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ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Шановні друзі! 
У цьому навчальному році ми продов жуємо вивчення географії. У по

передні роки ви ознайоми лися з оболонками Землі, природою материків та 
океанів, природою та населенням України, населенням світу, прийомами 
роботи з географічними картами.

Курс «Україна і світове господарство» продовжить ваше ознайомлення з 
нашою державою та визначить місце її економіки серед інших країн світу. 
Підручник стане надійним помічником у цьому. Подамо деякі корисні по
ради, як краще працю вати з ним.

Вивчення кожного розділу або великої теми розпочинається з їх анонсу-
вання, яке включає інформацію про очікувані результати вивчення матеріа
лу та налаштовує на опанування нових знань.

Перед кожним параграфом пропонується рубрика «Пригадайте!». Вона 
розрахована на повторення теоретичного матеріалу з попередніх курсів гео
графії або раніше вивчених тем. Це допоможе вам краще зрозуміти матері
ал, що вивчається.

Під час ознайомлення з текстом параграфа не намагайтеся його меха
нічно запам’ятати. Зосереджуйте увагу на найважливіших положеннях 
та нових поняттях. Для кращого розуміння навчального матеріалу скори
стайтеся завданнями, наведеними у тексті. Деякі з них потребують вашо
го творчого підходу й оригінальних рішень. Намагайтеся аргументовано 
відстоювати свою позицію з того чи іншого проблемного питання. Деякі 
завдання потребують проведення вами досліджень на основі місцевого ма
теріалу або власного досвіду.

Підручник містить різноманітний ілюстратив ний матеріал – малюнки, 
тематичні карти, картосхеми, схеми, таблиці, діаграми. Особливу увагу 
звертайте на запитання і завдання, що додаються до окремих ілюстрацій. 

Наприкінці кожного параграф пропонується рубрика «Коротко про 
головне», в якій наводяться стислі висновки, що узагальнюють та 
систематизують найважливіші положення з теми.

Для перевірки знань після кожного параграфа подано рубрику «Пере-
вір себе» з переліком завдань і запитань для самоконтролю. Проблем
ні й творчі завдання позначено «зірочкою»*.
До кожного тематичного блоку пропонуються завдання для виконан
ня програмових практичних робіт зі зразками для їх оформлення. 
Уважно слухайте пояснення вчителя щодо особливостей виконання 
конкретних завдань та слідкуйте за їх розподілом на варіанти. 

Користуйтесь cучасними статистичними даними, що пропонуються у 
джерелах, указаних у рубриці «Помічник в Інтернеті».
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Для того щоб спонукати вас до аналізу географічних процесів і явищ 
на території як своєї місцевості, так і в різних регіонах світу, пропо
нуємо рубрику «Проведіть дослідження».

Кожний розділ або велика тема містить рубрику «Для допитливих». 
У ній ви знайдете додаткову інформацію про географічні події, рекор
ди природи й цікаві факти щодо процесів і явищ, які вивчаються.

У рубриці «Теми для досліджень та міні-проектів» пропонуються 
завдання для здійснення самостійних спостережень і дій, спрямовані 
на розвиток ваших дослідницьких навичок. Це розширення і погли
блення знань з окремих найцікавіших та найактуальніших питань 
даного курсу.

Для поглиблення географічних знань з теми або розділу в рубриці 
«Дізнаємося більше» наведено перелік додаткових друкованих та 
електронних джерел.

Після вивчення кожного розділу або великої теми ви знайдете рубри
ку «Експрес-оцінювання власних здобутків» із тестовими завданнями 
чотирьох рівнів складності, які допоможуть вам зрозуміти, наскільки 
глибоко ви запам’ятали та зрозуміли навчальний матеріал.

У кінці підручника ви знайдете «Короткий словник термінів і понять».
Разом з підручником для якісного вивчення матеріалу з даного курсу 

доцільно використовувати географічний атлас, контурні карти та прак-
тикум або робочий зошит. 

Цей підручник допоможе вам здобути глибокі та системні знан ня з еко
номічної географії нашої держави й зрозуміти світові тенденції розвитку 
господарства.

Зичимо вам успіхів у навчанні!
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 ВСТУП
§ 1. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ В СИСТЕМІ 

ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК

 Пригадайте! 1. Що вивчає наука географія? 2. Які основні складові географічної науки?  
2. Що ви вивчали у курсі географії 8 класу? 3. Які існують методи геогра-
фічних досліджень?

Об’єкт вивчення економічної географії. У минулому навчальному році 
ви вивчали географічний курс «Україна у світі: природа, населення». Ви 
ознайомилися з природними умовами і природними ресурсами нашої дер
жави, які є об’єктом вивчення фізичної географії, а також з населенням 
України і світу, які є об’єктом вивчення суспільної географії. Цього року, 
вивчаючи курс «Україна і світове господарство», ви ознайомитеся з еконо
мічною географією, яка є також складовою суспільної географії (мал. 1). 
Об’єктом її вивчення є загальні закономірності розвитку та розміщення 
господарства на земній кулі, а також в окремих регіонах та країнах. Тобто 
економічна географія відповідає на запитання де та чому розміщені ті чи 
інші господарські об’єкти, основою для розвитку яких є природні умови 
і природні ресурси. Таким чином, економічна географія вивчає і аналізує 
процеси, що характерні для об’єктів її вивчення: природних ресурсів, насе
лення і господарства.

ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Населення ГосподарствоПриродні ресурси

Мал. 1. Об’єкти вивчення економічної географії

Економічна географія включає ряд окремих наук, які мають конкретні 
об’єкти дослідження: географія промисловості, географія сільського госпо-
дарства, географія послуг, а також політичну географію, медичну геогра-
фію, військову географію та інші.

Взаємодія господарства і природи в географічному (навколишньому) 
середовищі. Природа є джерелом нашого існування. Потреби в харчових 
продуктах, воді, одязі, житлі, фізичному і духовному розвитку людина за
довольняє за рахунок різноманітних природних багатств. Слід розрізняти 
поняття «природа» і «природне середовище».

Так, під природою розуміють увесь світ. Частину природи, що її вивчає 
фізична географія, називають географічною обо лонкою.

ЗАВДАННЯ. Пригадайте складові частини географічної оболонки та її основні законо-
мірності.
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Внаслідок тривалого еволюційного розвитку природа під впливом госпо
дарської діяльності людини зазнала істотних змін. У результаті взаємодії 
людського суспільства і природи сформувалося навколишнє середовище.

Географічне (на вколишнє) середовище – та час тина природи, з якою взаємодіє 
людське суспільство.

У наш час воно охоплює понад 60 % площі суходолу, з них 1/3 зазнала 
докорінної зміни.

 Внаслідок взаємодії господарської діяльності людини та природи між 
ними виник своєрідний «обмін речовин». З одного боку, з природи людина 
вилучає дедалі більше ресурсів. Лише протягом року з надр Землі видобу
вають понад 120 мрлд тонн мі неральної сировини. 11 % земельного фонду 
планети становлять орні землі. Багато прісної води використовує людина 
у своїй господарській діяльності. Стрімко скорочується лісовий фонд пла
нети. Дедалі біль ше природних ресурсів Світового океану залучається для 
потреб люд ства.

З іншого боку, відходи використаних у господарстві ресурсів по трап
ляють у навколишнє середовище. Так, 95 % мінеральної сировини йдуть 
у відвали і лише 5 % реально використовуються у виробництві. Щороку 
через господарську діяльність усі види (автотранс порт, електроенергетика 
тощо) в повітря потрапляє значно більше вуглекислого газу, ніж його здат
на поглинути рослинність планети. Близько 90 % пестицидів та гербіцидів, 
які розсіюються на полях, за бруднюють ґрунти та ґрунтові води, що стіка
ють у водойми.

Наслідком такого кругообігу речовин між природою і людиною є ви
никнення й загострення глобальних екологічних проблем. Екологічними 
вважають комплексні проблеми, що є результатом взаємодії людини з ге
ографічним середовище. Найактуальніші з них – забруд нення навколиш
нього середовища, скорочення ріллі, виснаження мі неральних ресурсів та 
енергетична проблема (її екологічні аспекти).

Вивченням динаміки розвитку глобальних екологічних проблем за
ймається наука геоекологія,  яка зародилася наприкінці XX ст. Її поява 
пов’язана з посиленням тиску людини на природу, що загрожує існуванню 
самого людства. Основним методом дослідження геоекології є моніторинг.

Моніторинг (від англ. monitoring – спостереження) – система спостережень і контр-
олю за станом природного середовища та змінами, що відбуваються в ньому під 
упливом госпо дарської діяльності людини.

Моніторинг передбачає спостереження, оцінювання і прогнозування 
стану навколишнього середовища. Він здійс нюється на локальному, регіо
нальному та глобальному (біосферному) рівнях.

Оцінювання якості навколишнього середовища стосовно життя лю дини 
займається медична географія. Вона поділяє умови іс нування на комфортні, 
дискомфортні та екстремальні. Комфортними вважаються умови, за яких 
здоров’ю людини нічого не загрожує. Дис комфортні умови призводять до 
відхилень від норми фізіологічного стану людського організму і спричи
няють різні захворювання. Пере бування людини в екстремальних умовах 
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загрожує її життю і здоро в’ю. Екстремальними для проживання визнано 
території із суворими кліматичними умовами, високогірні області, а також 
райони екологіч ного лиха.

ЗАВДАННЯ. Наведіть приклади територій у світі та Україні, які, на вашу думку, можна 
віднести до комфортних, дискомфортних та екстремальних для прожи вання. Пояс-
ніть, що впливає на якість цих територій.

Зв’язок економічної географії з іншими науками. Економічна географія 
тісно пов’язана з іншими суспільними науками: економікою, геополітикою, 
історією, правознавством.

Найтісніше економічна географія пов’язані з економікою. Вони спільно 
досліджують господарську діяльність людини та ринкові відносини. Еконо
міка вивчає закони їх функціонування. Економічна географія вивчає їх про
сторову організацію, тобто закономірності розміщення в світі або на окремій 
території, виявляючи регіональні особливості та їх причини. Як і інші су
спільні науки, економічна географія в основу вивчення ставить людину, а та
кож господарство як спосіб задоволення її матеріальних та духовних потреб.

У сучасному світі зростає роль політичних процесів. Політичні чинники 
впливають на розвиток економіки, життя та діяльність людей, міжнародні 
відносини, стан навколишнього середовища. Це зближує суспільну геогра
фію з геополітикою.

ЗАВДАННЯ. Поміркуйте, які існують спільні об’єкти вивчення суспільної географії та за-
значених суспільних наук. 2. Як пов’язана суспільна географія з фізичною? 

У зв’язку зі збільшенням обсягів видобутку сировини, недосконалими тех
нологіями виробництва, безгосподарністю та споживацьким ставленням до при
роди надзвичайно важливим став екологічний аспект економічної географії.

