
ГЕОГРАФІЯ9 9
Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник

ГЕ
ОГ

РА
Ф

ІЯ

Інтернет-
підтримка



ГЕОГРАФІЯ
Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник

Харків
Видавництво «Ранок»
2017

Підручник  
для 9 класу
загальноосвітніх
навчальних закладів

9



УДК [911.3:37.016](075)
ББК 26.8я721

Д58

 Довгань Г. Д.  
Д58    Географія : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів / 

Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017.

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні 
відомості й поняття. Методичний апарат відповідає сучасним вимогам викладання гео-
графії. У підручнику наведені програмові практичні роботи та географічні дослідження. 
Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти основні факти й по-
няття курсу.

Підручник містить посилання на сайт http://interactive.ranok.com.ua.

УДК [911.3:37.016](075)
ББК 26.8я721

Інтернет-підтримка 
Для користування  

електронними матеріалами  
до підручника увійдіть на сайт  

interactive.ranok.com.ua

Служба технічної підтримки:
тел. (057) 719-48-65, (098) 037- 54 -68

(понеділок –п’ятниця з 10:00 до 18:00)

E -mail: interactive@ranok.com.ua

 ©  Довгань Г. Д., Стадник О. Г., 2017
 ©  ТОВ Видавництво «Ранок», 2017



3

Шановні дев’ятикласники і  дев’ятикласниці!

Три роки тому, у 6 класі, у вашому шкільному розкладі з’явився 
новий предмет — географія. Із того часу кожного року ви розкривали 
таємниці природи Землі, досліджували нові материки, вивчали різно-
манітні природні умови та ресурси нашої Батьківщини. Завдяки геогра-
фії ви змогли побувати в найвіддаленіших куточках нашої планети.

Тепер настав час дістатися ще однієї «вершини» — опанувати 
складові економічної географії України та світу. У курсі географії 
«Україна та світове господарство» ви дізнаєтеся про закономірності 
розміщення господарства в нашій країні та інших країнах і регіонах 
світу, ознайомитеся з питаннями міжнародних відносин, стану навко-
лишнього середовища, глобальних проблем людства. Ви будете вчи-
тися розуміти географічні проблеми, які загрожують різним терито-
ріям, та шукати шляхи їх розв’язання.

Для того щоб успішно працювати з підручником, потрібно зна-
ти, як він побудований. Навчальний матеріал у ньому складається із 
п’яти великих частин — розділів. У межах розділу виділені теми та 
параграфи. Кожен параграф розпочинається вступними рубриками 

«Ви дізнаєтесь»  і «Пригадайте» . Вони налаштують вас на 

правильне розуміння навчальних завдань і допоможуть залучити до 
роботи знання та вміння, набуті раніше.

У параграфі є основний та додатковий тексти. Додатковий ма-
теріал поданий більш дрібним шрифтом. Такі тексти містять цікаві 
факти та відомості про наукові досягнення, господарські підприєм-
ства, типові приклади соціально-економічних процесів і ситуацій, про 
які йдеться, тощо.

Географічні терміни, поняття та назви, на які слід звернути осо-
бливу увагу, виділені напівжирним шрифтом або курсивом.

До кожної навчальної теми спеціально підібрані географічні кар-
ти, графіки та діаграми, статистичні таблиці, схеми й фотоілюстрації. 
Вони унаочнюють та доповнюють зміст параграфів.
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 ПЕРЕДМОВА

Параграф завершують рубрики, кожна з яких має своє призна-
чення.

! «Головне» — тут коротко та змістовно викладені основні думки 
тексту параграфа.

 «Запитання та завдання для самоперевірки» — у цій рубриці вмі-
щено запитання за змістом параграфа.

 «Поміркуйте» — такі завдання вимагають висловлення вашої влас-
ної думки, обґрунтованої позиції, залучення творчого мислення.

 «Працюємо самостійно» — метою цих завдань є навчити вас само-
стійно обирати та застосовувати різноманітні методи досліджень, 
презентувати результати своєї роботи.

 «Працюємо в групах» — ця рубрика допоможе вам розв’язати 
будь-яке географічне завдання у співпраці з однокласниками.

 «Практичні завдання» — ці завдання навчать вас застосовувати 
отримані знання, працювати з текстовою та картографічною ін-
формацією.

 «Набуваємо практичних навичок» — ці завдання навчатимуть вас 
застосовувати набуті знання в різних життєвих ситуаціях.

 «Практична робота» — ця рубрика навчить вас розв’язувати гео-
графічні задачі, виконувати завдання за географічними картами, 
полегшить запам’ятовування географічних назв, розуміння геогра-
фічних понять і термінів.

 «Дослідження» — рубрика під такою назвою спонукає до власних 
відкриттів та наукової роботи.

До підручника також розроблений електронний ресурс interactive.
ranok.com.ua, який містить багато додаткової корисної інформації, тес-
тові завдання для підготовки до контрольних та самостійних робіт, що 
виконуються в режимі онлайн, тощо. Посилання на цей сайт розміще-
но на сторінках підручника позначкою .

Ми сподіваємося, що підручник, який ви тримаєте в руках, на-
вчить вас не лише любити свою Батьківщину, але й розуміти процеси, 
які відбуваються в нашій країні, сприяти її економічному зростанню.

Бажаємо успіхів!
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ВСТУП

§ 1. Економічна географія в  системі географічних наук
Ви дізнаєтесь:

 � про об’єкт вивчення економічної географії
 � про зв’язки економічної географії з  іншими науками
 � про актуальність та практичну спрямованість завдань, які вирішує економічна 

географія

Пригадайте:
 � географічні науки та приклади взаємозв’язків між ними
 � що таке географічна оболонка та антропогенний ландшафт
 � методи географічних досліджень

Географія — дивовижна наука. Вона відкриває перед вами навко-
лишній світ у всьому його різноманітті. Вивчаючи цю науку, ви пори-
нули у сповнені пригодами подорожі й дослідження, розкрили таємниці 
створення і використання географічних карт, познайомилися з приро-
дою материків, океанів і своєї Батьківщини, дізналися про унікальні 
зміни, які відбуваються з населенням Землі в останнє століття. А зараз 
географія запрошує вас дослідити основні види господарської діяльнос-
ті людей як в Україні, так і в усьому світі.

1 Об’єкт економічної географії та її місце в  системі географічних наук.
Ви вже знаєте, що більшість географічних наук можна об’єднати 

у дві групи — фізико-географічні та суспільно-географічні (мал. 1). Еко-
номічна географія належить до суспільно-географічних наук. Її об’єк том 
є просторова (територіальна) організація виробничої діяльності суспіль-
ства. Другою складовою суспільної географії є соціальна географія, яка 
досліджує суспільні групи, взаємозв’язки між ними, умови життя та ді-
яльності населення в різних сферах, зокрема трудовій, побутовій, духо-
вній. Третя складова — політична географія. Вона вивчає просторову 
організацію політичного життя суспільства (держави з точки зору ви-
конання нею основних функцій, кордони), розміщення і взаємовідноси-
ни різних політичних сил, а також зв’язки між ними.

Економічна, соціальна і політична географія тісно пов’язані між 
собою. Разом вони досліджують суспільство та просторову організацію 
його життєдіяльності. Зважаючи на те, що об’єктом дослідження гео-
графії є географічна оболонка, суспільство ця наука розглядає як один 
із її компонентів.
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ВстуП

Фізична географія Географічні науки суспільна географія

Картографія

Країнознавство

Загальне  
землезнавство

Ландшафто
знавство

Галузеві фізико 
географічні  

науки

Економічна  
географія

соціальна  
географія

Політична  
географія

Мал. 1. Географічні науки.

Дослідити складові виробничої діяльності суспільства може тіль-
ки група наук. Тому економічна географія включає географію промис-
ловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, сфери послуг. 
Кожна із цих наук досліджує закономірності розміщення та розвитку 
окремих галузей господарства (їхню територіальну організацію) у світі, 
в окремих регіонах і державах.

Фізична та суспільна географія досліджують певний простір. 
Тому вони мають можливість комплексно його вивчати, установлюючи 
взаємозв’язки між природними й суспільними об’єктами (мал. 2). У цьо-
му проявляється принцип єдності системи географічних наук. Він допо-
може вам вивчати господарську діяльність населення в розвитку, ана-
лізуючи зміни, які відбуваються в часі та просторі.

Мал. 2. Природа  — 
середовище існуван
ня людини. Географія 
вивчає і  природу, 
і  людину та її прак
тичну діяльність. то
му географія займає 
унікальне положення 
на межі природни
чих та суспільних 
наук.
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На межі фізичної та суспільної географії розвивається країнознав-
ство. Ця комплексна наука вивчає природу, населення й господарство 
окремих країн світу.

Особливе місце серед географічних наук посідає картографія. Вона 
охоплює вивчення, створення і використання картографічних творів як 
просторових образно-знакових моделей.

2 Взаємодія господарства і  природи в  географічному середовищі.
Частину географічної оболонки, із якою людина безпосередньо вза-

ємодіє у своєму житті та виробничій діяльності, називають географічним 
середовищем. Саме воно забезпечує суспільство необхідними умовами 
для існування (наприклад атмосферне повітря, води гідросфери, ґрун-
ти, рослини і тварини) й основними природними ресурсами (наприклад 
корисні копалини) (мал. 3). Географічне середовище впливає не тільки 
на матеріальний, а й на духовний світ людини, її здоров’я і настрій.

Із появою та розвитком людського суспільства його роль у геогра-
фічній оболонці постійно зростає. Обживаючи планету, людина зміню-
вала природу і створювала штучне середовище, наприклад транспортні 
магістралі, промислові підприємства, населені пункти. Це призвело до 
перетворення природних ландшафтів на антропогенні, тобто створені лю-
диною. Тому зараз людину оточують як природні, так і штучно ство-
рені об’єкти. Вони поєднуються в понятті «навколишнє середовище». 
І дійсно, у більшості районів світу людину оточують не первісні ліси, 
степи або савани, а населені пункти, ріллі й пасовища. Людське сус-
пільство все більше впливає на географічне середовище, разом вони ста-
ють творцями навколишнього середовища (мал. 4).

Географічне середовище

Гірські породи 
та рельєф

Клімат  
тропосфери

Води  
гідросфери

Ґрунти
Рослинний  

світ
тваринний  

світ

Мал. 3. Компоненти географічного середовища.
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ВстуП

Етапи розвитку людського суспільства Відносини людини і природи
Людину займає зби
ральництво, полю
вання, рибальство

Людина повністю залежить від 
природи і  тому постійно присто
совується до географічного се
редовища

Основними заняття
ми людини стають 
землеробство та 
скотарство

Людина дуже залежить від приро
ди, але, пристосовуючись до гео
графічного середовища, починає 
впливати на його стан (у першу 
чергу на рослинний покрив 
і  ґрунти)

Поряд із сільським 
господарством по
чинає розвиватися 
промисловість

Людина залежить від природи, 
але її вплив на складові геогра
фічного середовища зростає. Во
на здатна змінити стан окремих 
складових на місцевому рівні

Відбувається розви
ток усіх галузей гос
подарства, зростання 
обсягів виробництва 
у  зв’язку з  досягнен
нями науки і  техніки 
та швидким збіль
шенням кількості 
населення

Людина залежить від природи, але 
вплив її господарської діяльності 
на географічне середовище досяг 
такого рівня, що здатен повністю 
змінити стан географічного сере
довища на місцевому рівні (антро
погенні ландшафти) та вплинути 
на окремі компоненти на глобаль
ному (планетарному) рівні

Мал. 4. Зміни у  взаємодії господарства і  природи в  географічному середовищі.

3 Значення знань з  економічної географії.
Використовуючи зв’язки з іншими науками й маючи власний 

потужний науковий потенціал, економічна географія проводить різ-
нопланові дослідження розвитку й розміщення господарства, розро-
бляє рекомендації щодо вдосконалення його територіальної організа-
ції. Українські фахівці беруть участь у розробці стратегічних планів 
розвитку регіонів і міст, готують пропозиції щодо раціонального роз-
міщення господарських об’єктів, здійснюють експертизу проектів у га-
лузі регіонального управління й прогнозування, досліджують проблем-



9

 

ні території та окремі населені пункти, дають 
оцінку можливостям раціонального викорис-
тання природно-ресурсного потенціалу.

Так, співробітники Інституту географії 
Національної Академії наук України виявили 
особливості територіальної організації вироб-
ництва в регіональному промисловому комп-
лексі (на прикладі Київського При дніпров’я), 
розкрили сутність взаємозв’язків територіаль-
них систем розселення населення і виробни-
цтва; розробили аспекти соціально-економіч-
ного розвитку територій України з підвищеним 
рівнем забруднення; визначили пріоритетні 
функціонально-галузеві ланки господарського 
розвитку України.

Про увагу до економікогеографічних та еконо
мічних досліджень свідчить факт запровадження 
в  1968  р. Нобелівської премії в  галузі економіч
них наук. у  2008  р. її лауреатом став америка
нець Пол Кругман. Він уславився дослідженнями 
в  напрямку, що відомий як «нова економічна гео
графія»

! Головне
  До суспільно-географічних наук належать 

економічна, соціальна і політична географія, 
які тісно пов’язані між собою.

  Об’єктом економічної географії є просто-
рова організація виробничої діяльності суспіль-
ства.

Мал. 5. Костянтин Григо
рович Воблий (1876—
1947  рр.)  — географ, еко
номіст, дійсний член 
і  віцепрезидент Академії 
наук україни. Займався 
питаннями економічного 
районування, комплексно
го розвитку економіки 
україни, демографії тощо.

