáëèâîñòåé íàñå-
ëåííÿ öèõ êðàїí їõíіì ìîæëèâîñòÿì ïîâíîöіííîї ó÷àñòі ó ãëîáàëüíèõ 
іííîâàöіéíèõ ïðîöåñàõ ñó÷àñíîñòі. Íà òëі íàóêîâî-òåõíі÷íèõ ïåðåòâî-
ðåíü ñâіòîâîї åêîíîìіêè òà іíòåðíàöіîíàëіçàöії ñóñïіëüñòâà âñі öі ÷èí-
íèêè 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 êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íіñòü íà ñâіòîâîìó ðèíêó. Íà ðèíêó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії, 
ÿêó ïåðåâàæíî âèðîá ëÿþòü öі êðàїíè, ñòàáіëüíî âіäçíà÷àєòüñÿ ïåðåâè-
ùåííÿ ïðîïîçèöії íàä ïîïèòîì. À íèçüêèé ðіâåíü іíòåíñèôіêàöії ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà 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 êðàїíàõ òàêîæ ñòðèìóєòüñÿ é ëþäñüêèì 
ïîòåíöіàëîì, çîêðåìà íèçüêîþ êâàëіôіêàöієþ êàäðіâ, âèñîêîþ íåïèñü-
ìåííіñòþ, 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 ðîçâèíóòèõ êðàїí òà óñієї ñâіòîâîї ñïіëüíîòè. Öå íàñàìïåðåä 
íàäàí íÿ ïðîäîâîëüñòâà, ìåäèêàìåíòіâ, іíøèõ òîâàðіâ ïîâñÿêäåííîãî 
âæèòêó, òàê çâàíà ãóìàíіòàðíà äîïîìîãà, à òàêîæ ôіíàíñîâà, òåõíі÷íà 
é òåõíîëîãі÷íà äîïîìîãà, ïіäãîòîâêà êàäðіâ òà іí. Òîìó íà íàéáëèæ÷ó 

Знайдіть в умовах реального часу (за даними Світового банку) показ-
ники ВВП і ВВП на душу населення в країнах, що розвиваються. Які з 
них мають найнижчий показник ВВП на душу населення? Знайдіть їх 
на карті. Визначте рейтинг України в цьому списку.
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 5ïåðñïåêòèâó îñíîâíèìè çîâíіøíіìè ÷èííèêàìè åêîíîìі÷íîãî çðîñ-

òàííÿ äëÿ êðàїí, ùî ðîçâè âàþòüñÿ, çàëèøàþòüñÿ іíîçåìíі іíâåñòèöії, 
іíîçåìíі êðåäèòè, çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ, óïðîâàäæåííÿ ïåðåäîâèõ òåõíî-
ëîãіé, ïіäãîòîâêà íàöіîíàëüíèõ êàäðіâ. 

Г О Л О В Н Е
  Демографічна проблема існує майже в усіх країнах світу і проявляється через 

«демографічну кризу» і «демографічний вибух».
  Продовольча проблема проявляється через постійний дефіцит продуктів хар-

чування для значної частки населення Землі.
  Проблемами нестачі продовольства займається міжнародна Продовольча і 

сільськогосподарська організація ООН ФАО.
  Сировинна й енергетична проблеми викликані насамперед надмірним вико-

ристанням мінерально-сировинних та енергетичних ресурсів людством.
  У країнах, що розвиваються, найгостріше проявляються всі глобальні проб-

леми.

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 

характеру?
5. Поясніть, яким країнам загрожує проблема продовольчої безпеки.
6. За картою атласу визначте, які з вивчених проблем більше проявляються в 

розвинутих країнах. Назвіть ці країни.

§ 49. ÅÊÎËÎÃІ×ÍÀ ÏÐÎÁËÅÌÀ. 
ÑÒÀËÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ – ÑÒÐÀÒÅÃІß ËÞÄÑÒÂÀ 
ÍÀ ÕÕІ ÑÒÎËІÒÒß

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!!
 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 ñóñïіëü-
ñòâîì і ïðèðîäîþ і, ÿê íàñëіäîê, ó ïîãіðøåííі óìîâ æèòòєäіÿëüíîñòі 
ëþäèíè. Ïîðóøåííÿ ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ ÷åðåç íàäìіðíó àíòðîïîãåííó 
äіþ, çðîñòàííÿ åíåðãîñïîæèâàííÿ, äåìîãðàôі÷íèé âèáóõ, çáðîéíі êîí-
ôëіêòè, òåõíîãåííі êàòàñòðîôè – óñå öå ïðèçâîäèòü äî ïîÿâè  êðèçîâèõ 
åêîëîãі÷íèõ ñèòóàöіé ïðàêòè÷íî ïîâñþäíî. Îòæå, åêîëîãі÷íі ïðîáëåìè 
є íàñëіäêîì іíøèõ ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì, ùî âêàçóє íà íåîáõіäíіñòü їõ 
ðîçãëÿäó і ðîçâ’ÿçàííÿ.