Найважливішою метою дослідження економічної географії є пошук ра
ціонального розселення і розміщення господарства та оптимізація відносин 
між розвитком суспільства та природи.

Методи економіко-географічних досліджень. У своїх дослідженнях 
суспільна географія використо вує такі основні методи: картографічний, 
статистичний, порівняльногеографічний, історичний, геоінформаційний 
(мал. 2). 

Картографічний метод передбачає 
скла дання та аналіз тематичних карт 
світу, окремих регіонів і країн. Цей ме
тод використовують на всіх етапах дослі
дження – від збирання вихідних даних до 
розроблення теорій. Складаючи у школі 
контурну карту, ви також користуєтеся 
картографічним методом дослідження.

Ста тистичний (математичний) 
метод полягає в аналізі цифрових да
них та побудові на їх основі найріз
номанітніших графіків, діаграм, карт 
для всебічного аналізу сучасного стану Мал. 2. Провідні методи  

економіко-географічних досліджень

МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
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й визначення тенденцій розви тку соціальноекономічних процесів і явищ. 
У цьому аспекті важливе значення має достовірна статистика як інструмент 
дослідження економічного і соціального стану певної території. Протягом 
року вам доведеться також застосовувати цей метод вивчаючи ресурсоза
безпеченість, порівнюючи рівень розвитку різних виробництв серед країн 
світу, аналізуючи динаміку виробництва певної продукції тощо.

Для складання прогнозів щодо ефективного розміщення нових галузей 
та підприємств на пев ній території застосовують порівняльно-географіч-
ний метод, який передбачає зіставлення різних регіонів, країн, міст та ін. 
Цього року, користуючись цим методом, ви матимете змогу оцінити роль 
України у світовому господарстві.

Усі сучасні економікогеографічні процеси є результатом тривалого 
історичного розвитку. Тому, вивчаючи формування територій держав, їх 
заселення та господарське освоєння, використовують історичний метод. 
Знання історичних змін необхідне для розуміння сучасного розміщення 
господарства, а також прогнозування його розвитку у майбутньому. У цьо
му вам допоможе знання історії.

Дедалі більшого значення набуває геоінформаційний метод. Він полягає 
у створенні геоінформаційних систем (ГІС), які є сучасним засобом збиран
ня, збереження та аналізу різноманітної інформації про територію. Цей 
сучасний комп’ютерний метод дає змогу поєднати модельне зображення 
території з інформаційними таблицями, космічними та аерозображеннями 
земної поверхні.

Вибір того чи іншого методу залежить від мети та об’єкта досліджен
ня. Найдоцільнішим є поєднання кількох методів одночасно з урахуванням 
конкретних можливостей кожного з них.

Про що ви дізнаєтеся у курсі «Україна і світове господарство»? Цього
річний шкільний курс географії ознайомить вас з основними законами, за 
якими існує національне господарство нашої держави, та яке місце воно 
посідає в єдиному світовому господарстві. Курс складається з п’яти роз
ділів: «Національна економіка та світове господарство», «Первинний сек
тор господарства», «Вторинний сектор господарства», «Третинний сектор 
господарства» та «Глобальні проблеми людства».

З першого розділу «Національна економіка та світове господарство» 
ви дізнаєтеся про закони функціонування господарства окремої країни та 
світове господарство. Також ви зможете уявити, за якими показниками 
визначають рівень економічного та соціального розвитку країни, на які 
типи поділяють країни за цими ознаками. Вам стане відомо, як склалося 
світове господарство й якими були етапи його розвитку та що його очікує 
в майбутньому. Вас зацікавить, які існують типи економічних систем, чи 
є ідеальна економічна модель суспільства та яка економічна система діє в 
Україні. Ви оціните роль науки та освіти у світі, який живе у період інфор
маційнотехнологічної революції.

В основу другого, третього та четвертого розділів покладено прин
цип порівняння різних видів господарської діяльності в нашій державі 
зі світовими аналогами. Ви ознайомитеся з найважливішими видами ви
робництва: сільським та лісовим господарством, видобувною та переробною 
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промисловістю, а також дізнаєтеся про структуру та провідне значення для 
суспільства сучасної сфери послуг.

Останній розділ, «Глобальні проблеми людства» розкриє, перед якими 
викликами опинилися жителі нашої планети у ХХІ столітті, що поставали 
землян на межу виживання. Дізнаєтеся, що лише спільними зусиллями 
люди здатні подолати ці проблеми, щоб надалі жити у гармонії з навко
лиш нім світом.

 Таким чином, курс «Україна і світове господарство» вам дасть уявлен
ня про сучасне світове господарство та покаже місце нашої країни у ньому.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

 � Об’єктом вивчення економічної географії є загальні закономірності розвитку та роз-
міщення  господарства на земній кулі, а також в окремих регіонах та країнах.

 � Географічне (навколишнє) середовище – це час тина природи, з якою взаємодіє люд-
ське суспільство. Із зростанням кількості населення та розвитком господарства пло-
ща географічного середовища неухильно розши рюється. Людина залучає у виробни-
цтво дедалі більше природних ресурсів. Водночас зростає негативний вплив на при-
роду. Внаслідок цього виникли та загострилися глобальні екологічні проблеми.

 � В економічній географії використовують такі основні методи дослідження: картогра-
фічний, статистичний, порівняльно-географічний, історичний, геоінформаційний. 

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Що є об’єктом вивчення економічної географії? 2. Поясність різницю між поняттями 
«природа» та «географічне (навколишнє) середовище». 3. Назвіть глобальні екологічні 
проблеми. Поясніть, з яких причин вони виникли. 4. Поясніть, з якими іншими суспільни-
ми та природничими науками пов’язана економічна географія. 5. Які традиційні та новіт-
ні методи досліджень використовує суспільна географія? 6*. Поміркуйте, яке значення 
мають знання з економічної географії для розвитку суспільства та окремої особистості.
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РОЗДІЛ І
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ВИВЧАЮЧИ РОЗДІЛ, ВИ
дізнаєтесь про:

 ● такі поняття, як «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці», 
«національна економіка», «валовий внутрішній продукт», «індекс людського 
розвитку», «світове господарство», «світовий ринок», «глобалізація»;

 ● секторальну модель економіки;
 ● форми суспільної та просторової організації господарства;
 ● типізацію країн, склад країн «Великої сімки» (G-7), «Великої двадцятки» (G-20);
 ● багаторівневість світового господарства;
 ● різні типи економічних систем;

навчитеся:
 ● характеризувати чинники розміщення виробництва і надання послуг; 
 ● наводити приклади країн світу з різним рівнем економічного розвитку; 
 ● характеризувати основні форми суспільної організації виробництва;
 ● пояснювати сутність сучасних тенденцій розвитку світового господарства: 

інтернаціоналізації виробництва, інформатизації, глобалізації, регіональної 
економічної інтеграції;

 ● пояснювати вплив глобалізації на темпи розвитку світового господарства 
та національних економік країн різних типів; 

 ● оцінювати вплив глобалізації на економічну діяльність населення.

АНОНСУВАННЯ РОЗДІЛУ
Господарство є основним джерелом створення, розподілу, обміну і споживання 

приватних і суспільних благ та послуг, що необхідні для існування і розвитку людського 
суспільства. Створюючи певні блага, люди вступають у зв’язки і взаємодію – виробничі 
відносини. Усе це відбувається в межах певної країни й становить національне госпо-
дарство, яке є складною системою, що діє за своїми законами. Складники цієї системи 
мають працювати злагоджено, як гвинтики у складному механізмі.

Ми живемо в епоху глобалізації економіки, коли господар ська діяльність людини 
долає кордони. Нині сформувалося єдине сві тове господарство, в якому кожна країна 
посідає своє місце, виробля ючи певну продукцію, надаючи певні послуги залежно від 
її природ них можливостей та історичних традицій. Серед національних госпо дарств 
країн світу розвивається й економіка Украї ни, яка є невід’ємною частиною світового 
господарства.
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 ТЕМА 1 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 2. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОКАЗНИКИ  
ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Пригадайте:  1. Що таке природні умови і природні ресурси? 2. Що таке трудові ресурси 
та економічно активне населення? 3. Що зображено на політичній карті 
світу? Скільки в світі існує незалежних країн?

Що таке господарство? Для задоволення своїх щоденних потреб люди
на виробляє різноманітні матеріальні та нематеріальні блага. Створюючи 
певні блага, люди вступають у зв’язки і взаємодію з навколишнім середо
вищем та між собою. 

Господарство – сукупність усіх видів людської діяльності, які дають змогу задовольняти 
матеріальні та нематеріальні потреби суспільства, а також забезпечують його розвиток.

Господарська діяльність людини здійснюється як окремими людьми або 
колективами, так і всім населенням країни або світу. Через те розрізняють 
кілька рівнів господарства (мал. 3).

Найнижчим є домашнє господарство – приватне господарство окремої 
родини.

Особисте селянське господарство – це 
господарська діяльність на землі, яка про
водиться фізичною особою індивідуально 
або родиною з метою задоволення особи
стісних потреб у сільськогосподарській 
продукції, а також реалізації її надлиш
ків. Такі господарства можуть, крім того, 
надавати послуги з використанням свого 
майна, наприклад у сфері сільського зеле
ного туризму.

Міське господарство – сукупність 
служб, інженерних споруд і мереж, заво
дів, фабрик, установ, які розташовані на території міста і призначені задо
вольняти повсякденні комунальні, побутові, матеріальні та соціальнокуль
турні потреби жителів міста. Складовою частиною міського господарства є 
житлово-комунальне господарство.

Національна економіка (національне господарство)  – сукупність взаємопов’я-
заних видів людської діяльності в межах певної країни, яка сформувалася у зв’язку 
з особливостями її географічного положення протягом певного періоду історично-
го розвитку.

Національні господарства країн світу, що об’єднані економічними та 
політичними відносинами, формують світове (глобальне) господарство.

Домашнє 
господарство

Особисте селянське 
господарство

Міське 
господарство

Господарство 
регіону

НАЦІОНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Мал. 3. Господарство та його рівні



12

Ро
зд

іл
 І.

 Н
А

Ц
ІО

Н
А

Л
ЬН

А
 Е

КО
Н

О
М

ІК
А

 Т
А

 С
ВІ

ТО
ВЕ

 Г
О

СП
О

Д
А

РС
ТВ

О

Що таке виробництво? Національне господарство охоплює кілька послі
довних стадій: виробництво товарів та послуг, обмін ними, а також розпо
діл і споживання створених благ (мал. 4).

Виробництво Обмін

РОЗПОДІЛ І 
СПОЖИВАННЯ � виробництво засобів виробництва;

 � виробництво предметів 
споживання.

