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ВСТУП
Шкільна географія України належить до навчальних українознавчих

дисциплін. Вона дає загальні відомості з широкого кола питань, що
стосуються закономірностей розміщення і розвитку природного сере-
довища, населення і господарства та їх взаємодії в межах нашої країни.

У 8 класі ви ознайомилися із загальними питаннями географічних
досліджень і питаннями фізичної (природничої) географії. Цього навчаль-
ного року ви приступаєте до вивчення суспільної географії, яка дослі-
джує територіальну організацію суспільства та його складових — насе-
лення, економічної, соціальної, політичної, духовної і природоресурс-
ної сфер. Уже з цього визначення видно, наскільки широка тематика
даної дисципліни і наскільки важливе її значення для пізнання і розу-
міння об'єктів, явищ і процесів, що нас оточують чи відбуваються на
наших очах, учасниками яких ми часто виступаємо самі.

Назва "суспільна географія" з'явилася відносно недавно. Одночасно
для позначення даної дисципліни вживаються більш давні терміни "еко-
номічна і соціальна географія" або "соціально-економічна географія". Су-
часні українські географи-науковці, які спеціалізуються в даній галузі
знань (Микола Пістун, Олег Шаблій, Олександр Топчієв та ін.), вважа-
ють, що перша назва більш вдало і повно передає зміст дисципліни.

Актуальність суспільної географії України як науки і навчального
курсу останнім часом зросла у зв'язку з тими глибокими змінами, які
відбуваються в українському суспільстві та його складових частинах.
На початку 90-х рр. XX ст. Україна здобула незалежність і вступила у
перехідний період соціально-економічного розвитку, під час якого
відбувається злам старих суспільних відносин і створення нових полі-
тичної та економічної систем, формування нової соціальної політики
тощо. Ці перетворення складні і досить суперечливі, часто подібні до
тих, що відбуваються в сусідніх країнах, або ж мають своє національ-
не "обличчя". Крім цього, Україна тривалий час відчуває тиск проб-
лем народонаселення й екології, гострота яких часто міняється від
місця до місця. У всьому цьому допомагає зорієнтуватися суспільна
географія України. Вона також знайомить учнів з місцем нашої дер-
жави у системі світового суспільного розвитку, показує її на тлі гло-
бальних проблем людства.

Оскільки об'єкти дослідження суспільної географії дуже різнома-
нітні, то сама наука є розгалуженою сукупністю дисциплін. Насампе-
ред у ній виділяють географію населення, соціальну географію, еко-
номічну географію, політичну географію.

Географія населення досліджує особливості та закономірності тери-
торіальної організації населення, його відтворення, структуру та ін.



Поділяється на "вужчі" дисципліни: демогеографію (від грец. "де-
мос" — народ), що вивчає динаміку населення, його природний і ме-
ханічний рух, статево-вікову структуру; географію трудових ресурсів;
етнографію (від грец. "етнос" — плем'я, народ), яка вивчає націо-
нальний (етнічний) склад населення, розміщення і розвиток різних
народів на території країни; географію міст та ін.

Соціальна географія вивчає територіальну організацію сфери по-
слуг, споживання населення, способу його життя, духовної сфери тощо.
Найбільш розгалуженою є географія сфери послуг, в якій, наприклад,
виділяють географію торгівлі, освіти, науки і наукового обслугову-
вання, охорони здоров'я, рекреаційну географію (вивчає відпочинок
і туризм). Духовну сферу суспільства досліджують такі галузі знань,
як географія культури і географія релігії.

Економічна географія, об'єктом якої є виробнича сфера суспільства та
окремі її галузі й підгалузі, найбільш диференційована. Тут виділяються
географія природних ресурсів, географія промисловості, географія сіль-
ського господарства, географія транспорту, географія будівництва, гео-
графія зовнішньоекономічних зв'язків. У свою чергу, в географії проми-
словості розрізняють географію паливно-енергетичної, металургійної про-
мисловості, машинобудування та інших галузей, у географії сільського
господарства — географію рослинництва і тваринництва.

Політична географія вивчає адміністративно-територіальний уст-
рій держави, географію партій і громадсько-політичних рухів, геогра-
фію виборів (т. зв. "електоральна географія").

Зрозуміло, що соціально-економічна географія пов'язана з великою
кількістю суспільних наук, тобто тих, для яких складові частини суспі-
льства також виступають об'єктами досліджень. Однак найтісніше вона
пов'язана з фізичною географією, яка дає їй дані про природно-ресур-
сний потенціал території, особливості територіальної організації приро-
дного середовища, природно-територіальні комплекси тощо. Із суспі-
льних наук найбільше значення для географа мають економіка, соціо-
логія, демографія, політологія, історія, статистика та ін. З кожної з них
дослідник черпає необхідну інформацію про той чи інший об'єкт, ви-
користовує методи дослідження, характерні для різних наук.

1. Що вивчає суспільна географія України?

2. Чому зросла актуальність суспільно-географічної науки і навчальної дис-
ципліни?

3. Назвіть складові частини суспільної географії. Розкрийте їх зв'язок з інши-
ми науковими дисциплінами.



РОЗДІЛ І

УКРАЇНА
НА КАРТІ СВІТУ

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ
УКРАЇНИ.

ТЕМА 1 ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН

Тривалий час після закінчення Другої
Місце України на карті світової війни політична карта Європи була

Європи І світу досить стабільною. Якщо за період 1945 —
1990 рр. в інших частинах світу виникло майже сто незалежних дер-
жав, то в Європі їх кількість залишалася незмінною. Політична й еко-
номічна карти Європи були розділені т. зв. "залізною завісою" на дві
великі частини — Західну Європу, країни якої розвивалися на засадах
демократії і вільної ринкової економіки, та Центральну і Східну Євро-
пу, де впроваджувалася соціалістична командно-адміністративна сис-
тема під впливом СРСР. Україна була складовою частиною СРСР
(Союзу Радянських Соціалістичних Республік), куди входила на пра-
вах союзної республіки.

У рамках СРСР Україна займала третє місце за площею території,
друге — за чисельністю населення й загальним обсягом виробленої
продукції. А за показниками виробництва цілого ряду промислових
і сільськогосподарських товарів Україна посідала перші місця серед усіх
15-ти союзних республік. У багатьох випадках ці показники були спів-
розмірними з обсягами виробництва провідних країн Європи і світу,
а то й більшими від них (наприклад, за виробництвом цукрових буря-
ків і цукру, соняшнику і соняшникової олії тощо).

Україна як союзна республіка мала формальні ознаки державності
(конституцію, верховні органи влади) і навіть входила до Організації
Об'єднаних Націй (ще з 1945 р. — часу заснування ООН). Однак вона



Україна на карті світу

не була суб'єктом міжнародного права і фактично не мала самостій-
ності навіть у формуванні своєї внутрішньої соціально-економічної
політики, — все було підконтрольне єдиному союзному центру.

Наприкінці 80-х — на початку 90-х рр. XX ст. у Європі відбулися
глибокі суспільно-політичні зміни: припинення "холодної війни" між
Сходом і Заходом, самоліквідація соціалістичної системи, наростання
відцентрових тенденцій у СРСР і його розпад у 1991 р. 24 серпня
1991 р. було проголошено державну незалежність України. Україна стала
176-ою за часом появи незалежною країною на сучасній політичній
карті світу.

Суверенітет Української держави, тобто повнота її влади, що прояв-
ляється через верховенство українських законів, був поширений на
всю державну територію країни. У склад державної території України
входять: а) суходіл; б) внутрішні води на суходолі (ріки, озера, водо-
сховища, канали) і в морських басейнах (затоки, лимани, бухти, які
глибоко вдаються в сушу і береги яких повністю належать Україні);
в) територіальні води (смуга вод у Чорному й Азовському морях вздовж
берегової лінії завширшки до 12 морських миль (або 22,2 км), а також
у Керченській протоці приблизно до її середини); г) надра суходолу
і дна під внутрішніми і територіальними водами; г) повітряний простір
над суходолом, внутрішніми і територіальними водами; д) т. зв. умовні
території (морські судна і літаки під українським прапором, які пере-
бувають за межами території України і дотримуються норм міжнарод-
ного права і законодавства тих країн, де вони знаходяться, а також
посольства України в інших країнах).

За величиною території, чисельністю населення, природно-ресурс-
ним потенціалом Україна належить до найбільших держав у Європі
і середніх — у світі. Займаючи площу 603,7 тис. км2, вона поступається
в Європі лише Росії і випереджає Німеччину більш як у півтора раза,
Італію — вдвічі, а Великобританію — майже у два з половиною рази.
За кількістю населення (48,4 млн. осіб, станом на кінець 2001 р.)
Україна знаходиться на 6-ому місці в Європі (після Росії, Німеччини,
Великобританії, Франції та Італії). Серед усіх держав світу наша країна
є 44-ою за площею території та 24-ою за людністю.

Економічне становище України в даний час досить складне. Ставши
постсоціалістичною країною, вона вступила у тривалий період переходу
від централізовано планової економіки до ринкової. Труднощі цього пе-
рехідного періоду підсилилися глибокою та затяжною соціально-еконо-
мічною кризою, внаслідок чого різко скоротилися обсяги виробництва
продукції і зменшилися доходи населення.



Географічне положення України. Державний кордон

Правда, упродовж 90-х рр. Україна продовжувала входити до числа
провідних країн Європи за видобутком кам'яного вугілля, залізних,
марганцевих і ртутних руд, самородної сірки, за виробництвом елект-
роенергії, чавуну, сталі, за збором технічних і зернових культур, за
виробництвом соняшникової олії, цукру, картоплі, молока та ін. (За ви-
робництвом багатьох названих видів продукції Україна знаходилася
також у першій п'ятірці країн світу). Однак це продукція тих галузей
господарства, які базуються на експлуатації природних ресурсів та пер-
винній переробці сировини.