Ãîëîâíèìè íàñëіäêàìè ïðîÿâó ãëîáàëüíèõ åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì є 
çàáðóäíåííÿ äîâêіëëÿ, çìіíà éîãî ïðèðîäíèõ âëàñòèâîñòåé, äåäàëі 
áіëüøà êіëüêіñòü âіäõîäіâ, çàìіíà ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ àíòðîïîãåí-

§ 49. ÅÊÎËÎÃІ×ÍÀ ÏÐÎÁËÅÌÀ. 
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 5 íèìè òîùî. Äåãðàäàöіÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, óòðàòà áіîëîãі÷íîãî ðîç-

ìàїòòÿ ñêîðî÷óþòü çäàòíіñòü åêîëîãі÷íèõ ñèñòåì äî ñàìîâіäíîâëåííÿ.
Åêîëîãі÷íі ïðîáëåìè ìîæóòü áóòè ñïðîâîêîâàíі òàêîæ ïðèðîäíèìè 

ñòèõіéíèìè ëèõàìè – âèâåðæåííÿìè âóëêàíіâ, çåìëåòðóñàìè, òðèâà-
ëèìè êàòàñòðîôі÷íèìè ïîâåíÿìè, áóðåâіÿìè òîùî.

  Антропогенні зміни в навколишньому природному середо-
вищі âіäáóâàþòüñÿ â ðіçíèõ ôîðìàõ: íàñè÷åííÿ ñåðåäîâèùà ðіçíîìà-
íіòíèìè âіäõîäàìè òà íàñè÷åííÿ õіìі÷íî àêòèâíèìè ðå÷îâèíàìè, ðàäі-
àöіéíå 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 ìіñòàõ є ïðè÷èíîþ 
òÿæêèõ õâîðîá ëþäåé. Äіþ÷è êîìïëåêñíî, öі çàáðóäíåííÿ ñïðè÷è-
íþþòü çàãðîçëèâі ïîðóøåííÿ ó ïðèðîäíèõ ïðîöåñàõ, ùî çðåøòîþ ìîæå 
ïðèçâåñòè äî ïîâíîї äåãðàäàöії áіîñôåðè òà çàãèáåëі öèâіëіçàöії.

Íèíі ñïîñòåðіãàþòüñÿ òðè íàéíåáåçïå÷íіøі ãëîáàëüíі òåíäåíöії â 
íàâêîëèøíüîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùі: çìіíà ñêëàäó àòìîñôåðè; ïî-
ñèëåííÿ «ïàðíèêîâîãî åôåêòó» і ïîòåïëіííÿ êëіìàòó, ùî ìîæå ïðè-
çâåñòè 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. 121) і ðіç-
íèìè âіäõîäàìè, ùî ïîðóøóє òåïëîîáìіí ìіæ ãіäðîñôåðîþ і àòìî-
ñôåðîþ, çìåíøåííÿ 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, Àìàçîíіÿ, Ïðèóðàëëÿ, Ïðèàðàëëÿ, íàéáіëü-
øі іíäóñòðіàëüíі àãëîìåðàöії ñâіòó).

Забруднення 
нафтою

Мал. 121. Райони нафтового забруднення Світового океану
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 5ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ 

Користуючись офіційним сайтом Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України, знайдіть акту-
альну інформацію про міжнародне співробітництво 
України щодо розв’я зання екологічних проблем. З яки-
ми міжнародними організаціями наша країна підтримує 
зв’язки з даної проблеми?

Ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ åêîëîãі÷íîї áåçïåêè ãîñïîäàðþâàííÿ і ïîäîëàííÿ 
êðèçè ïåðåäáà÷àþòü ðàäèêàëüíó ïåðåáóäîâó âçàєìîâіäíîñèí ñóñïіëü-
ñòâà ç äîâêіëëÿì, åêîëîãіçàöіþ âèðîáíèöòâà і ñâіäîìîñòі ëþäåé, âіäáіð 
ïðіîðèòåòíèõ 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 
÷åðåç óñòàíîâëåííÿ áàëàíñó ìіæ çàäîâîëåííÿì ïîòðåá ëþäñòâà і çà-
õèñòîì іíòåðåñіâ ìàéáóòíіõ ïîêîëіíü, âêëþ÷àþ÷è їõ ïîòðåáó â áåçïå÷-
íîìó і çäîðîâîìó äîâêіëëі (ìàë. 122). 

