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Шановні дев’ятикласниці та дев’ятикласники!

Шкільний курс географії 9 класу «Україна і світове господар-
ство» завершує вивчення цієї складної та водночас цікавої науки. 
Цього року ви опануєте знання з економічної географії, дізнаєте-
ся про те, як у світі взаємопов’язані господарство та природа. Під-
ручник, який ви тримаєте у руках, допоможе вивчати й досліджу-
вати економіку нашої держави в системі світового господарства. 
Він складається із п’яти розділів, які охоплюють по декілька тем. 
Зміст кожної з них зазвичай розкривається у двох-п’яти параграфах. 
Параграф розрахований на вивчення здебільшого за один, рідше — 
за два уроки.

На початку кожного параграфа містяться запитання під рубри-
кою «Спробуйте відповісти». Вони спрямовані на те, щоб ви вико-
ристали раніше здобуті знання або пригадали певні відомості, які 
стануть вам у пригоді в процесі опрацювання нового навчального 
матеріалу.

Матеріал кожного параграфа для полегшення роботи з ним по-
ділено на змістові частини. Найважливіші поняття, терміни та гео-
графічні назви, на які треба звернути увагу або запам’ятати, у тек-
сті виділено жирним шрифтом або курсивом.

Важливими для сприйняття навчального матеріалу є таблиці, 
фотографії, структурні схеми, діаграми, картосхеми. Вони дозво-
лять вам краще уявити той чи інший географічний об’єкт або 
явище, активізувати зорову пам’ять у процесі навчання. Поряд 
із малюнками під рубрикою «Чи відомо вам, що…» розміщено 
цікаві факти, які стосуються теми, доповнюють її, привертають 
увагу до питань, що можуть стати для вас предметом творчого 
пошуку.

Під рубрикою «Закріплюємо знання» наприкінці кожного па-
раграфа містяться запитання та завдання, які допоможуть повто-
рити основні положення навчального матеріалу, структурувати його 
та зробити висновки.

Завдання під рубрикою «Застосовуємо знання, працюємо твор-
чо» спрямовані на те, щоб ви спробували застосувати отримані зна-
ння в новій для вас ситуації, на розв’язання певних практичних 
завдань, здобуття додаткових знань, вмінь та навичок. Деякі з них 
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розраховані на роботу в групах. Завдання, які позначені зірочкою, 
автори відносять до завдань підвищеної складності.

До деяких тем навчальною програмою передбачені практичні 
роботи та дослідження. У підручнику наведено опис можливого ал-
горитму та деякі статистичні дані для їх виконання.

У додатках до підручника в алфавітному порядку подано осно-
вні поняття й терміни, що розглядалися в тексті параграфів, та їх 
визначення.

Пам’ятайте, що для успішної роботи потрібно не лише прочи-
тати текст параграфів, але й використати весь допоміжний матері-
ал, який міститься в підручнику.

На полях деяких параграфів підручника ви побачите такий зна-
чок . Це означає, що ви можете поглибити свої знання за допо-
могою актуальних додаткових матеріалів. Вони містять різноманіт-
ну цікаву інформацію, пов’язану з вивченою темою, а також 
тестові завдання до розділів, які дадуть вам змогу визначити рівень 
власних навчальних досягнень. Їх можна виконати вдома або в кла-
сі. Усі ці матеріали ви знайдете на спеціально розробленому сайті 
interactive.ranok.com.ua.

Таким чином, підручник покликаний допомогти вам вивчати 
географію в 9 класі, пізнати сутність геопросторової організації на-
ціонального господарства України та глибше пізнати сутність ге-
опросторової організації національного господарства України та 
світового господарства в цілому. Щиро бажаємо вам натхнення 
та успіхів у навчанні!
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Спробуйте відповіСти
1. Що вважають об’єктом вивчення тієї чи іншої науки?
2. Які окремі науки входять до системи географічних наук?

1 об’єкт вивчення економічної географії
У попередніх курсах ви вивчали в основному природу Землі — 

окремих її оболонок (літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери), 
географічної оболонки в цілому, а також у межах материків і оке-
анів, своєї країни, місцевості. Ту частину географії, яка вивчає при-
роду Землі, називають фізичною географією.

Проте в курсі 8 класу частина навчального матеріалу підруч-
ника була присвячена вивченню населення нашої держави та сві-
ту в цілому. А населення є об’єктом вивчення економічної і со-
ціальної географії, яку ще називають соціально-економічною, 
або суспільною. Така назва цієї частини географії пов’язана 
з тим, що об’єктом її вивчення є передусім людське суспіль-
ство — уся сукупність людей, які тісно взаємозв’язані між со-
бою для задоволення власних соціальних потреб.

Суспільство розвивається за своїми законами, які в багатьох 
випадках дуже відрізняються від тих, що діють у природі. Однак 
для забезпечення власних потреб люди тісно взаємодіють із навколиш-
ньою природою, створюючи в процесі господарської діяльності тех-
нічні об’єкти (житлові будинки, мости, заводи) (мал. 1). Частина 
природних об’єктів була видозмінена людиною тільки частково та при-
стосована для задоволення власних потреб (насаджені лісосмуги, пар-
ки, кар’єри, засіяні поля) (мал. 2). Такі об’єкти називають техноген-
ними. Сукупність технічних і техногенних об’єктів у географічній 
оболонці ще називають техносферою. Усі об’єкти техносфери створе-
ні у процесі господарської діяльності людини. Під господарською ді-
яльністю, або працею, розуміють цілеспрямовану діяльність людей зі 
створення матеріальних і духовних цінностей, які необхідні для задо-
волення потреб кожної людини й суспільства в цілому.

Техносфера та взаємозв’язки між її елементами, які сформува-
лися в процесі господарської діяльності, є об’єктом вивчення еко-
номічної географії як однієї з частин суспільної географії.

2 взаємодія господарства й  природи в  географічному 
середовищі
Частину природи (географічної оболонки), яка безпосередньо 

пов’язана з життям і діяльністю людського суспільства, називають 
географічним середовищем. Зараз воно займає понад 60 % площі 
поверхні земної кулі. Географічне середовище охоплює всі об’єкти 

Мал. 1. Найдавніші види гос-
подарської діяльності людини.

Мал. 2. Розорані поля, засіяні 
різними сільськогосподар-
ськими культурами, є  типовим 
техногенним ландшафтом 
в  Україні.
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живої й неживої природи, як не змінені людиною, так і порушені 
антропогенними процесами.

Для забезпечення власних потреб люди впродовж тисячоліть за-
ймалися певними видами діяльності, найдавнішими з яких були 
збиральництво, мисливство та рибальство. Пізніше виникли земле-
робство і тваринництво, ремесла. Усі найдавніші види господарської 
діяльності людини, як і більшість сучасних, тісно взаємодіють із 
природою. Компоненти та сили природи, які використовуються 
в господарській діяльності, поділяють на природні ресурси та при-
родні умови.

Слово «ресурс» означає запас, тобто те, що може бути викорис-
тано людиною в її господарській діяльності. Під природними ре-
сурсами розуміють компоненти та сили природи, які безпосередньо 
використовуються в господарській діяльності. Зазвичай вони є си-
ровиною або джерелом енергії для виробництва. Наприклад, залізна 
руда є сировиною, тобто тим матеріалом, із якого на металургій-
них заводах виплавляють сталь (мал. 3). Щоб її виробити з очище-
ної руди, необхідна енергія, яку отримують, спалюючи вугілля та 
газ. Отже, залізна руда, вугілля й природний газ є природними ре-
сурсами.

Ліс є сировиною для виробництва меблів, паперу тощо. Енергія 
Сонця зараз усе ширше використовується не тільки для вирощу-
вання культурних рослин (соняшнику, рису тощо), а як джерело 
для виробництва електричної енергії.

Компоненти та сили природи, які впливають на виробництво, 
але безпосередньо в ньому не використовуються, називають природ-
ними умовами. До природних умов належать рельєф, клімат, забо-
лоченість території тощо. Вони визначають умови проживання на-
селення, здійснення будівництва житлових будинків, мостів, доріг, 
впливають на діяльність різних видів транспорту, урожайність сіль-
ськогосподарських культур, але безпосередньо з них нічого не ви-
робляють.

Однак з урізноманітненням видів господарської діяльності люд-
ства все більше елементів географічного середовища на сьогодні та-
кож розглядаються як природні ресурси. Так, узбережжя водойм 
і самі водойми, ліс, сонячне сяйво використовуються для активно-
го відпочинку, який передбачає різноманітні мандрівки (мал. 4), 
плавання, дихання чистим повітрям. Відновлення здоров’я та пра-
цездатності людини шляхом відпочинку на природі зараз назива-
ють рекреацією, а всі елементи природного довкілля, які для цьо-
го використовуються, — рекреаційними ресурсами.

Мал. 3. Видобуток і  вивезен-
ня залізної руди (а) та виро-
блена з  неї розплавлена  
сталь (б).

Чи відомо вам, що

Свіже повітря містить достатню для організму кількість кисню, а тому 
сприяє бадьорому, активному настрою, високій працездатності. Повітря зі 
зниженим вмістом кисню, наприклад у задушливому, погано провітрюва-
ному приміщенні, призводить до швидкої втоми, появи відчуття важкості 
та стискаючого тупого болю в голові. Отже, навіть просте перебування на 
свіжому повітрі є одним із видів відпочинку людини, що необхідний для 
збереження і зміцнення здоров’я.
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Проте не лише природа впливає на господарство, а й господар-
ська діяльність впливає на природу. Причому цей вплив в останні 
десятиліття зріс у багато разів. Його негативні наслідки призвели 
до виникнення глобальної екологічної проблеми (проблеми вижи-
вання людства у зв’язку з погіршенням стану природного довкіл-
ля). Цей процес відбувається в географічному середовищі з двох 
причин: скорочення запасів природних ресурсів і забруднення до-
вкілля. Через бурхливе зростання кількості населення Землі різко 
збільшилася потреба в прямих засобах забезпечення його біологіч-
ного існування — у кисні, воді, їжі. Проте вони не йдуть у жодне 
порівняння з обсягами використання природних ресурсів у госпо-
дарській діяльності. На потреби підприємств витрачається значно 
більше атмосферного кисню (переважно в процесі використання па-
лива), у тисячу разів більше води. Також йде все більше деревини, 
металів, мінеральних, будівельних матеріалів, сільськогосподар-
ської сировини.

Господарська діяльність людини, як і її повсякденна життєді-
яльність, супроводжується викидами в природне довкілля різних 
відходів, зокрема шкідливих для людини й інших живих організ-
мів. Тому й виникла потреба в охороні природи й раціональному 
використанні природних ресурсів.

3 економічна географія в  системі географічних наук
Предметом дослідження всіх географічних наук є вивчення осо-

бливостей та закономірностей розміщення об’єктів і явищ на пла-
неті. Економічна географія досліджує особливості та закономірнос-
ті розміщення господарства. Проте вона тісно взаємопов’язана 
з усіма іншими географічними науками, із якими разом становить 
систему географічних наук (мал. 5).

Упродовж двох останніх століть чітко окреслилися два блоки 
географічних наук: природничо-географічний (фізична географія) 

ФіЗиЧна геограФія

Карто графія Гео екологія

СуСпільна геограФія

Економічна географія

Географія населення

Соціальна географія

Політична географія

Географія населення

Економічна географія

Мал. 5. Місце економічної географії 
в  системі географічних наук.

Мал. 4. Мандрівка горами  — 
один із видів активного відпо-
чинку.
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і суспільно-географічний (суспільна географія). На сьогодні сфор-
мувалися ще два блоки — еколого-географічний (геоекологія) і кар-
тографо-географічний (картографія).

Економічна географія є однією з чотирьох складових суспіль-
но-географічного блоку географічних наук. Крім неї, сюди входить 
гео графія населення, яка вивчає закономірності та просторові осо-
бливості формування й розвитку сучасного населення і населених 
пунктів. Соціальна географія досліджує взаємовідносини між різ-
ними спільнотами людей, спосіб життя населення. Політична ге-
ографія вивчає відносини між державами, політичними організа-
ціями).