Надмірна частка таких галузей у національній економіці свідчить
про її нераціональну галузеву структуру, що є наслідком розвитку
господарства України як складової частини господарства колишнього
СРСР. Збереглася також низька ефективність виробництва, його тех-
нологічна відсталість. Реформування економіки на ринкових засадах є
складним і тривалим процесом, від результатів якого залежатиме місце
нашої країни у світовому господарстві.

Загальні показники економічного розвитку України поки що до-
сить скромні. За валовим внутрішнім продуктом (ВВП — це сумарна
вартість усіх товарів і послуг, вироблених в країні за рік) Україна в другій
половині 90-х років займала лише 20-е місце в Європі і 47-е у світі
(див. додаток 1). Обсяг її валового продукту був на рівні ВВП Чехії та
Угорщини, тобто країн, які значно поступаються Україні територією,
природними і людськими ресурсами. А за середнім доходом на душу
населення (тобто виробництвом валового продукту на 1 особу за рік)
Україна опинилася поза першою сотнею країн світу.

Подібна ситуація і з показником рівня людського розвитку, який
щорічно оприлюднює ООН. При його обчисленні враховуються се-
редні доходи на душу населення, середня тривалість життя та грамот-
ність населення в країнах. Україна за цим показником знаходиться на
80-ому місці серед країн світу (2000 р.).

Таким чином, у даний час наша країна належить до держав із соці-
ально-економічними показниками, нижчими від середніх у світі.

Україна має досить вигідне географічне
Політико- та положення. Вона є одночасно країною Цент-

економіко-географічне ральної і Східної Європи, має сім безпосе-
положення редніх сусідів із цих же регіонів, широкий

вихід до двох морів.
Загальна протяжність сухопутних кордонів України становить по-

над 5,6 тис. км, в т. ч. з Росією — 1955 км, Білоруссю — 1084 км,
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Польщею — 542 км, Словаччиною — 98 км, Угорщиною — 135 км,
Румунією — 608 км, Молдовою — 1202 км.

Відносини українського народу зі своїми близькими і віддаленими
сусідами пройшли складне випробування історією — не раз територія
України ставала об'єктом їх агресії та колоніального захоплення. Кор-
дони Української держави у XX ст. склалися таким чином, що в усіх
сусідніх країнах, крім Угорщини, залишились досить великі за пло-
щею території, заселені українцями, тоді як до складу України уві-
йшли незначні етнічні території окремих сусідніх народів. Керуючись
міжнародне визнаними принципами недоторканності сучасних кордо-
нів, Україна не висуває жодних територіальних претензій до інших
країн, як і не може сприймати таких претензій від них.

Значна протяжність кордонів України, їх доступність з погляду фі-
зико-географічних умов, добросусідські стосунки з країнами, врегу-
льовані спеціальними договорами, створюють передумови для розвит-
ку всесторонніх економічних і політичних зв'язків. Правда, всі сусідні
з Україною держави, як і вона сама, мають наданий час невисокі
показники соціально-економічного розвитку, є постсоціалістичними
країнами з перехідною економікою. Водночас західні сусіди — Польща
й Угорщина — стали реальними претендентами на вступ до Європейсь-
кого Союзу — найбільшої міждержавної економічної організації, в яку
у перспективі прагне вступити й Україна. Ці держави стали також
членами Організації Північноатлантичного договору (НАТО) — війсь-
ково-політичної організації, з якою активно співпрацює Україна. Сама
ж Україна протягом останнього десятиріччя притримувалася нейтраль-
ної зовнішньої політики і не приєднувалась до жодного з двох війсь-
ково-політичних блоків, які її оточують, — НАТО (на заході) і органі-
зації колективної безпеки країн СНД (на сході і на півночі). У 2002 р.
Україна переглянула свій позаблоковий статус і заявила про намір увійти
в НАТО.

Україна і всі її сусіди є членами Ради євроатлантичного партнерст-
ва, до якої входять майже всі країни Європи, колишнього СРСР,
а також США і Канада, її учасники зобов'язалися співробітничати з ши-
рокого кола політичних питань та проблем безпеки. Конкретні заходи
такого співробітництва здійснюються в рамках програми "Партнерство
заради миру". Наприклад, на території України проводяться спільні із
сусідніми країнами та країнами НАТО військові навчання.

Важливе значення для України має її сусідське положення щодо
Росії, Білорусі та Молдови — країн з числа Співдружності Незалеж-
них Держав (СНД), яка була створена після розпуску СРСР. На це
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положення значною мірою впливають Історичні чинники: спільність
політичного та економічного розвитку в минулому у складі єдиних
держав, наявність у сусідніх країнах історичних українських земель,
проживання в них значної кількості українців, існування в Україні
великих російської та молдавської етнічних меншин тощо.

З цими державами Україна має найдовші кордони — 3/4 від загаль-
ної їх довжини. Однак ці кордони найменш обладнані: існують проб-
леми їх демаркації (закріплення на місцевості спеціальними знаками),
а у випадку з Росією — і їх делімітації (узгодження і проведення на
топографічних картах). А тому кордони з країнами колишнього СРСР
найбільш вразливі щодо перевезень контрабандних товарів і проник-
нення нелегальних мігрантів. До того ж на сході Молдови існує поте-
нційне вогнище політичної і воєнної напруженості, пов'язане з прого-
лошенням Придністровської Молдавської Республіки — державності,
яка не визнається жодною країною світу. В України з цією самопрого-
лошеною республікою декілька сотень кілометрів спільного кордону.

Сусідство з Росією має для України особливе значення з огляду на
те, що в колишніх єдиних державах Росія займала панівне, а Україна —
підлегле становище, а в даний час Росія є найбільшою за розмірами,
природно-ресурсним та економічним потенціалами і політичним впли-
вом країною-сусідкою України. Сучасні відносини між країнами по-
винні розвиватися на взаємовигідній і партнерській основі. Правда, деякі
політичні сили в Росії поставили під сумнів приналежність до України
Криму та міста Севастополь, які є невід'ємними складовими частинами
державної території України. У Севастополі на правах довгострокової
оренди території базується Чорноморський військовий флот Росії.

Безпосередні сусіди України — у числі Ті найбільших торгово-еко-
номічних партнерів. Насамперед це стосується Росії, яка є для України
значним постачальником палива (нафти, природного газу), сировини,
промислових товарів, вкладником капіталів, а також ринком збуту
української промислової і сільськогосподарської продукції, місцем праці
робочої сили з України.

Найближчими до України високорозвиненими країнами є Німеччи-
на й Австрія, транспортні зв'язки з якими проходять через території
інших держав.

Надзвичайно важливою рисою географічного положення України є
широкий вихід на півдні до Чорного й Азовського морів. Берегова
лінія в межах України перевищує 2,8 тис. км і досить розчленована
зручними затоками, лиманами, бухтами, придатними для спорудження
портів. Все це сприяє розвитку морського судноплавства.
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Чорним морем Україна має доступ до країн Балканського півостро-
ва, Туреччини і Грузії, а далі — до великих регіонів Близького Сходу
й Прикаспію, які є перспективними щодо всестороннього економічно-
го співробітництва і, насамперед, постачання в Україну нафти та при-
родного газу. Приморське положення України забезпечує їй також
прямий вихід до основних центрів світової економіки (Західної Євро-
пи, Північної Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону) та країн,
що розвиваються, з різних частин світу.

В акваторіях морів Україна володіє значною за площею економіч-
ною зоною — морським районом, що знаходиться за межами територі-
альних вод і прилягає до них. Вона відкрита для судноплавства різних
країн, однак розвідування, експлуатація і збереження природних ре-
сурсів (мінеральних і біологічних), що є в економічній зоні України (у
воді, на дні, в надрах шельфу), а також управління цими ресурсами
належать лише до компетенції Української держави.

Україна має надзвичайно вигідне транспортно-географічне положен-
ня, яке характеризується центральним розташуванням в Європі на пере-
хресті найкоротших шляхів зі Східної Європи й Азії в Центральну і За-
хідну Європу, а також зі Скандинавії і Балтійського регіону у Східне
Середземномор'я і Чорноморський регіон. Це сприяло ранній "спеціалі-
зації" території України як єднальної ланки між народами і цивілізація-
ми різних частин Старого Світу. З давніх часів територію України пере-
тинали міграційні і торгові шляхи з Півночі на Південь ("з варяг у гре-
ки") та зі Сходу на Захід (вітка великого шовкового шляху, степові
шляхи переселення кочових народів). І сьогодні територію держави пе-
ретинають численні міжнародні комунікації — залізниці, автомагістралі,
нафто- і газопроводи, повітряні шляхи і судноплавні ріки, лінії елект-
ропередач і зв'язку. Таке положення дозволяє Україні отримувати при-
бутки за рахунок оплати транзитних перевезень товарів і пасажирів.

Нові можливості для використання зручного геополітичного і транс-
портно-географічного положення України з'являються у зв'язку з пер-
спективою формування європейських і євразійських транспортних
коридорів. Вони мають з'єднати країни Західної Європи із країнами
Східної Європи, а також країни Закавказзя, Центральної Азії і Близь-
кого Сходу з Європою.

1. Якими показниками визначається рівень соціально-економічного роз-
витку країни? Яке місце за ними посідає Україна?