Мал. 6. Максим Мартинович Паламарчук (1916—
2000  рр.)  — географ і  економіст, дійсний член Академії 
наук україни (1973  р.), лауреат Державної премії в  галузі 
науки і  техніки україни. Зробив внесок в  основні поло
ження раціонального використання природних ресурсів, 
висунув та обґрунтував ідею про поєднання виробництва 
певної сільськогосподарської продукції та її промислової 
переробки, розробив методику визначення рівня розви
тку господарства областей та економічних районів.
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ВстуП

  Географічне середовище — це частина географічної оболонки, із 
якою людина безпосередньо взаємодіє у своєму житті та виробничій 
діяльності.

  Значення економічної географії полягає у проведенні різноплано-
вих досліджень розвитку й розміщення господарства, створенні реко-
мендацій щодо вдосконалення його територіальної організації.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Що вивчає економічна географія? 2.  Із якими науками найбільш тісно по
в’язана економічна географія? Чому? 3.  Дайте визначення поняття «геогра
фічне середовище». 4.  Із якою метою проводяться географічні дослідження?  
5.  Як ви вважаєте, який із перелічених видів господарської діяльності найбіль
ше потребує знання суспільної географії: сільське господарство, транспортні 
перевезення, виробництво автомобілів, будівництво, комунальне господарство? 
Обґрунтуйте свою точку зору. 6.  Ознайомтеся зі змістом підручника, зверніть 
увагу на основні теми, що вивчаються. Разом із батьками підберіть книги з  до
машньої бібліотеки, у  яких розповідається про географічні об’єкти. складіть пе
релік наявних у  вас джерел географічних знань.

Поміркуйте
1. Ви познайомилися зі схемою, що унаочнює зв’язки економічної географії з  ін

шими географічними науками (с. 6). Чи вважаєте ви її повною? Наведіть при
клади інших наук (у тому числі з  інших галузей знань), із якими пов’язана еко
номічна географія.

2. Фахівці вважають, що, використовуючи ГІстехнології, можна зменшити вартість 
перевезень вантажів. Для цього потрібно врахувати характеристики транспорт
ної мережі, особливості рельєфу і природних умов, обсяги перевезень. Чи згод
ні ви із  цією думкою? Дайте аргументовану відповідь.

Практичне завдання
складіть схему «Економічна географія», указавши науки, що входять до її складу.

Працюємо самостійно
Назвіть основні джерела географічних знань та вкажіть, яку інформацію можна 
отримати за їх допомогою.

Додаткова література
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РОЗДІЛ І.  
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 2. Національна економіка
Ви дізнаєтесь:

 � ознаки понять «національна економіка», «економічний розвиток»
 � про показники економічного розвитку та якості життя

Пригадайте:
 � приклади промислових підприємств вашої місцевості
 � організації та заклади, до яких ви (ваша родина) зверталися за послугами

Зусилля людини спрямовані на те, щоб покращити своє життя, 
задовольнити свої бажання, а точніше, потреби. За останні 100 років 
людство досягло величезних успіхів. Щоб переконатися в цьому, до-
сить уважно подивитися навколо: у вашому домі звичними речами 
є холодильник, пральна машина, телевізор, мобільний телефон, комп’ютер 
тощо. Усе це — результат господарської діяльності людини. Сучасній 
людині є де застосувати свої вміння: існують тисячі професій, біль-
шість із яких пов’язані із сільським господарством, промисловістю, 
сферою послуг.

1 Поняття про національну економіку.
Національна економіка (господарство)  — це історично сформована 

сукупність підприємств та установ, які працюють на території певної 
держави з метою задоволення потреб людей і підвищення їхнього рів-
ня життя. Первинною ланкою економіки є підприємство — самостій-
ний господарський суб’єкт, який здійснює виробничу, науково-дослід-
ну, торговельну та іншу діяльність. Будь-яке підприємство виробляє 
продукцію або надає послуги. Послуги — це вид корисної діяльності, 
у процесі якої задовольняються певні потреби, але не шляхом створення 
матеріальних благ. Прикладом послуг є освіта. Ви навчаєтесь у школі, 
а отже, задовольняєте свої потреби в знаннях, без яких неможлива 
повноцінна практична діяльність у сучасному світі.
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термін «економіка» має грецьке походження. у буквальному значенні економіку мож
на розглядати як господарство, яке ведеться відповідно до певних правил і  норм із 
метою забезпечення умов життя людей та задоволення їхніх потреб. стає зрозумілим, 
чому терміни «економіка» і  «господарство» іноді використовуються одночасно.

Для того щоб забезпечити виробництво, обмін і розподіл різнома-
нітних товарів та послуг, в економіці (господарстві) взаємодіють різні 
галузі. Це групи підприємств і установ, які виробляють однорідні види 
продукції або спеціалізуються на наданні однотипних послуг.

Підприємствам, які покращують якість управління, послуг та про-
дукції, а також дбають не тільки про власний прибуток, але й роблять 
великий внесок у соціальний та економічний розвиток своєї країни, на-
дається статус «Державне підприємство року».

2 Валовий внутрішній продукт як основний показник  
економічного розвитку.
Основним показником економічного розвитку є валовий внутрішній 

продукт (ВВП). Він виражає сукупну вартість усього обсягу кінцевих то-
варів і послуг, вироблених на території країни незалежно від національ-
ної належності підприємств. Зазвичай ВВП розраховується за один рік. 
Важливість цього показника зрозуміла — чим більше «заробила» краї-
на та її громадяни, тим більше коштів вони можуть використовувати 
на придбання необхідних товарів та послуг і тим більшими будуть від-
рахування до державного бюджету.

Показник ВВП дає уявлення не тільки про обсяг продукції, що 
виробляється й споживається, від нього залежить життєдіяльність та-
ких галузей, як освіта, культура, охорона здоров’я тощо.

Незважаючи на складну економічну й політичну ситуацію в кра-
їні, загальний показник ВВП України, розрахований у гривні, зростає 
(див. таблицю).

Мал. 1. Державне підприємство 
завод «Електроважмаш» (м. Харків).
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Таблиця
ВАЛОВИЙ ВНутРІШНІЙ ПРОДуКт (у фактичних цінах)*

Рік Валовий внутрішній продукт, млн грн
2000 170 070
2005 441 452
2010 1 120 585
2012 1 404 669
2014 1 566 728
2015 1 979 458

Якщо показник ВВП поділити на середньорічну кількість населен-
ня країни, то ми отримаємо показник  валового внутрішнього продук-
ту на одну особу. Він дає уявлення про кількість кінцевих товарів і по-
слуг, що в середньому припадає на одного жителя держави (іншими 
словами, скільки отримав би кожен житель країни, якби весь річний 
дохід держави був розподілений між усіма її громадянами порівну). Для 
зручності порівняння використовують розрахунок ВВП на одного жите-
ля в доларах США. Існують різні способи його обчислення. Найбільш 
простий — перевести річний показник із національної грошової одини-
ці в долари, виходячи з обмінного курсу. За цим способом ВВП на од-
ного жителя України із 2014 р. значно знизився і зараз є порівняно не-
високим (2015 р. — 2000 дол. США). Основна причина — різке падіння 
курсу гривні у зв’язку зі зниженням обсягів виробництва.

цей спосіб не завжди об’єктивно оцінює рівень економічного розвитку країни. 
Більш точні розрахунки пов’язані з  визначенням ВВП за паритетом купівельної 
спроможності (ПКс). Для цього порівнюють вартість близько 1000  основних това
рів та послуг і 10—20  типових об’єктів будівництва в національній валюті й до
ларах сША. Дослідження показують, що в україні цей спосіб розрахунку дає 
в  3—4  рази вищий показник ВВП на одну особу, хоча за європейськими мірками 
він залишається невисоким.

Аналогічним до ВВП є інший показник — валовий національний 
дохід (ВНД). Він розраховується за національним принципом. Різниця 
між ВВП і ВНД зазвичай незначна, вона утворюється завдяки вираху-
ванням переведених за межі країни прибутків закордонних компаній 
і врахуванням прибутків національніх (у нашому випадку — україн-
ських) компаній, які надходять із-за кордону.

3 Індекс людського розвитку.
Важливим показником економічного розвитку країни, а також 

якості життя є індекс людського розвитку (ІЛР).

* За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
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Якість життя передбачає не тільки врахування кількості спожитих матеріальних 
благ, а й рівень задоволення духовних потреб, стан особистої безпеки, частку дер
жавних витрат на освіту та охорону здоров’я, довголіття, стан навколишнього се
редовища, дотримання прав людини, соціальну рівність. урахувати всі ці показ
ники для різних країн  — дуже складне завдання.

Показник ІЛР був запропонований Програмою розвитку Організації 
Об’єднаних Націй (ПРООН) наприкінці 1980-х рр. Для його визначення 
використовуються три показники: довголіття, освіченості й валового наці-
онального доходу на одну особу (він використовується для оцінки матері-
ального стану). Базовий показник довголіття — середня тривалість май-
бутнього життя при народженні. Освіченість розглядається як здатність до 
отримання й накопичення знань, а також до обміну інформацією.

ІЛР може мати значення від 0 до 1. Середньосвітовий показник 
індексу у 2015 р. становив 0,711 (очікувана тривалість життя — 71,5 ро-
ку, середня тривалість навчання (у роках) — 12,2, очікувана тривалість 
навчання (у роках) — 7,9, ВНД на одну особу — 14 301 дол. США). Чим 
ближче показник до 1, тим вищою є якість життя в країні. Залежно від 
значення ІЛР країни зазвичай класифікують за рівнем розвитку: ду-
же високий, високий, середній і низький. Тривалий час у списку країн 
із найвищим показником ІЛР лідерами є Норвегія, Австралія, Швейца-
рія, Канада. У 2015 р. цей список знову очолила Норвегія.

Україна впродовж останніх років входить до групи країн із висо-
ким рівнем ІЛР. У 2015 р. вона посіла 81-ше місце з індексом 0,747 (це 
вище за середньосвітовий рівень). Країну характеризують такі показни-
ки: очікувана тривалість життя — 71 рік, середня тривалість навчан-
ня (у роках) — 15,1, очікувана тривалість навчання (у роках) — 11,3, 

Мал. 2. ІЛР не є  всеосяжним 
критерієм розвитку людини, 
але він дозволяє побачити 
прогрес соціальноекономічно
го розвитку окремих країн 
і  зв’язки, що існують між дохо
дами та іншими показниками 
якості життя. так, він бере до 
уваги те, що однією з  осно
вних універсальних потреб 
людини є  довголіття.
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ВНД на одну особу — 8178 дол. США. Якщо порівняти із середньосві-
товими показниками, стане очевидним, що найкращими є показники 
в освітній сфері (за освіченістю Україна випереджає частину країн із 
дуже високим рівнем ІЛР). Натомість показник ВНД на одну особу є від-
носно низьким. Серед колишніх республік СРСР найвище місце в рей-
тингу 2015 р. посіли країни Балтії: Естонія — 30-те місце, Литва — 37-
ме, Латвія — 46-те.

! Головне
  Національна економіка — це історично сформована сукупність під-

приємств та установ, які працюють на території певної держави з ме-
тою задоволення потреб людей і підвищення їхнього рівня життя.

  У складі економіки (господарства) взаємодіють різні галузі. Це 
групи підприємств і установ, які випускають однорідні види продукції 
або спеціалізуються на наданні однотипних послуг.

  Основний показник економічного розвитку — валовий внутрішній 
продукт (ВВП). Він виражає сукупну вартість усього обсягу кінцевих 
товарів і послуг, вироблених на території країни незалежно від націо-
нальної належності підприємств.

  Загальний показник ВВП України, розрахований у гривні, зростає.
  Для характеристики економічного розвитку і якості життя найчас-

тіше використовують такий показник, як індекс людського розвитку (ІЛР).

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Дайте визначення поняття «національна економіка». 2.  Якою діяльністю може 
займатися підприємство? 3.  Якими є ознаки послуг? 4.  Назвіть основні складо
ві поняття «економічний розвиток». 5.  Поясніть використання ВВП як основно
го показника економічного розвитку. 6. Як і  з якою метою розраховується індекс 
людського розвитку?

Поміркуйте
1.  Чому більш точне визначення ВВП пов’язано з  його розрахунками за парите
том купівельної спроможності?
2.  Зберіть і  проаналізуйте дані та висловіть своє ставлення до дій керівництва ад
міністрації вашого району (населеного пункту) щодо покращення якості життя на
селення.

Набуваємо практичних навичок
Чи замислювалися ви про якість життя своєї родини? Які заходи треба запрова
дити для її підвищення?

Порадник
Підвищення якості життя можна досягти не тільки завдяки економічній діяльнос
ті, наприклад створення підприємств, для яких є  відповідні умови у  вашій місце
вості, а  й шляхом покращення екологічного стану довкілля, увагою до чистоти, 
налагодженням взаємовідносин (деякі із цих заходів можете здійснити і  ви самі).
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§ 3. Секторальна модель економіки країни
Ви дізнаєтесь:

 � склад первинного, вторинного й  третинного секторів економіки
 � про сучасну секторальну структуру національного господарства україни

Пригадайте:
 � види продукції промисловості, сільського господарства
 � види комунальних послуг
 � основні завдання транспорту

Економіка розвивається за певними законами, 
які виникли у процесі трудової діяльності людей. 
Колись основними заняттями населення було зби-
ральництво, полювання і рибальство, потім набуло 
розвитку землеробство та скотарство. Деякі із цих 
занять збереглися до нашого часу, хоча характер 
праці дуже змінився, а головне — виникли нові про-
фесії, які можна об’єднати в певні групи. Виявля-
ється, співвідношення між цими групами та еконо-
мічним внеском людей, зайнятих у них, може дати 
уявлення про економічний розвиток країни.