Мал. 122. Модель сталого розвитку

Ñòàëèé ðîçâèòîê – öå êåðîâàíèé ðîçâèòîê. Îñíîâîþ éîãî êåðîâàíîñ-
òі є ñèñòåìíèé ïіäõіä і ñó÷àñíі іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії (ІÒ), ÿêі äàþòü 
çìîãó äóæå øâèäêî ìîäåëþâàòè ðіçíі âàðіàíòè íàïðÿìêіâ ðîçâèòêó, ç 
âèñîêîþ òî÷íіñòþ ïðîãíîçóâàòè їõíі ðåçóëüòàòè òà îáèðàòè íàéîïòè-
ìàëüíіøèé âàðіàíò. Ñòàëèé ðîçâèòîê ïåðåäáà÷àє âèìîãè äî çàõèñòó 
äîâêіëëÿ, ñîöіàëüíîї ñïðàâåäëèâîñòі òà åêîíîìі÷íîãî ðîñòó. Òîìó âіí є 
åêîíîìі÷íî-, ñîöіàëüíî- é åêîëîãîîðієíòîâàíèì.

Користуючись офіційним сайтом Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України, знайдіть акту-
альну інформацію про міжнародне співробітництво 
України щодо розв’я зання екологічних проблем. З яки-
ми міжнародними організаціями наша країна підтримує 
зв’язки з даної проблеми?
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 5 Åêîíîìі÷íèé ïіäõіä äî ñòàëîãî ðîçâèòêó ïåðåäáà÷àє îòðèìàííÿ 

ïðèáóòêó çà îïòèìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ îáìåæåíèõ ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñіâ é åíåðãî- òà ìàòåðіàëîçáåðіãàþ÷èõ òåõíîëîãіé, âêëþ÷àþ÷è âèäî-
áóòîê і ïåðåðîáêó ñèðîâèíè, ñòâîðåííÿ åêîëîãі÷íî ÷èñòîї ïðîäóêöії, 
ìіíіìіçàöіþ, ïåðåðîáêó і çíèùåííÿ âіäõîäіâ.

Ñîöіàëüíèé ïіäõіä îðієíòîâàíèé íà ëþäèíó і ñïðÿìîâàíèé íà çáåðå-
æåííÿ ñòàáіëüíîñòі ñîöіàëüíèõ і êóëüòóðíèõ óòâîðåíü, ñêîðî÷åííÿ 
÷èñëà ðóéíіâíèõ êîíôëіêòіâ ìіæ ëþäüìè. Âàæëèâèì àñïåêòîì öüîãî 
ïіäõîäó є ñïðàâåäëèâèé ðîçïîäіë áëàã. 

Ç åêîëîãі÷íîãî ïîãëÿäó, ñòàëèé ðîçâèòîê ìàє çàáåçïå÷óâàòè öіëіñ-
íіñòü ïðèðîäíèõ ñèñòåì. Îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàє їõ æèòòєçäàòíіñòü, 
çäàòíіñòü äî ñàìîâіäíîâëåííÿ é àäàïòàöії äî çìіí. 

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ 

Автором інноваційної теорії сталого розвитку є провідний дослідник еконо-
мічних аспектів забруднення довкілля, колишній економіст Світового бан-
ку Ґерман Дейлі. Термін «сталий розвиток» на Конференції в Ріо-де-Жанейро 
в 1992 р. у рамках прийняття «Порядку денного на XXI ст.» визна чався 
як «розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під 
загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби». Сталий 
розвиток підтримується урядами більшості країн світу та громадськими 
неуря довими організаціями. Так, шведська громадська активістка Грета 
Тунберг виступає за протидію глобальному потеплінню та змінам клімату.

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 îòðè ìàëà 
íàçâó  Êіîòñüêèé ïðîòîêîë, ïіäïèñàëè ïðåäñòàâíèêè 38 êðàїí òà ЄÑ. 