2. Назвіть визначальні риси економіко-географічного положення України.

3. У чому полягає вигідність транспортно-географічного розташування Укра- ,
їни? Як воно використовується?
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АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕМА 2 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

Адміністративно-територіальний устрій — це поділ території держави
на систему територіальних одиниць різного рівня, відповідно до яких
утворюються місцеві органи державної влади і управління. Початки
такого поділу можна вбачати в землях-князівствах Київської Русі (Ки-
ївська, Чернігівська, Переяславська, Волинська, Галицька), які діли-
лися на волості, що здебільшого були малими князівствами. Більш
стійка система адміністративно-територіальних одиниць склалася у XV —
XVI ст. у Польсько-Литовській державі — воєводства, землі і повіти.
У гетьманських державах XVII — XVIII ст. на українських землях вит-
ворився своєрідний адміністративно-територіальний устрій, продикто-
ваний суворими воєнними умовами, — поділ на полки, сотні і курені.

У часи входження українських земель до складу інших держав на
них формувалися такі адміністративно-територіальні одиниці, які існу-
вали в цих країнах: в Росії — губернії, повіти, волості, у Польщі —
воєводства, повіти, ґміни. За часів Української Народної Республіки
(1918 р.) її територію планувалося поділити на землі (всього ЗО), во-
лості і громади, але проект цей не було реалізовано.

У складі СРСР адміністративно-територіальний устрій України неод-
норазово змінювався, аж поки в 1932 р. не набув сучасного вигляду —
поділу на адміністративні області, райони і місцеві ради (міські, селищні,
сільські). Кількість адміністративно-територіальних одиниць також не
була сталою у зв'язку з їх реорганізацією (роздрібненням чи укрупнен-
ням) і приєднанням до УРСР нових земель. Так, на західноукраїнських
землях, що відійшли в 1939 р. від Польщі, було створено 6 нових облас-
тей (пізніше Дрогобицьку область об'єднано із Львівською), на землях,
Що відійшли в 1940 р. від Румунії, — 2 області (Чернівецьку та Ізмаїльсь-
ку, останню пізніше об'єднано з Одеською), а на Закарпатті, яке в 1945 р.
відійшло від Чехо-Словаччини, — однойменну область.

У 1954 р. Україні було передано Кримську область, а в 1991 р. її
перетворено в автономну республіку (автономний статус Криму існу-
вав у складі Росії з 1921 до 1944 р.).

На сьогодні територія України поділяється на 24 адміністративні
області і АР Крим. Вони є найбільшими адміністративно-територіаль-
ними оіинипями. До них прирівнюються два міста з окремим стату-
сом — Київ (як столиця країни) і Севастополь (місце перебування
в'йськово-морських флотів України і Росії).
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Одиницями середньої ланки в адміністративно-територіальному по-
ділі України є райони і міста обласного (а в АР Крим — республікан-
ського) значення (див. табл. 1). Найнижчою ланкою адміністративно-
територіальної системи є міста районного значення, селища міського
типу і сільські ради; останні можуть охоплювати одне або декілька сіл.
Кожна з адміністративно-територіальних одиниць має свої органи упра-
вління з тими чи іншими повноваженнями. Найбільші міста (Київ,
більшість обласних центрів, Севастополь, Кривий Ріг, Маріуполь та
ін.) поділяються також на міські райони.

Таблиця 1
Кількість адміністративно-територіальних одиниць в Україні

(на І січня 2000 р.)

Назва одиниць

автономна республіка
області
райони
міста, всього:

у тому числі:
— державного

значення
— обласного і

республіканського
значення

Кількість

1
24

490
448

2

168

Назва одиниць

районного значення
райони в містах
селища міського типу
сільські ради

села

Кількість

278
121
894

понад
10,2 тис.

понад
28,7 тис.

Україна є республікою. Державна влада в країні здійснюється на
засадах поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Найвищими орга-
нами їх є відповідно Верховна Рада (парламент), Кабінет Міністрів
і Верховний Суд. Главою держави є Президент, який обирається гро-
мадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого
права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. За таким
же принципом кожних чотири роки обираються депутати парламенту
та органів місцевого самоврядування всіх рівнів — від обласного до
сільського.

Україна — унітарна держава. Це означає, що управління країною
здійснюється з одного центру (столиці), в ній діє єдина для всієї
території Конституція, існує єдина система найвищих органів влади,
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єдине правове поле. Адміністративно-територіальний поділ країни
сприяє реалізації державної влади на місцях і здійсненню місцевого
самоврядування. Правда, в рамках, закріплених Конституцією Украї-
ни та відповідними законами, певну самостійність у вирішенні питань
соиіально-економічного і культурного розвитку й охорони природи
має Автономна Республіка Крим. У ній прийнята своя Конституція,
діють свої органи державної влади — Верховна Рада і Рада Міністрів.
Однак нормативно-правові акти і рішення, які приймаються ними, не
можуть суперечити Конституції і законам України.

В 1. Назвіть основні одиниці сучасного адміністративно-територіального по-
ділу України.

2. За допомогою карти адміністративно-територіального поділу України
визначте найбільші за площею області.

3. Порівняйте географічне положення області, в якій ви проживаєте, і сто-
личної (Київської) області.

УКРАЇНСЬКІ
ТЕМА З ІСТОРИЧНІ ЗЕМЛІ

Часто поряд із сучасним адміністративно-територіальним поділом
використовують поділ України на історичні землі. Історичні землі, які
також називають історико-географічними областями чи краями, є скла-
довими частинами української національної (етнічної) території. В ми-
нулому вони виконували ті чи інші суспільні функції — були держав-
ними або автономними утвореннями, військово-політичними або ад-
міністративними одиницями, територіями нового господарського осво-
єння і заселення тощо. Для них характерні індивідуальні особливості
історичного розвитку українського народу, розмаїття його матеріаль-
ної та духовної культури, зумовлене впливом природного середовища
та взаємозв'язками з іншими народами.

Історичні землі характеризуються різними розмірами. Вони не ма-
ють чітких меж, часто накладаються одна на іншу або входять одна в
іншу. Ряд земель, що знаходилися на окраїні української етнічної те-
риторії, в результаті державного розмежування потрапили до складу
сусідніх з Україною держав.
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Етнічна територія українського народу сягнула наприкінці XIX —
на початку XX ст. максимальних розмірів — приблизно 750 тис. км2

За історичними особливостями розвитку в ній виділяють чотири ве-
ликі регіони — Центральну Україну (або Середню Наддніпрянщину)
Західну Україну, Південну (або Степову) Україну і Східну Україну.

Середня Наддніпрянщи-
на і Західна Україна

Це території найдавнішого проживання
українського народу, творення перших
його держав (Київська Русь, Галицько-Во-

линське князівство), відновлення української державності на початку
XX ст. (проголошення Української Народної Республіки в Києві 1917 р.,
Західноукраїнської Народної Республіки у Львові 1918 р. та Карпатсь-
кої України в Хусті 1938 р.). Тривалий час Середня Наддніпрянщина
була ареною боротьби волелюбного українського козацтва проти зазі-
хань сильних сусідів, а в середині XVII ст. тут сформувалася козацька
гетьманська держава під проводом Богдана Хмельницького. У 1667 р.
вона була поділена по Дніпру на Правобережну Україну (чи Правобе-
режжя) і Лівобережну Україну (Лівобережжя), які відійшли відповідно
до Польщі й Росії.

Історичними землями Правобережжя е Київщина, Поділля і Брац-
лавщина.

Історична Київщина займає правобережні частини сучасних Київсь-
кої та Черкаської областей і всю Житомирську область. Тут колись
жили племена полян і деревлян. Полянська земля стала ядром форму-
вання Давньоруської княжої держави. Після її розпаду існували Київ-
ське князівство — спочатку самостійне, а далі автономне у складі Лит-
ви, Київське воєводство в Польській державі та Київська губернія в
Російській імперії.

Цю територію називають "серцем" України, бо тут знаходиться її
багатовіковий політичний і культурний центр — столиця м. Київ. Ба-
гато поселень відомі з літописних часів — Вишгород, Чорнобиль, Ко-
ростень, Овруч, Житомир, а міста й містечка південної Київщини славні
своєю козацькою історією — перша гетьманська столиця Трахтемирів,
полкові міста Канів, Черкаси, Корсунь, Біла Церква, Умань, Чигирин.
Біля останнього знаходиться с. Суботів — колишній хутір і резиденція
Б. Хмельницького. У с. Моринці Черкаської області народився Тарас
Шевченко, а в м. Канів на Чернечій горі над Дніпром знаходиться
його могила. Місто Новоград-Волинський — батьківщина Лесі Українки.

Поділля обіймає територію між середньою течією Дністра і верх-
ньою та середньою течією Південного Бугу. Назва походить від "кра-
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їни з оселями по долах", бо села тут розбудовувалися, в основному, по
долинах рік. Відоме ще з середини XIV ст. як удільне князівство у складі
Литовської держави, а далі — воєводство в Польщі і губернія в Росії.
Західне Поділля було об'єднане з Галичиною і потрапило до Австрій-
ської імперії.

Адміністративним центром і культурним осередком Поділля завжди
було м. Кам'янець-Подільський. Його фортеця тривалий час стриму-
вала агресію турків і татар. Загалом Поділля було густо вкрите замка-
ми і фортецями, до наших днів збереглися їх залишки у Сатанові,
Летичеві, Меджибожі (одному з найдавніших подільських поселень),
Барі, Шаргороді, Хмільнику.

На подільських землях відбулося багато історичних подій, зокрема,
битви козаків з польськими військами під Пилявцями, Жванцем, го-
рою Батіг, повстання під проводом Устима Кармалюка та ін.