1 Три сектори економіки (господарства).
Національна економіка країни характеризу-

ється галузевою і просторовою (територіальною) 
структурою. Під структурою мають на увазі вну-
трішню будову, що показує, із яких елементів скла-
дається економіка. Галузева структура перед-
бачає поділ економіки (господарства) на галузі, 
що характеризуються певними співвідношеннями 
й взаємо зв’язками. До складу економіки входять 
галузі виробничої та невиробничої сфери. Біль-
шість підприємств галузей виробничої сфери виро-
бляють матеріальні цінності. Підприємства неви-
робничої сфери здебільшого надають послуги.

Останнім часом поширюється секторальна 
модель структури економіки, яка відбиває історич-
ний процес розвитку суспільств. Вона включає 
первинний, вторинний та третинний сектори економі-
ки. Кожен із них є частиною господарства, яка має 
схожі цілі, загальні характеристики, однорідні за-
соби праці.

Мал. 1. Первинний сектор.

Мал. 2. Вторинний сектор.

Мал. 3. третинний сектор.
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Первинний сектор економіки (видобуток сировини та виробництво 
напівфабрикатів): сільське, лісове та рибне господарства, добувна про-
мисловість. Цей сектор здебільшого включає діяльність, пов’язану з ви-
рощуванням, збиранням, видобутком, очищенням та переробкою сиро-
вини на місці. Він найбільше залежить від природних умов і природних 
ресурсів (мал. 1).

Вторинний сектор економіки: переробна промисловість і будівни-
цтво. Цей сектор використовує продукцію первинного сектору, із якої 
виробляє продукти для споживання, продажу або використання в інших 
галузях. Залежність від природних умов і природних ресурсів у ньому 
значно зменшується, зростає значення обладнання (у тому числі склад-
них машин) і кваліфікації трудових ресурсів (мал. 2).

Третинний сектор економіки: послуги населенню та підприємствам. 
У цьому секторі не передбачено створення матеріальних продуктів, але 
він впливає на обсяги їх виробництва та якісні показники. У його галу-
зях відбувається подальше зростання значення обладнання і кваліфікації 
трудових ресурсів (мал. 3).

2 Зміни у  співвідношенні секторів економіки (господарства).
Тривалий час у господарстві країн світу домінували галузі первин-

ного сектору. Адже основне завдання людства полягало в забезпеченні 
основних біологічних потреб, а наявні знаряддя праці не дозволяли сут-
тєво збільшувати обсяги виробництва.

Поступово продуктивність праці в сільському господарстві й добув-
ній промисловості зростала, і частина трудових ресурсів почала «переті-
кати» у промисловість. Після завершення промислової революції (кінець 
ХVІІІ — середина ХІХ ст.) у більшості країн Європи, США та деяких ін-
ших державах основу господарства вже становили галузі вторинного сек-
тору. Виникли принципово нові знаряддя праці (обладнання), передусім 
парова машина, які сприяли швидкому зростанню обсягів виробництва. 
У ХХ ст. вторинний сектор охопив економіки більшості країн світу.

Із другої половини XX ст. в економічно розвинених державах на 
перше місце в галузевій структурі виходять послуги, тобто третинний 
сектор. Зараз у цих країнах зростає значення наукових досліджень і роз-
робок для виробництва, а наука перетворюється на безпосередню про-
дуктивну силу суспільства.

Так, у ВВП США частка сільського господарства становить мен-
ше 2 %. Однак при цьому країна виробляє величезні обсяги сільськогос-
подарської продукції. Це дає змогу задовольнити потреби не тільки по-
над 300 млн американців, а й ще багатьох мільйонів людей за кордоном, 
оскільки США є великим експортером цієї продукції.
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Скорочується й частка у ВВП (але не обсяги виробництва) добув-
ної промисловості. Сумарна частка галузей вторинного сектору також 
знижується, але повільніше, ніж первинного.

Найбільшою є частка галузей третинного сектору, який має три-
валу і сталу тенденцію до зростання. Сьогодні саме цей сектор та окре-
мі галузі промисловості (наприклад електроніка) найбільше впливають 
на розвиток країни.

Цей шлях розвитку повторюють й інші країни, але з певним за-
пізненням порівняно з розвиненими державами.

Виходячи з переважання будь-якого із секторів, виділяють такі 
стадії економічного розвитку країни (групи країн): аграрна, індустріаль-
на та постіндустріальна.

умовно сектори економіки можна описати так: первинний сектор  — заготівельник, 
вторинний  — переробник сировини та виробник матеріальних благ, третинний  — 
обслуговувач інших секторів та населення, а  також мозок і  прискорювач економіки.

3 Сектори національної економіки України.
У первинному секторі національної економіки України найбільше 

значення мають сільське господарство та добувна промисловість. У вторин-
ному традиційно велику роль відіграють чорна металургія, електроенерге-
тика, машинобудування та хімічна промисловість. Останнім часом зростає 
значення виробництва окремих видів продукції харчової промисловості.

За роки незалежності в Україні зміцнив позиції третинний сектор 
економіки, у першу чергу торгівля. Швидкими темпами розвивається 
зв’язок. Це пов’язано із широким упровадженням принципово нового 
його виду — стільникового (мобільного) зв’язку. Понад половина дорос-
лого населення країни користується Інтернетом, який є об’єднанням 
комп’ютерних мереж для пошуку, зберігання та передачі інформації.

Мал. 4. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз україни» є  одним із провідних під
приємств промисловості та  найбільшим платником податків в  україні. Її фахівці займаються 
не тільки розвідкою і  розробкою родовищ (видобуванням), а  й транспортуванням та 
зберіганням нафти і  газу, постачанням природного і  скрапленого газу споживачам.
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ВИРОБНИцтВО ВАЛОВОГО ВНутРІШНьОГО ПРОДуКту ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ  
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛьНОстІ (2014  р., у  фактичних цінах)*

Первинний сектор
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів

Вторинний сектор
Переробна промисловість
Будівництво

Третинний сектор
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність
Освіта
Тимчасове розміщування 
та організація харчування
Фінансова та страхова діяльність
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги
Професійна, наукова та технічна діяльність
Інформація та телекомунікація0
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! Головне
  Національне господарство країни характеризується галузевою і те-

риторіальною структурою.
  Сектори економіки — це частини господарства, які мають подібні 

цілі, загальні характеристики, однорідні засоби праці.
  Галузева структура економіки включає первинний, вторинний та 

третинний сектори.
  Тривалий час в економіці країн світу переважали галузі первин-

ного сектору. Сьогодні в економічно розвинених державах найбільше 
значення мають галузі третинного сектору.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Які галузі входять до складу первинного сектору економіки? 2.  Чому порівня
но з  первинним у  вторинному секторі залежність від природних умов і  природ
них ресурсів значно зменшується? 3.  Розкажіть на прикладі сША, яку роль віді
грають сектори економіки в  розвинених країнах. 4.  Охарактеризуйте третинний 
сектор національної економіки україни. 5.  Які переваги має стільниковий зв’язок?

Поміркуйте
Коли і  чому виникає можливість розвивати третинний сектор економіки?

Набуваємо практичних навичок
Яких підприємств, на ваш погляд, не вистачає у  вашому населеному пункті? Обго
воріть у  класі необхідність таких економікогеографічних досліджень і  можливість 
їх використання в  майбутній практичній діяльності.

* За даними Державної служби статистики України.
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Працюємо самостійно
З’ясуйте, які значення має термін «економіка». Поясніть, чому в  іноземній, насам
перед англомовній, літературі розрізняють терміни «економіка» та  «економікс».

Практична робота 1
Аналіз секторальної моделі економіки

1. Доповніть схему «сектори національної економіки україни».

Первинний Вторинний третинний

сільське 
господар

ство

Лісове гос
подарство

Рибне гос
подарство

Добувна 
промисло

вість

Переробна 
промисло

вість

Будівни
цтво

Послуги

2. Використовуючи стовпчикову діаграму «Виробництво валового внутрішнього 
продукту за окремими видами економічної діяльності» (с.  20), проаналізуйте 
значення секторів та окремих галузей національної економіки україни. Порів
няйте з  показниками розвинених країн.

3. Запропонуйте заходи щодо покращення секторальної структури національної 
економіки україни.

у висновку вкажіть характерні риси секторальної моделі національного господар
ства україни.

§ 4. Чинники розміщення виробництва
Ви дізнаєтесь:

 � що потрібно брати до уваги при розміщенні підприємства
 � як чинники розміщення виробництва впливають на географію окремих галу

зей господарства

Пригадайте:
 � що таке природні умови та які їх особливості на території україни
 � види природних ресурсів

Перш ніж вирішити, яку виробничу діяльність обрати та де роз-
ташувати підприємства, проводять ретельний економічний аналіз. Він 
має врахувати всі чинники, які можуть підвищити обсяги продукції, 
що виробляється, зменшити витрати та підвищити прибутки. Ці знання 
допоможуть вам зрозуміти, чому в одних місцях побудовані теплові 
електростанції, в інших — атомні, як Україна перетворилася на одно-
го з найбільших виробників сталі у світі, чому країна має всі переду-
мови для того, щоб стати важливим світовим центром із виробництва 
сільськогосподарської продукції.
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1 Поняття про чинники розміщення виробництва. Природні чинники.
Чинниками розміщення виробництва називають сукупність умов 

і ресурсів, необхідних для вибору найбільш вигідного місця розташування 
господарського об’єкта або групи об’єктів певної галузі. Для кожної галу-
зі характерний свій набір і поєднання чинників її розміщення. При цьо-

му вплив одних чинників може бути вирішальним, 
інших — суттєвим або незначним. Так, для гірничо-
добувної промисловості головним є сировинний чин-
ник. Для чорної металургії цей чинник є суттєвим. 
Крім сировини, при розміщенні металургійного ком-
бінату необхідно брати до уваги наявність транспорт-
них магістралей (потрібно перевозити значні обсяги 
сировини та готової продукції), палива (у цьому ви-
падку коксу, який виробляють зі спеціального виду 
вугілля — коксівного), споживача, трудових ресур-
сів, води (чорна металургія є найбільшим спожива-
чем води в промисловості, вона необхідна для охо-
лодження та очищення).

Сировинний чинник також має велике зна-
чення для розміщення лісопильної, целюлозно-па-
перової, цементної, окремих галузей харчової про-
мисловості (наприклад олійної, молочноконсервної, 
цукрової). Так, виробництво цукру передбачає ви-
користання великої кількості цукрового буряку. 
Його перевезення на далекі відстані недоцільне: 
по-перше, це дорого, по-друге, погіршується якість 
цукрового буряку як сировини.

Для розміщення й розвитку рослинництва 
вирішальне значення має чинник природних умов. 
Серед них найбільшу роль відіграють земельні та 
агрокліматичні ресурси (про них йтиметься в § 11), 
оскільки розвиток рослин визначається кількістю 
тепла і вологи, якістю ґрунтів.

Мал. 1. Вироби з  високоміцного 
сірого чавуну. На сировину та па
ливо припадає до 90 % усіх ви
трат при виробництві чавуну. Для 
того щоб виплавити 1  т цього 
металу, потрібно 1,2—1,5  т кок
сівного вугілля, 1,5  т залізної ру
ди, понад 0,5  т флюсових вапня
ків, 200  кг марганцевої руди і  до 
30  м3 води.

Мал. 2. Єристівський гірничозба
гачувальний комбінат у  м.  Горішні 
Плавні (раніше  — Комсомольськ)* 
Полтавської області. Географія 
підприємств гірничодобувної 
промисловості залежить від 
розміщення найбільших родовищ 
корисних копалин.

* Відповідно до Закону України № 317-VIII «Про за-
судження комуністичного та націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні 
та заборону пропаганди їхньої символіки» в Украї-
ні відбувається процес перейменування населе-
них пунктів і адміністративних одиниць. Станом 
на 20 липня 2016 р. було перейменовано 917 насе-
лених пунктів, 20 районів і 27 районів у містах.
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Розміщення рослинництва залежить і від водного чинника. Як і си-
ровинний, він передбачає використання природних ресурсів (здебільшо-
го прісної води річок та озер). Вирішальне значення цей чинник має 
для розташування гідроелектро станцій (ГЕС). В інших галузях промис-
ловості значними є витрати води при виробництві целюлози, бавовняних 
і шовкових тканин, синтетичних волокон.

2 Суспільні чинники розміщення виробництва.
Природні чинники найбільше впливають на розміщення виробни-

цтва в первинному секторі та окремих галузях вторинного. Для біль-
шості галузей, які набули розвитку в останні століття, найбільше зна-
чення мають суспільні чинники.

Паливно-енергетичний чинник найбільше впливає на підприємства, 
які споживають велику кількість паливних корисних копалин та/або 
електроенергії. Прикладом перших є теплові електростанції (ТЕС), які 
працюють на вугіллі, природному газі та мазуті (виробляється з нафти).