Спеціалізація
 

Територіальний поділ праці

Мал. 4. Стадії господарства

Виробництво – процес створення матеріальних і духовних благ, необхідних для іс-
нування і розвитку країни. 

Вирішальним чинником виробництва є праця людини. Також виробни
цтво неможливе без предметів та засобів праці. Предметами виробництва 
є сировини та матеріали, з яких виробляють продукцію. На селі особливим 
предметом виробництва є земля. Засоби праці – це машини та обладнання. 
Сукупність зайнятих працівників, а також предметів та засобів праці нази
вають продуктивними силами.

Важливу роль у господарстві відіграє матеріальне виробництво, тобто 
створення певної продукції. Розрізняють виробництво засобів праці та ви-
робництво предметів споживання.

ЗАВДАННЯ. Наведіть приклади засобів виробництва та предметів споживання. З’ясуй-
те, на яких заводах і фабриках їх виробляють.

Послуги та їх характерні ознаки. З піднесенням рівня життя суспільства 
усе більшого значення набувають послуги та зростає попит споживачів на них.

Послуга – це дія індивіда на користь іншого, результат якої споживається в процесі 
її надання.

Послуги задовольняють духовні й соціальні потреби людей і є об’єк
том їх цивільних прав. Серед чинників, що стимулюють розвиток послуг, 
вирішальним є прискорений розвиток науковотехнологічного прогресу та 
пов’язане з прискореним розвитком виробництва зростання рівня доходів 
населення. У сучасному суспільстві задоволення широкого спектра суспіль
них та індивідуальних потреб сприяє ефективному розвитку господарства.

Послуги мають певні особливості порівняно з матеріальними благами. 
Поперше, їх не можна відділити від джерела незалежно від того, надається 
послуга людиною або машиною, тобто існує невіддільність послуг. Подру
ге, послуги не можна зберігати для подальшого продажу або використання. 
В цьому полягає їх недовговічність. Потретє, послугам притаманна не-
постійність якості залежно від того, хто, коли, де й як їх надає.

ЗАВДАННЯ. Пригадайте, які вам відомі види послуг, що їх одержує ваша родина.  
Проілюструйте на їх прикладі характерні ознаки послуг.

Обмін та споживання. Оскільки території, розміщені у різних природ
них умовах, мають неоднакову забезпеченість природними та трудовими 
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ресурсами, вони не можуть бути економічно самодостатніми, тобто вироб
ляти усю необхідну для задоволення потреб суспільства продукцію та по
слуги. Тому території спеціалізуються на виробництві лише певних видів 
продукції та наданні тих чи інших послуг. 

Спеціалізація (від лат. specialis – особливий) – це переважний розвиток тих вироб-
ництв, для яких на даній території умови є найкращими, а більша частина продукції 
призначена для обміну.

Унаслідок спеціалізації між територіями виникає територіальний по-
діл праці. З давніхдавен існував поділ праці між членами родини: дітьми 
та дорослими, жінками та чоловіками, керівниками та підлеглими. Він 
ґрунтувався на тому, яка робота більше відповідає людям певного віку, 
статі або соціального статусу. Між територіями такий поділ праці існує 
залежно від різних передумов для розвитку їх господарства. Основним його 
рушієм є пошук економічної вигоди. Тобто витрати на виробництво та реа
лізацію продукції або послуги (їх собівартість) мають бути найменшими, 
а відповідно прибуток – найбільшим. 

Отже, територіальний поділ праці (ТПП) – процес спеціалізації країн на виробни-
цтві певних видів продукції або наданні певних послуг.

У зв’язку з територіальним поділом праці виникає обмін між територі
ями, тобто складається ринок товарів та послуг як сфера їх купівлі та про
дажу. Кінцева мета господарської діяльності – це розподіл та споживання 
створених благ. Якщо створені продукція та послуги не були запитані на 
ринку, то господарство не отримало економічного прибутку.

ЗАВДАННЯ. Назвіть види продукції, що їх виробляють у вашій місцевості та які надхо-
дять на внутрішній ринок України.

Отже, національне господарство являє собою цілісну систему з еконо
мічного і організаційного поглядів й складається із сукупності взаємопов’я
заних видів діяльності, що зумовлені географічним розміщенням країни. 

Показники економічного розвитку національної економіки. Найважли
вішими показниками, що характеризують економічний розвиток господар
ства країни, є валовий внутрішній продукт (ВВП) та валовий національний 
продукт (ВНП). Їх визначають як у загальному, так і у розрахунку на душу 
населення (тобто в середньому на одну особу).

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це сукупна ринкова вартість річного обсягу 
кінцевої продукції та послуг, що їх вироблено на території країни.

До розрахунку ВВП включають лише кінцевий продукт, тобто товар 
чи послугу, що їх купують для безпосереднього використання. Благо, яке  
купується з метою його подальшої переробки або перепродажу, називається 
проміжним. Наприклад, кулькова ручка – це кінцевий продукт, а пласт
маса, фарба, чорнило, виробництво та реалізація ручки – це проміжні про
дукти. Крім того, до ВВП не включається вартість товарів, які вироблені 
для власного споживання домашніми господарствами (наприклад, печиво, 
що випечене господинею для своєї родини) та на присадибних ділянках (зо
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крема, городина та молочні продукти, які не потрапляють на ринок). Крім 
того, до ВВП не входить вартість продукції, що її виробляють у тіньовій 
економіці, яка не враховується офіційною статистикою та не оподаткову
ється. Хоча така продукція й виробляється для продажу, але держава не 
володіє інформацією про неї.

У зв’язку з неоднаковою купівельною спроможністю національних ва
лют для порівняння рівня ВВП у різних країнах його значення перерахову
ють згідно з поточним курсом валют на міжнародних валютних ринках або 
на основі обмінного курсу національної валюти щодо стандарту у світовій 
валюті (зазвичай долару США). Показники ВВП, визначені у 2015 р. для 
190 країн світу, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Рейтинг деяких країн світу за показником ВВП, 

за даними Міжнародного валютного фонду (МВФ) на 2015 р.

 Місце Країна
ВВП

Регіон світумлрд 
дол. США  % дол. США

на одну особу
1 Китай 19 392 17,08 14 107 Східна Азія

2 США 17 947 15,81 55 805 Англо-Америка

3 Індія 7 965 7,02 6 162 Південна Азія

4 Японія 4 830 4,26 38 054 Східна Азія

5 Німеччина 3 841 3,38 46 893 Європа

6 Росія 3 718 3,28 25 411 Євразія

7 Бразилія 3 192 2,81 15 615 Латинська Америка

8 Індонезія 2 842 2,51 11 126 Південно-Східна Азія

9 Велика Британія 2 679 2,36 41 159 Європа

10 Франція 2 647 2,33 41 181 >>

11 Мексика 2 227 1,96 17 534 Латинська Америка

12 Італія 2 171 1,91 35 708 Європа

13 Республіка Корея 1 849 1,63 36 511 Східна Азія

14 Саудівська Аравія 1 683 1,48 53 624 Південно-Західна Азія

15 Канада 1 632 1,44 45 553 Англо-Америка

17 Туреччина 1 589 1,40 20 438 Південно-Західна Азія

24 Польща 1 005 0,89 26 455 Європа

45 Румунія 414 0,36 20 787 >>

49 Україна 339 0,30 7 519 >>

50 Чехія 332 0,29 31 549 >>

59 Угорщина 258 0,23 26 222 >>

69 Білорусь 168 0,15 17 654 >>

76 Болгарія 137 0,12 19 097 >>

116 Грузія 35,6 0,03 9 630 Південно-Західна Азія

181 Самоа 1,00 0,0009 5 174 Океанія

182 Домініка 0,76 0,0007 10 788 Латинська Америка

183 Вануату 0,69 0,0006 2 550 Океанія
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Продовження табл. 1

 Місце Країна
ВВП

Регіон світумлрд 
дол. США  % дол. США 

на одну особу
184 Сан-Томе і Принсипі 0,66 0,0006 3 244 Африка

185 Тонга 0,53 0,0005 5 045 Океанія

186 Мікронезія 0,31 0,0003 2 955 >>

187 Палау 0,27 0,0002 15 182 >>

188 Кірибаті 0,20 0,0002 1 787 >>

189 Маршалові Острови 0,18 0,0002 3 211 >>

190 Тувалу 0,04 0,00004 3 393 >>

У зв’язку з коливанням курсу національної валюти розрізняють номі
наль ний та реальний ВВП. Номінальний ВВП – це загальна вартість вироб
ництва, яка вимірюється в поточних цінах, що існують на момент вироб
ництва. Реальний ВВП – загальна вартість виробництва, яка вимірюється 
в постійних (базових) цінах, тобто на значення цього показника впливає 
лише зміна обсягів виробництва, а зміна рівня цін – ні.

Найбільш точною характеристикою рівня економічного розвитку краї
ни, а також зростання економіки є валовий внутрішній продукт (ВВП) на 
душу населення. Він у різних країнах для порівняння виражається в єди
ній валюті – доларі США. Перерахунки здійснюють не за ринковим обмін
ним курсом валют, а за паритетом (від лат. paritatis – рівність) купівель
ної спроможності. Показники ВВП на душу населення, визначені для 185 
країн світу, а також для деяких окремих територій, наведено в таблиці 2.

Таблиця 2
Рейтинг деяких країн світу за показником ВВП на душу населення,  

за даними Міжнародного валютного фонду (МВФ) на 2015 р.

Місце Країна ВВП в дол. США 
на одну особу Регіон світу

1 Катар 132 099 Південно-Західна Азія
2 Люксембург 98 987 Європа
3 Сінгапур 85 253 Південно-Східна Азія
4 Бруней 79 587 >>
5 Кувейт 70 166 Південно-Західна Азія
6 Норвегія 68 430 Європа
7 ОАЕ 67 617 Південно-Західна Азія
8 Сан-Марино 63 104 Європа
9 Швейцарія 58 551 >>

10 США 55 805 Англо-Америка
115 Україна 7 519 Європа
181 Нігер 1 080 Африка
182 Ліберія 873 >>
183 Бурунді 818 >>
184 Демократична Республіка Конго 770 >>
185 Центрально-Африканська Республіка 630 >>
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ЗАВДАННЯ. Проаналізувавши статистичні дані (табл. 1 та 2), поясніть, чому не існує від-
повідності між загальним показником ВВП країни та показником ВВП, розрахованим 
на душу населення.

Валовий національний продукт (ВНП) – це сукупна ринкова вартість річного обсягу 
кінцевої продукції та послуг, що її одержано усіма національними виробниками, не 
залежно від того, де вони перебувають: у межах країни чи за кордоном (табл. 3).

Таблиця 3
Топ-10 країн світу за показником ВНП на 2014 р.