Вивчаючи географію в 9 класі, ви певною мірою торкатиметеся 
кола питань, які стосуються всіх чотирьох складових економічної 
і соціальної (суспільної) географії. Адже особливості розвитку та 
просторового розміщення господарства в Україні й світі тісно 
взаємопов’язані з особливостями розселення населення, умовами 
його життя, політичними процесами.

Оскільки життєдіяльність суспільства неможливо уявити без 
зв’язків із природою, то економічна географія використовує фізи-
ко-географічні знання, а отже, тісно пов’язана з фізичною геогра-
фією. Геоекологічна ситуація залежить від особливостей господар-
ської діяльності, а з іншого боку, сама впливає на розміщення 
підприємств.

Знання з картографії дозволять краще розуміти географічні кар-
ти, на яких відображені різні види господарської діяльності, що ви-
вчає економічна географія.

4 Значення знань з  економічної географії
Знання загальних закономірностей розвитку й розміщення гос-

подарства на Землі, а також в окремих регіонах та країнах є необ-
хідними для кожної освіченої людини. А науковці, які мають гли-
бокі знання з економічної географії, розробляють рекомендації, 
спрямовані на раціональне розміщення господарства, що сприяти-
ме забезпеченню гідних умов життя населення та не завдаватиме 
шкоди довкіллю.

Закріплюємо Знання

1.  Що є  об’єктом вивчення економічної географії як однієї з  частин суспільної 
географії? 2.  Що таке географічне середовище? 3.  Яким чином господарство 
перебуває у  взаємодії з  географічним середовищем? 4.  Яке місце посідає еко-
номічна географія в системі географічних наук? 5. Яким є значення знань з еко-
номічної географії та які завдання вирішують науковці, що вивчають економіч-
ну географію?

ЗаСтоСовуємо Знання, працюємо творЧо

1.  Користуючись додатковою літературою або джерелами мережі Інтернет, під-
готуйте коротке повідомлення про одного з  вітчизняних економіко-географів. 
2*.  Використавши здобуті знання про економічну географію та інші відомі вам 
науки, накресліть у  зошиті схему її зв’язків з  іншими географічними та негеогра-
фічними науками.

Чи відомо вам, що

За даними звіту Світового 
фонду дикої природи, 
люди використовують на 
30 % більше ресурсів, ніж 
планета в  змозі відтвори-
ти. Нераціональне вико-
ристання ресурсів при-
зводить до скорочення 
площі лісів, зневоднення 
ґрунтів, забруднення води 
та атмосфери, а  також 
різкого зниження кількос-
ті багатьох видів рослин 
і  тварин. У  результаті 
«екологічний борг» люд-
ства перед природою що-
річно оцінюється в  4—4,5 
трлн доларів США, що 
вдвічі перевищує суму, 
яку витратили держави 
світу для виходу зі світо-
вої економічної кризи 
2008—2009 рр.
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тема 1. Національна економіка

тема 2. Світове господарство
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економіка 
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§ 1 національна економіка 
та  економічний розвиток

Спробуйте відповіСти
1. Які ви знаєте види господарської діяльності?
2. Які з  них характерні для вашого краю?
3. Що вам відомо з історії про великі суспільні поділи праці?

1 національна економіка
Національна економіка — це історично обумовлена сукупність 

видів господарської (економічної) діяльності певної держави, 
взаємопов’язаних між собою поділом праці.

Поділом праці називають процес відокремлення різних видів тру-
дової діяльності, який упродовж історії людства відбувається безпе-
рервно. Він відображає певний рівень розвитку господарства на кон-
кретному історичному етапі. Так, відокремлення скотарства від 
землеробства, яке відбувалося 5—4 тис. років тому, назвали першим 
великим суспільним поділом праці. Із того часу одні давні народи 
почали займатися землеробством і перейшли до осілого способу жит-
тя в малих чи великих поселеннях. Інші своїм основним видом гос-
подарської діяльності обрали тваринництво — приручення й розведен-
ня свійських тварин, що спонукало людей до кочового способу життя.

Із часом люди усвідомили переваги поділу праці, коли кожен ви-
робляє той продукт, для створення якого в нього є певні вроджені зді-
бності. Тому одні продовжили займатися землеробською працею, 
а інші проявили себе в різних ремеслах. Відокремлення ремесла від 
сільського господарства, яке відбувалося в II—I тис. до н. е., увійшло 
в історію як другий великий суспільний поділ праці.

Другий поділ праці сприяв активізації обміну виробленою продук-
цією. Тому практично одночасно з другим відбувався і третій вели-
кий суспільний поділ праці. Він полягав у відокремленні торгівлі від 

Чи відомо вам, що

Вважають, що першими кочовиками в  межах території сучасної України 
були кіммерійці. Це іраномовні племена, які населяли територію межи-
річчя Дону та Дністра з  близько 1500 р. до н. е. й до VII ст. до н. е. 
Трохи згодом, під натиском інших кочовиків зі сходу, вони відійшли до 
Малої Азії. Гомер, розповідаючи у  своїй поемі «Одіссея» про північне 
узбережжя Чорного моря, називає його «землею кіммерійців». Інші дав-
ні автори вказували, що Північне Причорномор’я колись називалося 
Кіммерією, що була рабовласницькою державою, у  якій влада належа-
ла царю та знаті.

Чи відомо вам, що

Найдавнішими землероба-
ми на території сучасної 
України від Дніпра до 
Карпат і від Полісся до 
Чорного моря були три-
пільські племена. Вони за-
ймали й освоювали своєю 
працею ці простори в V—
IV тис. до н. е. (упродовж 
2000 років). Вони сіяли 
пшеницю, ячмінь, просо, 
жито, горох. Землю обро-
бляли за допомогою мо-
тик, зроблених із рогу 
оленя, каменю або з кіст-
ки та палиць-копачок із 
загостреними вістрями. 
Урожай збирали за допо-
могою серпів із кремінни-
ми вставками.
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ремесла та землеробства, що започаткувало формування товарного 
господарства. Його основною ознакою було саме те, що продукція ви-
роблялася не тільки для власного споживання, а передусім для обмі-
ну, тобто продажу. Другий і третій поділи праці сприяли прискорен-
ню розвитку міських поселень як осередків ремесла й торгівлі.

Подальші поділи праці пов’язані з виникненням і розвитком ма-
шинного виробництва — промисловості, зародженням нових видів 
господарської діяльності.

Збільшення видів економічної діяльності відбувалося не тільки че-
рез виникнення нових видів (промисловість, транспорт, телефонний 
зв’язок тощо), а й за рахунок поділу більш широких видів діяльнос-
ті на дрібніші. Так, наприклад, однією з найважливіших галузей 
промисловості на сьогодні є машинобудування. У ньому, зокрема, 
виділяється транспортне машинобудування, у транспортному — авто-
мобілебудування, в автомобілебудуванні — виробництво легкових 
і вантажних автомобілів, автобусів та ін. (мал. 1). На конкретному ви-
робництві є багато різних професій. Це дозволяє кожній людині реа-
лізуватися і розвинути свої вроджені здібності до певного фаху.

Отже, національні економіки сучасних країн світу є продуктом 
тривалого історичного розвитку. Кожна з них є системою, у якій ор-
ганічно взаємодіють галузі матеріального виробництва (промисло-
вість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв’язок тощо) 
і галузі нематеріального виробництва (освіта, охорона здоров’я, куль-
тура).

2 поняття економічного розвитку та його показники
Економічний розвиток означає перехід від одного етапу розвитку 

економіки до іншого. При цьому в новому періоді не тільки збіль-
шуються обсяги виробництва тих самих товарів і послуг, що виро-
блялися раніше, а й започатковується виробництво інших товарів 
і послуг із використанням більш досконалих технологій. Оскільки 
основною метою економічного розвитку є добробут людини, то його 
можна досягти завдяки економічному зростанню, справедливому роз-
поділу створених матеріальних і духовних благ між громадянами 
країни.

Для визначення й порівняння рівнів економічного розвитку кра-
їн використовують цілу низку показників. Одним з основних таких 
показників є валовий внутрішній продукт (ВВП). Це вартість кінце-
вих товарів і послуг, які вироблені за рік у певній країні і викорис-
тані для поточного споживання, капіталовкладень у розвиток ново-
го виробництва та вивезення виробленого до інших країн. До ВВП 
включається вартість продукції, яка вироблена на території країни, 
у тому числі й підприємствами, що належать іноземним власникам.

Показники ВВП можуть бути розраховані в національній валю-
ті. Однак для визначення частки держави у світовій економіці, по-
рівняння її з іншими країнами ВВП обчислюють у доларах США 
(мал. 2). Оскільки обмінний курс американського долара й націо-
нальних валют не завжди відображає справжню купівельну спро-
можність громадян, то в сучасній міжнародній статистиці для по-
рівняння відносного розвитку країн розмір ВВП визначають за 
паритетом купівельної спроможності (ПКС). Це дозволяє врахува-

Мал. 1. На сучасному автомобілебу-
дівному заводі.

Чи відомо вам, що

Подібним до валового внутріш-
нього продукту (ВВП) є  показник 
валового національного продукту 
(ВНП), який відрізняється від ВВП 
тим, що враховує також доходи 
підприємств і  громадян країни, 
отримані за кордоном, але виклю-
чає доходи зарубіжних фірм та 
осіб, які займаються економічною 
діяльністю в  цій країні. Для країн, 
які мають не дуже широко розви-
нені міжнародні економічні 
зв’язки, показники ВВП і  ВНП від-
різняються несуттєво. До таких 
країн належить і  Україна.

Тема 1. Національна економіка 
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ти різні ціни на ті самі товари і послуги в різних країнах світу та 
реальний рівень життя їхніх громадян.

Однак обсяги виробництва далеко не завжди відображають рівень 
розвитку країни, добробут населення. Повніше їх характеризує ВВП 
у розрахунку на одну особу. За даними Світового банку (2015 р.) цей 
показник для світу в цілому становив 15,6 тис. доларів, а в Украї-
ні — 7,5 тис. доларів США на одну особу. Цей показник у багатьох 
країнах значно більший за середньосвітовий. Так, ВВП Люксембур-
гу за цей самий рік становив 99 тис. доларів, Сингапуру — 85,3 тис. 
доларів США на одну особу.

Для оцінки якості життя населення в державі в останні десяти-
ліття зазвичай використовується індекс людського розвитку (ІЛР). Для 
розрахунку цього показника беруть такі характеристики, як середня 
тривалість життя, рівень грамотності дорослого населення, показник 
валового національного доходу в розрахунку на одну особу. Середньо-
світове значення ІЛР у 2015 р. — 0,711. Країни з дуже високим роз-
витком людського потенціалу мали середню величину цього показни-
ка від 0,944 (Норвегія) до 0,802 (Чорногорія). У країнах низького 
розвитку ІЛР становив менше ніж 0,550. Серед 188 країн, які аналі-
зувала ООН, Україна з показником 0,747 у 2015 р. перебувала на 
81 місці, тобто серед країн із високим рівнем людського розвитку.

Закріплюємо Знання

1.  Дайте визначення поняття «національна економіка». 2.  Що таке поділ праці? 
У  чому полягає його значення для розвитку суспільства? 3.  Яку роль відіграють 
великі суспільні поділи праці в  розвитку людської цивілізації? 4.  Чим на сьогодні 
є  національні економіки окремих держав? 5.  Якими показниками характеризу-
ють економічний розвиток? 6.  Що таке ВВП та ІЛР? Як їх визначають?

ЗаСтоСовуємо Знання, працюємо творЧо

1. Аналізуючи тематичну карту атласу, установіть, у  якому макрорегіоні світу скон-
центровано найбільше держав із дуже високим ІЛР, а  в  яких  — із низьким. 2.  ро-
бота в  групах. За допомогою статистичних даних атласу встановіть кількість насе-
лення у  двох державах (група 1  — Китай і  США; група 2  — Індія і  Японія; група 
3  — Індонезія і  Франція). Порівняйте показники кількості населення й  обсягу ВВП 
з  діаграми на мал. 2 та зробіть припущення про те, у  якій із двох країн вищий ІЛР. 
Висновок аргументуйте.