Транспортний чинник різною мірою впливає на більшість галузей гос-
подарства. Це пов’язано з необхідністю перевозити сировину, матеріали, 
обладнання та готову продукцію. Значення цього чинника змінюється за-
лежно від вартості перевезень та їх частки в усіх витратах на виробни-
цтво готової продукції. На ці показники впливає вартість продукції, від-
стань перевезень та вид транспорту. Дешеві вантажі (наприклад залізні 
та марганцеві руди, вугілля, пісок, щебінь) невигідно перевозити на ве-
ликі відстані, але деякі з них використовуються в значних обсягах. То-
му для галузей, які їх використовують як сировину і матеріали (чорна 
металургія, промисловість будівельних матеріалів, теплоенергетика), ду-
же важлива наявність транспортних магістралей, які можуть регулярно, 
у великих обсягах і не дуже дорого перевозити ці вантажі.

Мал. 3. Дніпровська гідроелек
тростанція (Дніпрогес)  — найстарі
ша з  каскаду ГЕс на річці Дніпро. 
Розташована в  місті Запоріжжя. 
Для отримання електроенергії тут 
побудовано греблю, яка перекри
ла течію річки і  підняла рівень 
води в  ній. Вода падає з  висоти 
і  приводить в  обертання гідравліч
ні турбіни, що виробляють елек
троенергію.
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Вплив працересурсного чинника залежить від того, скільки людської 
праці вкладено у виготовлення одиниці продукції. До найбільш трудо-
містких галузей, зокрема, належать машинобудування (у першу чергу 
електроніка, приладобудування, автомобілебудування) та легка промис-
ловість. Порівняно низькою є залежність від кількості трудових ресурсів 
у добувній промисловості, енергетиці, металургії. Зауважимо, що крім 
кількості, трудові ресурси мають і якісні характеристики — освіта, ква-
ліфікація, вік, дисциплінованість, працьовитість та ін. (мал. 4).

Споживчий чинник найбільше впливає на атомну енергетику, части-
ну галузей харчової промисловості, виробництво окремих видів будівель-
них матеріалів, меблеву промисловість. Так, на споживача орієнтовано 
виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів (вони швидко псу-
ються) (мал. 5), бетону, залізобетону, цегли (цю продукцію перевозити 
дорожче й складніше, ніж сировину), тепла на теплоелектроцентралях 
(за допомогою носія — нагрітої води — тепло надходить до житлових та 
виробничих будівель). Менше від споживача залежать галузі, які виро-
бляють дорогу й складну продукцію, наприклад електроніку.

В останні десятиліття зростає значення наукового чинника. Най-
більше він впливає на галузі, які випускають продукцію або надають 
послуги з використанням новітніх досягнень науки і техніки. Також 
важливими ознаками таких галузей є значні капіталовкладення в нау-
ково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи і швидке оновлення 
продукції. Найбільш яскравим прикладом галузей, для яких велике зна-
чення має науковий чинник, є електроніка та ІТ-індустрія (мал. 6).

Розглянуті чинники здебільшого вирішують завдання, пов’язані 
з отриманням максимальних прибутків за мінімальних витрат. Про-
те через зростання впливу господарства на стан довкілля із середини 

Мал. 4. Із розвитком науково
технічного прогресу, який су
проводжується зростанням 
наукоємності й  ускладненням 
виробництва, роль якісних ха
рактеристик трудових ресур
сів суттєво збільшується.
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XX ст. постала необхідність враховувати еколо-
гічний чинник. Він ґрунтується на загальнонаціо-
нальних інтересах і найбільше значення має для 
розміщення підприємств, які є великими забруд-
нювачами. До них належать ТЕС, металургійні 
комбінати, хімічні, нафтопереробні та целюлоз-
но-паперові заводи. При їх будівництві врахову-
ється густота заселення, концентрація шкідливих 
виробництв, мікрокліматичні умови (наприклад 
переважаючі напрямки вітрів).

Останніми роками в України зростає значен-
ня військово-стратегічного чинника. Зважаючи на 
те, що стратегічною метою зовнішньої політики на-
шої держави є не тільки європейська, а і євроат-
лантична інтеграція, Україна згорнула військово-
технічне співробітництво з Росією. Так, припинені 
поставки обладнання, яке може використовувати-
ся для виготовлення військової техніки. Проекту-
вання та будівництво нових підприємств, у тому 
числі тих, які виробляють або можуть виробля-
ти продукцію військового призначення, можли-
во тільки в районах, віддалених від східного дер-
жавного кордону.

Чинники розміщення виробництва взаємо по-
в’язані і прямо або опосередковано впливають на 
розвиток та розміщення як окремих підприємств, 
так і цілих галузей, а також на територіальну ор-
ганізацію господарства територій і країн.

! Головне
  Чинники розміщення виробництва — це су-

купність умов і ресурсів, необхідних для вибору 
найбільш вигідного місця розміщення господарсько-
го об’єкта або групи об’єктів певної галузі.

  До природних чинників розміщення вироб-
ництва належать: чинник природних умов, сиро-
винний, водний.

  До суспільних чинників розміщення вироб-
ництва належать: паливно-енергетичний, працере-
сурсний, споживчий, транспортний, науковий, еко-
логічний, військово-стратегічний.

Мал. 5. Хлібобулочні вироби. 
Хлібозавод обслуговує територію, 
обмежену радіусом приблизно 
в  10—15  км.

Мал. 6. Характерною рисою нау
коємної продукції є  постійне 
оновлення модельного ряду, що 
передбачає швидке вдосконален
ня продукції завдяки досягнен
ням науковців.
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Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Дайте визначення поняття «чинники розміщення виробництва». 2.  Розкажіть 
про природні чинники. 3.  Наведіть приклади галузей, для розміщення яких ви
рішальне значення має сировинний чинник. До яких секторів економіки вони 
належать? 4.  Які чинники впливають на розміщення металургійного комбінату?  
5.  Наведіть приклади суспільних чинників розміщення виробництва. Поясніть не
обхідність урахування окремих із них за вашим вибором.

Поміркуйте
1. Чому необхідність враховувати екологічний чинник під час розміщення вироб

ництва виникла тільки в  минулому столітті?
2. Чому екологічний чинник не завжди враховується приватними підприємцями? 

Висловіть своє ставлення до цього.

Практичні завдання
1. Використовуючи карти «Добувна промисловість» та «Корисні копалини» в  ат

ласі, поясніть вплив сировинного чинника на розміщення підприємств галузі.
2. Розрахуйте, скільки води необхідно для виробництва 6  млн т сталі (приблизно 

стільки за рік виробляє металургійний комбінат «Арселор Мiттал Кривий Рiг»), 
якщо на виробництво 1  т сталі необхідно 200  м3 води.

Набуваємо практичних навичок
уявіть, що вам потрібно обрати місце для невеликої пекарні з  виробництва хлібо
булочних виробів. Які чинники ви візьмете до уваги? укажіть конкретне місце у  ва
шому населеному пункті та обґрунтуйте економічну ефективність свого рішення.

§ 5. Суспільна організація виробництва та просторова 
організація національної економіки
Ви дізнаєтесь:

 � про основні форми суспільної організації виробництва
 � про особливості просторової організації національної економіки
 � про економічні райони

Пригадайте:
 � чинники розміщення виробництва
 � що таке агломерація

Ви вже знаєте, що об’єктом вивчення економічної географії є про-
сторова (територіальна) організація виробництва. Не випадково видатні 
науковці значну увагу приділили саме розкриттю її особливостей. Вони 
з’ясували, що обумовлює активне господарське освоєння та економічне 
піднесення країни, завдяки чому на певній території виникають та роз-
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виваються промислові центри. Усвідомити ці знання не дуже легко, але 
важливо, адже вони знадобляться багатьом із вас, особливо тим, хто 
пов’яже своє майбутнє з підприємницькою діяльністю.

1 Форми суспільної організації виробництва.
Під формою суспільної організації виробництва розуміють певний 

спосіб організації господарської діяльності населення. Однією з основних 
форм є концентрація, тобто зосередження виробництва на великих під-
приємствах або значної кількості підприємств однієї чи суміжних галу-
зей на обмеженій території (територіальна концентрація виробництва). 
Завдяки масовому виробництву продукції та економії на перевезеннях 
територіальна концентрація виробництва дає змогу отримувати більш 
дешеву і якісну продукцію, а тому мати високі прибутки. Частина при-
бутків спрямовується на науково-дослідні та дослідно-конструкторські 
роботи, а також на подальший розвиток підприємств. Це є необхідною 
умовою для нарощування обсягів виробництва, у тому числі завдяки за-
стосуванню сучасних технологій та новітнього високопродуктивного об-
ладнання.

Здебільшого концентрація виробництва відбувається навколо цен-
трів виробництва, які формуються в найбільших містах. У тих ви-
падках, коли відбувається агломерування, тобто центр розширюється, 
і в ньому зосереджується все більша кількість підприємств, утворю-
ються агломерації.

Концентрації сприяє ще одна форма суспільної організації вироб-
ництва — спеціалізація  — поділ праці за видами продукції, який може 
відбуватися як на окремих підприємствах, так і на територіях (напри-
клад адміністративних областей), де вони розташовані. Так, наявність 

Мал. 1. Конвеєр Запорізь
кого автомобільного заво
ду. Масове виробництво 
продукції має значні пере
ваги над одиничним.
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великих родовищ високоякісних залізних руд на 
сході Україні обумовлює концентрацію підпри-
ємств, які спеціалізуються на її видобутку, збага-
ченні та виробництві чорних металів. У резуль-
таті маємо територію з певною спеціалізацією. Це 
забезпечує високі прибутки підприємств за най-
менших витрат.

В  історії людства яскравим прикладом спеціалізації 
була поява окремих цехів ремісників: гончарів, ковалів, 
пекарів, бондарів, зброярів, кожум’як.

Коли йдеться про масовий випуск технічно 
складної продукції, наприклад автомобілів, постає 
завдання налагодити зв’язки з підприємствами, які 
можуть постачати окремі деталі, вузли та механіз-
ми. Тому однією з форм просторової організації 
виробництва є кооперування. Під ним розуміють 
виробничі зв’язки підприємств із метою спільного 
виробництва кінцевої продукції (у нашому випад-
ку — автомобіля) (мал. 1).

Іноді виникає потреба випускати на одному 
підприємстві різну продукцію шляхом комбінування 
виробництв різних галузей. Найбільш ефективним 
є комбінування на основі використання відходів ви-
робництва. Наприклад, відходи чорної металургії 
можуть використовуватися для виробництва бу-
дівельних матеріалів. Це дозволяє розширити си-
ровинну базу промисловості і зменшити кількість 
відходів, які забруднюють навколишнє середовище. 
Отже, комбінування полягає в поєднанні взаємо-
пов’язаних, але різнорідних виробництв на одно-
му підприємстві (мал. 3).

У процесі децентралізації, який відбувається 
в Україні, постає необхідність просторового розосе-
редження (дисперсії) виробництва. Особливо це необ-
хідно в районах, де обласні центри з потужною 
промисловістю межують із менш розвиненими сіль-
ськими районами. Прикладом такої області є Хар-
ківська. Це сприятиме економічному зростанню 
окремих областей та районів країни.

Мал. 2. Харківський турбінний 
завод (ПАт «турбоатом»)  — одне 
з  найбільших у  світі турбобудів
них підприємств. Він має вузьку 
спеціалізацію і  виробляє турбіни 
для теплових, атомних, гідро та 
електростанцій, теплоелектроцен
тралей.

Мал. 3. Металургійний комбінат 
«Арселор Мiттал Кривий Рiг». Під
приємства, для яких характерне 
комбінування виробництв різних 
галузей, часто називають комбіна
тами. На них продукція одного 
виробництва стає сировиною або 
матеріалом для іншого. так, до 
складу металургійного комбінату 
«Арселор Мiттал Кривий Рiг» вхо
дять коксохімічне, гірничодобув
не і  металургійне виробництва.
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2 Форми просторової організації національної економіки.
Просторовою (територіальною) структурою економіки (господар-

ства) називають сукупність певним чином розташованих і взаємо-
пов’я заних територіальних елементів економіки. Серед усталених терито-
ріальних елементів важливу роль відіграють форми просторової організації 
національної економіки. У промисловості це промислові пункти, цен-
три, вузли, агломерації і райони.

Промисловий пункт  — це населений пункт, у якому розташоване одне 
промислове підприємство. Якщо в населеному пункті є кілька промисло-
вих підприємств, не поєднаних між собою виробничими зв’язками, він стає 
промисловим центром. Сукупність розташованих неподалік один від одного 
промислових центрів, що мають загальну інфраструктуру і тісні виробничі 
зв’язки, утворює промисловий вузол. Ви вже знаєте, що за наявності цен-
трів концентрації, які формуються в найбільших містах, спостерігається 
агломерування, і тоді вузол перетворюється на промислову агломерацію. Най-
більш потужною промисловою агломерацією України є Київська (мал. 4).

Промислові центри, вузли й агломерації є складовою частиною про-
мислового району. Це територіально цілісна частина господарства краї-
ни, яка спеціалізується на виробництві певної промислової продукції. 
В Україні налічується чотири багатогалузеві промислові райони: При-
дніпровський, Донецький, Прикарпатський і Прибузький.