Місце Країна ВНП, млн дол. США Регіон світу
1 США 17 601 118 Англо-Америка

2 Китай 10 069 179 Східна Азія

3 Японія 5 339 076 >>

4 Німеччина 3 853 486 Європа

5 Франція 2 844 284 >>

6 Велика Британія 2 754 109 >>

7 Бразилія 2 375 298 Латинська Америка

8 Італія 2 102 845 Європа

9 Індія 2 035 886 Південна Азія

10 Росія 1 930 633 Євразія

Водночас ВНП не враховує доходи підприємств, що розташовані в краї
ні, але належать іноземцям, а також доходи іноземців, які працюють у 
країні. Тому

ВНП = ВВП + ДЗ – ДІ,
де ДЗ – доходи, що одержані національними суб’єктами за кордоном;
 ДІ – доходи іноземців у межах країни.

Якщо ВНП перевищує ВВП, значить жителі даної країни отримують за 
кордоном більше, ніж іноземці заробляють в даній країні.

Індекс людського розвитку (ІЛР) – показник якості життя. У 1990 р. була 
започаткована Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), 
яка щорічно видає «Доповідь про розвиток людини». У ній зазначається 
комплексний показник, який дає змогу оцінити й порівняти рівень життя 
людей у різних країнах та регіонах світу – індекс людського розвитку (ІЛР). 
Він був розроблений групою економістів на чолі з пакистанцем Махбубом
ульХаком. Спершу, визначаючи ІЛР, враховували три основні показники: 
1) очікувану тривалість життя при народженні, що оцінює довголіття;  
2) рівень грамотності дорослого населення країни, який передбачає середню 
кількість років, затрачених на навчання, очікувану тривалість навчання та 
рівень професійної освіти; 3) рівень життя, який оцінюється через реаль
ний дохід на душу населення в доларах США. У 2010 р. перелік показників 
був розширений ще трьома. Так, додали 4) індекс соціально-економічної не-
рівності, тобто співвідношення доходів найбагатших та найбідніших верств 
населення (за 10бальною шкалою); 5) індекс гендерної нерівності, тобто не
рівність прав чоловіків та жінок у суспільстві; 6) індекс бідності, що показує 
частку людей, які проживають за межею бідності (мал. 5). 
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Собівартість – сукупність витрат на виробництво та реалізацію одиниці продукції

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Валовий національний продукт (ВНП)

ВГ – вартість товарів, що належать 
громадянам країни; 

ВІ – вартість товарів, що належать 
іноземним громадянам

ВНП = ВВП + ДЗ – ДІ

  
ДЗ – доходи, що одержані національними 

виробниками за кордоном;
ДІ – доходи іноземців у межах країни

Індекс людського розвитку (ІЛР)
Показники

 � Очікувана тривалість життя при народженні
 � Рівень грамотності дорослого населення
 � Рівень життя, як реальний дохід на душу 
населення

 � Індекс соціально-економічної 
нерівності

 � Індекс гендерної нерівності
 � Індекс бідності

Мал. 6. Показники соціально-економічного розвитку господарства

Таким чином, індекс людського розвитку (ІЛР) – це комплексний показник, що роз-
раховується для міждержавного порівняння і визначення рівня життя, грамотності, 
освіченості й довголіття як основних характеристик людського потенціалу досліджу-
ваної території. 

Нині ІЛР визначений для 188 держав і територій світу. Його показ
ники змінюються від 0,3 до майже 1,0. Дуже високим вважається рівень 
людського розвитку, якщо коефіцієнт перевищує 0,9, високий – 0,8 – 0,9, 
середнім – 0,5 – 0,8, низьким – менш ніж 0,5. Дуже високим рівнем ІЛР 
вирізняються 14 країн (табл. 4).

Таблиця 4
Топ-15 країн світу за показником ІЛР на 2015 р.

Місце Країна ІЛР Регіон світу
1 Норвегія 0,944 Європа

2 Австралія 0,935 Австралія і Океанія

3 Швейцарія 0,930 Європа

4 Данія 0,923 >>

5 Нідерланди 0,922 >>

6 Німеччина 0,916 >>

7 Ірландія 0,916 >>

8 США 0,915 Англо-Америка

9 Канада 0,913 >>

10 Нова Зеландія 0,913 Австралія і Океанія

11 Сінгапур 0,912 Південно-Східна Азія

12 Ліхтенштейн 0,908 Європа

13 Швеція 0,907 >>

14 Велика Британія 0,907 >>

15 Ісландія 0,899 >>
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Україна належить до країн із середнім показником ІЛР, посідаючи  
81ше місце в світі з індексом 0,747. Нашій країні притаманна достатньо 
низька очікувана тривалість життя при народженні – 71 рік, низькі реаль
ні доходи населення. Водночас грамотність дорослого населення становить 
100 %, середня тривалість навчання – 12 років. 

Найнижчі показники ІЛР притаманні 29 країнам світу, які розташова
ні переважно в Африці (Нігер, ЦентральноАфриканська Республіка, Ери
трея, Чад, Бурунді, БуркінаФасо, Гвінея, СьєрраЛеоне, Мозамбік, Малі 
та інші), а також в Азії (Афганістан, Ємен) та Латинській Америці (Гаїті).

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

 � Господарство  (економіка) – це сукупність всіх видів людської діяльності, які дають 
змогу задовольняти матеріальні та духовні потреби суспільства, а також забезпечу-
ють його розвиток.

 � Національна економіка (національне господарство) – сукупність взаємопов’язаних 
видів людської діяльності в межах певної країни, яка сформувалася у зв’язку з особли-
востями її географічного положення протягом певного періоду історичного розвитку. 
Вона охоплює кілька послідовних стадій: виробництво товарів та послуг, обмін ними, 
а також розподіл і споживання створених благ.

 � Виробництво – це процес створення матеріальних і духовних благ, необхідних для 
існування і розвитку країни. Розрізняють виробництво засобів виробництва та вироб-
ництво предметів споживання. Послуга являє собою дію індивіда на користь іншого, 
результат якої споживається в процесі її надання.

 � Територіальний поділ праці – процес спеціалізації країн на виробництві певних видів 
продукції або наданні певних послуг. Спеціалізація – це переважний розвиток тих ви-
робництв, для яких на даній території є найкращими умови, а більша частина продук-
ції призначена для обміну.

 � Основними показниками соціально-економічного розвитку національного господар-
ства є валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП) та ін-
декс людського розвитку (ІЛР).

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Що таке господарство (економіка)? Назвіть його рівні. 2. Що називають національною 
економікою? 3. Дайте визначення понять «виробництво», «послуга», «товар». 4. Поясніть 
зміст понять «спеціалізація» та «територіальний поділ праці». 5. Обґрунтуйте, як історич-
но склалася спеціалізація різних країн та регіонів світу. 6. Порівняйте поняття «валовий 
внутрішній продукт» та «валовий національний продукт». 7. Розкажіть, з яких показників 
складається індекс людського розвитку.  8*. Поміркуйте, яке практичне значення має 
порівняльна оцінка ІЛР різних країн та регіонів світу. 9*. Оцініть рівень соціально-еко-
номічного розвитку України. Відповідь обґрунтуйте. 10*. Поясніть, які зміни відбулися 
у комплексі національної економіки України в останні десятиліття. Як це вплинуло на 
рівень життя населення?
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§ 3. СЕКТОРАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ

Пригадайте!  1. Що таке засоби виробництва та предмети споживання? 2. Який істо-
ричний час вважають періодом промислових переворотів? Які технічні 
винаходи призвели до них (з уроків історії)? 3. Які інформаційно-техноло-
гічні винаходи впливають на рівень економічного розвитку суспільства 
та побут у наш час? 4. Що таке урбанізація?

Дві сфери економіки. Національне господарство (економіка) є комплек
сною системою й складається з багатьох видів людської діяльності. Одні з 
них спрямовані на виробництво матеріальних благ – виробнича сфера, інші 
на надання послуг – невиробнича сфера, або сфера послуг (мал. 6).

Виробнича сфера. До виробничої сфери належать промисловість, сільське 
та лісове господарство, будівництво. Кожен з видів виробничої сфери має важ
ливе значення для розвитку економіки країни. Одні виробництва видобувають 
сировину, інші її переробляють у готову продукцію. Саме у сфері матеріально
го виробництва в основному формується валовий внутрішній продукт країни.

Промисловість – сукупність підприємств (заводів, фабрик, електростанцій, шахт), 
що виготовляють засоби виробництва та предмети споживання, забезпечують по-
треби господарства у сировині, паливі та електроенергії.

Залежно від характеру продукції промисловість умовно поділяють на 
важку, а також легку й харчову. Важка промисловість виробляє засоби ви
робництва – машини, обладнання, сировину, паливо, електроенергію. Лег-
ка й харчова промисловість виробляють предмети споживання: тканини, 
одяг, взуття, продовольство тощо. Проте такий поділ є достатньо умовним.

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ВИРОБНИЧА СФЕРА НЕВИРОБНИЧА СФЕРА (СФЕРА ПОСЛУГ)

Виробляє матеріальні блага Надає послуги

 � Промисловість:
 9важка (виробляє засоби виробництва);
 9легка й харчова (виробляють товари 
споживання);
 9добувна (дає сировину);
 9переробна (випускає кінцеву продукцію)

 � Сільське господарство:
 9рослинництво (землеробство);
 9 тваринництво

 � Лісове господарство
 � Будівництво

 � Банківсько-фінансові
 � Культурно-освітні
 � Соціально-побутові
 � Лікувально-оздоровчі
 � Транспортні
 � Управлінські
 � Інформаційні
 � Науково-технічні
 � Ділові
 � Туристичні послуги
 � Послуги зв’язку…

ІНФРАСТРУКТУРА

Сукупність будівель, служб та систем, що необхідні для функціонування виробництва та 
забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення

Виробнича Соціальна

Мал. 6. Виробнича та невиробнича сфери економіки
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ЗАВДАННЯ. 1. Поділіть зазначені галузі промисловості на важку та легку й харчову: 
виробництво та постачання електроенергії; хімічне виробництво; виробництво де-
ревини та паперу; металургійне виробництво; виробництво машин та устаткування; 
виробництво тканин, одягу та взуття; виробництво будівельних матеріалів; вироб-
ництво харчових продуктів та напоїв. 2. Доведіть на конкретних прикладах, що поділ 
на важку та легку промисловість є умовним.

Види промисловості, які займаються видобутком сировини з надр, вод, 
лісів, називають добувною промисловістю. Це, наприклад, нафтогазова, ву
гільна, залізорудна промисловість. Ті виробництва, що випускають кінцеву 
про дук цію з сировини, відносять до переробної промисловості. Це, зокрема 
мета лургія, хімічна, текстильна, харчова промисловість.

Сільське господарство – сукупність підприємств, діяльність яких організована на 
землі й спрямована на виробництво для населення продовольства, а для ряду про-
мислових виробництв – сільськогосподарської сировини.