Східне Поділля відоме також як Брацлавщина. Брацлавське воєвод-
ство існувало в Польщі у XVI — XVIII ст. Сам Брацлав — невелике
містечко над Південним Бугом — був головним містом воєводства
лише 20 років (надалі центр перейшов до Вінниці), однак назва землі
збереглася в історичній пам'яті народу дотепер.

На Лівобережній Україні найдовше (до початку 80-х рр. XVIII ст.)
зберігалися ознаки гетьманської державності у складі Росії, тому інша
її назва — Гетьманщина. Після ліквідації гетьманського правління
територія краю була поділена на Чернігівську і Полтавську губернії.
Давнім населенням басейну Десни були сіверяни, а тому північно-
східна частина Лівобережжя відома також як Сіверщина з центром
у Новгороді-Сіверському.

Великими містами Лівобережної України в руський період були
Чернігів і Переяслав, що очолювали землі-князівства. До найдавніших
літописних міст належать також Любеч, Ніжин, Прилуки, Ромни, Лубни,
Полтава. Вони, як і Конотоп, гетьманські столиці Батурин і Глухів,
село Крути — свідки славної і трагічної історії українського народу.

Вагомий внесок Лівобережжя у становлення української писемності
та культури. Полтавський діалект разом із київським став основою
української літературної мови. У Полтаві народився засновник нової
української літератури Іван Котляревський, а в Борисполі — етнограф
і фольклорист, автор слів національного гімну "Ще не вмерла Украї-
на" Павло Чубинський.

Північна частина Гетьманщини — історична земля Стародубщина
(територія однойменного козацького полку) — тепер знаходиться в
Росії.
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Західною Україною прийнято називати ті українські етнічні землі,
які в результаті проведення державного кордону в 1920 р. опинилися
за межами радянської України — в Польщі, Чехо-Словаччині та Ру-
мунії. Більша частина цих земель була приєднана до України в період
Другої світової війни (Галичина і Волинь — у 1939 р., Буковина —
у 1940 р., Закарпаття — у 1945 р.), однак прикордонні історико-гео-
графічні землі залишилися в складі сусідніх з Україною держав.

З давніх часів західноукраїнські землі були заселені племенами ду-
лібів, волинян, бужан і білих хорватів. У княжі часи тут виникли
Галицька (столиця — Галич) і Волинська (Володимир) землі-князівст-
ва, які з кінця XII до середини XIV ст. існували як об'єднана Галиць-
ко-Волинська держава. До найдавніших міст території належать Буськ,
Белз, Теребовля, Перемишль, Луцьк, Шумськ, Кременець, Дуброви-
ця, Берестя (Брест), а також збудовані за правління Данила Галицько-
го нові столиці держави Холм і Львів.

Після втрати незалежності Галичина потрапила до Польщі, а Во-
линь— до Литви. Якийсь час вони зберігали автономію (насамперед
Волинь), однак згодом на їх землях були створені рядові воєводства
Польсько-Литовської держави. З цього часу історія Галичини й Во-
лині являла собою співіснування, взаємодію або ж протистояння укра-
їнського і польського населення. З кінця ХУЛІ ст. Галичина стала
провінцією (т. зв. "коронним краєм") Австрійської імперії, де отрима-
ла самоврядність, а Волинь — губернією Російської імперії. В період
між двома світовими війнами ці землі знову опинилися у складі Польщі.

У межах сучасної України Галичина обіймає території Львівської,
Івано-Франківської і більшої частини Тернопільської областей, а Во-
линь — Волинської, Рівненської і північної частини Тернопільської
областей. Крім цього, історичні галицькі землі знаходяться також
у Польщі (Надсяння з центром Перемишль і Північна Лемківщина),
а волинські — у Польщі (Холмщина, Шдляшшя) та в Білорусі (Берес-
тейщина). Східний "кут" Галичини між річками Дністер і Черемош
відомий також як історико-географічна земля Покуття.

Ці землі багаті на історичні події. Тут у другій половині XVI — на
початку XVII ст. зародилося книгодрукування в Україні (Львів, Ост-
рог, Почаїв), в 1649 — 1651 рр. прокотилися хвилі визвольної війни
(битви під Зборовом, Збаражем, Берестечком). Упродовж XIX ст. Гали-
чина була активним осередком громадсько-політичного, науково-освіт-
нього й культурно-релігійного життя українців, а в першій половині
XX ст. західноукраїнські землі стали прикладом жертовної національ-'
но-визвольної боротьби нашого народу. Галичина є батьківщиною пись- і
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менника Івана Франка (с. Нагуєвичі біля Дрогобича), Холмщина -
історика Михайла Грушевського, Надсяння — географа Степана Руд-
ницького і композитора Михайла Вербицького (автора мелодії націо-
нального гімну України), Лемківщина — вченого-енциклопедиста Во-
лодимира Кубійовича.

Закарпаття, або Закарпатська Україна, історичним центром якого
є Ужгород, охоплює південно-західну частину Українських Карпат
І прилегле до неї передгір'я. Сотні років воно перебувало у складі Угор-
щини, що позначилося на культурі й побуті місцевого населення. У між-
воєнний період входило до Чехо-Словаччини (автономний край Під-
карпатська Русь).

Українські етнічні землі Закарпаття виходять за кордони сучасної
Української держави на захід (історичний край Пряшівщина у Словач-
чині) і південний схід (Мармарощина в Румунії).

Назва Буковина, що означає територію, покриту буковими лісами,
відома з кінця XIV ст. Українське населення краю здавна живе поруч
з румунами. Територія неодноразово переходила з рук у руки: Галиць-
ке князівство, Угорщина, Молдова, Австрія, Румунія. У 1940 р. вона
була розділена на Південну Буковину, що залишилася у складі Ру-
мунії, і Північну Буковину, що відійшла до України. Історичний центр
Буковини — м. Чернівці — став центром адміністративної області (до
Чернівецької області долучено також північну частину Бессарабії, т. зв.
Хотинщину).

Південна і Східна Це ІСТ°РИЧНІ Регіони, набуті українцями
У в роки козаччини І після н ліквідації. Правда,

У давнє українсько-слов'янське населення
почало проникати у степові та причорноморські райони ще в 1-ому
тисячолітті (анти, а далі уличі, тиверці), українсько-руське населен-
н я — в періоди Давньокиївської, Галицько-Волинської і Литовської
Держав, однак масова українська колонізація цих земель безпосеред-
ньо пов'язана з історичною долею козаків.

Південна (Степова) Україна є особливим регіоном. Тут вперше на
території нашої країни виникли держави і політичні об'єднання, сфор-
мовані прийшлими народами, — кочовими (Скіфія, VII — III ст. до
н е., Мала Скіфія, об'єднання сарматів, готів, гуннів) і греками (Бос-
порське царство, VI ст. до н. а — ІУ|§т] р. р^ р. надморському узбе-
Режжі з'явилися перші міські •юргово^емісничі осередки (грецьк ко-
лонії і міста-держави Ольвія -на Південному. Вузі, ЛТг$°й& Дні :трі,
І^П„..' • • П • : ГГ< І • *Г ° ""ІІІІЙХВУ ПШ [

аркінітіда, Пантікапей, .̂ ,. облвст|

ІНВ.
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У XIII — XV ст. Крим став державною територією Кримського
ханства (зі столицею в Бахчисараї), яке разом з Туреччиною поширило
свій вплив на землі Північного Причорномор'я (а звідси інша назва
Південної України, що інколи зустрічається в літературі, — Ханщина).
Немало українців опинилося тоді в Криму як зігнана татарами людсь-
ка здобич.

Українська колонізація Степової України завдячує насамперед За-
поріжжю. Запоріжжя — землі перебування Запорізької Січі та поши-
рення "вольностей" козацького війська. Козацтво в українських сте-
пах з'явилося наприкінці XV ст., а перша Запорізька Січ, як його
політичне ядро, виникла в середині XVI ст. на о. Мала Хортиця за
дніпровими порогами. Наступні січі засновувалися вниз по Дніпру аж
до його гирла, більшість з них перебували у дніпровських плавнях
(зараз залиті водами Каховського водосховища). Остання Запорізька
Січ зруйнована російськими військами в 1775 р.

Землі вольностей запорізьких козаків поширювалися по обидва боки
Дніпра: на заході — до Південного Бугу та його притоки Синюхи, на
сході — до р. Кальміус і Азовського моря.

Запоріжжя — унікальне явище в історії України. Постійно перебу-
ваючи у формальній залежності від сусідів (Польщі, Росії чи Туреччи-
ни), воно фактично виступало як самостійне військово-політичне утво-
рення (своєрідна християнсько-демократична республіка). На запорі-
зьких землях під Жовтими Водами в 1648 р. розпочалася переможна
хода козацьких військ під час української національно-визвольної війни
Б. Хмельницького.

У XVIII ст. в результаті численних російсько-турецьких війн усі
південноукраїнські землі під назвою Новоросія відійшли до Росії. Запо-
ріжжя і Кримське ханство були ліквідовані, а на величезних степових!
просторах розпочалася стабільна колонізація. В освоєнні краю, крім)
українських козаків і селян, взяли участь росіяни, німці, вихідці з бал-;
канських країн (серби, болгари, албанці, гагаузи, греки), значний відсо
ток міських мешканців складали євреї. Поряд з давніми містами Причо
рномор'я — оборонними фортецями (Ізмаїл, Юлія, Акерман (Білгород)
Очаків, Перекоп, Керч) та торговими осередками Південного Крим;
(Феодосія, Ялта, Судак) виникли нові, які стали торгово-адміністратив-і
ними центрами, морськими портами, а далі й промисловими осередка-|
ми. Місто Севастополь засноване як найбільша військово-морська
Росії, а Одеса вийшла в лідери серед найлюдніших міст України.