§ 2 Секторальна модель економіки  
та суспільна організація 
виробництва

Спробуйте відповіСти
1. Які ви знаєте види господарської діяльності, що найтісніше взаємоді-

ють із природою?
2. Які з  них характерні для вашого краю?
3. Чи всі види господарської діяльності передбачають виготовлення пев-

них товарів?

Чи відомо вам, що

Із 1990 до 2000 р. лідером за ІЛР 
впродовж дев’яти років була Ка-
нада. Із 2001 р. на перше місце за 
цим показником вийшла Норвегія, 
яка з  того часу поступилася лі-
дерством Ісландії тільки у  2007 та 
2008 рр.

Китай

США

Індія

Японія

Німеччина

Росія

Бразилія

Індонезія

Велика Британія

Франція

млн дол. США

0

50
00

00
0

10
00

00
00

15
00

00
00

20
00

00
00

25
00

00
00

Мал. 2. Країни-лідери за загальним 
обсягом ВВП (за даними МВФ за оцін-
ками на 2016 р.).

 Розділ І. Національна економіка та світове господарство
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1 Секторальна модель економіки країни
Національне господарство кожної країни є системою, яка має 

певну структуру, тобто передбачає наявність складових частин 
і зв’язків між ними. За сучасними підходами головними складови-
ми частинами економіки більшості держав світу є три сектори, які, 
у свою чергу, складаються з галузей господарства (мал. 1).

Під галузями розуміють сукупність підприємств і установ, що 
задовольняють однорідні потреби суспільства (промисловість — 
у виробництві промислової продукції, транспорт — у переміщен-
ні вантажів і населення, освіта — у здобутті загальної і професій-
ної освіти тощо). Зараз їх ще називають видами економічної 
діяльності.

До первинного сектору належать: сільське й лісове господар-
ство, добувні галузі промисловості, а також лісове мисливство та 
рибальство. Усі вони безпосередньо контактують із природою, здій-
снюючи заготівлю сировини або палива природного походження, 
а також перетворюють деякі з них на напівфабрикати для подаль-
шої переробки.

До вторинного сектору, відповідно, належать ті види госпо-
дарської діяльності, що використовують паливо й сировину, які 
заготовлені або перетворені на напівфабрикати в первинному сек-
торі, для вироблення кінцевих товарів. Це передусім усі галузі 
переробної промисловості та будівництво (галузь, що займається 
спорудженням житлових будинків, заводів, шляхів сполучення 
тощо).

Серед галузей переробної промисловості виділяють сім основних 
виробництв:
1) Виробництво та постачання електроенергії.
2) Металургійне виробництво.
3) Хімічне виробництво.
4) Виробництво деревини й паперу.
5) Виробництво машин та устаткування.
6) Виробництво тканин, одягу, взуття.
7) Виробництво харчових продуктів, напоїв.

Третинний сектор об’єднує більшість видів економічної діяль-
ності, які надають різноманітні послуги. Серед них виділяють пе-
редусім такі основні види економічної діяльності:
1) Транспорт.
2) Торгівля.
3) Туризм.
4) Наукова діяльність та освіта.
5) Охорона здоров’я.
6) Фінансова діяльність.
7) Комп’ютерне програмування.

В останні роки в секторальній моделі економіки України при-
близно по 18 % загального обсягу ВВП припадало окремо на пер-
винний і вторинний сектори (мал. 2). Третинний сектор на сьогодні 
забезпечує вже понад 60 % ВВП України. Проте поки що секто-
ральна модель економики нашої держави суттєво відрізняється від 
моделі високорозвинених країн, де частка третинного сектору ста-
новить понад 70 %, а первинного — 2—6 %.

Мал. 1. Секторальна модель економі-
ки господарства.

третинний сектор

вторинний сектор

первинний сектор
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2 Форми суспільної організації виробництва
Первинною ланкою виробництва є підприємство. Особливості 

функціонування підприємств, взаємозв’язки між ними, а особливо 
їх розміщення значною мірою визначаються формами суспільної 
організації виробництва: концентрацією, дисперсією, спеціалізаці-
єю, кооперуванням, комбінуванням та агломеруванням.

Концентрація — це зосередження виробництва на великих під-
приємствах. Зростання концентрації виробництва відбувається за 
рахунок розширення діючих підприємств, будівництва нових вели-
ких підприємств або об’єднання кількох малих. Економічний ефект 
за цієї форми організації виробництва забезпечується за рахунок 
зменшення затрат на одиницю продукції, збільшення фінансових 
можливостей для модернізації підприємства та ін. Так, використан-
ня у 2—3 рази потужніших енергоблоків електростанцій приводить 
до збільшення продуктивності праці (кількості виробленої про-
дукції за одиницю часу) одного робітника у 2— 2,5 разу.

Однак надмірна концентрація має негативні наслідки через 
зростання відстані перевезень як сировини, так і готової продукції. 
Концентрація промисловості призводить до зростання концентрації 
населення в містах і спричиняє проблеми екологічного характеру. 
Обмеження концентрації промисловості можна досягти створенням 
середніх і малих спеціалізованих підприємств, розосередженням їх 
у малих містах і великих селах. Реалізація цієї форми суспільної 
організації виробництва, яку називають дисперсією, уможливить 
більш рівномірне розміщення промисловості на території держави.

Спеціалізація — це випуск підприємством однорідної продукції. 
За формою вона може бути предметною і подетальною, а також вуз-
ловою і технологічною (мал. 3). В умовах подетальної спеціалізації 
на окремих підприємствах випускають деталі, вузлової — вузли для 
готового складного виробу. Предметна спеціалізація полягає у ви-
пуску підприємством готової продукції (телевізори, автобуси, верста-
ти). На виробництвах із більш глибокою спеціалізацією краще вико-
ристовуються знаряддя праці й сировина, підвищується кваліфікація 
робітників і продуктивність праці, а тому продукція стає дешевою. 
Спеціалізація виробництва вимагає кооперування.

Кооперування — це організація виробничих зв’язків між під-
приємствами для випуску певної продукції. Кооперування найбільш 
розвинене в галузях, що виробляють складну продукцію, особливо 
в машинобудуванні. На автомобільних заводах 40—60 % загально-
го обсягу продукції становить та, що надходить із суміжних під-
приємств. Особливо вигідно, коли кооперовані підприємства розмі-
щені близько, що зменшує транспортні витрати.

Поєднання на одному підприємстві (комбінаті) кількох вироб-
ництв, що можуть належати до різних галузей промисловості, на-
зивають комбінуванням. У його основі лежить комплексна пере-
робка вихідної сировини, відходів виробництва або послідовна 
технологічна обробка сировини. Найбільш характерним комбіну-
вання є для металургійного (мал. 4), хімічного підприємств.

Агломерування — це своєрідне стягування економічними зв’яз-
ками до великого міста навколишніх поселень, що  приводить до фор-
мування міської агломерації. У результаті зростання  територіальної Мал. 3. Спеціалізація в  сучасному ма-

шинобудуванні.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
В  МАШиНОБУДУВАННІ

предметна
Випуск кінцевої продукції: верста-
тів, машин, приладів, апаратури

подетальна
Випуск окремих деталей, напри-
клад підшипників, металевих кон-
струкцій тощо

вузлова
Випуск вузлів, призначених для 
використання в  кінцевій продукції: 
двигуни, механізми керування

технологічна
Спеціалізація за окремими видами 
робіт (зварювальними, оздоблю-
вальними та ін.)
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концентрації виробничих потужностей у центрі — ядрі агломерації 
позитивний економічний ефект досягає свого максимуму. Вигідним 
стає розвиток виробництва в сусідніх промислових центрах або сіль-
ських поселеннях (мал. 5). Таким чином, територіальне агломеруван-
ня знаходить свій прояв у формуванні промислових вузлів та агломе-
рацій, промислових районів. Залежно від кількості ядер концентрації 
процес територіального агломерування промислового виробництва 
може бути моно- або поліцентричним.

Закріплюємо Знання

1.  Що таке сектори економіки? 2.  Які галузі (види економічної діяльності) вхо-
дять до складу первинного, вторинного і  третинного секторів економіки? 3.  Які 
сектори представлені в  національній економіці України? 4.  Які є  форми су-
спільної організації виробництва і  в  чому їх сутність?

ЗаСтоСовуємо Знання, працюємо творЧо

1.  Накресліть у  зошитах схему основних складових сучасної обробної промис-
ловості. 2*.  Частина науковців дотримується думки про необхідність виділен-
ня четвертинного сектору економіки. Знайдіть у  додаткових джерелах інформа-
цію про те, чому пропонують його виділення.

практиЧна робота № 1

аналіз секторальної моделі економіки
1. Ознайомтеся з даними таблиці, що відображає секторальну струк-

туру економіки світу та окремих країн за підсумками 2014 р.

країни
Сектори економіки (у  % до загального обсягу ввп)
первинний вторинний третинний

Світ 5,9 30,5 63,6

США 1,2 19,1 79,7

Нідерланди 2,8 24,1 73,2

Україна 19,4 24,4 56,2

Сербія 11,2 18,7 70,0

Китай 9,1 42,6 48,3

Нігер 39,0 16,0 45,0

2. Порівняйте ці величини. Поясніть особливості секторальної 
структури національних економік зазначених країн. Укажіть, 
чим вони передусім відрізняються, а чим є подібними.

Мал. 4. Маріупольський 
металургійний комбінат.

Мал. 5. Виробничі підприєм-
ства у  прилеглому до велико-
го промислового центру сіль-
ському населеному пункті.

Тема 1. Національна економіка 
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§ 3 Чинники розміщення та форми 
просторової організації національної 
економіки

Спробуйте відповіСти
1. Що є  основним предметом вивчення географії?
2. Від чого залежить розміщення підприємств на території держави?
3. Які ви знаєте способи зображення об’єктів і явищ на тематичних картах?

1 Чинники розміщення виробництва
Щоб виробничі підприємства функціонували найефективніше, їх 

необхідно розташовувати на тій чи іншій території так, щоб досягти 
найменших витрат на виробництво готової продукції, а також для її 
транспортування до споживачів. Причини, які сприяють зменшенню 
витрат і забезпечують ефективне функціонування і розвиток підпри-
ємства, називають чинниками розміщення виробництва. Для кожної 
галузі господарства визначальними є один-два або більше чинників. 
Правильне врахування їх при заснуванні нового підприємства (чи пе-
реобладнанні застарілого)  гарантує високу прибутковість та розвиток 
виробництва. Чинники розміщення групують відповідним чином, ви-
діляючи серед них:
1) природні (сировинний, паливний, водний, природних умов);
2) техніко-економічні (паливно-енергетичний, сировинний, тран-

спортний, споживчий, науковий);
3) демографічно-соціальні (працересурсний, споживчий, екологічний);
4) геополітичні (військово-стратегічний).

Під сировинним чинником у групі природних необхідно розумі-
ти природну сировину (залізну руду, глину, деревину тощо), а в гру-
пі техніко-економічних — матеріали, які виготовлені на підприєм-
ствах (метал, пластмасу), що йдуть на виготовлення конкретних 
кінцевих виробів. Деякі підприємства використовують паливні ре-
сурси, забираючи їх безпосередньо із природного середовища. Однак 
більшість виробництв потребують палива, яке пройшло певну пере-
робку або перетворене на електричну енергію. Тому в групі техніко-
економічних чинників перебуває паливно-енергетичний чинник.

Споживчий чинник у групі техніко-економічних стосується під-
приємств, які є споживачами певної проміжної продукції (напівфа-
брикатів, конструкційних матеріалів тощо). У групі демографічно-
соціальних чинників споживачем виступає населення.

Із розвитком науки, упровадженням в економіку досягнень на-
уково-технічного прогресу вплив деяких чинників (особливо при-
родних) на розміщення господарства поступово зменшується.

Екологічний чинник передбачає формування екологічно безпеч-
ного типу господарювання, раціональне використання природно-ре-
сурсного потенціалу регіону. При виборі можливих варіантів роз-
міщення виробництва перевага надається тим, які не спричиняють 
екологічної напруженості на певній території.

Військово-стратегічний чинник особливо велике значення має 
для військового машинобудування. Він передбачає достатню відда-
леність підприємств від державних кордонів, розміщення найваж-
ливіших із них у «закритих» містах, до яких обмежений доступ 
іноземців та сторонніх людей.