Сільське господарство складається з рослинництва (землеробства) та 
тваринництва.

Лісове господарство – сукупність підприємств, які займаються вивченням, обліком, 
відновленням, охороною лісових ресурсів та контролем за їх використанням.

Лісове господарство також покликане підвищувати продуктивність лі
сів, боротися зі шкідниками лісу, іноді й організовувати лісовий туризм.

Будівництво – сукупність організацій, які займаються зведенням, ремонтом та ре-
конструкцією будівель виробничого та невиробничого призначення.

Будівництво передбачає проектноконструкторські, геологорозвідуваль
ні, будівельномонтажні та експлуатаційні роботи.

Сфера послуг та інфраструктура. Більшість установ невиробничої сфе
ри не виробляють матеріальні блага, але рівень їх розвитку визначає ком
фортність життя людини. Разом з тим існує низка закладів сфери послуг, 
які виробляють продукцію, наприклад громадське харчування (ресторани, 
їдальні, кав’ярні), ательє з пошиття одягу.

Сфера послуг – види господарської діяльності, які мають на меті обслуговувати лю-
дей, а також задовольняти їхні духовні й фізичні потреби.

Від неї залежать матеріальне становище, рівень освіти, здоров’я, відпо
чинок та побут людей. Від рівня розвитку сфери послуг залежить кількість 
вільного часу людини та можливість його використання для саморозвитку 
особистості. Останнім часом частка працюючих у сфері послуг неухильно 
зростає в усіх країнах світу. Цей процес називають «революцією послуг». 
До традиційних видів послуг належать банківськофінансові, культурно 
освітні, соціальнопобутові, лікувальнооздоровчі, транспортні, управлін
ські. У зв’язку з бурхливим розвитком науки та інформаційнотехнологіч
ною революцією у наш час виникли нові види послуг: інформаційні, нау
ковотехнічні, ділові, туристичні, нові засоби зв’язку (електронна пошта, 
супутниковий зв’язок).

Для нормальної роботи господарства необхідна інфраструктура.
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Інфраструктура – це сукупність одиниць, діяльність яких спрямована на забезпе-
чення нормального функціонування національної економіки.

До виробничої інфраструктури належать, зокрема, дороги, канали, лінії 
електропередачі, нафто та газопроводи, порти, комори, системи зв’язку 
тощо. До соціальної – заклади культури, освіти, охорони здоров’я, житло
вокомунального, курортного господарства та ін.

Як виникла і розвивалася секторальна модель економіки? Враховуючи 
існування різних видів господарської діяльності виробничої та невиробни
чої сфер, у 1930–1940х рр. ХХ ст. британські економісти Алан Фішер та 
Колін Кларк, а також французький економіст і соціолог Жан Фурастьє 
створили теорію про трисекторну модель економіки.

Згідно з цією теорією економіка складається з трьох секторів (мал. 7). 
Первинний сектор займається видобутком сировини для інших галузей. 
Тому до нього належать сільське господарство, рибальство, лісове господар
ство, мисливство та добувна промисловість. До первинного сектора також 
часто відносять діяльність, пов’язану зі збиранням, пакуванням, очищен
ням і переробкою сировини на місці.

СЕКТОРАЛЬНА МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Первинний 
сектор

Вторинний 
сектор

Займається 
видобутком 

сировини

Здійснює 
промислову 

переробку 
сировини у кінцеву 

продукцію

 � Сільське 
господарство

 � Рибальство

 � Лісове 
господарство

 � Мисливство

 � Добувна 
промисловість

 � Переробна 
промисловість

 � Будівництво

Третинний сектор
Надає прямі нескладні послуги

Роздрібна та гуртова торгівля, транспортні, 
житлово-комунальні послуги, догляд за дітьми, 

індустрія розваг тощо

Четвертинний сектор
Надає послуги для бізнесу

Банківсько-фінансові, юридичні, 
телекомунікаційні, інформаційні, страхові тощо

П’ятинний сектор
Надає послуги населенню, що потребують 

високого рівня кваліфікації персоналу
Освіта, медицина, наукові дослідження 

та розробки для удосконалення  виробництва 
(послуги високоінтелектуальної праці)

Мал. 7. Секторальна модель національної економіки

Вторинний сектор економіки займається промисловою переробкою си
ровини у кінцеву продукцію, що готова до споживання. Тому до нього від
носять переробну промисловість та будівництво. Вторинний сектор вико
ристовує сировину первинного сектора й виробляє на її основі продукцію, 
призначену для споживання, продажу або використання в інших галузях. 
Підприємства вторинного сектора зазвичай споживають багато енергії й 
потребують складних машин та технологій.
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Третинний сектор економіки надає послуги як населенню, так і спри
яє роз витку виробництва, підвищуючи його продуктивність. У зв’язку зі 
стрім ким зростанням та диференціацією сфери послуг у наш час деякі те
оретики поділяють третинний сектор на два, а то й три. Власне до третин
ного сек тора від носять установи, що постачають прямі нескладні послуги 
як для споживачів, так і для підприємств. Це роздрібна та гуртова торгів
ля, транспортні, житловокомунальні послуги, догляд за дітьми, індустрія 
розваг. Четвертинний сектор пов’язаний з послугами для бізнесу: бан
ківськофінансові, юри дичні, інформаційні, страхові. П’ятинний сектор 
сприяє формуванню «економіки знань». До нього належать послуги на
селенню, що потре бують особ ливо високого рівня кваліфікації персоналу: 
освіта, медицина, наукові до слідження та розробки, що необхідні для удо
сконалення ви роб ництва. У роз винутих країнах третинний, четвертинний 
та п’ятинний сектори економіки найбільші за кількістю працівників і зро
стають найшвид шими темпами.

Колін Кларк помітив, що зі зростанням рівня економічного розвитку 
зменшується попит людей на продукцію сільського господарства. Попит на 
промислові товари спочатку зростає, а потім, досягнувши певного рівня на
сиченості ринку, скорочується. Попит же на послуги постійно зростає. Тому 
на історично ранніх етапах розвитку господарства у зв’язку зі споживчим 
попитом людей переважний розвиток мав первинний сектор економіки.  
В період промислових переворотів ХVIII – ХІХ ст. став стрімко зростати 
вторинний сектор. У наш час в умовах розвинутої економіки, коли первин
ні потреби людини у їжі, житлі, промислових товарах вже цілком задово
лені, зростає роль третинного та четвертинного секторів.

Отже, баланс між секторами економіки за часткою у ВВП, а також за 
рівнем зайнятості населення залежить від рівня економічного розвитку 
країни або регіону. Оскільки рівень розвитку не однаковий, баланс між 
п’ятьма секторами економіки суттєво різниться як між різними регіонами 
світу, так і між країнами і навіть між територіями однієї країни.

Економічний розвиток та його етапи. Економіка кожної країни історич
но проходить три етапи розвитку, протягом яких змінюється роль її різних 
секторів, – аграрний, індустріальний та постіндустріальний.

Економічний розвиток – це зміни в економіці країни, що супроводжуються значни-
ми структурними і організаційними зрушеннями у господарській сфері.

Для аграрного (сільськогосподарсько-
го) суспільства характерне перева жан  ня 
первинного сектора економіки (де працює 
понад 70 % населення), особливо низь
копродуктивного сільського господарства, 
у якому пере важає важка фізична праця 
(мал. 8). Саме воно дає левову частку ВВП. 
При цьому у вторинному секторі зайнято 
близько 20 % працюючих, а у третинно
му – лише близько 10 %. Цей етап являє 

Мал. 8. Обробка землі  
в африканському селі
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собою сус пільство не  розвинутої науки та незначного використання техні
ки та меха нізмів. Такий тип еко номіки був ха  рак терним для більшості 
країн Європи до про мислових пере во  ротів. Цей період називають ще доін
дустральною епо хою. Аграрний тип еко  номіки притаманний і донині най
більш слаборозвинутим краї нам Африки, Океанії, Азії.

Індустріальне суспільство характеризується створенням потужної тех
нічно розвиненої промисловості (індустрії) як основи і провідного сектора 
економіки. При цьому зростає частка населення, що зайнята на заводах і 
фабриках (до 40 %), тому промислове 
виробництво домінує над аграрним. Ін
дустріалізація супроводжується висо
кими темпами урбанізації. Швидке 
зростання промисловості, що спричине
не механізацією та автоматизацією ви
робництва, використанням досягнень 
науковотехнологічного прогресу, зумов
лює значні якісні зміни і в інших сфе
рах суспільного життя: соціально
побуто вій, полі тич ній, культурній, 
духовній. В результаті зростає попит на 
техніку. Паралельно відбувається ско ро чення працюючих на виробництві, 
тому зростає роль невиробничої сфери, у якій зайнято до 20 % населення. 
Більшість розви нутих країн світу прой шли цю стадію розвитку у  
ХІХ – ХХ ст. Нині індустріальний тип сус пільства притаманний ряду кра
їн, що швидкими тем пами розвивають свою промисловість, залучаючи на
уковотехнічні досягнення та передові технології розвинутих країн. Це, зо
крема, Китай, Індія, Бразилія (мал. 9). 

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Аграрне 
суспільство

Індустріальне 
суспільство

Постіндустріальне 
(інформаційне) суспільство

З а й н я т і с т ь  у  с е к т о р а х  е к о н о м і к и

Первинний – 70 %;
вторинний – 20 %;
третинний – 10 %

Первинний – 40 %;
вторинний – 40 %;
третинний – 20 %

Первинний – 10 %;
вторинний – 20 %;
третинний – 70 %

Найбідніші країни 
Африки, Океанії, Азії

Країни, що швидко 
розвивають промисловість: 

Китай, Індія, Бразилія

Розвинуті країни Європи, 
США, Японія

Мал. 10. Етапи розвитку економіки

У наш час в економіці високорозвинутих країн Європи, США, Японії 
переважають третинний та четвертинний сектори (мал. 10). Цей етап роз
витку називають постіндустріальним (інформаційним) суспільством. При 
ньому у первинному секторі зайнятість скорочується до 10 %, у вторинному –  
до 20 %. Натомість у третинному та четвертинному секторах працює до 70 % 

Мал. 9. Металургійний завод у Китаї
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працездатного населення. Це стає пере
думовою для  формування «економіки 
знань». У первинному та вторинному сек
торах виробництво повністю механізоване 
та автоматизоване, тому в них попит на 
робочу силу спадає. Значна частина пра
цюючих переходить у сферу послуг. Така 
модель еко но міки була вперше обґрунто
вана американським соціологом Деніелом 
Беллом у другій половині ХХ ст. Учений 
визначив постіндустріаль не су спіль ст во 

як таке, «в економіці якого пріоритет перейшов від переважного ви роб ницт
ва товарів до надання послуг, прове дення досліджень, організації сис теми 
освіти і підвищення якості життя, в якому клас технічних спеціа лістів став 
основною професійною гру пою і, що найважливіше, в якому впро вадження 
нововведень все більшою мірою залежить від досягнення теоре тичних знань. 
Постіндустріальне суспільство передбачає виникнення інтелек туального кла
су, представники якого на політичному рівні виступа ють як консультанти, 
експерти або техно крати». Центральною ознакою постіндустріального суспіль
ства є панування науки. Основними елементами цієї структури є університети, 
наукові інститути, науководослідні організації (мал. 11).