Певні особливості мають форми просторової організації сільсько-
го господарства. Їх формування тісно пов’язане з окремими галузями 
промисловості, які переробляють сільськогосподарську продукцію (на-
самперед із харчовою). Разом вони утворюють агропромислові пункти, 
центри, кущі, вузли та зони. Так, агропромисловий кущ передбачає 
компактне розміщення агропромислових пунктів (населений пункт, де 

Мал. 4. В  останні два деся
тиліття в  Київській промис
ловій агломерації підвищи
лася роль харчової, хімічної, 
целюлознопаперової про
мисловості і  виробництва 
будівельних матеріалів.
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переробляється один вид сировини) і центрів (населений пункт, де пе-
реробляються кілька видів сировини) із прилеглими районами, які ви-
робляють сільськогосподарську продукцію, що здебільшого є сирови-
ною для промисловості. Відмінності в його спеціалізації дозволяють 
виділити три сільськогосподарські зони. Вони являють собою території, 
які спеціалізуються на виробництві тієї чи іншої продукції рослинни-
цтва й тваринництва (докладніше про них у § 15).

3 Економічні райони.
Найвищою формою просторової організації національної економі-

ки є економічний район. Це територіально цілісна частина країни, яка 
має свою виробничу спеціалізацію та пов’язана з іншими районами че-
рез територіальний поділ праці та обмін продукцією. Усі економічні ра-
йони утворюють єдиний господарський комплекс України.

Ознакою економічного району є його комплексність — просторова 
й функціональна взаємопов’язаність усіх сфер господарської діяльності, які 
утворюють територіальну систему. У її межах підприємства спільно вико-
ристовують природні умові та ресурси, транспортні магістралі, кооперують-
ся між собою. Це підвищує економічну ефективність виробництва.

В Україні сформувалися дев’ять економічних районів.

! Головне
  Під формою суспільної організації виробництва розуміють певний 

спосіб організації господарської діяльності населення.
  До основних форм суспільної організації виробництва належать: 

концентрація, дисперсія, агломерування, спеціалізація, комбінування, 
кооперування.

  Форми просторової організації національної економіки — це ста-
лі територіальні елементи економіки (господарства). У промисловості це 
промислові пункти, центри, вузли, агломерації і райони, у сільському 
господарстві — сільськогосподарські зони.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Розкажіть про форми просторової організації виробництва. 2.  Які переваги 
дає концентрація виробництва? 3.  На виробництві якої продукції спеціалізують
ся підприємства вашого населеного пункту (області)? 3.  Як утворюється промис
лова агломерація? 4.  Чим відрізняються сільськогосподарські зони? 5.  Дайте 
визначення поняття «економічний район».

Поміркуйте
Які переваги має масове виробництво продукції порівняно з одиничним? (Візьміть 
до уваги потрібне обладнання та необхідність його повторного налагоджування, 
кваліфікацію працівників, час та витрати на виготовлення одиниці продукції.)
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ТЕМА 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 6. Світове господарство та міжнародний поділ праці
Ви дізнаєтесь:

 � як поступово склалися різні спеціалізації територій
 � що таке міжнародний поділ праці
 � як відбулося формування світового ринку та світового господарства

Пригадайте:
 � що таке національна економіка та економічний розвиток
 � на які сектори поділяють національне господарство

Зростання світової торгівлі та поглиблення взаємозалежності кра-
їн є найважливішими особливостями соціально-економічного розвитку 
наприкінці XX — на початку XXI ст. Тому в наші дні ефективність 
будь-якої національної економіки залежить не лише від результатів її 
внутрішньої діяльності, а й від її участі у світових економічних від-
носинах, міжнародному поділі праці та міри її залучення у світове гос-
подарство.

1 Як і чому сформувався поділ праці.
Найпростіші форми поділу праці виникли ще на початкових ета-

пах розвитку людства. Спочатку це був простий розподіл обов’язків на 
біологічній основі — між чоловіками та жінками, дітьми та доросли-
ми. Поступово формувався суспільний або професійний розподіл пра-
ці між скотарями, землеробами, ремісниками, торговцями тощо. Чим 
складнішим ставало життя суспільства, тим більше воно вимагало різ-
номанітних видів людської діяльності. Нові професії та виробництва 
закріплювалися за певними територіями відповідно до природних умов, 
наявності природних ресурсів, історичних традицій, можливостей лю-
дей здобувати певну освіту та кваліфікацію. Це обумовило розвиток 
територіального, або географічного поділу праці. Прянощі Південно-
Східної Азії, шовк і парцеляна з Китаю, хутро і моржева кістка з Пів-
нічної Азії — товари, які відображали характер спеціалізації певних 
територій у Середні віки. Особливістю всіх названих товарів було те, 
що їх виробляли в набагато більшій кількості, ніж це було потрібно 
місцевим жителям. Обмін дозволяв людям мати товари, які не можна 
було виготовити в їхній місцевості через відсутність відповідних умов 
і ресурсів.

Залежно від масштабів територіального поділу праці визначають 
різні рівні спеціалізації територій: спеціалізація населеного пункту, ра-
йону, регіону, країни.
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Спеціалізація населених пунктів на різних видах господарської ді-
яльності лежить в основі їх розподілу на сільські та міські поселення. 
За спеціалізацією невеликі міста поділяють на промислові, транспортні, 
санаторно-курортні та рекреаційні центри. Великі міста є багатофунк-
ціональними, їхню господарську спеціалізацію визначають провідні про-
мислові підприємства, заклади освіти, науки, культури. Особливу роль 
у світовому господарстві відіграють глобальні міста, такі як, наприклад, 
Лондон, Нью-Йорк, Токіо, Париж. Вони є не лише великими центрами 
переробної промисловості, транспортних комунікацій, науки та освіти, 
а й головними фінансовими центрами світу.

Спеціалізація районів, країн та регіонів світу залежить від багатьох 
чинників, серед яких — забезпеченість території певними видами при-
родних багатств, кількість та кваліфікація трудових ресурсів (мал. 1, 2).

2 Міжнародний поділ праці.
Унаслідок спеціалізації між країнами виникає міжнародний по-

діл праці (МПП) — процес спеціалізації окремих країн на виробництві 
певних видів продукції та послуг і обміну ними.

Ця продукція надходить до інших країн світу й стає «візитною 
карткою» держави, що її виробляє (мал. 3). Галузь, що виробляє таку 
продукцію, називають галуззю міжнародної спеціалізації. Її діяльність 
зорієнтована переважно на експорт (тобто вивезення за кордон) цієї про-
дукції.

Мал. 1. Рисові поля в  провінції сичуань 
(Китай). Вологе літо та тепла зима в  поєд
нанні з  родючими ґрунтами перетворили 
сичуаньську улоговину на один із провід
них сільськогосподарських районів країни.

Мал. 2. Рурська область  — найбільша в  Німеч
чині промислова територія. у  минулому спеціа
лізувалася на видобутку та переробці кам’яного 
вугілля, виробництві сталі та гірничошахтного 
обладнання. Нині перетворюється на регіон пе
редових технологій.
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Міжнародна спеціалізація країн складається історич
но й  залежить від низки чинників. Багато видів гос
подарської діяльності базуються на використанні 
природних багатств. так, нафтогазові родовища кра
їн Близького сходу перетворили цей регіон на вели
ку паливноенергетичну базу світу, родючі ґрунти 
україни є  основою для її спеціалізації на виробни
цтві сільськогосподарської продукції, Мальдівські та 
сейшельські острови мають сприятливі умови для 
надання туристичних послуг.
Крім природноресурсних умов, велике значен
ня мають соціальноекономічні чинники: забез
печеність трудовими ресурсами та рівень їх ква
ліфікації, національні та релігійні традиції, рівень 
соціальноекономічного розвитку, зокрема успіхи 
країни в  науковотехнічному прогресі (мал.  4). 
На міжнародну спеціалізацію країни також впли
вають усі складові її географічного положення 
(мал. 5).

Участь у міжнародному поділі праці дає 
можливість країні зосередити свої зусилля на 
виробництві тих товарів, для яких у неї існу-
ють якнайкращі умови, розширити їх вироб-
ництво до обсягів, достатніх для задоволення 
як власних потреб, так і потреб країн-партне-
рів шляхом експорту. Водночас завдяки цьому 
країна може відмовитися від виробництва то-
варів, де ці переваги мінімальні, та забезпечи-
ти їх споживання шляхом імпорту (купівлі та 
ввезення з-за кордону товарів та послуг для 
внутрішнього споживання).

3 Світовий ринок та світове господарство.
Із давніх-давен країни обмінювалися то-

варами. Пригадайте подорожі відважних мо-
реплавців за спеціями, шовком, сріблом, зо-
лотом. Однак до епохи Великих географічних 
відкриттів у світовій торгівлі брала участь обме-
жена кількість країн. Із початку XVIII ст., ко-
ли європейці розпочали економічне освоєння 
Нового Світу, світова торгівля стала набувати 

Мал. 3. Квітникарство  — «візитна 
картка» Нідерландів.

Мал. 4. Робототехніка  — галузь 
міжнародної спеціалізації Японії.

Мал. 5. Морський порт у  сингапу
рі  — один із найбільших у  світі. 
Його утворенню та розвитку спри
яло положення країни на пере
хресті важливих морських шляхів.
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глобального характеру та охопила всі материки. Так утворився світовий 
ринок — сфера обміну товарами та послугами між національними гос-
подарствами.

Світовий ринок став першою умовою існування єдиного світового 
господарства. Згодом завершити його формування допомогли створені 
людьми машини. Так, поява наприкінці XIII — на початку XIX ст. па-
рового двигуна та іншого промислового обладнання різко підвищила про-
дуктивність праці й дала змогу збільшити обсяги виробленої продукції. 
Ще більше зросли можливості виробництва з появою залізничного тран-
спорту. Він скоротив час і відстані, дозволив перевозити значні обсяги 
вантажів, у тому числі між країнами. Як результат наприкінці XIX — 
на початку XX ст. остаточно сформувалося світове господарство, яке 
розвивається і в наш час.

Світове господарство — історично утворена сукупність національ-
них господарств усіх країн світу, пов’язаних між собою міжнародни-
ми економічними зв’язками, в основі яких лежить міжнародний по-
діл праці.

У системі світового господарства взаємодія національних госпо-
дарств відбувається на основі різноманітних виробничих, економічних 
та політичних відносин. Вони відбуваються через торгівлю, надання по-
слуг, рух капіталу, обмін науковими знаннями, здобутками культури 
та через міграцію робочої сили.

Процес становлення світового господарства можна умовно розді-
лити на кілька етапів: аграрний, індустріальний та постіндустріальний 
(мал. 6).

Як і національне, світове господарство має певні організаційні 
структури — секторальну й територіальну. Вони показують співвідно-
шення різних складових світової господарської системи.

Мал. 6. Етапи розвитку світового господарства.

Етап розвитку
стадія  

формування
Період

Переважна сфера  
розвитку

Аграрний Зародження До середини XIX ст. сільське господарство

Індустріальний становлення Друга половина XIX  — 
середина XX ст.

Обробна промисловість 
та будівництво

Постіндустріальний Розквіт Із кінця XX ст. Невиробнича сфера
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! Головне
  Спеціалізація території (міста, району, регіону, країни) — це пе-

реважний розвиток тих галузей господарства, для яких на певній тери-
торії умови є найкращими, і більша частина продукції йде на обмін.

  Міжнародний поділ праці виник у результаті тривалого процесу 
спеціалізації країн на виробництві найбільш вигідної продукції.

  Формування світового ринку, поглиблення міжнародного поділу 
праці, розвиток машинної індустрії та транспорту наприкінці XIX — на 
початку XX ст. об’єднали країни в єдине світове господарство.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Розкрийте зміст поняття «спеціалізація території». Наведіть приклади спеціаліза
ції міста, району, регіону, країни. 2.  Що таке міжнародний поділ праці? Які причи
ни привели до поділу праці між країнами світу? 3.  Що таке світове господарство? 
Які чинники обумовили його виникнення? 4.  Назвіть етапи формування світового 
господарства. 5.  Яку роль у  формуванні та розвитку світового господарства віді
грає світовий ринок? Що відрізняє світове господарство від світового ринку?

Поміркуйте
1. Які причини можуть змінити міжнародну спеціалізацію країни?
2. Які переваги надає країнам їх участь у  міжнародному поділі праці?
3. Поясніть на прикладі однієї з  країн, як різні чинники вплинули на спеціаліза

цію її господарства (за приклад можна взяти україну).

§ 7. Типи економічних систем
Ви дізнаєтесь:

 � які типи економічних систем відомі в  історії людства
 � які переваги та недоліки властиві різним типам економічних систем

Пригадайте:
 � що таке світове господарство та назвіть його складові

Економічне життя будь-якої країни має певні організаційні осо-
бливості. Спосіб цієї організації називають економічною системою. Кож-
на економічна система по-своєму вирішує ряд економічних питань: які 
товари виробляти, як організувати їх виробництво, розподіл, обмін, спо-
живання. Залежно від того, як суспільство вирішує ці питання, форму-
ється певний тип економічної системи.

1 Традиційна економічна система.
У традиційній економічній системі основну роль відіграють тра-

диції, звичаї та обряди. Її переваги — стабільність та передбачува-
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ність. Способи обробітку землі, вирощування культур, виготовлення 
знарядь праці — усе це може зберігатися незмінним тривалий період 
часу (мал. 1).

Традиційна економічна система панувала за давніх часів. Згодом 
вона втратила ключові позиції в більшості країн світу. Однак і сьогод-
ні деякі риси традиційного господарювання мають місце в найбідніших 
країнах Африки та Азії. Ознакою традиційної економічної системи є на-
явність багатьох дрібних ремісничих і селянських господарств, які по-
будовані на переважанні ручної праці та застарілих технологіях вироб-
ництва. Традиційні технології передаються з покоління в покоління 
і змінюються дуже повільно, а тому не сприяють збільшенню обсягів 
продукції та економічному розвитку.