Чи відомо вам, що

Науковий підхід до пояс-
нення чинників розміщен-
ня виробництва першим  
застосував німецький вче-
ний Йоган Тюнен (1783—
1850). У своїй роботі «Ізо-
льована держава в її 
відношенні до сільського 
господарства і національ-
ної економії» він заклав 
основи теорії розміщення 
аграрної економіки. Цю 
тритомну працю вперше 
було видано 1826 р. 
в  Гамбурзі. 
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У процесі розвитку суспільства при плануванні будівництва но-
вих підприємств держава керується певними загальними інтереса-
ми, які часто не узгоджуються з чинниками розміщення окремої 
галузі. Державою розробляються певні правила територіальної ор-
ганізації промисловості, сільського господарства, транспорту, сфе-
ри послуг. Ці своєрідні рекомендації щодо розміщення нових під-
приємств відображають політику держави в питанні вдосконалення 
територіальної структури національної економіки. Їх ще називають 
принципами розміщення господарства. Серед них, зокрема, такі:
1) вирівнювання соціально-економічного розвитку всіх регіонів 

країни, більш активне освоєння нових або пожвавлення розви-
тку депресивних (відсталих) районів;

2) обмеження розвитку великих міст (мал. 1), активізація розви-
тку малих і середніх міст.
Деякі з принципів розміщення господарства не узгоджуються 

з чинниками розміщення виробництва й призводять спочатку до 
зростання собівартості продукції та послуг (затрат у розрахунку на 
одиницю продукції або послуги). Однак у країнах із ринковою еко-
номікою через надання пільгових кредитів, зниження податків тощо 
підприємців заохочують споруджувати нові господарські об’єкти саме 
там, де зацікавлена держава. Наприклад, найвигідніше побудувати 
сучасне підприємство машинобудування у великому місті, де в до-
статній кількості наявні висококваліфікована робоча сила, надійні 
транспортні шляхи. Однак державі необхідно забезпечити роботою 
та підвищити рівень життя населення малого міста. Тоді за рахунок 
власних коштів вона створює сприятливі умови для будівництва про-
мислового об’єкта саме в ньому. У перспективі це дасть позитивний 
економічний результат як суспільству, що подбало про жителів ма-
лого міста, так і самому підприємству, що із часом за підтримки дер-
жави буде добре забезпечене кваліфікованими кадрами, транспорт-
ними магістралями тощо.

На сьогодні в Україні існують значні проблеми в територіальній 
структурі національного господарства. Ряд областей (Чернігівська, 
Хмельницька, Рівненська, Волинська, Тернопільська, Закарпатська) 
і до сьогодні залишаються промислово малорозвиненими, що зумов-
лює високу гостроту проблеми зайнятості населення (мал. 2).

2 Форми просторової організації національної економіки
Вивчення просторової організації національної економіки є одним 

із найважливіших завдань економічної географії. Вона характеризу-
ється різними формами певним чином взаєморозміщених і поєднаних 
територіально елементів господарства або окремих виробництв, які пе-
ребувають у певній взаємодії. Елементами просторової організації 
є промислові пункти, центри, комплекси, вузли, агломерації, райони 
(мал. 3), сільськогосподарські зони, транспортні магістралі, економіч-
ні райони.

Найпростішим елементом територіальної організації промисловос-
ті є промисловий пункт. Це невеликий населений пункт, де є одне 
промислове підприємство. Якщо таких підприємств є декілька, то по-
селення називають промисловим центром. Останній за галузевою на-
лежністю підприємств може бути одногалузевим (лісовиробничим, ме-

Чи відомо вам, що

У деяких випадках екологічно зорі-
єнтоване виробництво здатне під-
вищити конкурентоспроможність 
галузей та окремих компаній. При-
родоохоронні заходи можуть пози-
тивно впливати на галузі, які вико-
ристовують сучасні технології. 
Наприклад, автомобілебудування 
може суттєво виграти від розроб-
ки моделей зі зменшеним вико-
ристанням палива, переведення їх 
на використання електроенергії.

Мал. 1. Однією з  проблем великих 
міст є  дорожні затори. Перше місце 
у  світі за автомобільними чергами по-
сідає місто Пекін. Китайська столиця, 
оточена шістьма кільцевими дорогами, 
давно не дивує своїх водіїв постійни-
ми заторами.

Мал. 2. Центр зайнятості в  Тернополі. 
На одне робоче місце тут в  окремі 
роки претендує до 90 осіб.

Тема 1. Національна економіка 
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талургійним тощо) або багатогалузевим. Наявність тісних взаємозв’язків 
свідчить про промисловий центр як промисловий комплекс.

Під промисловим комплексом розуміють поєднання взаємо по-
в’язаних (технологічно, через комбінування і кооперування) підпри-
ємств на певній території. Економічний ефект тут досягається за 
рахунок спільного використання транспортної, енергетичної систе-
ми, природних і трудових ресурсів. Промисловий комплекс, який 
охоплює одне велике місто або декілька порівняно близько розта-
шованих промислових центрів і пунктів, вважають промисловим 
вузлом. Якщо він сформувався в межах міської агломерації, де про-
мислове виробництво відіграє містоутворюючу роль, то його нази-
вають промисловою агломерацією.

Скупчення промислових алгомерацій, вузлів, центрів та пунк-
тів на певній території утворюють промислові райони. Виникають 
вони в основному в регіонах, багатих на різні природні ресурси, 
особливо мінеральні, що зумовлює значний розвиток багатьох га-
лузей промисловості та інших виробництв.

Елементи просторової організації національної економіки зобра-
жують на економічних картах, які поділяють на загальні та галу-
зеві. Передусім ви ознайомитесь із загальноекономічними картами, 
на яких за допомогою певних умовних знаків показано промисло-
вість, сільське й лісове господарство та транспорт (мал. 4).

Промислові центри на загальноекономічних картах найчастіше 
зображують способом значків. Тобто на місці населеного пункту, 
у якому розміщені великі промислові підприємства певних галузей, 
ставлять позначення у формі кола, поділеного на сектори. Розмір 
кола виражає загальний обсяг виробництва, а сектор певного ко-
льору — частку конкретного виробництва в ньому.

Лінійними знаками на загальноекономічних картах зображено 
найважливіші шляхи сполучення, що забезпечують економічні зв’яз-
ки між промисловими містами, районами. Зафарбування зображу-
ваної території певними кольорами (спосіб якісного фону) відображає 
спеціалізацію сільськогосподарського виробництва в цій місцево сті, 
а також площі, укриті лісами.

Галузеві економічні карти присвячені окремим галузям господар-
ства. Деякі з них також можна вважати загальними, оскільки на 
них зображено комплекс показників, що характеризують певний сек-
тор економіки (сільське господарство, транспорт, освіту). Інші галу-
зеві економічні карти можуть бути присвячені одній вузькій темі 
(електроенергетиці, посівам зернових культур тощо).

Закріплюємо Знання

1.  Які є форми просторової організації національної економіки і  в  чому їх суть?  
2.  Що таке чинники розміщення виробництва, як їх групують? У  чому полягає 
їх сутність? 3.  Що називають принципами розміщення господарства? 4.  Які 
проблеми в  розміщенні господарства характерні для України?

ЗаСтоСовуємо Знання, працюємо творЧо

1. Зобразіть у вигляді схеми систему чинників розміщення виробництва. 2. Ука-
жіть, яке промислове підприємство є  у  вашому краї. Зробіть припущення про 
те, якими саме чинниками було зумовлене таке його розташування.

Мал. 3. Елементи просторової органі-
зації промислового виробництва.

Промисловий пункт

Промисловий центр

Промисловий комплекс

Промисловий вузол

Промислова 
агломерація

Промисловий 
район

Мал. 4. Фрагмент загальної економіч-
ної карти Європи.

 Розділ І. Національна економіка та світове господарство
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§ 4 Спеціалізація території та  світове 
господарство

Спробуйте відповіСти
1. Яке господарство називають натуральним?
2. Що таке поділ праці на мануфактурному виробництві і  в  чому поля-

гають його переваги?
3. Чи відрізняється асортимент продукції, що виробляється на різних 

територіях країни, області?

1 поняття «спеціалізація території»
На ранніх етапах розвитку людського суспільства існувало тіль-

ки натуральне господарство, яке передбачало виготовлення кож-
ною людиною, родиною або жителями одного поселення всього не-
обхідного для власного споживання. Таке господарювання було не 
дуже ефективним, оскільки більшість людей має вроджений хист 
тільки до певних видів діяльності.

Із часом люди усвідомили переваги поділу праці, тому в давніх 
поселеннях одні продовжили займатися землеробською працею, 
а інші проявили свої здібності в різних ремеслах. У результаті ви-
никла потреба в обміні виробленою продукцією, тобто торгівлі, по-
чало формуватися товарне господарство. Його основною ознакою 
було саме те, що продукція вироблялася передусім для обміну, тоб-
то продажу.

Торгівля сприяла зміцненню економічних зв’язків між вироб-
никами різної продукції, сусідніми поселеннями, окремими терито-
ріями країни, у яких формувалася своя господарська спеціаліза-
ція. Під цим поняттям розуміють певний перелік товарів, який у її 
межах вироблятиметься не тільки для власного споживання, а й для 
продажу в інших поселеннях або місцевостях.

Спеціалізація територій країни (районів, регіонів, населених 
пунктів) була пов’язана з відмінностями в природних умовах, за-
безпеченості конкретними природними ресурсами, трудових нави-
чках населення тощо. Тобто на тих територіях, де були більш 
сприятливі умови, вдавалося виробляти продукцію з меншими ви-
тратами, а тому саме на їх виробництві вони почали спеціалізува-
тися.

Інші види товарів жителі краю переставали створювати, розра-
ховуючи на те, що їх привезуть з інших районів або міст, де для 
їх виготовлення є більш сприятливі умови, а тому — менші затра-
ти часу і коштів на виробництво (мал. 1). Такий процес закріплення 
певних видів господарської діяльності за територіями (населеними 

Мал. 1. В  Українських Карпатах, де 
є  багато лісів, одним із традиційних 
видів занять населення є  різьблення 
по дереву.
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пунктами, районами, регіонами, країнами) називають територі-
альним, або географічним поділом праці.

2 міжнародний поділ праці
Найвищою просторовою формою територіального поділу праці 

є міжнародний поділ праці (МПП), який полягає в спеціалізації 
окремих країн на виробництві певних видів продукції і послуг та 
подальшому обміні ними.

Міжнародний поділ праці сприяє формуванню галузей міжна-
родної спеціалізації. Наприклад, для Саудівської Аравії такою га-
луззю є нафтова промисловість, для Швейцарії — виробництво го-
динників, для Фінляндії — виробництво паперу (мал. 2), для 
Мальдівської Республіки — надання послуг з оздоровлення та від-
починку іноземних туристів.

Для того щоб могла виникнути й розвинутися певна міжнарод-
на спеціалізація, потрібні умови, які цьому сприяють. По-перше, 
країна, яка бере участь у міжнародному поділі праці, повинна мати 
деякі переваги, принаймні перед частиною держав, щодо виробни-
цтва відповідної продукції. Серед таких переваг можуть бути вели-
кі запаси природних ресурсів для виробництва, вигідне розміщен-
ня на перетині транспортних шляхів та ін. По-друге, повинні 
існувати країни, які мають потребу в цій продукції. По-третє, ви-
трати на доставку продукції до місця продажу повинні бути вигід-
ними країні-виробнику.

Ступінь залучення будь-якої держави до міжнародного геогра-
фічного поділу праці значною мірою залежить від рівня розвитку 
її національної економіки. Тому найбільш розвинені країни посіда-
ють провідні місця в сучасному міжнародному поділі праці, особли-
во у випуску високотехнологічної, дорогої продукції — складних 
машин і обладнання, товарів тривалого користування (холодильни-
ків, пральних машин тощо), програмного забезпечення.

Країни Африки, Океанії, значна частина держав Азії та Латин-
ської Америки виділяються в МПП здебільшого сировинною спеці-
алізацією, тобто постачають до інших держав корисні копалини, 

Мал. 2. На підприємстві з  виробни-
цтва паперу у  Фінляндії.