ЗАВДАННЯ. Пригадайте, у яких сферах економіки зайняті трудові ресурси України. 
Зробіть висновок про те, на якому етапі розвитку перебуває сучасне господарство 
нашої держави.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

 � Національне господарство складається з виробничої (продукує матеріальні блага) 
та невиробничої сфери, або сфери послуг. До виробничої сфери належать промис-
ловість, сільське та лісове господарство, будівництво. До сфери послуг належать 
банківсько-фінансові, культурно-освітні, соціально-побутові, лікувально-оздоровчі, 
транспортні, управлінські, інформаційні, науково-технічні, ділові, туристичні послуги, 
послуги зв’язку та інші.

 � Для нормальної роботи господарства необхідна інфраструктура – сукупність буді-
вель, служб та систем, що необхідні для функціонування матеріального виробництва 
та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення.

 � Згідно із сучасною теорією, національна економіка складається з п’яти секторів. Пер-
винний – займається видобутком сировини й включає сільське господарство, ри-
бальство, лісове господарство, мисливство та добувну промисловість. Вторинний –  
здійснює промислову переробку сировини у кінцеву продукцію. Це переробна про-
мисловість та будівництво. Третинний, четвертинний та п’ятинний сектори економіки 
надають послуги різних рівнів складності та кваліфікації працівників.

 � Економічний розвиток – перехід від одного етапу економіки до іншого, за якого в на-
ступному періоді не лише зростає виробництво тих самих товарів і послуг, а й має 
місце виробництво нових з використанням більш прогресивних технологій порівня-
но з попереднім періодом. Національна економіка історично проходить три етапи 
розвитку, протягом яких змінюється роль різних секторів, – аграрний, інду стріальний 
та постіндустріальний.

Мал. 11. Сучасна наукова лабораторія
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ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Чим різняться виробнича й невиробнича сфери економіки? Назвіть види господар-
ської діяльності, що належать до кожної з них. 2. Що таке інфраструктура? Яке її значення 
у господарстві? 3. Розкажіть про секторальну модель економіки. 4. Які етапи розвитку 
історично проходять національні економіки? Поясніть, з чим пов’язана неоднакова роль 
секторів економіки на різних етапах її розвитку. 5*. Поміркуйте, як змінилася сектораль-
на структура економіки України протягом останніх 20 років. 6*. Підготуйте повідомлен-
ня про розвиток видів зв’язку протягом ХІХ – ХХІ ст. 7*. На контурну політичну карту світу 
нанесіть приклади країн, що перебувають на різних етапах розвитку економіки: аграрному, 
індустріальному, постіндустріальному.

§ 4. ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ ТА ПРОСТОРОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

Пригадайте! 1. Що таке продуктивність праці? 2. Що таке собівартість продукції? 
3.  За рахунок чого можна збільшити продуктивність праці та зменши-
ти собівартість продукції? 4. Що таке спеціалізація території? 5. Що 
таке інфраструктура та які існують її види?

Що сприяє зростанню ефективності виробництва? Вам уже відомо, що 
до важливих показників ефективності розвитку виробництва належать про-
дуктивність праці та собівартість продукції. За умов ефективного госпо
дарювання продуктивність праці має тенденцію до зростання, а собівартість 
продукції – до зменшення. Цьому сприяє багато чинників. Передусім, це 
форми просторової організації виробництва та врахування чинників його 
розміщення. Оптимальний їх добір залежить від характеру продукції, що 
виробляє підприємство, та технології її виробництва.

Форми суспільної організації виробництва. Зростанню ефективності ви
робництва сприяють форми його суспільної організації (мал. 12). 

КОНЦЕНТРАЦІЯ
Зосередження виробництва на 

великих підприємствах

КОМБІНУВАННЯ
Поєднання на одному підприємстві 

кількох виробництв

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
Зосередження підприємства  

на випуску певних видів  
товарів та послуг 

КООПЕРУВАННЯ
Встановлення виробничих зв’язків  
між підприємствами, спрямованих 
на виробництво кінцевої продукції

АГЛОМЕРУВАННЯ
Поєднання на одній території різних виробництв на основі спільної інфраструктури

ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

Мал. 12. Форми суспільної організації виробництва
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Форма суспільної організації виробництва – це певний спосіб проектування ро-
боти підприємства, який дає змогу підвищити ефективність його роботи.

Спершу було виділено такі форми організації виробництва, як концен-
трація, комбінування, спеціалізація та кооперування. У наш час до цього 
переліку додалися кілька нових, зокрема агломерування виробництв.

Концентрація. Яке підприємство здатне ефективніше працювати, ви
тримувати конкуренцію за ринки збуту продукції, глибше запроваджувати 
новітні досягнення науки і техніки у виробництво: велике чи мале? Звісно, 
більше шансів на це у великих підприємств. Їх створено на основі концен
трації виробництва.

Концентрація (зосередження) – оптимальне зосередженням виробництва на вели-
ких підприємствах.

Концентрація проявляється у збільшенні розмірів підприємств, тобто 
зосередженні виробничих процесів, робочої сили, засобів виробництва й 
випуску продукції на підприємствахгігантах. Укрупненню підприємств 
сприяють як зростання потреби в окремих видах продукції, так і інформа
ційнотехнологічний прогрес.

Концентрація виробництва має ряд переваг і недоліків. Перевагою цієї 
форми суспільної організації виробництва є те, що підприємствавелетні 
краще оснащено новітніми технологіями, адже мають можливість фінан
сувати та виконувати великомасштабні науководослідні, пошукові, прак
тичні роботи зі створення і поширення нової техніки. На великих підпри
ємствах економніше використовуються матеріали і паливо, заощаджуються 
кошти на транспортні витрати. Зі збільшенням обсягу виробництва скоро
чуються витрати на сировину та паливо, що сприяє зниженню собівартості 
продукції.

Водночас концентрація виробництва збільшує навантаження на навко
лишнє середовище, тобто створює значні екологічні проблеми. Тому веле
тенські підприємства слід розміщувати за межами населених пунктів. Це, 
в свою чергу, вимагає додаткових витрат на перевезення людей до місця 
роботи. Також ускладнюється процес управління великим підприємством. 
Надмірна концентрація виробництва призводить до посилення монополізму 
і через це заважає розвитку конкуренції на ринку. В Україні зі значним 
ступенем концентрації виробництва створено підприємства чорної металур
гії, електроенергетики, хімічної промисловості.

Через негативні наслідки концентрації відбувається і зворотний про
цес – деконцентрація (дисперсія або розосередження) виробництва. Це 
спри чиняє появу широкої мережі малих і середніх підприємств. Серед них 
вижи вають лише економічно ефективніші, тобто ті, що технічно й техно
логічно краще оснащені та більш чутливі до зміни попиту і пропозиції на 
певні види товару на ринку.

Комбінування. Деякі підприємства називають не заводами, фабриками 
або майстернями, а комбінатами через те, що їх створено на основі форми 
просторової організації виробництва, яка називається комбінуванням.
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Комбінування – це поєднання на одному підприємстві кількох виробництв.

Виробництва в складі комбінатів є технологічно та організаційно взаємо
пов’язаними настільки тісно, що кожне з них не може функціонувати само
стійно, хоч і має чітку виробничу спеціалізацію. Також комбінат має єдину 
систему управління.

Основою для поєднання виробництв може бути кілька чинників. Попер
ше, спільність чи комплексна переробка сировини на підприємстві. Це 
мож ливо за наявності кількох напрямів переробки вихідної сировини. На
приклад, під час нафтопереробки добувають багато різних нафтопродук тів. 
М’ясокомбінат виробляє десятки видів кінцевої продукції з єдиної сировини.

Подруге, послідовна переробка вихідної сировини. При цьому кожна 
наступна стадія використовує як сировину продукцію попередньої. Так, на 
комбінаті чорної металургії повного циклу послідовно здійснюються зба
гачення руд, виплавляння чавуну, сталі, виробництво прокату. На льоно
комбінаті, бавовняному або шовковому комбінаті після первинної обробки 
сировини одержують нитки, з яких потім виготовляють тканину, а на ос
танній стадії її оздоблюють: фарбують або набивають малюнок.

Потретє, спільність використання енергетичних, транспортних, склад
ських засобів або інших приміщень (комбінат побутових послуг).

Почетверте, інколи відходи одного виробництва можуть бути використа
ні як сировина для іншого. Наприклад, зі шлаків металургійного ком бінату 
виготовляють цемент, з відходів коксування вугілля – нітратні добри ва, з 
тирси чи стружок меблевої фабрики – деякі хімічні речовини (ка ні фоль, 
скипидар, ефірні олії). Таке комбінування часто поширене також у хімічній 
та харчовій промисловості. 

З позицій економіки комбінування є однією з найпрогресивніших форм 
просторової організації виробництва, оскільки сприяє найповнішому ви
користанню всіх ресурсів підприємства, що зменшує витрати сировини, 
створює безвідходні виробництва, забезпечує безперервність технологічного 
процесу, зменшує об’єм транспортних перевезень. Проте в Україні резерви 
комбінування ще недостатньо використано.

Спеціалізація. Формою суспільної організації виробництва протилеж
ною комбінуванню є спеціалізація.

Спеціалізація – це процес зосередження підприємства на випуску певних видів то-
варів чи послуг, тобто процес виробництва однорідної продукції. 

Залежно від глибини прояву існує кілька видів спеціалізації: техноло
гічна, подетальна та попредметна. Технологічна спеціалізація передбачає 
існування самостійних підприємств з виконання окремих стадій техноло
гічного процесу. Наприклад, існують ливарні, ковальськоштампувальні, 
складальні заводи в машинобудуванні; прядильні фабрики у текстильній 
промисловості; чаєрозважувальні – у харчовій. Подетальна спеціалізація 
спрямована на виготовлення підприємством окремих деталей для подаль
шого їх складання у кінцеву продукцію. Наприклад, є заводи тракторних 
агрегатів, двигунів для автомобілів або літаків, електроустаткування, буді
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вельних конструкцій, гумотехнічних виробів. Попредметна спеціалізація 
передбачає випуск підприємством певного виду кінцевої продукції, готової 
для використання та споживання. Це, наприклад, тракторний завод, взуттє
ва фабрика, кондитерська фабрика. Існує також функціональна спеціаліза-
ція підприємств, спрямована на обслуговування потреб виробництва або лю
дей. Так, зокрема діють ремонтні заводи, машиносервісні організації тощо.