На території краю було сформовано кілька губерній, які стали ве-»|
ликими районами виробництва зерна та його експорту через порти
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Катеринославська губернія (Катеринослав — сучасний Дніпропетровськ),
яка знаходилася, в основному, на землях історичного Запоріжжя, на-
прикінці XIX ст. перетворилася в одну з основних гірничорудних і ме-
талургійних баз країни.

Цікавими історико-географічними землями Південної України є Тав-
рія, Крим і Буджак. У широкому розумінні слово Таврія означає тери-
торію Таврійської губернії (з центром у Сімферополі), до якої входили
Кримський півострів та землі від чорноморсько-азовського узбережжя
до Дніпра. У вузькому значенні Таврією (Таврікою) ще з античних
часів називали лише півострів. Назва походить від давнього населення
Криму — таврів, що в 1-ому тисячолітті до н. е. заселяли гірську і пе-
редгірну частини півострова. Назва Крим з'явилася лише після
XIII ст., коли півострів заселили тюркомовні татарські племена, які
заснували м. Крим (сучасний Старий Крим) — столицю їх першої
державності.

Крим характеризується більш як 100-тисячолітнім неперервним люд-
ським розвитком від часу появи людини неандертальського типу. Вже
з глибокої давнини він був своєрідним перехрестям історії різних пле-
мен, народів, культур. Починаючи з XV ст. до н. е. у Криму побували
кіммерійці, скіфи, таври, греки, алани, готи, гунни, хазари, печеніги,
половці, татари. Одночасно з кримськими татарами сюди вселилися
євреї і вірмени, пізніше — українці й росіяни. Тут взаємодіяли цивілі-
зації античної Греції і Риму, Київської Русі і Візантії, Хазарії і балкан-
ських країн, італійських республік (Венеції й Генуї) і Золотої Орди,
Кримського ханства, Османської імперії та козацької України. Про це
нагадують численні пам'ятки археології, історії, архітектури, культури.

Етнічна й релігійна багатоманітність населення та співіснування лю-
дей різного зовнішнього вигляду, мови і культури — особлива риса
давньої і нової історії Криму. Саме з Криму поширилося в Україну
християнство (було прийняте у грецьких містах ще у III — IV ст.).
Поряд з тим Крим і його міста часто ставали ареною тривалих війн
і запеклих боїв, а Севастополь увійшов в історію як легендарне місто-
герой за неодноразову оборону в ході російсько-турецьких та Другої
світової війн. Трагічною сторінкою новітньої історії стало виселення
в азіатську частину СРСР у 1944 р. кримських татар та інших корінних
мешканців півострова. У наш час вони повертаються на батьківщину.

Буджак (з турецької "кут") — колишня прикордонна провінція
Османської імперії у трикутнику між нижніми течіями Дністра, Ду-
наю, Пруту і Чорним морем. На цих землях кочувала Буджацька орда,
а після переходу до складу Росії Буджак долучили до Бессарабської
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губернії. Тут були створені поселення українських і російських коза-
ків, гагаузьких і болгарських колоністів (їх культурно-національним
центром є зараз м. Болград), на прикордонні проживали молдавани.
По сусідству з Буджаком у дельті Дунаю виникла т. зв. Задунайщи-
на — територія розселення частини колишніх запорізьких козаків, які
створили Задунайську Січ.

Бессарабія — земля між Буковиною, середнім і нижнім Дністром і
Прутом, гирлом Дунаю і Чорним морем. Отримала назву від племені
бессів, які поселилися тут у І ст. до н. е. Протягом століть залежала від
сусідніх країн (у т. ч. у XII — XIV ст. — від Галицько-Волинської
держави). Останні територіальні зміни відбулися в 1940 р., коли Бесса-
рабія передавалася від Румунії до СРСР. Північна Бессарабія (Хотин-
щина) і Південна (Аккерманшина, що перекривала більшу частину
Буджаку) відійшли до України, в середній частині, заселеній переваж-
но молдаванами, було створено Молдавську РСР (зараз Республіка
Молдова). До неї приєднано вузьку смугу території на лівобережжі
Дністра з мішаною українсько-молдавською людністю.

Історичними землями на сході української етнічної території є Сло-
божанщина, Донщина і Кубань.

Слобожанщина, або Слобідщина, почала заселятися українськими ко-
заками із Запоріжжя, Право- і Лівобережжя з першої половини XVII ст.
Особливий розмах колонізаційного руху спостерігався після Переяс-
лавської угоди і в добу Руїни (після Хмельниччини). Українці селили-
ся слободами, від чого походить назва землі. Значний вплив на побут
населення мали росіяни, що жили у прикордонні. Найбільші поселен-
ня Слобожанщини — Суми, Охтирка, Харків, Ізюм — були центрами
полків, які мали певну автономію у Російській державі. Згодом вони
були об'єднані у Слобідсько-Українську (пізніше перейменовану в
Харківську) губернію. Харків став значним культурним і промисло-
вим центром Східної України, певний час був столицею всієї Радянсь-
кої України. Уродженцем Слобожанщини є філософ Григорій Сково-
рода.

У межах України Слобожанщина займає частину Сумської області,
всю Харківщину і північну частину Луганської області. Частина Сло-
божанщини залишилася в сусідніх з Україною російських областях.

Донщина (Область Війська Донського) — історична земля донських
козаків, що межувала на заході із Запоріжжям та Слобожанщиною.
Лежить у басейні середнього і нижнього Дону, заселена росіянами
і українцями (останні здебільшого займали західну і південну частини
краю). Зараз у межі України входить частина Донщини, що охоплює
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схід Донецької і південь Луганської областей. У XIX ст. з розвитком
кам'яновугільної і металургійної промисловості на стику Донщини і Ка-
теринославщини сформувався потужний промисловий район — Дон-
бас, найбільшими центрами якого стали Юзівка (сучасний Донецьк),
Луганськ, Бахмут, Макіївка, Горлівка та ін.

Кубань як історична земля почала формуватися з кінця XVIII ст.
Першими українськими поселенцями були рештки запорізьких коза-
ків, які отримали від російського уряду право поселитися на схід від
Азовського моря між Донщиною і рікою Кубань. Тут вони отримали
широку автономію, займалися землеробством, брали участь в обороні
південних рубежів Російської держави. У другій половині XIX ст. укра-
їнська колонізація сягнула також Закубання (до берегів Чорного моря).
Ця територія нині є складовою частиною Краснодарського краю Ро-
сійської Федерації. Поряд зі специфічними рисами, набутими внаслі-
док спілкування з іншими народами, українське населення Кубані збе-
регло етнокультурні традиції нашого народу, що проявляється у мові,
піснях, танцях, побуті.

Українську етнічну територію поділяють також на етнографічні ра-
йони, населення яких відрізняється, насамперед, мовними діалектами
га культурно-побутовими ознаками. Межі етнографічних районів не
обов'язково співпадають з історико-географічними регіонами чи края-
ми. Виділяють, зокрема, такі великі етнографічні райони, як Північ-
ний (Поліський), Центральний (Середньонаддніпрянський), Слобожан-
ський, Подільський, Південний і Карпатський. Останній в етнографі-
чному відношенні характеризується найбільшою розмаїтістю й оригі-
нальністю. Надзвичайно цікавими меншими районами в ньому є Гу-
цульщина, Бойківщина і Лемківщина, як території розселення етног-
рафічних груп українського народу — гуцулів, бойків і лемків. Пред-
ставники цих етнографічних груп найкраще серед усього українського
населення зберегли свою говірку, духовну і матеріальну культуру, пе-
редусім самобутній фольклор і побутові традиції.

Гуиульщина займає південно-східну частину гірських Карпат на стику
Галичини, Закарпаття й Буковини (у межах Івано-Франківської, За-
карпатської й Чернівецької областей України, північних районів Ру-
мунії). Гуцули славляться різьбярством, килимарством; вони — добрі
лісоруби і пастухи. Визначними центрами Гуцульщини є містечка Вер-
шинна, Яремча, Рахів, Путила, села Космач і Криворівня.

Бойківщина охоплює територію передгірних і гірських районів Га-
личини (у межах Івано-Франківської і Львівської областей) і частину
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гірського Закарпаття. Бойки здавна займаються скотарством і земле-
робством, лісовим господарством і торгівлею.

Лемківщина — гірська територія, здавна заселена лемками у Польщі
(Північна Лемківщина), Словаччині (Пряшівщина) та в Україні (край-
ній північний захід Закарпатської області). Внаслідок обміну населен-
ням між Україною і Польщею (1945 р.) та виселення українців Польщі
з власних етнічних земель (1947 р.) Північна Лемківщина майже обез-
людніла. Частина лемків опинилася в Україні, насамперед, у західних
областях, решта була розселена в північних і західних районах Польщі.

Інші етнографічні райони не проявляються так чітко, межі між
ними поступово стираються внаслідок втрати місцевим населенням своєї
етнографічної індивідуальності.

1. Чим відрізняються історичні землі від одиниць адміністративно-терито-
ріального поділу?

2. Назвіть відмінності в історичному розвитку земель Центральної і Захід-
ної України та земель Південної і Східної України.

3. Які українські історичні землі знаходяться в межах України та за її кордо-
нами?

4. Дайте характеристику однієї з історичних земель України.