Чи відомо вам, що

Японія поставляє на експорт 
близько 13 % від загального обся-
гу виробленої продукції. 58 % 
японського експорту за вартістю 
поставляється до інших країн Азії, 
23 %  — до Північної Америки, 
12  %  — до Європи. У  2015 р. на 
кожного жителя Японії припадало 
експортованої продукції вартістю 
близько 5 тис. доларів США. Най-
більшу частку експорту становили 
транспортні засоби, двигуни, елек-
тронне та медичне обладнання.
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деревину, продукцію сільського господарства. Часто така спеціалі-
зація є успадкованою від часів колоніального минулого цих країн.

3 Світовий ринок і  світове господарство
Розвиток міжнародного поділу праці заклав підґрунтя для ви-

никнення світового ринку. Світовий ринок — це сукупність націо-
нальних ринків окремих країн, що пов’язані між собою міжнарод-
ними економічними відносинами. Його становлення відбувалося 
в процесі вдосконалення внутрішніх ринків держав.

Так, у період розвитку мануфактурного виробництва в Європі 
(XVI—XVIII ст.) ринки міст поступово ставали тісними для найбіль-
ших виробників. Тому власники надлишкової товарної продукції шу-
кали можливість продавати її за межами міста, де вона вироблена. 
Так виникає національний ринок, що включає в себе внутрішній ри-
нок країни, який орієнтується і на іноземних покупців.

Подальше розширення виробництва активізувало пошук інших 
ринків. Частину продукції почали продавати за межами країни-ви-
робника. Ринок, де існують відносини купівлі-продажу товарів двох 
і більше країн, зазвичай розглядають як міжнародний ринок.

Вирішальне значення для формування міжнародного ринку, ак-
тивізації міжнародної торгівлі мало зародження й становлення ма-
шинно-фабричного (промислового) виробництва після першої про-
мислової революції. Вона тривала від останньої третини XVIII до 
останньої третини XIX ст. Упродовж цього часу було здійснено пе-
рехід від ручної праці до машинного виробництва на основі вико-
ристання парового двигуна (мал. 3), від мануфактури до фабрики. 
Основним джерелом енергії для виробничих процесів стало вугілля 
й водяна пара, які замінили м’язову силу людини або свійської тва-
рини, що використовувалася в давні та середньовічні часи.

Дуже швидко парові двигуни було встановлено на засобах тран-
спорту — паровозах і пароплавах, що дало змогу налагодити ре-
гулярні торговельні зв’язки. До того ж у другій половині XIX ст. 
було збудовано Суецький і Панамський канали, що істотно покра-
щило транспортно-торговельні взаємозв’язки між країнами світу 
(мал. 4).

Завдяки машинно-фабричному виробництву продуктивність пра-
ці суттєво підвищилася, а тому для реалізації виробленої продукції 
вже недостатньо було ринку сусідніх держав. Розвиток транспорту 
створив можливості доставки товарів до найвіддаленіших частин сві-
ту. Це, у свою чергу, сприяло розширенню міжнародної торгівлі до 
світових масштабів. До того ж вона почала набувати регулярного, 
а не епізодичного, як раніше, характеру. Регулярність торговельних 
зв’язків привела до відмирання в різних державах світу неконку-
рентних виробництв, сприяла прискореному розвитку галузей спеці-
алізації.

У 1870-х рр. машинне виробництво стало визначальним чинни-
ком зростання обсягів виробленої продукції та почало витісняти 
традиційні виробництва у світовому масштабі. Це сприяло остаточ-
ному оформленню світового ринку і світового господарства як су-
купності національних економік окремих країн, що взаємодіють 
між собою на підставі міжнародного поділу праці.

Мал. 3. Один із перших парових дви-
гунів Джеймса Ватта (1788 р.) в  музеї 
Великої Британії.

Мал. 4. Суецький канал і  сьогодні 
має важливе значення для здійснен-
ня міжнародних торговельних обмінів.
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Чи відомо вам, що

Перший досвід викорис-
тання електричної енергії 
для суспільних потреб на 
території України відбувся 
в  Києві в  1878 р. Відомий 
російський інженер О. Бо-
родін застосував для 
освітлення київських заліз-
ничних майстерень чоти-
ри електричні світильники. 
У  1886 р. електричні сві-
тильники використовува-
лися в  Києві вже для 
освітлення саду Шато де 
Флер (нині територія ста-
діону «Динамо») та деяких 
маєтків заможних киян.

Отже, вирішальну роль у формуванні світового ринку та світо-
вого господарства відіграла поява й розвиток машинно-фабричного 
виробництва, транспорту і світової торгівлі.

Ще більшому зміцненню міжнародних економічних зв’язків 
сприяв перехід на межі XIX—XX ст. до нової технологічної орга-
нізації виробництва на основі використання електрики. Цей пере-
хід вчені назвали другою промисловою революцією. Промислове 
виробництво поступово повністю стає машинним, розширюється 
асортимент продукції, формуються нові галузі промисловості. Елек-
троенергетика, машинобудування та хімічна промисловість стали 
визнаними лідерами промислового виробництва.

У сучасних умовах світовий економічний розвиток характери-
зується більш широким залученням країн до міжнародних еконо-
мічних взаємозв’язків і посиленням їхньої взаємозалежності. Про-
цес, що сприяв подоланню відокремленості національних економік, 
привів до створення світового господарства.

Закріплюємо Знання

1.  Чим відрізняються натуральне і  товарне господарства? 2.  Що таке госпо-
дарська спеціалізація території та чому вона виникає? 3.  Що являє собою 
територіальний поділ праці? 4.  У  чому полягає сутність міжнародного поді-
лу праці? 5.  Якими є  основні умови виникнення й  розвитку певної міжна-
родної спеціалізації? 6.  Що таке світовий ринок і  світове господар-
ство? 7.  Коли і  завдяки чому сформувалися світовий ринок і  світове 
господарство?

ЗаСтоСовуємо Знання, працюємо творЧо

1.  З’ясуйте, на яких видах економічної діяльності спеціалізується ваше місто 
або адміністративний район і  чим це зумовлено. 2.  робота в  групах. При-
гадайте два-п’ять товарів широкого вжитку, вироблені в  інших державах, які ви 
використовуєте в  повсякденному житті (група 1  — продукти харчування; група 
2  — побутова техніка; група 3  — одяг, взуття та  т. ін.). Назвіть країни, у  яких 
виготовлені ці товари, і  зробіть припущення про причини такої спеціалізації цих 
країн. Висновок аргументуйте.

§ 5 типи економічних систем 
та  типізація країн світу

Спробуйте відповіСти
1. Що вам відомо про типи господарства, які існували на різних етапах 

розвитку людської цивілізації?
2. Що вам відомо про ООН та її роль у  сучасному світі?
3. Чим відрізняються національні економіки існуючих сьогодні у  світі 

держав і  чому?

1 типи економічних систем
Національна економіка кожної країни є певним чином орга-

нізованою. Спосіб організації економічного життя називають еко-
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номічною системою. Основними ознаками, за якими розрізняють 
економічні системи, є власність на засоби виробництва (підпри-
ємства, природні ресурси) та спосіб управління господарською ді-
яльністю. Відповідно до цих ознак виокремлюють традиційну, 
командно-адміністративну, ринкову та мішану економічні сис-
теми.

Традиційною економічною системою називають такий тип еко-
номіки, де економічне життя ґрунтується на давніх традиціях, зви-
чаєвому праві, обрядах. Саме ними визначається, що виробляти, як 
розподіляти та споживати. Такі економічні системи дуже пасивні 
щодо використання досягнень технічного прогресу, нових форм еко-
номічних взаємовідносин. Виробництво матеріальних і нематеріаль-
них благ у країнах із традиційними системами господарювання 
здійснюється зазвичай за допомогою примітивної техніки з широ-
ким застосуванням ручної некваліфікованої праці. Наслідком та-
ких підходів до організації господарювання є економічний застій, 
бідність і зубожіння основної частини населення.

Командно-адміністративна економіка — це система, у якій 
майже всі засоби виробництва є державною власністю, а еко-
номічна діяльність регулюється шляхом всеохоплюючого плану-
вання та централізованого управління. Тому таку економічну сис-
тему ще називають плановою. Одним із головних недоліків 
командно-адміністративної системи є відсутність достатньої ма-
теріальної зацікавленості працівників підприємств в економному 
витрачанні ресурсів, забезпеченні високої якості продукції, праг-
ненні вдосконалення виробництва. Планування спричиняє дис-
пропорції у виробництві, коли одних товарів у державі виробля-
ється набагато більше за реальні потреби, а інші перебувають 
у дефіциті.

Ще одним типом економічної системи є ринкова економіка. 
Вона базується на економічній свободі, побудованій на приватній 
власності на засоби виробництва й вільній підприємницькій діяль-
ності. Підприємці, які володіють засобами виробництва, на влас-
ний ризик вирішують, що і як виробляти, а споживачі самостій-
но обирають, у кого та яку саме продукцію придбати. 
Співвідношення попиту й пропозиції забезпечує поєднання інтере-
сів виробників і споживачів, що тим самим підтримує збалансо-
ваність економіки. Конкуренція між виробниками гарантує ефек-
тивне використання ресурсів, сприяє розвитку науково-технічного 
прогресу, забезпечує економічне зростання і підвищення рівня 
життя населення. Однак для ринкової економіки характерним 
є виникнення економічних криз, які супроводжуються банкрут-
ством підприємств (мал. 1), зростанням безробіття, розшаруван-
ням громадян на дуже багатих і дуже бідних. Ці недоліки ринкової 
економіки особливо виразно проявилися в першій половині XX ст. 
Їх загострення привело до переходу більшості країн Європи, а та-
кож США, Канади, Австралії, Нової Зеландії до так званої міша-
ної економіки.

Найхарактернішою ознакою мішаної економіки є активна роль 
держави (уряду) в організації економічного життя країни. Основою 
цієї системи залишається приватна власність, але співвласниками 
підприємств зазвичай стають і працівники, які, крім заробітної пла-

Чи відомо вам, що

Одним зі значних недоліків ко-
мандно-адміністративної економіки, 
яка панувала в  радянській Україні 
впродовж 1970-х рр., була її мате-
ріало- та енергозатратність. Так, на 
виробництво одиниці тієї самої 
певної продукції тут витрачалося 
у  2 рази більше сировини й  мате-
ріалів, у  3—4 рази більше енергії, 
ніж у  розвинених країнах.

Чи відомо вам, що

Головними недоліками командно-
адміністративної (планової) еконо-
міки були:

 y нездатність забезпечити техніч-
ний прогрес і  раціональне ви-
користання ресурсів через від-
сутність зацікавленості в  цьому 
працюючих;

 y несвобода у  виробництві та 
споживанні продукції, асорти-
мент якої диктувався планами, 
виробленими центральними ор-
ганами влади;

 y низький рівень задоволення по-
треб, хронічний дефіцит найеле-
ментарніших предметів широко-
го споживання (зубної пасти, 
батарейок, олії тощо).

 y
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ти, отримують частку від прибутку. Держава обмежує доходи вели-
ких власників засобів виробництва та сприяє підвищенню добробуту 
найманих працівників, розширює можливості реалізації здібностей 
кожної людини.

2 типізація країн світу за рівнем економічного 
розвитку, місце україни в  ній
Країни відрізняються одна від одної за площею території, 

темпами зростання та конкурентоспроможністю національних 
економік. Одні з них, такі як Сингапур та Данія, є зразковими 
для наслідування, інші, такі як Афганістан чи Малаві, суттєво 
економічно відстають. Беручи до уваги існуючі відмінності між 
дер жавами, Організація Об’єднаних Націй (ООН) провела типіза-
цію країн. Під типізацією розуміють групування держав у кіль-
ка типів за певним переліком ознак. До одного типу віднесені 
країни, які на сьогодні перебувають приблизно на однаковому 
рівні свого соціально-економічного розвитку. ООН виділяє такі 
три типи країн:
1) Країни з розвиненою економікою (57 держав).
2) Країни з перехідною економікою (17 держав).
3) Країни з економікою, що розвивається (120 держав).