Технічний прогрес та введення будь-яких інновацій обмежені, то-
му що вони суперечать звичаям і загрожують стабільності суспільства.

2 Планова та ринкова економічні системи.
Із часом, у міру того як ускладнювалося господарство країн, змі-

нювалися і основи господарювання. У процесі свого розвитку людство 
використовувало два принципово відмінні механізми організації еко-
номіки та управління нею: централізований (плановий, державний, ко-
мандний) та децентралізований (ринковий). Кожний із них має свої пе-
реваги і недоліки.

За умов планової економіки всі напрямки і координація еконо-
мічної діяльності здійснюються у вигляді централізованого (державно-
го) планування, управління й контролю. Головною особливістю такої 
економічної системи є відсутність у виробників свободи вибору, що по-
збавляє їх зацікавленості виробляти кращі товари, розширювати їх 

Мал. 1. Масаї в  Кенії так 
само випасають худобу, 
як це робили їх прадіди 
сотні років тому.
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асортимент. Це призводить до низької якості 
продукції, повільного впровадження нових 
технологій, марнотратного ставлення до ре-
сурсів.

Водночас усебічне державне планування 
забезпечує відносно сталий (хоча й повільний) 
економічний розвиток, гарантує всім громадя-
нам мінімум життєвих благ, відсутність про-
блеми працевлаштування тощо.

Ця система була характерною для Ра-
дянського Союзу та інших країн соціалістич-
ної співдружності (Польщі, Болгарії, Угорщи-
ни, Чехословаччини та ін.) (мал. 2). Створені 
механізми державного управління і плануван-
ня згодом стали неефективними. Після розпа-
ду Радянського Союзу колишні соціалістичні 
країни та радянські республіки, у тому числі 
й Україна, обрали шлях реформування своєї 
економічної системи до ринкової. Економічні 
системи країн у період проведення економічних реформ називають пе-
рехідними. Нині типовим прикладом країни з плановою економічною 
системою є Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР).

Ринкова економічна система характеризується пануванням при-
ватної власності, передбачає свободу вибору виробників та споживачів, 
конкуренцію та саморегулювання. За цієї економічної системи роль дер-
жави зведена до мінімуму. Конкурентне середовище ринку скеровує ре-
сурси у виробництво тих товарів і послуг, у яких суспільство має на-
гальну потребу, чим забезпечує максимальну економічну ефективність.

Ринкова економіка демонструє високу здатність швидко та по-
стійно змінюватися, сприяє оновленню й запровадженню досягнень на-
уково-технічного прогресу. Однак ринкова система також далека від 
ідеальної. Насамперед економіка вільного ринку нестабільна. Для неї 
характерні часті кризи, що призводить до безробіття та поглиблення 
соціальної нерівності. Незважаючи на переваги ринкової економічної 
системи, існує необхідність державного регулювання її механізмів із 
метою подолання негативних наслідків.

3 Змішана економічна система.
У сучасних умовах майже в усіх країнах світу жодна з розгляну-

тих економічних систем не існує в чистому вигляді. Пошук найбільш 
ефективного поєднання переваг різних економічних систем приводить 

Мал. 2. Плакат часів сРсР. 
Керівництво держави на
магалося заохотити насе
лення до праці різнома
нітними гаслами.
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до формування так званої змішаної економічної системи. Її цілі спря-
мовані на створення умов для ефективного виробництва, зайнятості на-
селення, забезпечення високих стандартів життя.

Сучасна змішана економічна система містить і ринок, і конку-
ренцію, і різноманітне регулювання — як державне, так і недержавне. 
У цій системі значна роль належить державі, діяльність якої спрямова-
на на пом’якшення негативних наслідків ринкової економіки. Таким 
чином, змішана економічна система може забезпечити й економічну ста-
більність і соціальні гарантії. Однак знайти оптимальний баланс між 
вільними засадами ринку та державним регулюванням дуже непросто. 
Тому в різних країнах і регіонах світу формуються різні національні 
моделі змішаної економіки, як, наприклад, американська, шведська, ні-
мецька, японська тощо. Вони відрізняються між собою насамперед 
методами та ступенем державного регулювання економіки. Так, харак-
терною рисою американської моделі змішаної економіки є мінімальна 
участь держави в регулюванні економічних процесів. Натомість у япон-
ській моделі, навпаки, держава має провідну роль у забезпеченні стра-
тегії економічного зростання (мал. 3).

! Головне
  Залежно від того, як суспільство вирішує економічні питання, 

формується певний тип економічної системи: традиційна, планова, рин-
кова, змішана. У давні часи панувала традиційна економічна система, 
коли всі господарські питання вирішувалися на основі традицій.

  Планова й ринкова економіки мають свої переваги і недоліки. 
Планова викликає дефіцит продукції і позбавляє свободи вибору, проте 
не допускає соціального розшарування суспільства. Ринкова економіка 
дає свободу вибору й шанс заробити багато грошей, однак породжує со-
ціальну нерівність, постійну боротьбу між конкурентами.

Мал. 3. Продуктовий су
пермаркет у  токіо. Рин
кові умови виробництва 
забезпечують широкий 
асортимент товарів.
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  Зараз у світі існує чимало змішаних національних моделей госпо-
дарювання, що поєднують переваги ринкової системи господарювання 
з державним регулюванням.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Які типи економічних систем лежать в  основі господарського життя країн?  
2.  Назвіть характерні риси традиційної економічної системи. 3.  укажіть переваги 
та недоліки планової та ринкової економічних систем. 4.  Чому в  плановій 
економіці якість товарів є  однією з  головних проблем? 5.  Якими причинами 
обумовлена необхідність державного регулювання економічного життя в  країні?  
6.  Які цілі має мішана економічна система?

Поміркуйте
1. Чому економічна система планової економіки в  Радянському союзі та інших 

соціалістичних країнах зазнала краху?
2. Як можна назвати економічну систему, за якою ми зараз живемо в  україні?
3. Чи можна створити модель змішаної економічної системи, яка б  забезпечила 

економічне зростання та добробут у  всіх країнах світу?

Працюємо самостійно
Дізнайтеся про особливості національної моделі змішаної економіки Швейцарії 
або іншої країни (за вибором). Поміркуйте, чи можна застосувати цю модель для 
українського суспільства.

§ 8. Типи країн за рівнем економічного розвитку
Ви дізнаєтесь:

 � про різні підходи до визначення типів країн за рівнем економічного розвитку
 � які типи країн виділяють за рівнем економічного розвитку за типізацією ООН

Пригадайте:
 � ознаки поняття «валовий внутрішній продукт»
 � що таке економічний розвиток та які його складові
 � типи економічних систем та їх ознаки

Країни світу суттєво відрізняються одна від одної як за кількіс-
ними, так і якісними економічними показниками. Їх дослідження та 
порівняння лежить в основі типізації — групуванні країн за спільними 
ознаками і закономірностями розвитку. Визначенням типів країн за-
ймаються спеціальні підрозділи відомих міжнародних організацій. Най-
більш поширеними є типізації, які здійснюють Організація Об’єднаних 
націй (ООН), Світовий банк, Міжнародний валютний фонд (МВФ).
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1 Типи країн за валовим внутрішнім продуктом.
Для того щоб оцінити загальну роль національної економіки у сві-

товому економічному просторі, використовують абсолютне значення ве-
личини валового внутрішнього продукту (ВВП) або валового національ-
ного продукту (ВНП), тобто фактично визначають, скільки кожна країна 
«заробила» за рік.

у різних країнах використовують різні методи обчислення ВВП та ВНП. Для того 
щоб уникнути розбіжності в показниках, наприкінці XX ст. експерти світового бан
ку розробили єдині методи їх обчислення. Для зручності порівняння всі еконо
мічні показники подають у  єдиній валюті  — доларах сША. Під час проведення 
обчислень фахівці також обов’язково враховують купівельну спроможність націо
нальних валют. такий показник ВВП називають «обчислений за паритетом купі
вельної спроможності (ПКс)».

Отже, розглянемо, які країни входять до першої десятки найбільш 
потужних економік світу (див. таблицю 1).

Підрахунки свідчать, що на першу десятку країн-лідерів при-
падає майже 2/3 усього загального ВВП світу. Чи означає це, що всі 
ці країни можна назвати високорозвиненими? Зовсім ні, адже слід 
урахувати, що в них проживає різна кількість людей, які створюють 
національне багатство. Наприклад, ВВП Китаю в 4 рази більше, ніж 
Японії, натомість кількість населення Китаю в 10,5 разів більше, ніж 
Японії. Для більш об’єктивної оцінки економічного розвитку краї-
ни використовують величину ВВП (або ВНП) у розрахунку на одну 
особу.

За показником ВВП на одну особу таблиця економічних країн-лі-
дерів виглядає інакше (див. таблицю 2). Не слід думати, що це гроші, 
які заробляють жителі певної країни за рік. У загальному вимірі показ-
ник ВВП на одну особу показує, яку суму держава може витратити на 
кожного свого громадянина. Отже, чим вищий цей показник, тим кра-
ще можуть жити люди.

Іноді рівень життя може бути відносно низьким за високих показників обсягів ви
робництва на одну особу. Прикладом є  ряд країн Африки. так, показник ВВП на 
одну особу в  Екваторіальній Гвінеї у  2015  р. склав 31 758  дол. (більше ніж у  Поль
щі або Чехії), а  в Габоні  — 18 739  дол. Однак більшість людей у  цих країнах жи
вуть бідно.

За розміром ВВП на одну особу країни поділяють на економічно 
розвинені (високорозвинені) та країни, що розвиваються. Зауважимо, що 
поділ країн на два типи є досить умовним і має певні розбіжності залеж-
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но від підходів до обчислення. За методологією Світового банку було ви-
ділено 144 країни, що розвиваються. До них була віднесена й Україна 
(із показником ВВП на одну особу 7519 дол., 115-те місце у 2015 р.).

2 Типи країн відповідно до місця в  системі світової економіки.
Для більш глибокого аналізу економічного розвитку країн вико-

ристовують комплексний підхід, поєднуючи якісні та кількісні еконо-
мічні показники, серед яких — ВВП на одну особу, структура господар-
ства, ступінь зрілості ринкової економіки, експортна спеціалізація тощо.

Виходячи з аналізу цих показників, виділяють такі типи та під-
типи країн (мал. 1).

  Високорозвинені країни. Ці країни відрізняються високим рівнем 
економічного розвитку, високим ВВП на одну особу. Це близько 
40 країн, які виробляють понад 60 % світової промислової продук-
ції та 40 % продукції сільського господарства.
Високорозвинені країни мають тривалу історію розвитку ринко-

вої економіки, широку й різноманітну структуру економіки, значні 
експортно-імпортні можливості тощо. Також їх вирізняють високий 
рівень розвитку інформаційних технологій, інтенсивний характер роз-
витку, високі стандарти життя населення. Більшість із них вступи-

Таблиця 1

КРАЇНИ ЗА ЗАГАЛьНИМ ОБсЯГОМ ВВП  
ЗА ПКс у  2015  р. (за даними  

Міжнародного валютного фонду)

№ Країна
Величина ВВП, 

млрд дол.

1 Китай 19 392

2 сША 17 947

3 Індія 7965

4 Японія 4830

5 Німеччина 3841

6 Росія 3718

7 Бразилія 3192

8 Індонезія 2842

9 Велика Британія 6679

10 Франція 2647

Єс 18 423

увесь світ 113 524

Таблиця 2

КРАЇНИ ЗА ВВП НА ОДНу ОсОБу  
ЗА ПКс у  2015  р. (за даними  

Міжнародного валютного фонду)

№ Країна
Величина ВВП 

на одну особу, дол.

1 Катар 132 099

2 Люксембург 98 987

3 сингапур 98 135

4 Бруней 79 587

5 Кувейт 70 166

6 Норвегія 68 430

7 ОАЕ 67 617

8 санМарино 63 104

9 Швейцарія 58 551

10 сША 55 805

середній у  світі 15 551
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ли в постіндустріальну стадію розвитку, яка характеризується про-
відною роллю галузей третинного сектору (сфери послуг) у створенні 
ВВП.

Однак і у високорозвинених країн є відмінності в рівнях еконо-
мічного розвитку та ролі у світовому господарстві, тому серед них ви-
діляють кілька підтипів.

1) головні країни, або «Велика сімка» («G-7», від англ. Group of 
Seven): США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, 
Італія та Канада. На них припадає майже половина ВВП та ви-
робництва промислової продукції світу, більша частина оборо-
тів світової зовнішньої торгівлі. Показник ВВП на одну особу 
перевищує 35 тис. дол.

2) розвинені країни Європи: Австрія, Бельгія, Данія, Ісландія, Люк-
сембург, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Швеція 
та ін. Усі вони мають високий показник ВВП на одну особу, 
у деяких він навіть вищий, ніж у країнах «Великої сімки» (на-
приклад, у Люксембурзі — майже 100 тис. дол. на одну люди-
ну). Однак економічна роль у світовому господарстві окремої 
такої країни є невеликою.

3) «переселенські країни» — Австралія, Ізраїль, Нова Зеландія, 
Південно-Африканська Республіка. Їх об’єднують за схожими 
рисами історичного та економічного розвитку. Господарські від-
носини були привнесені до цих країни іззовні — емігрантами 
з Європи. Ще з колоніальних часів вони зберегли аграрно-си-
ровинну спеціалізацію своїх економік.