РОЗДІЛ II

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ,
ПРИРОДНИЙ ПРИРІСТ

ТЕМА 1 ТА МІГРАЦІЇ

Чисельність населення. Точні дані про ^ельність мешканців
гг л ~ • країни дають загальні переписи населення,
Природний приріст які проводяться більш_менш регулярно. Та-

ких переписів на території України було проведено 8 (див. рис. 1).
Крім цього ведеться поточний облік населення станом на початок (1 січ-
ня) чи середину (1 липня) кожного року.

Згідно з останнім переписом, проведеним у незалежній Україні, її
населення станом на 5 грудня 2001 р. становило 48 416 тис. осіб. За
людністю Україна займає шосте місце в Європі та 24-е у світі. Зміни
чисельності населення та його територіальний розподіл відображає де-
мографічна ситуація.

Найбільші зміни чисельності населення України відбулися у XX ст.
На його початку (1913 р.) в сучасних межах України проживало 35,2 млн.
осіб. Значних втрат населення зазнало у першій половині XX ст. — під
час Першої світової і громадянської воєн, колективізації сільського
господарства, репресій, штучних голодоморів, Другої світової війни. За
приблизними підрахунками Україна втратила близько 20 млн. осіб.

У післявоєнний період відбувався приплив в Україну людей з інших
Республік колишнього Союзу РСР, але він все одно був меншим за масову
міграцію молоді на новобудови Сибіру, Далекого Сходу, цілинні землі
Казахстану та ін. Довоєнного рівня людності (40,6 млн. осіб) держава дося-
гла тільки в 1956 р. Чисельність населення у другій половині XX ст. посту-
пово збільшувалась переважно за рахунок природного приросту.

Природний приріст населення — це різниця між кількістю людей, які
народилися, і тими, що померли. Показники природного приросту постій-
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но змінюються. Тривалий час Україна мала розширений тип відтворення
населення (високі показники народжуваності, спочатку високі, а потім
поступово нижчі показники смертності, високий природний приріст).
В останній чверті XX ст. природний приріст різко скоротився, і країна
отримала звужене відтворення населення (низький рівень народжува-
ності, значно вища смертність, від'ємний природний приріст).

Найбільшою чисельність населення в Україні була на початку 1993 р.
(52,2 млн. осіб), але пізніше вона почала знижуватися, спочатку на
200 — 300 тис. осіб щорічно, а тепер — на 400 — 500 тис. осіб і більше.!
Процес скорочення чисельності населення називається депопуляцієюл
Україна, що мала до 1929 р. одні з найвищих показників народжува-1
ності і природного приросту населення в Європі, тепер має найнижчії
їх значення: за народжуваністю (7,8%о) — передостаннє (останнє —І
в Латвії — 7,5%о), за природним приростом (—7,0%о) — останнє місце.

Це зумовлено багатьма чинниками, найважливішими з яких є зниження
рівня і якості життя людей у період економічної кризи, ускладнення геоеко-
логічної ситуації після аварії на Чорнобильській АЕС в усіх регіонах країни,
старіння населення, збільшення показників розлучень і зменшення показни-
ків укладання шлюбів. В останні роки одним із найголовніших чинників є
масовий відтік молоді за межі країни, передусім міграція жінок.

Народжуваність продовжує знижуватись, вона вже опустилась нижче
від рівня, достатнього для заміщення поколінь. Смертність збільши-
лась серед усіх вікових груп; основні причини цього — серцево-су-
динні хвороби, новоутворення, нещасні випадки і травми, самогубства.
Досить високий рівень дитячої смертності — 12,5 дітей на 1000 народ-
жених, що у 1,5 — 2,5 раза вище, ніж у європейських країнах.

Процеси депопуляції населення спочатку охопили сільську місцевість,
а тепер уже й міста. В Україні є сотні сіл, в яких упродовж року не
народжується жодної дитини. Природний приріст сільського населення
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Рис. 2. Природний рух населення України (осіб у розрахунку на 1000 жителів)

став від'ємним ще у 1985р., а тепер він становить -9,3%о (2000р.). У міс-
тах цей показник -5,9%о, загалом на кожну тисячу осіб в Україні наро-
джується на 7 чоловік менше, ніж помирає.

Показники природного руху населення мають значні відмінності у ре-
гіонах України. Найбільші природні втрати населення спостерігаються
у північних і східних областях (природний приріст у Чернігівській об-
ласті 12,1%о, в Луганській 11,7%о, Донецькій 10,9%о та ін.),
дещо менші — у центральних, найменші — у західних (Закарпатській —
-0,4%о, Львівській 3,3%о).

Зменшення показників природного руху населення відображається
і на його статево-віковій структурі, її графічно ілюструє статево-вікова



Населення України

Міграція населення

піраміда (рис. 3). Вона має неправильну форму — звужена у нижній частині
і розширена у верхній, що вказує на звужений тип відтворення населення.

І в селах, і в містах відбувається процес старіння людей, тобто у віко-
вій структурі населення збільшується частка людей пенсійного віку (за-
раз — понад 23,4%) і зменшується частка дітей (близько 19%). Старіння
населення характерне для всіх європейських держав, але висока частка
старих людей там досягається високою тривалістю життя, а в Україні —
за рахунок зменшення кількості дітей. Середня тривалість життя людей
в Україні становить 68 років, зокрема, жінок — 73 роки, а чоловіків —
63 роки. Це набагато нижчий показник, ніж у розвинених країнах світу
(вЯпонії— 83 роки, США і Німеччині — 75 років). Погіршення усіх
демографічних показників, особливо значне природне скорочення на-
селення, свідчить про демографічну катастрофу в Україні.

Чисельність населення в Україні зміню-
ється також під впливом міграцій — пересе-

лення людей зі зміною місця проживання. Вони бувають внутрішні і зов-
нішні. Внутрішні міграції — це рух населення між різними регіонами
всередині країни. Вони не впливають на загальну чисельність населення
країни, а тільки на його розподіл між регіонами. Зовнішні міграції (за
межі держави) поділяються на еміграцію (виїзд), імміграцію (в'їзд) і реемі-
грацію (повернення людей на свою батьківщину).

Міграції в Україні мають від'ємне сальдо. Це означає, що кількість
людей, які виїжджають з неї, більша, ніж тих, які приїжджають. Тіль-
ки у 2000 р. різниця між вибулими і прибулими становила 46 тис. осіб.
Еміграція має переважно соціально-економічні причини, її ще назива-
ють заробітчанською. У пошуках кращих заробітків люди виїжджа-
ють, передусім, у країни Південної та Центральної Європи, в Росію,
Ізраїль, США та інші країни світу. Значна кількість людей виїжджає
нелегально. За 1991 — 1999 рр. кількість емігрантів перевищила 2млн.
осіб. Виїзд населення з України — проблема, яка у майбутньому може
стати загрозою формуванню продуктивних сил, а також посилить нега-
тивні аспекти демографічної ситуації. Внаслідок того, що виїжджають
люди молодого та середнього віку, в країні знижуються показники
народжуваності. Цьому сприяє також еміграція жінок та дівчат.

Серед тих, хто виїжджає з України, значний відсоток людей з ви-
щою освітою (в 1995 р. — 24%), серед них багато людей з науковим
ступенем. Це свідчить про відтік з України високопрофесійних кадрів,
т. зв. "міграцію умів".

Серед іммігрантів переважають люди, які народились в Україні, але
тривалий час жили і працювали в різних регіонах Росії та інших респуб-
ліках колишнього СРСР. їх називають репатріантами.
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Значно зменшилися за останнє десятиріччя XX ст. внутрішні міграції
населення, оскільки високий рівень безробіття, який охопив усі регіони
України, не сприяє переміщенню населення між ними. Помітно спові-
льнились обсяги міграції людей із сільської місцевості в міста, що були
досить значними у 80 — 90-их роках XX ст.

В І. Як змінювалася чисельність населення в Україні упродовж XX ст.? Які
чинники впливали на ці зміни?

2. Що таке природний приріст населення? Охарактеризуйте сучасну демо-
графічну ситуацію в Україні.

3. Що таке депопуляція населення? Які її причини?

4. Проаналізуйте сучасні міграційні процеси в Україні, розкрийте їх причини.

5. Вкажіть основні напрями міждержавної міграції людей з України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД
ТЕМА 2 НАСЕЛЕННЯ

Люди, які населяють територію України, належать до різних етносів
("етнос" у перекладі з грецької означає "народ", "плем'я"). Співвідношен-
ня між чисельністю різних етносів (національностей) творить етнічний (на-
ціональний) склад населення.

р _ . Національний склад населення вивчаєть-
ся за результатами його переписів. За дани-

ми перепису 1989 року в Україні проживають представники понад 120 на-
родів (етносів). Україна є однонаціональною державою з багатоетнічним
складом населення. Це — держава української нації, бо немає у світі
жодної іншої держави, в якій би інтереси українців задовольнялись пов-
но і різнобічне. Корінне населення — українці — складає 72,7% (понад
37 млн. осіб). Вони становлять більшість в усіх регіонах, окрім АР Крим.
Найвища частка українців у населенні Тернопільської (96,8%) та Волин-
ської (94,6%) областей, найнижча — в АР Крим (25,8%), Луганській
(51,9%), Донецькій (50,9%), Одеській (54,6%) областях.

Українці є дуже давнім народом. Знахідки археологів біля с. Коро-
лево Закарпатської області свідчать, що територія України була заселе-
на ще 600 тис. років тому. Від часу переходу до осілого способу життя
корінне населення не покидало своєї рідної землі.