Країни з розвиненою економікою характеризуються найвищи-
ми показниками соціально-економічного розвитку (розмір ВВП та 
ВВП на одну особу), значною часткою третинного сектору економі-
ки (понад 60 %), роблять суттєвий внесок у науково-технічний про-
грес та відзначаються високим рівнем і якістю життя населення 
(показник ІЛП).

У Європі більшість держав є економічно розвиненими. Зокре-
ма, це всі 28 країн — членів Європейського Союзу (ЄС), а також 
три країни, які не входять до ЄС, — Ісландія, Швейцарія, Норве-
гія. У Північній Америці таких країн дві — це США і Канада, 
в Азії — тільки Японія. До країн із розвиненою економікою ООН 

Чи відомо вам, що

Ідея створення форуму найбіль-
ших у  світі індустріальних демо-
кратичних держав виникла після 
нафтової кризи 1973 р. та подаль-
шого глобального економічного 
спаду. У  1974 р. Сполучені Штати 
організували неформальну зустріч 
керівників фінансових відомств 
США, Західної Німеччини, Японії 
та Франції для обговорення еко-
номічних проблем.
У 1975 р. французький президент 
Валері Жискар д’Естен запросив 
голів урядів Західної Німеччини, 
Італії, Японії, Великої Британії та 
США на зустріч у  Рамбульє та за-
пропонував зробити ці засідання 
щорічними.

Мал. 1. Збанкрутіле й покинуте про-
мислове підприємство в  одній із дер-
жав, що були частиною колишнього 
Радянського Союзу.
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відносить Австралію й Нову Зеландію. Жодної економічно розвине-
ної країни немає в Африці та Латинській Америці.

Усередині групи країн із розвиненою економікою ООН виокрем-
лює групу країн під назвою «Велика сімка» (G-7). До них нале-
жать сім найбільш економічно розвинених країн світу — їх ще на-
зивають великими розвиненими державами. Це США, Німеччина, 
Японія, Франція, Велика Британія, Італія та Канада. Вони харак-
теризуються високим розвитком усіх трьох секторів економіки, але 
насамперед третинного сектору (сфери послуг), та мають найбіль-
ший вплив на світову політику, економіку, культуру. До економіч-
но розвинених доцільно відносити деякі європейські держави-кар-
лики, наприклад Монако, Андорру, Ліхтенштейн, Сан-Марино, які 
спеціалізуються на наданні фінансових послуг.

До країн із перехідною економікою ООН відносить колишні соці-
алістичні країни, тобто ті, де панувала планова економічна система. 
У них до початку 1990-х рр. уряд повністю контролював усі сфери 
економіки та розподіл результатів виробництва між членами суспіль-
ства. Ця система виявилася нездатною забезпечувати економічне зрос-
тання, тому із кінця 1980-х рр. більшість колишніх соціалістичних 
країн оголосили про намір будувати ринкову економіку.

Отже, сьогодні в цих державах відбувається перехід від старої 
планової економіки до ринкової економіки, тому й використовуєть-
ся назва «перехідна економіка». Для цих держав характерні окре-
мі ознаки економічно розвинених країн, зокрема високий рівень 
розвитку освіти, медицини, науки, окремих технологій. Держава-
ми з перехідною економікою є 12 колишніх радянських республік, 
які виникли після розпаду СРСР у 1991 р., — це Україна, Біло-
русь, Росія, Молдова, Грузія, Казахстан, Узбекистан, Туркменис-
тан, Таджикистан, Киргизстан. До цього ж типу країн відносять 
Албанію та держави, які до 1992 р. входили до складу Соціаліс-
тичної Федеративної Республіки Югославія, — Сербію, Боснію 
і Герцеговину, Македонію та Чорногорію (мал. 2).

Країни з економікою, що розвивається (скорочено говорять — 
«країни, що розвиваються»), становлять найбільш численну групу. 
Проте вона дуже неоднорідна. Сюди ООН включила країни пересе-
ленського капіталізму, які впродовж XX ст. характеризувалися 
швидкими темпами економічного зростання завдяки діяльності мі-
грантів з інших розвинених держав, — Ізраїль, ПАР.

Окремо можна виокремити підгрупу нових індустріальних кра-
їн (НІК), які досягли визначних економічних успіхів на шляху 
створення потужної промисловості, — це перш за все розташовані 
в Азії Південна Корея, Сингапур, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Ін-
донезія, Туреччина, Індія, Китай (мал. 3) і Тайвань. До НІК також 
належать такі держави Латинської Америки, як Аргентина, Брази-
лія, Уругвай, Чилі, Мексика та Венесуела.

Також тут виділяється підгрупа країн — експортерів палива 
(нафти, природного газу), які мають суттєві доходи від його прода-
жу та забезпечують високий рівень життя своїм громадянам, — це 
Саудівська Аравія, Кувейт, Катар, ОАЕ, Бруней та ін.

У велику підгрупу ООН виділила найменш розвинені держа-
ви. Вони характеризуються високим рівнем бідності й неосвіченос-
ті населення, сільськогосподарською спеціалізацією господарства, 

Мал. 2. Сучасні країни, які були рес-
публіками колишньої Югославії.
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значною вразливістю до стихійних природних явищ (посухи, по-
вені), залежністю від зовнішньої економічної допомоги. Найбіль-
ше таких країн в Африці (34), Азії (9), Океанії (5) та Америці (1). 
Серед них, зокрема, Гаїті, Ємен, Бангладеш, М’янма, Мадагаскар, 
Еритрея.

Деякі країни, що розвиваються, та держави з перехідною еко-
номікою за останні 20 років суттєво збільшили вплив на господар-
ство світу. З’явилася потреба врахувати їхню думку при вирішен-
ні глобальних проблем, тому було сформовано так звану «Велику 
двадцятку» (G-20). Членами «двадцятки» є Австралія, Аргенти-
на, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Ки-
тай, Південна Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська 
Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія та Європейський Союз 
(представляє інтереси малих економічно розвинених держав — чле-
нів ЄС). На цю групу країн припадає 90 % світового виробництва 
та 80 % світової торгівлі.

Отже, Україна, згідно з типізацією ООН, є державою з перехід-
ною економікою, із нижчим за середній доходом.

Закріплюємо Знання

1.  Які виділяють типи економічних систем? Які основні ознаки їм притаман-
ні? 2.  Що таке типізація країн? 3.  Які типи країн виділяє ООН? 4.  Які держа-
ви або групи держав належать до кожного з  трьох основних типів країн?

ЗаСтоСовуємо Знання, працюємо творЧо

1.  Знайдіть у  мережі Інтернет або інших додаткових джерелах інформацію про 
ВВП у  розрахунку на одну особу в  кількох країнах, які належать до типу країн 
із перехідною економікою. Порівняйте їх із даними для країн інших типів. 2*. Чи 
наявні в  сьогоднішній Україні ознаки різних типів економічних систем? Відпо-
відь аргументуйте конкретними прикладами.

Чи відомо вам, що

Інколи використовують розподіл 
країн світу за таким критерієм, як 
показник валового національного 
доходу (ВНД) у  доларах США 
в  розрахунку на одну особу. Згід-
но із цим підходом, країни поділя-
ються на країни з  високим дохо-
дом, вищим за середній, нижчим 
за середній і  низьким доходом. 
Так, найвищими доходами харак-
теризуються економіки невеликих 
нафто- і  газодобувних держав, та-
ких як Катар, Кувейт, та міст-
держав, наприклад Сингапур.

Мал. 3. Сучасні споруди в  китайсько-
му місті Шанхай.

 Розділ І. Національна економіка та світове господарство
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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. Впишіть у таблицю (у зошиті) назви столиць країн «Великої 

двадцятки» (G-20) та ВВП кожної з них у розрахунку на одну 
особу за даними сайта: http://translate.google.com.ua/.

№ з/п країна Столиця
ввп на одну особу  

(у  доларах СШа за пкС)

1 Австралія

2 Аргентина

3 Бразилія

4 Велика Британія

5 Індія

6 Індонезія

7 Італія

8 Канада

9 Китай

10 Південна Корея

11 Мексика

12 Німеччина

13 ПАР

14 Росія

15 Саудівська Аравія

16 США

17 Туреччина

18 Франція

19 Японія

20 Європейський Союз

2. На контурній карті світу зафарбуйте держави «Великої двад-
цятки» жовтим кольором, а кордони обведіть червоним.

3. Підпишіть назви країн та їх столиць (за потреби використовуй-
те умовні позначення).

4. Підкресліть зазначені назви країн, які входять до «Великої сім-
ки», синім кольором, країн із перехідною економікою — черво-
ним, а країн, що розвиваються, — зеленим.

Тема 2. Світове господарство 
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§ 6 багаторівневість світового 
господарства та його просторова 
структура

Спробуйте відповіСти
1. Які економічні системи існують у  сучасному світовому господарстві?
2. Який показник найточніше характеризує рівень соціально-економіч-

ного розвитку держав?

1 багаторівневість  
світового господарства
На різних етапах розвитку світове господарство складалося 

з кількох груп держав різного рівня економічного розвитку. Так, 
із кінця XIX ст. до 1920-х рр. світове господарство складалося 
з двох взаємодіючих підсистем: ринкового господарства індустрі-
ально розвинених країн і малорозвиненого ринкового та доринко-
вого (традиційного) господарства колоній і залежних країн. Нерів-
ноправні відносини, низька собівартість продукції в розвинених 
державах поступово призвели до перетворення відсталих країн на 
постачальників сировини та дешевої робочої сили.

Особливістю розвитку світового господарства із 1920-х до кінця 
1980-х рр. було протистояння двох підсистем. Першу з них виділя-
ють як переважно ринкову або капіталістичну (понад 160 країн ста-
ном на кінець 1980-х рр., із яких більш ніж 30 — індустріально 
розвинені). До другої підсистеми (соціалістичної) належало понад 
20 так званих соціалістичних країн та країн, що розвиваються, со-
ціалістичної орієнтації.

Зв’язки країн другої групи з іншими державами світу були 
дуже обмеженими. Економічна відокремленість призвела до від-
ставання їх у використанні досягнень науково-технічного прогре-
су (НТП), втрати перспективи в конкурентній боротьбі на світово-
му ринку товарів і послуг. Зрештою ця підсистема господарства 
на початку 1990-х рр. розпалася. Країни, що входили до неї, сьо-
годні докладають значних зусиль, щоб покращити рівень націо-
нальної економіки, тісніше інтегруватися в єдину світову систему 
господарства.

Основними соціально-економічними підсистемами сучасного сві-
тового господарства є національні господарства:

 y країн розвиненої ринкової економіки;
 y країн ринкової економіки, що розвиваються;
 y країн перехідної від планової до ринкової економіки.

Період від початку 1990-х рр. до теперішнього часу характе-
ризувався вирішенням різними державами світу суттєво відмінних 
завдань подальшого розвитку. Так, країни розвиненої ринкової еко-
номіки практично завершили перехід до змішаної економіки. Су-
часний етап їхнього розвитку називають ерою постіндустріаліза-
ції. Суть його полягає в переході від індустріального суспільства, 
у якому основною була промисловість, до постіндустріального, де 
на перші ролі вийшли галузі третинного сектору економіки.

Чи відомо вам, що

Американський гуморист 
і  автор коротких оповідань 
О’Генрі (1862—1910 рр.) 
запровадив вислів «бана-
нова республіка», спочатку 
посилаючись на Гондурас. 
Слово «республіка» в  по-
вній назві цієї країни в  Ла-
тинській Америці було 
тоді ширмою для прикрит-
тя існуючої там насправді 
диктатури. «Банан» симво-
лізував орієнтацію еконо-
міки країни на монокуль-
турне (що спеціалізується 
тільки на одній культурі) 
сільське господарство та 
відсутність сучасної про-
мисловості. Відтоді «бана-
новими республіками» на-
зивають невеликі, частіше 
за все латиноамериканські 
або африканські країни.

 Розділ І. Національна економіка та світове господарство
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Для багатьох країн ринкової економіки, що розвиваються, цей 
період став часом активного подолання свого економічного відста-
вання (нові індустріальні країни).