  Країни з  перехідною економікою — це індустріальні або індустрі-
ально-аграрні країни з повністю сформованим господарством, 
яке за своєю структурою мало відрізняється від структури гос-

Умовні позначення

Індустріальні країни

38 %

6 %56 %

Індустріально-аграрні

51 %

9 %

40 %

Аграрні

24 %

60 %

16 %

Аграрно-індустріальні

29 %

30 %

41 %

Постіндустріальні країни

24 %

3 %

73 %

промисловість 
і будівництво

сільське і лісове 
господарство сфера послуг

Мал. 1. типи країн за структурою ВВП.
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подарства економічно розвинених країн. Особливістю країн із 
перехідною економікою є незрілість ринкової системи, науково-
технічна залежність від розвинених країн. Ці країни були об’єд-
нані в окрему групу в 90-х рр. XX ст. після розпаду світової 
соціалістичної системи. Деякі з них, наприклад Польща, Чехія, 
Словаччина, за цей проміжок часу перейшли до групи розвине-
них країн. Інші країни ще здійснюють економічні перетворен-
ня. Серед них Україна, Білорусь, Молдова, Росія, Казахстан, 
Грузія тощо.

  Країни, що розвиваються. У світі таких країн налічується понад 
130. Вони істотно відрізняються одна від одної не тільки роз-
мірами територій, кількістю населення, природними умовами, 
історичними особливостями розвитку, а й структурою господар-
ства, науковим і технічним потенціалом. У ряді країн цього типу 
за останні десятиліття відбулися суттєві позитивні зміни в еко-
номіці (індустріалізація, розвиток сфери послуг, орієнтація на 
експорт товарів).
Серед країн, що розвиваються, виділяють такі підтипи:
1) країни нової індустріалізації, або нові індустріальні країни 

(НІК). До них традиційно відносять «азіатських тигрів»: Рес-
публіку Корея, Сингапур, Тайвань (частково визнана держава), 
а також Аргентину, Бразилію, Мексику, Чилі, Малайзію, Індо-
незію і Таїланд.

За виробництвом низки видів промислової продукції, у  тому числі наукоємної, НІК 
займають провідні позиції в  міжнародній економіці. Високими темпами розвива
ється експорт взуття, одягу, текстилю, побутової техніки, легкових автомобілів. При 
цьому НІК не тільки знайшли своє місце в  міжнародному поділі праці, але й  ви
передили деякі високорозвинені країни.

2) країни — експортери нафти (країни Перської затоки, Об’єднані 
Арабські Емірати, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія, а також 
Оман, Бруней, Лівія, Іран та ін.). Завдяки величезним надхо-
дженням від торгівлі нафтою вони отримують значні можли-
вості для розвитку сучасного господарства, фінансової сфери, 
містобудування, соціальної сфери. Деякі з них за показниками 
ВВП на одну особу є найбагатшими у світі.

3) малі острівні країни («багаті острови») — Антигуа і Барбуда, 
Багамські острови, Барбадос, Бахрейн, Сейшельські острови. Ви-
сокі прибутки цих країн пов’язані з розвитком сфери послуг, 
у першу чергу із банківською справою та туризмом.
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4) країни з порівняно зрілою структурою господарства — це дер-
жави з багатогалузевою, але технічно і структурно відсталою еко-
номікою (переважно країни Азії, Латинської Америки та Північ-
ної Африки — Індія, Іран, Перу, Колумбія, Марокко, Єгипет).

5) найменш розвинені країни (близько 50) мають низькі (мен-
ше 3975 дол. на одну особу) і дуже низькі показники ВВП 
(менше 1005 дол. на одну особу). Це переважно аграрні або 
аграрно-індустріальні країни. У сільському господарстві деяких 
країн працює понад 80 % населення, промисловість перебу-
ває в початковому стані. Серед найбідніших та економічно най-
відсталіших країн багато африканських (Ефіопія, Південний 
Судан, Того, Еритрея, Гвінея, Мозамбік, Малаві, Нігер, Ліберія, 
Бурунді, Руанда, Сомалі, Танзанія, ДР Конго), окремі азіатські 
країни (Афганістан, Камбоджа, Бангладеш, Непал), острівні 
країни (Кірибаті, Соломонові острови, Комори).

! Головне
  Тип країни — об’єктивно сформований і відносно стійкий комп-

лекс властивих їй умов, ресурсів та особливостей розвитку, що харак-
теризує її роль і місце у світовому співтоваристві на певному етапі її 
розвитку.

  Важливим показником економічного розвитку країни, що вико-
ристовують для загальної характеристики результатів її економічної ді-
яльності, є значення валового внутрішнього продукту (ВВП).

  Відповідно до місця країни у світовій економіці в ООН виділяють 
високорозвинені країни, країни з перехідною економікою та країни, що 
розвиваються.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Який показник є  одним із ключових для визначення рівня розвитку національ
ної економіки? 2.  Назвіть типи країн відповідно до їх місця у  світовій економі
ці. 3.  Які країни входять до складу «Великої сімки»? Знайдіть їх на карті. укажіть 
найсуттєвіші ознаки країни, що входить до «Великої сімки». 4.  На які підтипи по
діляють країни, що розвиваються? Наведіть приклади кожного з  них. 5.  Які за
гальні риси властиві країнам із перехідною економікою?

Поміркуйте
серед десяти країн із найвищим у світі показником ВВП чотири є країнами — екс
портерами нафти. Чому ж  тоді їх відносять до країн, що розвиваються?

Працюємо самостійно
Дізнайтеся, які чинники сприяли швидкому економічному зростанню країн нової 
індустріалізації. Які складові їх економічних реформ можуть бути цікавими для 
україни?
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§ 9. Сучасне світове господарство
Ви дізнаєтесь:

 � чому країнам вигідно співпрацювати між собою
 � навіщо країни утворюють економічні об’єднання
 � як інформаційнокомунікативні технології поєднують світ у  єдиний глобальний 

простір
 � що таке глобалізація та які переваги й  ризики з  нею пов’язані

Пригадайте:
 � що таке світове господарство та міжнародний географічний поділ праці
 � відомі вам типи країн за рівнем економічного розвитку

Світове господарство є системою, яка постійно розвивається. У су-
часних умовах проблема нестачі ресурсів увесь час поглиблюється, тому 
стає очевидним, що економічна замкненість національних господарств 
є нераціональною. Для сучасного періоду міжнародного економічного 
розвитку характерне широке залучення країн у міжнародні взаємозв’язки, 
утворення різноманітних регіональних та галузевих об’єднань, посилен-
ня економічної взаємозалежності країн.

1 Інтернаціоналізація виробництва та міжнародна економічна інтеграція.
Участь країн у взаємовигідному міжнародному поділі праці та об-

міні зумовлює інтернаціоналізацію виробництва — установлення безпосе-
редніх стійких виробничих зв’язків між підприємствами різних країн. 
У результаті цього виробничий процес в одній країні стає частиною про-
цесу, що відбувається у світовому масштабі. Так, наприклад, пасажир-
ський авіалайнер, який випускає американська компанія «Боїнг», скла-
дається приблизно з 6 млн деталей, які виробляють у понад 30 країнах 
світу 16 тис. компаній, поєднаних між собою кооперативними зв’язками.

Завдяки інтернаціоналізації на сучасному етапі розвитку світового 
господарства відбувається настільки тісне зближення та зрощення націо-
нальних економік, що вони починають функціонувати як єдине ціле. Це 
проявляється в розвитку та вдосконаленні різних форм міжнародної еко-
номічної інтеграції, дає змогу державам більш ощадливо використовува-
ти ресурси та переваги територіального розподілу праці.

Міжнародна економічна інтеграція (від латин. іnteger — цілий) — вста-
новлення глибоких та стійких взаємозв’язків між окремими групами кра-
їн, проведення між ними злагодженої міждержавної економічної політики.

Унаслідок економічної інтеграції країни створюють міжнародні 
економічні об’єднання (мал. 1). Зазвичай країни тісно співпрацюють зі 
своїми безпосередніми сусідами. Так утворюються регіональні об’єднання. 
Прикладами таких регіональних об’єднань країн є Європейський Союз, 
Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА), Асоціація 
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держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), економічний союз держав у Пів-
денній Америці (МЕРКОСУР).

Створення таких об’єднань дає змогу країнам-учасницям більш 
успішно конкурувати з іншими країнами та регіонами світу.

2 Глобалізація.
Глобалізація (від франц. global — планетарний, всеосяжний) — про-

цес зростання взаємозалежності та взаємозв’язку країн у сучасному сві-
ті внаслідок посилення інтеграційних зв’язків.

Із часом об’єктом глобалізації стає не лише економіка, а й інші 
види життєдіяльності людини. Зближення народів різних країн відбу-
вається в політичній, науково-технічній, культурній, навіть морально-
етичній сферах. Усе частіше виникає гостре відчуття спільності проблем, 
через що світ дійсно сприймається як єдиний і цілісний. Таким чином, 
глобалізацію можна розглядати як економічну, політичну та культурну 
інтеграцію, але в масштабах усього світу.

Важливими умовами глобалізації є розвиток транспорту й зв’язку. 
За останнє століття швидкість пересування збільшилася в 102 рази, 
зв’язку — у 107 разів, обробки інформації — у 106 разів. Розвиток ін-
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Мал. 1. Найбільші регіональні економічні інтеграційні об’єднання світу.
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формаційних технологій дає змогу майже миттєво встановлювати кон-
такти між різними куточками Землі.

Процес використання інформаційно-комунікаційних технологій та ін-
формації з метою покращення та прискорення економічного, політичного, 
соціального та культурного розвитку називають інформатизацією. Сьогод-
ні використання інформаційних технологій є визначальним чинником, що 
забезпечує нововведення і модернізацію всіх сфер господарської діяльнос-
ті в глобальному світовому просторі. Нікого вже не дивує, що зараз мож-
на дуже швидко переказати грошові кошти, передавати й отримувати 
інформацію в будь-якій точці світу в режимі реального часу. Це сприяє 
кооперуванню виробництва, поширенню передових технологій, фактично 
перетворює весь світ на єдиний інформаційний та економічний простір.

3 Особливості розвитку світового господарства під впливом глобалізації.
На відміну від міжнародної інтеграції, яка має регіональний ха-

рактер і об’єднує певні регіони світу, глобалізація охоплює практично 
всі країни світу, які прагнуть взаємодії, і передбачає тісну взаємозалеж-
ність між ними. Позитивними наслідками глобалізації є:

  зростання економічної відкритості країн;
  прискорення темпів зростання життєвого рівня більшої частини 
населення країн, що розвиваються, збільшення тривалості їхньо-
го життя, підвищення рівня освіти;

  поширення досягнень науково-технічного прогресу, культурних 
цінностей та інших благ цивілізації.
Однак не слід забувати, що до глобалізації залучені національні 

господарства різного рівня економічного розвитку.
Глобалізація сучасного світу призводить до посилення розриву 

в економічному розвитку країн. Серед них виділяються кілька груп, 
які умовно називають «центр», «периферія» (тобто окраїна) та «напів-
периферія» (мал. 2).

«Центр» — це невелика за кількістю, але потужна за економіч-
ним впливом група лідерів — розвинених країн. Вони спеціалізуються 
на випуску наукоємної високотехнологічної продукції, озброєнні, нада-
ють бізнес-послуги високої якості. Виробництво таких товарів дає мож-
ливість розвиненим країнам багато заробляти. Як результат, на 20 % 
населення світу, яке живе в країнах «центру», припадає близько 70 % 
валового світового продукту та 80 % світової торгівлі.

Країни, що розвиваються («периферія»), залишаються в основному 
постачальниками сировини, енергоносіїв та сільськогосподарської про-
дукції, деякі розширюють свою діяльність за рахунок виробництва по-
пулярних споживчих товарів: одягу, взуття, іграшок тощо.
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Країни «напівпериферії» займають проміжне, середнє місце між 
країнами «центру» та «периферії». Це виробники різноманітної, пере-
важно промислової продукції. До них відносять нові індустріальні кра-
їни Азії та Латинської Америки, більшість нафтодобувних країн та кра-
їни з перехідною економікою.

Звісно, кожна країна намагається знайти своє місце у світовому гос-
подарстві якнайближче до «центру», але для цього потрібно розвивати 
галузі, що вироблятимуть конкурентоспроможну продукцію, залучати до 
виробництва передові технології, кваліфікованих працівників. Найменш 
розвинені країни ризикують назавжди залишитися на «периферії» світо-
вого господарства через збільшення технологічного розриву між країна-
ми, що посилює диспропорції між багатими і бідними країнами світу.

Як бачимо, не всі країни можуть скористатися перевагами проце-
су глобалізації. Серед негативних наслідків глобалізації найбільш знач-
ними є такі:

  економічна залежність країн, яка спричиняє перенесення кризо-
вих ситуацій з однієї країни до інших;

  поглиблення розколу світового співтовариства на «золотий мільярд» 
і решту (лідерів та аутсайдерів);
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  можливість втрати самобутньої культури народів;
  посилення і наростання масштабів екологічних проблем.
Для України, яку зараз відносять до «напівпериферії», глобаліза-

ція, з одного боку, створює низку переваг, що полягають у швидких 
темпах поширення інформаційних технологій, розширенні можливостей 
економічного партнерства, вільному пересуванні у світі, здобутті освіти 
і роботи за кордоном тощо. Водночас серед негативів, які приносить 
Україні глобалізація, можна назвати посилення економічної, політич-
ної і культурної залежності від наддержав, ризики втрати національно-
культурної ідентичності та самобутності, погіршення якості робочої си-
ли через відплив за кордон висококваліфікованих трудових ресурсів.