Предками українців є трипільці, що населяли територію в межиріччі
Дністра, Південного Бугу та Дніпра 3,5 — 2 тис. років до Різдва Хрис-
тового, і ранні слов'яни, які жили на цих територіях та у Передкарпатті
пізніше. Слов'янські племена (дуліби, поляни, древляни, сіверяни, ти-
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верці, уличі) займалися землеробством, вели осілий спосіб життя. Вони
і склали основу українського народу. Незважаючи на постійні нашестя
кочівників та запозичення деяких рис культур інших народів, українці
зберегли свою національну самобутність. Вона виявляється в їх мові,
поведінці, матеріальній і духовній культурі.

За мовою українці відносяться до індоєвропейської мовної сім'ї, сло-
в'янської групи, східнослов'янської підгрупи народів. Тепер — це один із
великих народів світу, що компактно розселений в центральній частині
Європи і розсіяний по цілому світу. На території України проживає по-
над 3/4 українців, всього ж у світі 'їх понад 50 млн. осіб. Ті з них, які
проживають за межами України, творять т. зв. українську діаспору. Вона
найчисельніша у республіках колишнього СРСР — Росії (понад 5 млн.
осіб), Казахстані — 0,9 млн. осіб, Молдові — 0,6 млн. осіб, а також у СІЛА —
1,2млн. осіб, Канаді — 1,0 млн. осіб та інших країнах. У багатьох із них
українці зберегли свою мову, культуру, національну самобутність.

Українці в різних частинах України мають певні особливості, які
виявляються у мові, одязі, житлі, звичаях, обрядах, фольклорі, декора-
тивно-прикладному мистецтві. На основі цього виділяють етногра-
фічні групи українського народу. Раніше таких груп було багато, серед
них — севрюки, подоляни, литвини, пінчуки, черкаси, поліщуки, бой-
ки, гуцули, лемки. Внаслідок того, що специфічні особливості цих
етнографічних груп поступово згладжуються, окремі з них перестають
існувати. Найкраще зберегли свої традиції та говірку етнографічні гру-
пи горян Українських Карпат — бойки, гуцули і лемки.

Чисельність українців в Україні постій-
но змінювалась не тільки під впливом при-

родних чинників, але й цілеспрямованої антиукраїнської політики, яка
проводилась упродовж тривалого часу спочатку царським режимом,
а пізніше — радянською владою, і проявлялась як у фізичному, так і в
духовному нищенні українства.

Найбільша етнічна меншина в Україні — росіяни (22,1%). Найвища
їх частка серед населення АР Крим (67%), Донецької і Луганської обла-
стей (понад 40%). Значна кількість росіян в Україні — результат мігра-
ційної політики, яка проводилась у Росії та колишньому СРСР. їх
кількість та частка в національному складі населення різко збільшились
за радянського часу у період індустріалізації України, а особливо —
у післявоєнні десятиріччя. Тільки за 1926 — 1989 рр. їх чисельність зрос-
ла майже утричі. Більшість росіян (понад 87%) проживає у містах.

Кожна з інших етнічних меншин становить менше 1% від загальної
кількості населення, серед них виділяються євреї, поляки, білоруси,
молдавани, угорці, румуни, греки, кримські татари та ін.

Етнічні меншини
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Друга за чисельністю представників етнічна меншина в Україні —
євреї- їх кількість різко зменшилась у другій половині XX ст. внаслідок
масового знищення цього народу фашистами у роки Другої світової вій-
ни, а також еміграції євреїв з України у післявоєнний, особливо у постчор-
нобильський період. Проживають євреї переважно у містах, найбільше їх
у Києві, Одесі, Чернівцях, Вінниці, Харкові та ін.

На територіях, прилеглих до інших країн, проживають представни-
ки народів цих держав. Так, молдавани мешкають, в основному, в Оде-
ській і Чернівецькій областях, словаки і угорці — в Закарпатській,
румуни -- в Чернівецькій області. Болгари проживають у Донецькій
(Приазов'я) та Одеській областях, греки — в Донецькій та Чернігівсь-
кій областях, гагаузи — в Одеській області, караїми — у Криму, поля-
ки — У західних, Житомирській, Київській, Донецькій областях. Бага-
тонаціональним є склад населення великих міст і великих промисло-
вих районів, що зумовлено міграцією до них спеціалістів різних галу-
зей господарства з усіх республік колишнього СРСР.

Після здобуття Україною незалежності відбуваються зміни і в її на-
ціональному складі населення. Внаслідок рееміграції українців із країн
колишнього СРСР, повернення кримських татар та німців, депортова-
них (насильно вивезених) у роки війни, збільшується їх кількість та
частка у складі населення. Натомість і далі зменшується чисельність євреїв,
які виїжджають в Ізраїль, країни Європи та США.

Національний склад населення
(за даними переписів населення)

Національність

Усе населення:
в т. ч.

українці
росіяни
євреї
білоруси
молдавани
болгари
поляки
угорці
румуни
греки
інші

1926-1930

тис.
осіб

41776

31317
3331
2710

143
327
198

2295
112
139
160

1044

%

100,0

75,0
8,0
6,5
0,3
0,8
0,5
5,5
0,2
0,3
0,4
2,5

1959

тис.
осіб

41869

32158
7091

839
291
242
219
363
149
101
104

312

%

100,0

76,8
16,9
2,0
0,7
0,6
0,5
0,9
0,4
0,2
0,2
0,8

1989

тис.
осіб

51452

37419
113,56

486
440
325
234
219
163
135
99

576

%

100,0

72,7
22,1
0,9
0,9
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
1,0
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Усі народи в Україні мають рівні права і можливості розвивати
культуру і освіту рідною мовою. Спільно з українцями вони будують
незалежну і демократичну державу, вільними громадянами якої вони є.

1. Як змінився етнічний склад населення України у XX ст.? Які причини
зумовили ці зміни?

2. Охарактеризуйте особливості розселення українців та найбільших етніч-
них меншин в Україні.

3. Що таке діаспора? У яких країнах світу українська діаспора є найбільшою?

Щільність населення

РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.
МІСЬКЕ І СІЛЬСЬКЕ

ТЕМА З РОЗСЕЛЕННЯ

Відмінності у демографічній ситуації, історико-географічних та при-
родних особливостях заселення окремих територій зумовили нерівномір-
не розміщення людей у межах України. Про це свідчать показники
щільності (густоти) населення.

Щільність населення — це величина, яка
відображає співвідношення кількості насе-

лення до площі території, на якій воно проживає.
Середня щільність населення в Україні — 80 осіб/км2. Цей показ-

ник набагато нижчий, ніж у країнах Західної Європи (ПО — 380 осіб/
км2), але вищий, ніж у Східній та Центрально-Східній Європі (40 —
70 осіб/км2). Вищі від середньоукраїнського показники щільності на-
селення спостерігаються у високоіндустріальних областях Донбасу і При-
дніпров'я, прикарпатських і столичній (Київській) областях — (понад
100 осіб/км2), а найвища щільність— у Донецькій області (190 осіб/
км2). Близькі до середньоукраїнського показники щільності населення
в областях лісостепової зони. Це — основна смуга розселення, яка має
найкращі природні умови для життя і діяльності людей (помірно кон-
тинентальний клімат, родючі грунти, густа річкова мережа та ін.).

Найрідше в Україні заселені північні та південні регіони. Північна
частина — це край боліт та лісів, в окремих її регіонах щільність
населення знижується до 15 осіб/км2. Південні області України мають
дещо гірші умови для життя і діяльності людей, ніж середня частина:
посушливий клімат, дефіцит прісної води. Вони, до того ж, були засе-
лені пізніше від решти регіонів, що також відбилося на показниках
людності. Щільність населення там становить 60 — 80 осіб/км2.
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Населення проживає у різних за людністю, зовнішнім виглядом
і функціональною структурою населених пунктах. Населений пункт (по-
селення) — це місце проживання і діяльності людей. Виділяють два
типи населених пунктів — міські і сільські.

Міські населені пункти Міські населені пункти в Україні - це
міста і селища міського типу.

Містом у найзагальнішому розумінні вважається населений пункт,
жителі якого зайняті переважно у несільськогосподарських галузях.
В Україні до міст відносяться всі поселення, що мають понад 10 тис. жит.,
а також менші за людністю поселення, що історично склалися як міста.

На території України нараховується 451 місто. Найбільше їх — у схід-
них областях України, а найменше — у південних і північних областях.
Найбільша щільність міст — у Львівській, Харківській, Луганській,
Донецькій областях. За людністю їх поділяють на малі (до 50 тис.
жит.), середні (50 — 100 тис. жит.), великі (100 — 500 тис. жит.), дуже
великі (500 — 1000 тис. жит.), міста-мільйонери (понад 1 млн. жит.).
Найчисельніша серед цих груп — група малих міст: вони складають
74,5% від усієї їх кількості. До цієї групи входять дуже різні міста, як
за людністю (м. Угнів — 1,2 тис. осіб і м. Каховка — 42,6 тис. осіб), так
і за рівнем соціально-економічного розвитку, зовнішнім виглядом тощо.
Саме тому у цій групі виділяють міста з людністю до 10 тис. жителів.
У дев'яти найбільших містах України проживає більше третини місько-
го населення. Це — міста-мільйонери (Київ, Харків, Донецьк, Дніпро-
петровськ, Одеса) і дуже великі міста (Львів, Запоріжжя, Кривий Ріг,
Маріуполь). Усі ці міста є центрами міських агломерацій — форм взає-
мопов'язаного розселення людей у територіальне зосереджених міських
поселеннях. Найбільшими в Україні є Донецько-Макіївська, Дніпропе-
тровсько-Дніпродзержинська, Київська агломерації.