Спеціалізація підприємств є важливою передумовою неухильного підви
щення ефективності їхньої господарської діяльності. Вона зазвичай супро
воджується ширшим застосуванням прогресивних технологій, спеціалізо
ваного обладнання. Це разом з використанням кваліфікованої робочої сили 
підвищує якість продукції.

Однак спеціалізація має й певні недоліки. Один з них – монотонність 
праці, уникнути якої можна завдяки автоматизації виробництва, тобто 
впровадженню промислових роботів. Окрім того, надлишки спеціалізованої 
продукції створюють проблему її реалізації.

Кооперування. Наслідком різних форм спеціалізації є потреба у коопе
руванні роботи кількох підприємств. Якщо спеціалізація розділяє виробни
чий процес на окремі складові, то кооперування зводить його докупи.

Кооперування – встановлення регулярних, спеціально зумовлених виробничих 
зв’язків між підприємствами, спрямованих на виробництво кінцевої продукції.

Основна умова кооперування – наявність широкої мережі подетально,  
технологічно спеціалізованих та територіально відокремлених виробництв. 
Кооперування послідовно повторює форми спеціалізації, тобто воно може 
бути технологічним, подетальним та попредметним. Кооперативні постав
ки, відповідно, будуть представлені послідовними стадіями i технологіями 
обробки деталей та вузлів, самими деталями та вузлами й, нарешті, гото
вими виробами. 

Спеціалізація та кооперація набули значного поширення у транспортно
му машинобудуванні, де потрібно для випуску літака або автомобіля об’єд
нати поставками кілька тисяч спеціалізованих підприємств з виробництва 
двигунів, шин, електронних засобів, скла тощо. Кооперування передбачає 
неодмінне дотримання підприємствамисуміжниками відповідних техні
котехнологічних вимог до замовлень підприємств, що випускають готові 
до споживання вироби.

ЗАВДАННЯ. Поміркуйте, у чому полягає економічна доцільність кооперування? Для 
цього поясніть на прикладі уявного заводу легкових автомобілів, які переваги й не-
доліки мало б на ньому виробництво автомобіля, яке було б повністю організовано 
в межах лише одного підприємства, тобто без залучення кооперативних поставок. 

Агломерування виробництв та індустріальні парки. Для більш ефектив
ної роботи сучасних виробництв потрібна розвинута інфраструктура, яка 
задовольняла б потреби як самих підприємств, так і людей, що на них 
працюють.

Агломерування виробництв – це процес поєднання на одній території різних ви-
робництв на основі спільної виробничої та соціальної інфраструктури.
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Агломерування полягає в зосередженні незалежних одне від одного під
приємств i установ у межах окремих населених пунктів або промислових 
зон, які називають індустріальними парками. На цій території підприєм
ства пов’язані лише спільною інфраструктурою та сферою послуг. Вони 
являють собою спеціальні території з високим інфраструктурним облаш
туванням для розміщення різноманітних виробництв. Економічний ефект 
агломерування зумовлений економією коштів, необхідних для інфраструк
турного забезпечення даного підприємства порівняно з його розміщенням 
поза наявною інфраструктурою. Ефект агломерування особливо помітний 
для розміщення новітніх підприємств: зокрема автомобілебудування та хі
мічної промисловості. Найбільш ефективним є розміщення таких підпри
ємств у великих містах за рахунок їх розвинутої інфраструктури.

Форми просторової організації виробництва. Підприємства різних ви
робництв порізному розташовані на території одне щодо іншого, відносно 
населених пунктів, джерел надходження сировини тощо. В одних випад
ках вони мають одиничне розміщення, в інших – групове. Так формуєть
ся просто рова організація виробництва (мал. 13). Вона тісно пов’язана з 
розселенням, особливостями природних умов, забезпеченістю виробництва 
природними ресурсами, транспортною мережею тощо.

Точкові

 � Промисловий пункт
 � Транспортний пункт
 � Промисловий центр
 � Фінансовий центр тощо

Вузлові

 � Промисловий вузол
 � Транспортний вузол
 � Промислова агломерація тощо

Ареальні

 � Сільськогосподарські зони
 � Курортні зони
 � Лісопромислові райони
 � Гірничодобувні басейни тощо

Регіональні

 � Адміністративний район;
 � Адміністративна область;
 � Економічний район тощо

ФОРМИ 
ПРОСТОРОВОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВИРОБНИЦТВА

Мал. 14. Форми просторової  організації виробництва

Підприємства первинного сектора економіки – сільське господарство, 
рибальство, лісове господарство, мисливство та добувна промисловість, які 
тісно взаємодіють з природним середовищем, мають переважно ареальні 
форми просторової організації виробництва: сільськогосподарські зони і 
райони, лісогосподарські й лісопромислові райони, рибопромислові зони, 
гірничодобувні басейни тощо.

Переважна більшість підпри ємств вторинного сектора еконо міки (оброб
на промисловість та будівництво) розміщені в населе них пунктах і утворю
ють точкові та вузлові форми організації ви робництва. До точкових форм 
на лежать промисловий пункт та промисловий центр. 

Промисловий пункт – невелике поселення з одним малим промисло
вим підприємством. Фактично воно являє собою промислове підприємство 
разом з поселенням, яке виникло навколо нього. Наприклад, більшість ма
леньких шахтарських містечок є промисловими пунктами.
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Промисловий центр – місто або селище міського типу, де зосереджено 
кілька промислових підприємств одного або різних профілів виробництва, 
які не об’єднані між собою виробничими зв’язками, в якому населення 
зайнято переважно в промисловості. Така група підприємств, як правило, 
має єдину систему розселення та об’єднану інфраструктуру.

Промисловий вузол – населений пункт з містамисупутниками, які 
на обмеженій території утворюють виробничотериторіальне поєднання 
підприємств. Підприємства промислового вузла об’єднані між собою еко
номічними і виробничими зв’язками, єдиною виробничою і соціальною 
інфраструктурою. Це забезпечує в межах промислового вузла ефективне 
використання економічних і природних ресурсів. В Україні існує понад 
70 промислових вузлів, зокрема Київський, Запорізький, Харківський, 
ДніпровськоКам’янський та інші.

Поєднання промислових центрів та промислових вузлів формує на по
рівняно невеликій території промислову агломерацію. Наприклад, Київська 
промислова агломерація поєднує господарства Києва, Броварів, Борисполя, 
Ірпеня, Василькова; Харківська – Харкова, Чугуєва, Мерефи. Характер
ними рисами формування промислової агломерації є: високий рівень те
риторіальної концентрації виробництва, насамперед промисловості, інфра
структурних об’єктів, наукових і навчальних закладів, населення; тісний 
виробничофункціональний зв’язок виробництв і поселень, що входять до 
складу агломерації.

Третинний сектор економіки (послуги) часто розміщений у населених 
пунктах і утворює точкові та вузлові форми організації (наприклад, фі
нансовий, курортнооздоровчий, освітній центр). Транспортна мережа пред
ставлена такими формами просторової організації, як транспортні лінії 
(наприклад, залізниці, автомагістралі, судноплавні річки), транспортні 
пункти (зокрема, залізничні станції), транспортні вузли (у місцях пере
тину транспортних шляхів). 

Існують також регіональні форми просторової організації виробництва, 
які охоплюють усі господарчі об’єкти певної території: адміністративного 
району, адміністративної області або економічного району – частини кра
їни, що мають певну спеціалізацію.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

 � Форма суспільної організації виробництва – це певний спосіб проектування роботи 
підприємства, який дає змогу підвищити ефективність його роботи.

 � Основні форми суспільної організації виробництва це: концентрація (зосередження 
виробництва на великих підприємствах), комбінування (поєднання на одному підпри-
ємстві кількох виробництв), спеціалізація (зосередження підприємства на випуску пев-
них видів товарів), кооперування (встановлення регулярних виробничих зв’язків між 
підприємствами, спрямованих на виробництво кінцевої продукції), агломерування 
(поєднання на одній території різних виробництв на основі спільної інфраструктури).

 � У зв’язку з різними природними умовами та ресурсами, наявністю трудових ресур-
сів та особливостями географічного положення території сформувалися певні форми 
просторової організації виробництва: точкові (промислові пункти та промислові цен-
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три), вузлові (промислові вузли та агломерації), ареальні (наприклад, сільськогоспо-
дарські зони, гірничодобувні басейни), регіональні (адміністративні райони, адміні-
стративні області, економічні райони).

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Назвіть основні форми суспільної організації виробництва. 2. Назвіть позитивні та не-
гативні риси концентрації виробництва. 3. Що таке комбінування? Які його передумови 
та економічні переваги? 4. Розкажіть про спеціалізацію та кооперування виробництва. 
5. У чому полягає сутність агломерування? 6. Назвіть та порівняйте точкові, вузлові, аре-
альні та регіональні форми просторової організації виробництва. 7*. Назвіть форми про-
сторової організації виробництва, що склалися у вашій місцевості.

§ 5. ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

Пригадайте! 1. Які вам відомі підприємства у вашій місцевості? Яку вони виробляють 
продукцію? 2. Які види послуг надають у вашому населеному пункті?

Що таке чинники розміщення виробництва? Розміщення різних під
приємств по території залежить від певних умов, які називають чинника-
ми розміщення виробництва. Вони показують, до чого найбільше тяжіють 
ті чи інші підприємства. Найбільш суттєві зпоміж цих чинників: сиро
винний, паливноенергетичний, водний, транспортний, науковотехноло
гічного прогресу, трудових ресурсів, екологічний, чинник споживача, вій
ськовостратегічний. Дія цих чинників є наслідком їхнього взаємовпливу. 
Часто дія одного з них підсилюється впливом іншого. Так, транспортні 
витрати істотно впливають на розміщення матеріаломісткого виробництва, 
«прив’язуючи» підприємства до джерел сировини. Розглянемо вплив окре
мих чинників на розміщення виробництва (мал. 14).

Сировинний чинник. Історично першим впливав на розміщення підпри
ємств сировинний чинник, або чинник матеріаломісткість. Нині ступінь 
ма теріаломісткості визначається відношенням витрат на сировину до обсягу 
виробленої продукції. Тому матеріаломісткими вважаються виробництва, 
що потребують значної кількості сировини на виробництво одиниці кінцевої 
продукції. Такими, зокрема, є цукрова, цементна, металургійна промисло
вість тощо. Наприклад, для виробництва 1 т цукру потрібно 7,3 т цукрових 
буряків, а на 1 т чавуну – 2 т залізної руди, 1,3 т коксівного вугілля, а та
кож інша сировина. Тому ці підприємства наближені до місць видобутку ре
сурсів, щоб не робити завеликих відрахувань на транспортування сировини 
до місця її переробки. Деякі види виробництва через специфіку технології 
можуть розташовуватися лише там, де видобувається сировина, наприклад 
гірничодобувна, лісопильна, рибна промисловість.