4 Економічне співробітництво в  умовах глобалізації.
Перетворення світового господарства на цілісний глобальний вироб-

ничий організм відкриває перед народами широкі перспективи для спів-
робітництва та спільного подолання негативних наслідків глобалізації. 
Із метою забезпечення стабільного розвитку всіх країн світової спільно-
ти з ініціативи країн «Великої сімки» в 1999 р. була створена «Велика 
двадцятка» («G-20») — міжнародне об’єднання країн із найпотужнішими 
економіками світу. У ній беруть участь 19 держав (Австралія, Аргенти-
на, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, 
Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреч-
чина, Франція, Японія) та представництво Європейського Союзу. Економі-
ки країн-членів «Великої двадцятки» виробляють близько 85 % валового 
світового продукту і формують приблизно 4/5 загального обсягу світової 
торгівлі. Діяльність цього об’єднання спрямована на поглиблення еконо-
мічної співпраці та зміцнення глобальної економіки. Предметом уваги 
щорічних зустрічей (самітів) представників країн «Великої двадцятки» 
є також нагальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. Так, на 
самітах, що відбувалися у 2014 та 2015 рр., політики обговорювали пи-
тання врегулювання конфлікту на сході України.

! Головне
  Сучасними тенденціями розвитку світового господарства є інтер-

націоналізація виробництва, міжнародна економічна інтеграція, інфор-
матизація, глобалізація.

  Головними особливостями, що набуває сучасне світове господар-
ство в умовах глобалізації, є зростання взаємозалежності економік різ-
них країн, поглиблення інтеграційних процесів, зменшення ролі дер-
жавних кордонів.

  Сучасне світове господарство хоча і є єдиною системою, дуже не-
однорідне. Воно складається з різних за рівнем розвитку національних 
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господарств. Їх участь та роль у світовому господарстві також є різною. 
Залежно від участі у світових економічних процесах країни умовно по-
діляють на «центр», «периферію» та «напівпериферію».

  Наслідки глобалізації можуть бути як позитивними, так і поро-
джувати ризики для національних господарств.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Розкрийте зміст поняття «інтернаціоналізація виробництва». Чим обумовлене 
встановлення стійких міжнаціональних зв’язків у  сучасному світі? 2.  Чому країни 
створюють інтеграційні об’єднання? Наведіть приклади регіональних та галузевих 
інтеграційних об’єднань країн. 3.  Чим глобалізація відрізняється від економічної 
інтеграції? 4.  Оцініть роль інформатизації як провідного чинника розвитку світо
вого господарства. 5. Яких особливих рис набуває світове господарство під впли
вом глобалізації? 6.  Чим обумовлений розподіл країн на «центр», «периферію» 
та «напівпериферію»?

Поміркуйте
Чи варто країнам, ураховуючи негативні наслідки глобалізації, робити свої еконо
мічні системи відкритими для міжнаціонального співробітництва?

Працюємо в  групах
складіть план економічних реформ в  україні, які б  могли використати переваги 
глобалізації та протидіяти її ризикам.

Практична робота 2
Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і  визначення їх 
місця в  сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку

1. Позначте на контурній карті країни «G20» (перелік країн дивіться в  п. 4  цього 
параграфа).

2. За допомогою різних кольорів або штрихування виділіть серед них розвинені 
країни та країни, що розвиваються.

§ 10. Транснаціональні корпорації
Ви дізнаєтесь:

 � про найпотужніші компанії світу та їх роль у  сучасному світовому господарстві
 � які переваги та ризики очікують країни в  умовах поглиблення інтернаціоналі

зації виробництва

Пригадайте:
 � що таке глобалізація
 � якими є  головні позитивні та негативні наслідки глобалізації

У сучасному світовому господарстві виробництво стає все менш 
пов’язаним з економічною діяльністю однієї країни. Нам усім добре ві-
дома смачна продукція компаній «Кока-Кола» або «Нестле», автомобіль-
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ні заправки «Шелл» та ресторани швидкого харчування «Макдональдс». 
Це приклади особливих підприємств — транснаціональних корпорацій, 
для яких в умовах глобалізації сферою економічної діяльності стає весь 
світовий простір.

1 Транснаціональні корпорації та їх особливості.
Транснаціональні корпорації (ТНК) — великі промислові компанії, 

які мають виробничі підрозділи в багатьох країнах світу. Інакше кажу-
чи, ТНК — це сукупність підприємств (дочірніх фірм), розташованих 
у різних країнах світу й підпорядкованих материнській компанії. На 
відміну від звичайних великих підприємств, ТНК переміщують за кор-
дон не товар, а сам процес виробництва, поєднуючи його із закордон-
ною робочою силою.

Країну або компанію, яка вкладає матеріальні та інтелектуальні цінності (інвести
ції) в  розвиток інших підприємств із метою отримання прибутку, називають інвес-
тором, а  їх діяльність  — інвестиційною. у  сучасному світі тНК виступають дже
релами іноземних інвестицій.

На економічну діяльність транснаціональних корпорацій припа-
дає понад 50 % світового виробництва, щонайменше 75 % світової тор-
гівлі та міжнародної міграції капіталу, понад 80 % міжнародного об-
міну технологіями. Прибутки від продажу продукції таких компаній 
можуть перевищувати річні бюджети великих країн. В останні роки 
транснаціональні корпорації стали основним структурним елементом 
економіки багатьох країн, важливим чинником їх економічного роз-
витку.

Провідну роль у світовому господарстві відіграють ТНК, які роз-
ташовані в США, Китаї, Японії, Німеччині, Франції, Великій Британії, 
Південній Кореї, Швейцарії, Нідерландах, Ка-
наді (мал. 1).

Найбільші транснаціональні корпорації 
спеціалізуються на нафтовидобутку та нафто-
переробці, виробництві електроніки та елек-
тротехніки, автомобілів, хімічних та фарма-
цевтичних виробах, продуктах харчування (див. 
таблицю 1).

Для координації діяльності своїх філій 
материнські компанії ТНК створюються спеці-
альні мережеві структури управління, які вза-
ємодіють між собою за допомогою новітніх ін-
формаційних і комунікаційних технологій.
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Мал. 1. Країни з  найбільшими тНК 
у  2014  р. (за  даними рейтингу 
Financial Times Global 500).
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Таблиця 1
РЕЙтИНГ НАЙБІЛьШИХ тНК сВІту (2014 р.)

№ Компанія Країна Галузь
1 ВолМарт сторис сША Роздрібна торгівля
2 РоялДату Шелл Велика Британія  / 

Нідерланди
Видобуток і переробка нафти й газу

3 синопек Китай Нафтохімічна промисловість
4 Чайна Нешнл  

Петролеум
Китай Видобуток і переробка нафти й газу

5 Екссон Мобіл сША Видобуток і переробка нафти й газу
6 Бритіш Петролеум Велика Британія Видобуток і переробка нафти й газу
7 стейт Грид Китай Електроенергетика
8 Фолькваген Німеччина Автомобілебудування
9 тойота мотор Японія Автомобілебудування

10 Гленкор інтернешнл Швейцарія Оптова торгівля енергетичною сиро
виною та матеріалами

2 Роль ТНК у  сучасному світовому господарстві.
Навіщо транснаціональним корпораціям долати національні кор-

дони? Основний стимул — це бажання отримати більші прибутки. Для 
країни базування материнської компанії діяльність ТНК за кордоном 
має ряд економічних переваг (мал. 2). Так, за рахунок економії на тран-
спортних перевезеннях та ввізних митах безпосереднє виробництво про-
дукції за кордоном дешевше, ніж її експорт. Можлива й економія на 
оплаті праці робітників, оскільки компанії намагаються розміщувати 
виробництва в країнах із невисоким рівнем життя, а отже, із більш 
низьким рівнем заробітної платні.

Для приймаючих країн діяльність ТНК також має позитивні на-
слідки, оскільки вони забезпечують приплив іноземних інвестицій, 
створення нових робочих місць, сприяють модернізації промисловос-
ті, впровадженню новітніх науково-технічних розробок, поширенню 
міжнародних стандартів підготовки кваліфікованих кадрів.

Економічна політика уряду Китаю щодо залучення іноземного 
капіталу ТНК дала значний поштовх розвитку економіки країни. 
Майже 480 найбільших корпорацій світу реалізують у Китаї свої про-
екти, до їх складу входять понад 1000 науково-дослідних центрів. 
Нові індустріальні країни Азії та Латинської Америки є сферою осо-
бливих інтересів японських та американських ТНК. Вони мають там 
свої численні філії, спираючись на дешеву та відносно кваліфікова-
ну робочу силу.
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Таким чином, ТНК виконують у світовому господарстві ряд важ-
ливих позитивних функцій:

  сприяння розвитку науково-технічного прогресу;
  залучення приймаючих країн до загальносвітових господарських 
відносин;

  створення нових видів продукції та робочих місць;
  стимулювання розвитку світового господарства.
Водночас діяльність ТНК може мати й негативні наслідки. Еконо-

мічна потужність ТНК перетворює їх на провідних «гравців», які мо-
жуть диктувати свої умови навіть національним господарствам. Деякі 
корпорації створюють екологічно небезпечні підприємства на «перифе-
рії», користуючись більш лояльним законодавством цих країн.

3 Діяльність ТНК в  Україні.
Для України залучення іноземних інвестицій є важливим чинни-

ком її економічного розвитку. Сьогодні в нашій країні здійснюють ді-
яльність близько 30 транснаціональних корпорацій, які мають понад 
7 тис. представництв та філій (див. таблицю 2). Найбільше таких під-
приємств працює в харчовій, нафтогазовій і тютюновій галузях. Окре-
мі ТНК виступають у ролі партнерів українських компаній. Результа-
том такої співпраці є автомобільні корпорації «Богдан» та «Єврокар», 
«Новокраматорський машинобудівний завод», підприємства з виробни-
цтва ліків «Дарниця» та «Фармак».

Для України залучення іноземних інвестицій є важливим чинни-
ком її економічного розвитку. Не менш важливим є створення й розви-
ток власних транснаціональних корпорацій. До найбільших українських 
ТНК відносять компанію «УкрАВТО», яка виробляє автомобілі та комп-
лектуючі до них, а також здійснює сервісне обслуговування, кондитер-
ська корпорація «Рошен», будівельна корпорація «Граніт» тощо.

Мал. 2. Переваги закордонної діяльності тНК.

ТНК

Економія  
на транспортних засобах

Використання більш  
дешевої робочої сили

Проникнення  
на місцевий ринок

Використання більш  
сприятливої місцевої  

системи оподаткування

Використання більш  
дешевої місцевої  

сировини та енергії

Використання місцевої  
науковотехнічної бази

Економія  
на ввізних митах



54

РОЗДІЛ І. НАцІОНАЛьНА ЕКОНОМІКА тА  сВІтОВЕ ГОсПОДАРстВО 

Таблиця 2
НАЙБІЛьШІ тНК, ЩО МАЮть ФІЛІЇ тА сПІЛьНІ ПІДПРИЄМстВА В  уКРАЇНІ

№ Корпорація Країна Галузь
Обсяги вкла
день, млн грн

1 Макдоналдс сША Харчова промисловість 198,3
2 Нестле Швейцарія Харчова промисловість 178,5
3 Бритіш Америкен 

табакко
Велика Британія тютюнова промисловість 166,8

4 Бритіш Петролеум Велика Британія Нафтогазова промисловість 142,6
5 Проктер енд Гембл сША Хімічна промисловість 135,1
6 Шелл Нідерланди Нафтогазова промисловість 124,9
7 КакаКола сША Харчова промисловість 121
8 Юнілевер Велика Британія,

Нідерланди
Харчова промисловість 
та  побутова хімія

115,5

9 ПепсіКо сША Харчова промисловість 112,3

! Головне
  Однією з ознак глобалізації є зростання ролі транснаціональних 

корпорацій (ТНК) у світовому господарстві.
  Поряд із національними господарствами ТНК є впливовими суб’єк-

тами економічної діяльності в сучасному світі.
  ТНК мають суттєвий вплив на економічний розвиток національ-

них господарств, сприяють економічній інтеграції, створюють стійкі еко-
номічні зв’язки між країнами.

  На території України працюють десятки ТНК. Подальше залучен-
ня іноземних інвестицій є важливою складовою економічного розвитку 
нашої держави.

Запитання та завдання для самоперевірки
1. Що таке транснаціональна корпорація? Які характерні риси відрізняють тНК від 
інших великих виробничих компаній? 2.  Які галузі господарства найбільш під
порядковані тНК? 3.  Охарактеризуйте наслідки діяльності тНК для країн їх 
базування та приймаючих країн. 4.  Визначте роль тНК у  сучасному світовому 
господарстві. 5.  Наведіть приклади найпотужніших тНК світу. 6.  Чому багато 
національних господарств намагаються залучити тНК на свою територію?

Поміркуйте
Чим привабливий економічний простір україни для іноземних тНК? Висловіть ар
гументи «за» та «проти» діяльності тНК у  межах україни.

Працюємо самостійно
Дізнайтеся, чи є  у вашому регіоні великі підприємства, що могли б  стати основою 
для створення тНК. Підготуйте доповідь про одне з  них (за вибором), обґрунтуйте 
конкурентні переваги обраного підприємства та з’ясуйте проблеми, які слід здолати.