Колишні соціалістичні країни здійснювали перехід від пла-
нової економіки до ринкової. Багато з них на сьогодні не тіль-
ки завершили цей перехід, а й досягли досить високого рівня 
соціально-економічного розвитку (див. таблицю 1).

Отже, на всіх етапах існування світового господарства існували 
національні економіки різного рівня розвитку, які вирішують свої 
специфічні завдання.

Таблиця 1 

МІСЦЕ КОЛиШНІх СОЦІАЛІСТиЧНих КРАїН ЗА РІВНЕМ ІНДЕКСУ ЛЮДСьКОГО 
РОЗВиТКУ СЕРЕД ДЕРЖАВ СВІТУ СТАНОМ НА 2016  Р.

місце країна ілр

25 Словенія 0,880

28 Чеська Республіка 0,870

30 Естонія 0,861

35 Словаччина 0,844

36 Польща 0,843

2 просторова структура світового господарства 
за  концепцією «центр  — периферія»
Країни, які досягли різного рівня розвитку, мають певні тери-

торіальні осередки. Це дало підставу розглядати просторову струк-
туру світового господарства за концепцією «центр — периферія». 
Згідно з цим підходом, центр світового господарства охоплює гру-
пу держав умовної Півночі, у яких розвивається постіндустріальне 
суспільство. До центру належать близько 25 країн, які зосереджу-
ють понад 13 % світового населення та виробляють майже полови-
ну світового ВВП. Це передусім країни Європейського Союзу та інші 
країни Західної Європи. Їх ще називають «західним світом», хоч 
до центру світового господарства відносять і Японію.

До напівпериферії світового господарства відносять три групи 
країн. Перша охоплює розвинені країни умовного Заходу, у яких ве-
личини ВВП на одну особу сягають близько половини цього показ-
ника США. Такими країнами, наприклад, є Іспанія, Португалія.

Другу групу напівпериферії утворюють нові індустріальні країни 
(Республіка Корея, Сингапур, Тайвань), які взяли стрімкий старт 
в економічному зростанні із 1970-х рр. Орієнтуючись на дешеву ро-
бочу силу, ці країни організували масове виробництво експортної 
промислової продукції (мал. 1).

Третя група країн напівпериферії представлена державами — 
членами ОПЕК. Це Організація країн — експортерів нафти, засно-
вана в 1960 р. з метою захисту інтересів нафтодобувних держав Азії, 
Африки, Латинської Америки на світовому ринку нафти й нафто-
продуктів. Вони контролюють значну частину видобутку й продажу 
нафти у світі. Частина таких країн, які мають малу кількість насе-
лення, відрізняється дуже високим рівнем життя (Кувейт, Бахрейн, 

Мал. 1. Найбільшою статтею експор-
ту сучасного Тайваню є  комп’ютерна 
техніка.

Тема 2. Світове господарство 

29 



Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія). Країни ОПЕК зі знач-
ною кількістю населення (Ірак, Іран, Нігерія) мають невисокий рівень 
життя, а тому їх відносять до периферії світового господарства.

Периферія світового господарства охоплює більшість країн, що 
розвиваються. Для них характерні застарілі технології виробництва 
й сировинний тип експорту, хронічна відсталість аграрного сектору 
та нестача продовольства. Частина цих країн (35 зі 123) нині актив-
но проводить економічні реформи. Інші держави являють собою сво-
єрідні «задвірки» світової системи. У них часто практично відсутні за-
гальноприйняті норми державного регулювання, панують насильство, 
злиденність та аморальність. Такими, зокрема, є Південний Судан 
(мал. 2), Мозамбік, Бангладеш, Непал, Афганістан, Гаїті.

Особливу групу становлять постсоціалістичні країни, які розви-
валися в умовах централізованої та мілітаризованої (спрямованої 
передусім на виробництво зброї) економіки. Ці країни також неодно-
рідні. Так, Монголія, В’єтнам, Туркменистан, Киргизстан, Тад жи ки-
стан належать до типу країн, що розвиваються. А постсоціалістичні 
країни Центрально-Східної Європи та Росія мають середньорозвине-
ну багатогалузеву промисловість.

Закріплюємо Знання

1. Яких змін зазнавала рівнева структура світового господарства впродовж XX — 
початку XXІ ст.? 2.  Які основні економічні завдання вирішують держави, що на 
сьогодні належать до трьох різних підсистем? 3.  Який вигляд має просторова 
структура світового господарства за концепцією «центр  — периферія»?

ЗаСтоСовуємо Знання, працюємо творЧо

1.  Знайдіть у  додаткових джерелах інформації дані про величину ІЛР в  держа-
вах, що межують з  Україною. Порівняйте ці величини. 2.  Знайдіть у  мережі Ін-
тернет або інших додаткових джерелах інформацію про те, які групи товарів 
найбільше експортують постсоціалістичні держави, що належать до периферії 
світового господарства.

§ 7 Сучасні тенденції розвитку 
світового господарства

Спробуйте відповіСти
1. Які сектори виділяють у  національній економіці?
2. Що вам відомо про науково-технічну революцію?
3. Що таке чинники розміщення виробництва?
4. Чи змінюється ступінь впливу конкретних чинників розміщення ви-

робництва з  розвитком людської цивілізації?

1 Зміни секторальної структури  
світового господарства
Упродовж тисячоліть вирішальне значення у формуванні ВВП 

практично всіх держав світу відігравав первинний сектор. Основні 

Мал. 2. Біженці з  Південного 
Судану, рятуючись від бойо-
вих дій і  розрухи, перейшли 
в  Уганду, де отримують в  об-
лаштованому для них табо-
рі  їжу.

Чи відомо вам, що

Основу промислового ви-
робництваі Монголії ста-
нолять видобувні галузі. У 
цілому промисловість дає 
32 % ВНП держави,  34 % 
забезпечує сфера послуг 
та стільки ж сільське гос-
подарство. У сільському 
господарстві переважає 
традиційне скотарство (ві-
вці, кози, велика рогата 
худоба, верблюди, коні). 
Лише 1 % площі викорис-
товується під рільництво.
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зміни секторальної структури економіки відбувалися під впливом 
промислових революцій. Перша, а пізніше друга промислові рево-
люції спричинили значне зростання промислового виробництва, осо-
бливо обробних галузей, у найбільш розвинених країнах. Частка 
первинного сектору, який розвивався значно повільнішими темпа-
ми, у загальному обсязі ВВП розвинених держав почала суттєво 
знижуватися (мал. 1).

У 1950-х рр. у людській цивілізації розпочався період нових до-
корінних якісних змін у господарській діяльності. Вони охопили 
не тільки промисловість, а здебільшого науку, техніку й техноло-
гії, управління та інші сфери людського життя, докорінно перетво-
рюючи продуктивні сили суспільства. Тому цю епоху в розвитку 
науково-технічного прогресу, яка триває й нині, науковці назвали 
науково-технічною революцією (НТП). В епоху НТП ще більшими 
темпами, ніж промисловість, почав розвиватися третинний сектор 
(особливо наука, освіта, транспорт, зв’язок, туризм та інші види 
послуг). У результаті частка третинного сектору в загальному обся-
зі ВВП високорозвинених країн сьогодні становить понад 70 %, 
частка вторинного сектору — 20—25 %, а первинного — 2—5 %.

Отже, загальною закономірністю змін у секторальній структурі 
виробничої сфери світового господарства є послідовний перехід від 
домінування первинного сектору до відносно високої частки у ВВП 
вторинного сектору економіки. Тобто зменшується питома вага сіль-
ського господарства, добувних галузей промисловості, а зростає — 
виробництв обробної промисловості, що створюють продукцію на 
основі високих технологій.

Проте частка вторинного сектору у ВВП високорозвинених кра-
їн збільшується до досягнення певного рівня. Потім відбувається її 
стабілізація та скорочення під впливом розвитку третинного секто-
ру. Розвиток останнього в епоху НТП надзвичайно прискорився.

У процесі подальшого економічного розвитку всі інші менш роз-
винені держави з багатогалузевою структурою господарства зазна-
ють подібних змін співвідношень між секторами економіки. Однак 
на сьогодні у світі паралельно існують держави з досить різними 
питомими частками секторів господарства в загальному обсязі ВВП.

Країни нової індустріалізації та колишні соціалістичні, а тепер 
перехідної економіки мають дещо подібну між собою секторальну 
структуру господарства. У них зберігається відносно висока частка 
первинного сектору (5—10 % ВВП), а питома вага вторинного сек-
тору становить 25—40 %. Третинний сектор у середньорозвинених 
країнах нині вже сягає 45—60 % ВВП.

Мал. 1. Схематичне відображення 
зміни секторальної структури націо-
нальної економіки високорозвинених 
країн під впливом промислових рево-
люцій і  НТР.

Перша 
чверть XIX ст.

Кінець XIX ст.

Остання 
чверть XX ст.

Первинний сектор

Вторинний сектор

Третинний сектор

Чи відомо вам, що

Під впливом НТР значні зміни відбулися всередині самих секторів та галузей 
господарства. Так, якщо розглянути промисловість загалом як галузь господар-
ства, то для неї характерне подальше зниження питомої частки добувних галу-
зей і  зростання частки обробних, особливо машинобудування та хімічної про-
мисловості, а  також електроенергетики (55—60 % усієї валової промислової 
продукції). Тому ці три галузі промисловості образно називають «галузями 
авангардної трійки».
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У галузевій структурі ВВП менш розвинених країн відносно ви-
сокою залишається частка сільського господарства (20—35 %). Пи-
тома вага промислового виробництва у ВВП цих держав найчастіше 
незначна (10—25 %). Помітно вища вона в країнах — експортерах 
мінеральної сировини й палива, тоді як частка обробної промисло-
вості в них перебуває в межах 5—15 %. Часто вона представлена 
передусім підприємствами з первинної переробки деревини, продук-
ції сільського господарства. Третинний сектор за рахунок розвитку 
міжнародного туризму, транспорту, зв’язку в багатьох країнах, що 
розвиваються, тепер сягає 35—55 % їхнього ВВП.

2 Сучасні тенденції змін просторової організації 
світового господарства
Сформована до кінця XX ст. географічна картина світового гос-

подарства — це історичний результат впливу на розміщення вироб-
ництва передусім певних чинників розміщення, а меншою мірою — 
принципів розміщення, які реалізовувалися урядами держав.

У теперішній час вплив одних (особливо природних) чинників 
на розміщення господарства поступово зменшується, а інших, на-
впаки, зростає. Окремі чинники фактично були породжені науко-
во-технічною революцією. Однак ці тенденції в територіальній ор-
ганізації світового господарства по-різному виражені для конкретних 
видів господарської діяльності й типів країн.

Розміщення промисловості наприкінці XIX — на початку XX ст. 
визначалося ресурсними, передусім природними чинниками. Вугіль-
ні та залізорудні басейни стали осередками індустріалізації в Ан-
глії, Німеччині (Мідленд, Рур) (мал. 2). В епоху НТП промисловість 
усе менше тяжіє до мінерально-сировинних баз. Орієнтування роз-
винених постіндустріальних країн на дешеву довізну сировину пе-
ретворило багато вугільних і залізорудних районів цих країн на де-
пресивні (економічно занедбані), спричинивши в них безробіття 
й відплив населення до інших регіонів.

Як не дивно, але в епоху НТП найдинамічніше розвиваються 
країни і райони, які не мають власних сировинних баз світового 
масштабу. Так, Японія, яка імпортує до 95 % сировини й палива, 
змогла стати високорозвиненою постіндустріальною країною. В ін-

Мал. 2. Типовий вигляд промислових міст Руру 
наприкінці хІх ст.

Мал. 3. Розробка нового вугільного кар’єру в  Австралії.

Чи відомо вам, що

Найбільш стрімке скоро-
чення частки промислово-
го виробництва у  ВВП 
США, Великої Британії, 
Франції відбувалося із се-
редини 1960-х рр. У  краї-
нах, які розпочали інду-
стріалізацію трохи пізніше 
(Японія, Італія), частка об-
робних галузей продовжу-
вала зростати аж до по-
чатку 1970-х рр., однак 
потім почала також суттє-
во знижуватися.
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ших державах відбулося переміщення підприємств металургійного 
комплексу від сировинних і паливних баз до нових районів, де скла-
лася сучасна промислова структура (із північного сходу США до 
Каліфорнії, із Руру в Німеччині на південь країни тощо). Добувна 
промисловість розвинених країн залишається основою виробництва 
лише в районах нового освоєння природних ресурсів (північні та 
західні території Канади, Аляска в США, шельфові зони Світового 
океану, північні території Австралії (мал. 3).