Íàñòóïíèì åòàïîì óòіëåííÿ іäåé ñòàëîãî ðîçâèòêó íà ìіæäåð-
æàâíîìó ðіâíі áóëî ïðîâåäåííÿ Ñâіòîâîãî ñàìіòó çі ñòàëîãî ðîçâèòêó â 
Éîãàííåñáóðçі ó âåðåñíі 2002 ð. Ó çóñòðі÷і âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 22 òèñ. 
îñіá, çîêðåìà ïîíàä 8 òèñ. ïðåäñòàâíèêіâ і ïðåäñòàâíèöü íåäåðæàâíèõ 
îðãà íіçàöіé, áіçíåñîâèõ ñòðóêòóð і 4 òèñ. îñіá, ÿêі ïðåäñòàâëÿþòü ïðå-
ñè. Äëÿ ðåà ëіçàöії ïðèéíÿòèõ â Éîãàííåñáóðçі çîáîâ’ÿçàíü ó÷àñíèêè 
ñàìіòó âèñòó ïèëè ç êîíêðåòíèìè іíіöіàòèâàìè. Òàê, ÑØÀ îãîëîñèëè 
ïðî âèäіëåííÿ 970 ìëí äîë. ïðîòÿãîì òðüîõ ðîêіâ íà ïðîєêòè ó ñôåðі 
âîäîïîñòà÷àííÿ і ñàíіòàðії, ïðî іíâåñòóâàííÿ 90 ìëí äîë. ó 2003 ð. ïðî-
ãðàìè ñòàëîãî ðîçâèòêó ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ïðî âèäіëåííÿ 53 ìëí 
äîë. íà ëіñîâå ãîñïî äàðñòâî â ïåðіîä 2002–2005 ðð. Єâðî ïåéñüêèé Ñîþç 
îãîëîñèâ ïðî іíі öіàòèâó «Âîäà äëÿ æèòòÿ», ÿêà ïå ðåäáà÷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 іíіöіàòè-
âîþ ïàðòíåðñòâà â ãàëóçі åíåðãåòèêè ç îá’єìîì іíâåñòèöіé 700 ìëí äîë. 
òà іí. 

Ìіæíàðîäíîþ ñïіëüíîòîþ ðîçðîáëåíî êîíêðåòíі íàïðÿìêè ðåàëіçà-
öії êîíöåïöії ñòàëîãî ðîçâèòêó â ðіçíèõ ñôåðàõ ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà 
íà ëîêàëüíîìó, ðåãіîíàëüíîìó, íàöіîíàëüíîìó é ìіæíàðîäíîìó ðіâíÿõ , 
ãîëîâ íèì ç ÿêèõ є îá’єäíàííÿ çóñèëü і ðåñóðñіâ íà îñíîâі óñâіäîìëåííÿ 
âàæëèâîñòі òà íåâіäêëàäíîñòі ïîäîëàííÿ ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì, єäíîñòі 
іíòåðåñіâ і ñïіëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі ïåðåä ìàéáóòíіìè ïîêîëіííÿìè.

Автором інноваційної теорії сталого розвитку є провідний дослідник еконо-
мічних аспектів забруднення довкілля, колишній економіст Світового бан-
ку Ґерман Дейлі. Термін «сталий розвиток» на Конференції в Ріо-де-Жанейро 
мічних аспектів забруднення довкілля, колишній економіст Світового бан-
ку Ґерман Дейлі. Термін «сталий розвиток» на Конференції в Ріо-де-Жанейро 
мічних аспектів забруднення довкілля, колишній економіст Світового бан-

в 1992 р. у рамках прийняття «Порядку денного на XXI ст.» визна чався 
як «розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під 
загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби». Сталий 
розвиток підтримується урядами більшості країн світу та громадськими 
неуря довими організаціями. Так, шведська громадська активістка Грета 
Тунберг виступає за протидію глобальному потеплінню та змінам клімату.

Автором інноваційної теорії сталого розвитку є провідний дослідник еконо-



241

Р
О

З
Д

ІЛ
 5Г О Л О В Н Е

  Екологічні проблеми проявляються через погіршення умов життєдіяльності 
людини. 

  Причинами екологічних проблем є антропогенні зміни в навколишньому се-
редовищі 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 
сучасному етапі – це зміна складу атмосфери, посилення «парникового ефек-
ту» і потепління клімату.

  Сталий розвиток – це сучасна стратегія вирішення глобальних проблем люд-
ства.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які причини виникнення екологічних проблем?
2. Які регіони України вважають територіями екологічного лиха?
3. Чому сталий розвиток обрано стратегією людства на ХХІ ст.?
4. Поясніть взаємозв’язок екологічних проблем з іншими глобальними проблема-

ми людства.
5. Користуючись офіційним сайтом ООН (ЮНЕП), зберіть інформацію про між-

народні програми охорони навколишнього середовища.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Прояв глобальних проблем у своєму регіоні.
Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіться за 
QR-кодом.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ 
тематичний контроль очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності

Глобальні проблеми людства
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