Паливно-енергетичний чинник. Виробництва, що зазнають сильного 
впливу паливно-енергетичного чинника, називаються енергомісткими. Ви
соким вважається енергомісткість виробництв, частка паливноенергетич
них витрат у собівартості продукції яких становить 30 – 45 %. До них нале
жать виплавляння легких кольорових металів (алюмінію, титану, магнію), 
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виробництво віскозного шовку, синтетичного каучуку, хлору тощо. Такі ви
робництва розміщують поблизу великих джерел електроенергії, тобто біля 
електростанцій. Наприклад, Норвегія не має власної сировини для алюмініє
вої промисловості, але є великим експортером алюмінію, що його  виплавляє 
з імпортної руди на комбінатах, що розташовані біля потужних гідроелек
тростанцій. Такі виробництва, як хлібопечення, виробництво соди, целюлози 
потребують багато теплоти, тому їх розвивають поблизу родовищ паливних 
ресурсів. Через те в Україні їх левова частка розміщена на Донбасі.

Сировинний
Біля місць видобування сировини

Цукрова, цементна, металургійна 
промисловість

Науково-технологічного прогресу
У великих містах, центрах розвитку науки

Точне машинобудування, 
авіаракетобудування, хімія полімерів

Паливно-енергетичний
Біля електростанцій або родовищ 

паливних ресурсів

Металургія алюмінію, титану, магнію; 
виробництво віскозного шовку, 

синтетичного каучуку, хлору

Трудових ресурсів
У місцях скупчення трудових ресурсів

Автомобілебудування

Водний
Поблизу значних джерел водопостачання 

(річок, озер)

Целюлозно-паперова промисловість, окремі 
галузі хімічної промисловості, рослинництво

Екологічний
З урахуванням найменшої шкоди для 

довкілля і людей

Теплова енергетика, хімічна, цементна 
промисловість

Транспортний
На шляхах сполучення

Нафтопереробна, лісова промисловість

Чинник споживача
Біля місць використання готової продукції

Хлібопекарна, кондитерська, виробництво 
сірчаної кислоти, залізобетону, цегли

Військово-стратегічний
У «закритих містах», віддалено від 

державних  кордонів

Оборонна промисловість

ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ

Мал. 14. Чинники розміщення виробництва

Водний чинник. Великі потреби підприємств у прісній воді, яка спожива
ється у процесі виробництва, визначає водний чинник у їх територіальному 
розміщенні. Такі підприємства називаються водомісткими і розташовують
ся поблизу значних джерел водопостачання, зазвичай біля річок, рідше – 
прісних озер. Наприклад, целюлознопаперова промисловість, окремі галузі 
хімічної промисловості. Але найбільшим споживачем прісної води є зрошу
вальне землеробство. Найбільш водолюбними сільгоспкультурами є рис та 
бавовник.

ЗАВДАННЯ. Пригадайте, як забезпечена Україна водними ресурсами. Поміркуйте, у 
яких частинах нашої держави можуть бути розміщені водомісткі виробництва. 
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Транспортний чинник. У розміщенні виробництва нині набуває все біль
шого значення транспортний чинник. Складова транспортних витрат у 
структурі собівартості товарів нерідко є дуже високою. Залежно від розмірів 
транспортних витрат розміщення виробництва тяжіє або до сировини, або 
до споживача. Водночас через відсутність певних видів власної сировини 
деякі матеріаломісткі галузі розвиваються з наближенням до транспортних 
шляхів сполучення. Зокрема, в Україні такими є галузі нафтопереробної 
та лісової промисловості. Перші з них розміщені на гілках нафтопроводів, 
другі – переважно уздовж річкових шляхів сполучення.

Науковий чинник. У сучасному світі суттєво змінив розміщення вироб
ництва науковий чинник. На території деяких країн виникли виробництва, 
які раніше вважалися неефективними. Наприклад, із застосуванням спершу 
зарубіжних, а згодом і власних технологій почали працювати підприємства 
точного машинобудування, автомобілебудування та хімічної промисловості 
у Республіці Корея та Сінгапурі. Під упливом науковотехнологічного про
гресу виникли нові види транспорту. Наприклад, електронний транспорт 
(лінії електропередачі) істотно послабив залежність виробництва від енерге
тичних баз. Трубопровідний транспорт здешевив перевезення нафти й газу, 
що уможливило їхнє масове споживання у місцях виробництва хімічної 
та нафтохімічної продукції. Виникли наукомісткі виробництва, такі як 
точне машинобудування, авіаракетобудування, хімія полімерів, які розви
ваються у великих містахцентрах науки.

Працересурсний чинник. Працемісткими називають виробництва, які 
потребують значної кількості фізичної робочої сили. Наприклад, автоскла
дальні заводи або малопродуктивне сільське господарство, в якому пере
важає ручна праця. Ці виробництва тяжіють до працересурсного чинника. 
Вплив трудового чинника визначається обсягом витрат праці на виробни
цтво одиниці продукції. Тому часто говорять про «дешеву робочу силу», 
яка є важливою передумовою зменшення собівартості виробництва. Це сто
сується переважно країн та регіонів світу, що мають значний демографіч
ний потенціал та водночас низькі доходи населення. Нині все більшого 
значення набуває кваліфікація робітників.

ЗАВДАННЯ. Пригадайте, які регіони світу вирізняються значними трудовими ресурса-
ми. У яких сферах діяльності вони задіяні нині та які існують можливості їх подаль-
шого використання? 

Екологічний чинник. Під час розміщення особливо «брудних» та небез
печних виробництв зважають на екологічний чинник. Будьякі економічні 
вигоди не можуть бути виправдані, якщо їх здобуто із загрозою для до
вкілля. Тому взято курс на істотне зниження матеріало та енергомісткості 
виробництва. Новітні технології передбачають впровадження безвідходних 
виробництв. Найбільш екологічно небезпечні підприємства намагаються 
розміщувати за межами густо населених територій.

Споживчий чинник. Виробництва нетранспортабельної продукції набли
жені до споживача, тобто до місць споживання готової продукції. Спожи
вачем при цьому може бути як людина, так і інше виробництво. Чинник 
споживача спрацьовує у кількох випадках. Поперше, коли готовий про
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дукт не можна перевозити на великі відстані через характерні для ньо
го споживчі властивості. Наприклад, хліб, кондитерські вироби, молочні 
продукти мають обмежений термін зберігання. Сірчана кислота через свою 
високу хімічну активність є небезпечною. Гаряча вода для опалення примі
щень охолоджується під час транспортування. Подруге, коли продукт по
рівняно дешевий, і перевезення на великі відстані може істотно збільшити 
його вартість. Наприклад, залізобетон, цегла та інші будівельні матеріали.  
Потретє, коли масове споживання готової продукції зосереджене у певних 
місцях, а сировину для її виробництва не трудно перевозити. Наприклад, 
сталь з металобрухту, виробництво мінеральних добрив та сільгоспмашин 
у районах інтенсивного сільського господарства, виробництво обладнання 
для важкої промисловості у місцях її розвитку. Перевезення такої продук
ції коштує дорожче за сировину для їхнього виробництва.

Військово-стратегічний чинник. Для розміщення підприємств оборон
ної промисловості важливим є військово-стратегічний чинник. Під час їх 
розміщення враховуються інтереси державної безпеки. Такі заводи мають  
бути віддалені від державних кордонів та працювати у «закритих містах», 
доступ людей до яких обмежений. Вони часто розміщені поблизу військо
вих баз. Виробництво багатьох видів військової техніки потребує значних 
інтелектуальних затрат, тобто високої кваліфікації робітників.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

 � Чинники розміщення виробництва – це умови, що визначають розвиток окремих ви-
дів господарської діяльності людини на певній території.

 � Найбільш суттєві чинники розміщення виробництва: сировинний, паливно-енерге-
тичний, водний, транспортний, науковий, працересурсний, екологічний, споживчий, 
військово-стратегічний.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Що таке чинники розміщення виробництва? 2. Назвіть найбільш суттєві чинники роз-
міщення виробництва та наведіть приклади їх впливу на поширення підприємств, що 
випускають різну продукцію. 3*. Наведіть приклади підприємств у вашій місцевості, роз-
міщення яких зорієнтоване на різні чинники. 4*. Поміркуйте, як змінився вплив різних 
чинників на розміщення виробництва у сучасному світі. Роль яких чинників й чому змен-
шилася, а яких – зросла?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1
Аналіз секторальної моделі економіки

Мета: пригадати визначення понять «національна економіка», «виробництво», «послу-
га»; згрупувати види господарства України за результатом їх діяльності; з’ясува-
ти склад виробничої та невиробничої сфер; розподілити види господарської 
діяльності за секторами економіки.

Завдання
1. Пригадайте визначення понять, що вказані у меті до роботи.
2. Користуючись текстом § 3, доповніть схему виробничої структури національної еко-

номіки України, заповнивши порожні графи.
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Виробнича структура національної економіки України
Національне господарство України

1. Виробнича сфера 2. Невиробнича сфера

Надає послуги

1.1. Промисловість

2.1. Банківсько-фінансові
2.2.  ____________________
2.3.  ____________________
2.4.  ____________________
2.5.  ____________________
2.6.  ____________________
2.7.  ____________________
2.8.  ____________________
2.9.  ____________________
2.10.  ___________________
2.11.  ___________________

1.1.1. Видобувна
1.1.2. Переробна

Важка Легка й харчова
Видобуває корисні 

копалини

а)
б)
в)
г)
д)
е)

а) 
б)
в)
г)
д)
е)

а) 
б)
в)
г)
д)
е)

1.2. Сільське господарство
1.2.1.  _______________________________________________
1.2.2.  _______________________________________________

1.3.  ____________________________________________________
1.4.  ____________________________________________________

3. Користуючись текстом §3, запишіть у таблицю за наведеним зразком характер діяль-
ності кожного із секторів економіки.

4. Розподіліть види господарської діяльності України за секторами економіки, вписав-
ши їх назви за наведеним зразком.

Секторальна модель економіки
Сектор 

економіки Первинний Вторинний Третинний Четвертинний П’ятинний 

Характер 
діяльності

видобуток 
сировини

Вид 
господарської 
діяльності

Банківсько-
фінансові 
послуги,

5. Запишіть висновок про виробничу структуру національної економіки України.

ПОМІЧНИК В ІНТЕРНЕТІ

1.  http://ukrstat.net/#GDP(Актуальна інформація про загальний ВВП України і ВВП на 
душу населення України).

2.  http://ukrstat.net/#GDP (для виконання практичної роботи № 1: інформація щодо струк-
тури ВВП України і структури зайнятості населення України за секторами економіки).
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2012. – 248 с. (Інформація про національну економіку України.)