У країнах, що розвиваються, мінерально-сировинні ресурси й сьо-
годні залишаються однією з найважливіших передумов індустріалі-
зації, продовжують суттєво впливати на розміщення виробництва.

Одним із найважливіших чинників розміщення виробництва 
в сучасному світі є демографічно-соціальний. Особливе місце серед 
них посідає тяжіння до центрів науки й освіти. Насамперед це 
визначає географію наукоємних галузей. Так, у Японії в 1980-х рр. 
почали створювати спеціальні технополіси — міста науки, де кон-
центрувалися найбільш наукоємні виробництва (радіоелектроні-
ка, авіакосмічне машинобудування тощо). У США таким техно-
полісом є Кремнієва долина у штаті Каліфорнія (мал. 4).

У розміщенні багатьох виробництв вирішальними є не тільки 
кваліфікація робочої сили, а й її вартість. Цим зумовлена та си-
туація, що все більше галузей обробної промисловості переміщу-
ються до країн «третього світу», щоб використовувати дешеву ро-
бочу силу.

В епоху НТП не втратили свого значення споживчий, енерге-
тичний, транспортний чинники тощо.

Дедалі більшу роль почав відігравати чинник економіко-гео-
графічного положення окремих країн і районів. Так, Сингапур, 
Республіка Корея, Тайвань увійшли до рангу нових індустріаль-
них країн значною мірою завдяки їхньому розташуванню на пе-
ретині найважливіших морських шляхів із Європи та Близького 
Сходу до Японії.

Одним із вирішальних для розміщення низки виробництв 
у пост індустріальних країнах став екологічний чинник. Оскільки 
в цих державах дуже суворе природоохоронне законодавство, бага-
то фірм намагаються розмістити виробництва, що досить сильно за-
бруднюють довкілля (збагачення руд і виробництво концентрату, 
основна хімія, лісохімія тощо), у країнах «третього світу» (мал. 5), 
а інколи й у середньорозвинених державах.

Сучасний етап розвитку світового господарства спричинив висо-
ку територіальну концентрацію виробництва та зростання кількості 
населення. З одного боку, така концентрація завжди давала певні 
переваги за рахунок поєднання дії багатьох чинників розміщення, 
особливо техніко-економічних (енергетичного, транспортного, спо-
живчого, виробничої інфраструктури) та демографічно-соціальних 
(трудових ресурсів, споживчого, соціальної інфраструктури). З іншо-
го боку, перевищення розумних меж концентрації виробництва й на-
селення спричиняє погіршення довкілля, труднощі транспортного об-
слуговування, водопостачання тощо. Тому принцип обмеження 
розвитку великих міст та активізація розвитку малих і середніх міст 
стали актуальними як для високорозвинених, так і для нових інду-
стріальних країн, деяких постсоціалістичних держав.

Мал. 4. Промислові корпуси підпри-
ємств у  Кремнієвій долині США.

Мал. 5. Підприємство з  виробництва 
мінеральних добрив в  одній з  афри-
канських країн.
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Закріплюємо Знання

1. Як промислові революції впливали на зміну секторальної структури господар-
ства розвинених країн? 2.  Що таке НТП і  які зміни вона спричинила в  секто-
ральній структурі світового господарства? 3.  Чи змінився вплив чинників роз-
міщення виробництва під впливом НТП? 4.  Які основні зміни відбуваються 
в  територіальній організації сучасного світового господарства?

ЗаСтоСовуємо Знання, працюємо творЧо

1. Частка сільського господарства у ВВП країни у 2010 р. становила 8,4 %, а про-
мисловості  — 25,7  %. У  скільки разів відрізнялася частка цих видів економічної 
діяльності за підсумками 2015 р., якщо питома вага сільського господарства 
зросла на 3,3  % порівняно з  2010 р., а  промисловості  — знизилася на 
2,3  %? 2*.  Знайдіть на політичній карті світу Мальдівську республіку, яка нале-
жить до типу країн, що розвиваються. Секторальна структура її ВВП за найнові-
шими даними має такий вигляд:  первинний сектор — 23 %, вторинний — 17 %, 
третинний  — 60  %. Беручи до уваги тип країни та її географічне положення, 
спробуйте пояснити, чим зумовлена саме така секторальна структура національ-
ної економіки Мальдівської Республіки.

§ 8 глобалізація та економічна 
інтеграція у  функціонуванні 
міжнародної економіки

Спробуйте відповіСти
1. Що вам відомо про міжнародну економічну інтеграцію?
2. Із якими міжнародними економічними об’єднаннями співпрацює 

Україна?

1 глобалізація та регіональна економічна інтеграція
Під глобалізацією в широкому змісті слова розуміють перетво-

рення певного явища на планетарне, таке, яке стосується всієї Зем-
лі. Глобалізація світової економіки — це процес розвитку стійких 
виробничо-господарських та культурно-політичних зв’язків між на-
ціональними економіками окремих країн. Основними ознаками гло-
балізації світової економіки є:

 y подальше поглиблення міжнародного поділу праці;
 y посилення взаємозалежності національних господарств;
 y зростання відкритості національних ринків та поступове усунен-

ня бар’єрів на шляху руху товарів, послуг, фінансів, робочої 
сили;

 y зростання цілісності та єдності світового господарства;
 y нівелювання національних звичаїв і традицій та створення гло-

бального інформаційного простору.
Отже, економічна глобалізація насамперед характеризується 

процесами зміцнення та розвитку зв’язків між національними еко-
номіками різних країн, які охоплюють усі сторони їх економічно-
го життя. Ці сучасні процеси називають інтернаціоналізацією гос-

Чи відомо вам, що

Слово «глобалізація» запо-
зичене з  англійської мови 
та походить від латинсько-
го globus  — куля, земна 
куля, глобус. Від цього 
слова було утворено при-
кметник «глобальний», ан-
глійською global  — той, 
який стосується земної 
кулі: світовий, планетар-
ний. Від слова global, 
у  свою чергу, було утворе-
но дієслово globalize  — 
перетворювати певне яви-
ще на глобальне, 
«глобалізувати», а  також 
іменник globalization  — 
перетворення певного 
явища на світове, на таке, 
що стосується всієї земної 
кулі.
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подарського життя. Рівень інтернаціоналізації конкретної 
національної економіки оцінюється низкою показників. Передусім 
це показники ступеня участі держави у світовій торгівлі. При цьо-
му найчастіше до уваги беруть відношення тільки експорту або екс-
порту та імпорту разом до ВВП країни. Цей показник для розви-
нених країн зазвичай становить від 25 % до понад 100 %.

Установлення безпосередніх стійких виробничих зв’язків між 
підприємствами різних країн називають інтернаціоналізацією ви-
робництва. У результаті цього виробничий процес в одній країні 
стає частиною процесу, який відбувається у світовому масштабі. 
Ітернаціоналізація виробництва сприяє зростанню ефективності ви-
робництва в окремих країнах, прискореному розвитку науки і тех-
ніки, підвищенню життєвого рівня населення.

Розрізняють два рівні інтернаціоналізації виробництва: макро- 
та мікрорівень. На макрорівні основною формою інтернаціоналіза-
ції виробництва є міжнародна економічна інтеграція. Це процес 
обопільного пристосування й об’єднання національних економік 
двох і більше країн. Міждержавні інтеграційні об’єднання існують 
у формах: зон вільної торгівлі, митних союзів, спільних ринків, 
економічних союзів. Економічні союзи не просто полегшують еко-
номічні зв’язки між країнами, а передбачають узгодження еконо-
мічної політики країн — членів, створення єдиного законодавства.

Процеси утворення регіональних інтеграційних угруповань дер-
жав особливо активізувалися наприкінці 1990-х рр. Прикладами 
регіональних інтеграційних об’єднань держав є Європейський Союз, 
Європейська асоціація вільної торгівлі (НАФТА), про які детальні-
ше описано у розділі ІV підручника.

Швидкому поступу глобалізації сприяє бурхливий розвиток ін-
формаційних технологій та опанування мережевого способу органі-
зації суспільної діяльності. Процес переходу до активного викорис-
тання інформаційних технологій у всіх сферах життя називають 
інформатизацією суспільства. Він на сьогодні має глобальний харак-
тер і спрямований на формування єдиного інформаційного простору.

2 транснаціональні корпорації та їх вплив на 
функціонування міжнародної економіки

На мікрорівні інтернаціоналізація виробництва відбувається 
шляхом злиття підприємств, які виробляють подібні або однорідні 
товари, виробництва за кордоном товарів, аналогічних тим, які ви-
готовляються в країні базування. На певному рівні розвитку мікро-
інтеграції виникають транснаціональні корпорації (ТНК). Інакше 
їх називають багатонаціональними корпораціями, міжнародними 
монополіями. До них входять господарські структури, що містять 
первинні (материнські) підприємства та їхні закордонні філії (від-
ділення). Материнською називають ту компанію, що започаткува-
ла створення компаній за кордоном.

На початку XX ст. вже існувала значна кількість ТНК. Однак 
на масове явище, що визначає хід економічного розвитку світу, 
ТНК перетворилися в другій половині XX ст. Більшість материн-
ських компаній розміщується в розвинених країнах, набагато мен-

Чи відомо вам, що

Вчені з  Вищої технічної школи 
Цюриха створили модель глобаль-
ної економіки, за допомогою якої 
визначили 147 транснаціональних 
корпорацій, які контролюють 40  % 
усього світового доходу. Науковці 
проаналізували взаємозв’язки 
43  тис. ТНК та визначили, що іс-
нує відносно невелика група ком-
паній, в  основному банків, яка 
здійснює непропорційно великий 
вплив на світову економіку.

Тема 2. Світове господарство 
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До складу найбільших сві-
тових ТНК за національ-
ною належністю входять 
компанії таких світових 
економічних центрів: США 
(515  компаній), Японія 
(210) та країни ЄС. Порів-
няно з  попередніми рока-
ми, у  2010 р. покращили 
свої позиції Китай (113), 
Канада (62) та Індія (56). 
За рейтингами Fortune 
Global 500 за 2015 р., до 
50 найкращих компаній за 
рівнем економічного зрос-
тання увійшли такі компа-
нії: «Fannie Mae», «JBS», 
«Apple», «China National 
Building Material Group», 
«Sinopec Group».

ше — у країнах, що розвиваються, і незначна частина — у краї-
нах із перехідною економікою.

У цілому ТНК забезпечують близько 50 % світового промисло-
вого виробництва. На ТНК припадає понад 70 % світової торгівлі, 
причому 40 % цієї торгівлі відбувається всередині ТНК. Тобто тор-
гівля відбувається не за ринковими цінами, а за так званими транс-
фертними, які формуються не під впливом ринку, а під довгостро-
ковою політикою материнської корпорації. Дуже великі ТНК мають 
бюджет, що перевищує бюджет деяких країн.

У всьому світі станом на 2016 р., за даними ООН, існує понад 
65 тис. транснаціональних корпорацій, що мають понад 250 тис. 
філій.

Закріплюємо Знання

1.  Що таке глобалізація і  які її основні ознаки? 2.  Що розуміють під інтернаці-
оналізацією господарського життя та виробництва? 3.  На яких рівнях найбільш 
виражені інтеграційні процеси у  світовому господарстві? 4.  Якими є  особли-
вості світових інтеграційних процесів на макрорівні? 5.  У  чому полягає інфор-
матизація суспільства? 6.  Який вплив здійснюють транснаціональні корпорації 
на функціонування міжнародної економіки?

ЗаСтоСовуємо Знання, працюємо творЧо

1.  Знайдіть у  мережі Інтернет або інших джерелах інформацію про ТНК, які ма-
ють свої підприємства на території України. 2*.  Чи наявні в  сучасній Україні 
ознаки різних типів економічних систем? Відповідь аргументуйте конкретними 
прикладами.
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