За часом виникнення міста поділяють на старі, середнього віку і мо-
лоді. Перші міста в Україні виникли ще понад 2,5 тис. років тому. Це
були поселення, засновані грецькими колоністами. На їх місці знахо-
дяться теперішні Керч, Ялта, Євпаторія, Феодосія, Білгород-Дністров-
ський. Окремі зникли: Ольвія, Німфей, Тірітака та ін.

До старих міст, заснованих за часів Київської Русі, відносяться
Київ, Чернігів, Галич, Теребовля, Львів, Збараж, Новгород-Сіверсь-
кий, Переяслав, Чорнобиль, Володимир-Волинський, Луцьк та ін. Вони
були центрами ремесел, торгівлі, освіти і культури, а також оборонни-
ми пунктами. У XV — XVII ст. з'явилося багато нових міст. Серед них —
Сімферополь, Тульчин, Берестечко, Нікополь, Рахів, Коростишів, Терно-
піль, Ізмаїл, Очаків, Кременчук, Харків та ін. Ці міста стали торговель-
ними центрами, які виникали переважно на перехрестях шляхів.
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Із розвитком промисловості активно виникають і розвиваються мі-
ста у XVIII — XIX ст. Найбільше їх — у східній і південній частинах
країни. Це — Миколаїв, Одеса, Херсон, Алчевськ, Луганськ, Горлівка,
Донецьк, Дебальцеве та ін.

Наймолодшими в Україні є міста, що виникли у XX ст., зокрема —
у міжвоєнні роки і після Другої світової війни. Вони розміщені переважно
у промислових регіонах — Придніпров'ї, Донбасі. Серед них — Зелено-
дольськ, Верхньодніпровськ, Світлодарськ, Вишневе, Прип'ять, Світло-
водськ, Молодогвардійськ, Сєверодонецьк, Теплодар, Енергодар та ін. Най-
молодшим є місто Славутич, збудоване у 1987 р. для обслуговування Чор-
нобильської АЕС. Є на території України і т. зв."мертві міста" — Чорно-
биль і Прип'ять, які обезлюдніли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Міста в Україні виконують різні функції. За цією ознакою виділяють
такі їх типи: багатофункціональні, промислові, промислово-транспортні,
транспортні, лікувально-оздоровчі, центри агропромислових комплексів та ін.

Окремо виділяють столицю України — м. Київ (2,6 млн. осіб).
Це — найбільше місто держави, її адміністративний, культурний, гос-
подарський центр.

Заснований понад 1500 років тому, Київ став політичним центром
давньоруської держави Київської Русі. Це сприяло його розвитку, нала-
годженню різноманітних, у т. ч. і зовнішніх, зв'язків. У 1497 р. місто
отримало магдебурзьке право, тобто право на самоврядування. Столиця
могутньої держави у центрі Європи здавна є і значним культурним
центром. Ще у X ст. тут було відкрито школи, а в XVII ст. у Києві
функціонували братські школи та Києво-Могилянська колегія (пізні-
ше — академія), які стали центрами українського просвітництва. З XIX ст.
основну роль у навчанні студентів відіграє Володимирський університет
(тепер Національний університет ім. Тараса Шевченка).

З XVIII ст. у місті розвивається промисловість, будуються залізниці
до Одеси та Курська. З того ж часу місто перетворюється у значний
промисловий центр.

У 1918 р. Київ стає столицею УНР, з 1934 р. — столицею Українсь-
кої Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), а з 1991 р. — незалеж-
ної Української держави.

Зараз Київ — значний промисловий центр. На його території розмі-
щені підприємства машинобудування, легкої, харчової та інших галу-
зей промисловості. Від нього в усі кінці України відходять залізниці
і автомобільні шляхи, місто є значним річковим портом на Дніпрі.

Київ — духовний центр українського народу. Тут знаходиться бага-
то унікальних пам'яток духовної і матеріальної культури. Серед них —
Софіївський собор, Видубицький монастир, Золоті ворота і Києво-
Печерська Лавра (XI ст.), Андріївська церква (XVIII ст.), Володимир-
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ський собор, оперний театр (XIX ст.) та ін. В останні роки відбудовано
зруйновані пам'ятки, зокрема Золотоверхий Михайлівський собор (па-
м'ятка XI ст.) — місце захоронення багатьох київських князів і церковних
діячів. Відновлено також приміщення і навчання в Києво-Могилянсь-
кій академії (її було закрито у 1817 р. царським урядом).

У місті діють 32 музеї, 35 театрів. Люди з усіх куточків України
приїжджають відвідати Державний музей Т.Г. Шевченка, Софіївський
собор, музеї українського і світового мистецтва та ін.

Київ — великий науковий і освітній центр України. У ньому пра-
цюють Національна академія наук України, галузеві науково-дослідні
інститути, 96 вищих та понад 420 середніх навчальних закладів.

Зі здобуттям Україною незалежності її столиця постійно оновлюєть-
ся і відбудовується. Змінюють свій вигляд і упорядковуються вулиці
Києва, реставруються старі і з'являються нові будівлі. Мальовничі ланд-
шафти, старовинні і нові будівлі, багатство пам'яток культури роблять
Київ неповторним і чарівним містом, одним із найкращих у Європі.

Селища міського типу — це населені пункти з кількістю населення
понад 2 тис. осіб, в яких не менше двох третин населення становлять
робітники, службовці та члени їх родин. Селища виникають при про-
мислових підприємствах, будовах, залізницях, на їх території нерідко
розміщені середні та вищі навчальні заклади, науково-дослідні устано-
ви, лікувальні та оздоровчі заклади тощо. За зовнішнім виглядом і функ-
ціональною структурою вони подібні до малих міст із населенням мен-
ше 10 тис. жит. В Україні нараховується 897 селищ міського типу,
найбільше їх — у промислових районах.

У містах і селищах міського типу в Україні проживає майже 68%
населення (на початку XX ст. — 16%). Міське населення постійно
поповнювалось за рахунок селян — такий процес називають урбаніза-
цією. Найвищі її темпи спостерігались в Україні у 40 — 70 роках XX
століття, коли відбувалися процеси індустріалізації. Зараз ці темпи значно
сповільнилися внаслідок припинення притоку мігрантів із сільської
місцевості, депопуляції сільського і міського населення. Найвищі рівні
Урбанізації мають області у промислових регіонах — Донецька, Дніп-
ропетровська, Луганська (83 -- 91 %), а найнижчі — Закарпатська,
Чернівецька, Тернопільська (39 — 44 %). В умовах загальної економі-
чної кризи відбувається значний відтік міських жителів на заробітки
за межі своїх поселень (переважно за кордон), а також повернення
вихідців із сіл назад до своїх сільських жител (т. зв. "дезурбанізація").

п Найпоширенішими населеними пунктами
Сільське розселення в україні є с^а _ їх майже 29 тисяч Село _

Це населений пункт, в якому люди ведуть сільський спосіб життя і за-
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Таблиця З
Чисельність міського та сільського

населення і його частка у загальній
чисельності населення України

Роки

1897
1913
1940
1959
1979
1989
2000

Міське населення

млн. осіб

4,6
6,8
13,7

19,1
30,5
34,6
33,5

%
16,0
19,5
33,5
45,5
61,2
66,9
68,0

Сільське населення

млн. осіб

24,2
28,4
27,3
22,8
19,3
17,1
15,8

%
84,0
80,5
66,5
54,5
38,8
33,1
32,0

ймаються переважно сільськогосподарським виробництвом. За людністю
села поділяються на малі (до 500 жит.), середні (500 — 1000 жит.), великі
(понад 1000 жит.) За даними перепису населення (1989 р.) понад 57% сіЦ
були малими, в їх складі майже 20% — це хутори (з людністю менше
100 жит.). Малі села переважають у північній, північно-східній і західні*
частинах України, на решті території — середні і великі. Саме в останні]
проживає більшість сільського населення України.

На людність, розміщення та особливості забудови сіл значною мі-
рою впливали природні умови і ресурси: рельєф, залягання підземки;
вод, ріки, розміщення сільськогосподарських угідь та лісовкритих площ
Найпоширенішими в Україні є села з суцільною багатовулицевою за-
будовою. Є також одновулицеві села (витягнуті вздовж рік чи по до-
линах балок) та хутори, що складаються з розкиданих на значній площ
жител. В сучасних умовах розвитку фермерського господарства хутор*
можуть відродитись, ставши центрами таких господарств.

СЧ 1. Порівняйте різні регіони України за щільністю населення та рівнем урба-
нізації. Які чинники впливають на ці показники?

2. Як поділяють міста України за кількістю населення? Відшукайте на карт
міста з різною людністю.

3. Які групи міст можна виділити за часом виникнення, за функціями!
Наведіть приклади найстаріших міст держави і т. зв. "молодих" міст.

4. Що таке дезурбанізація? Які її причини в Україні?
5. Виділіть регіони з найвищою щільністю сільського населення. Які чин«

ники впливають на розселення у сільській місцевості?
6. Як впливають природні умови на особливості забудови поселень? Наве-

діть приклади.
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ТРУДОВІ РЕСУРСИ
ТЕМА 4 І ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Населення виконує дві важливі функції:
Іруоові ресурси 3 одного боку, воно є виробником матері-

альних благ і послуг, творцем суспільного національного продукту, з ін-
шого — споживачем матеріальних і духовних благ. Найбільш активною
його частиною є трудові ресурси. Це — населення працездатного віку
(чоловіки віком 16 — 59 років, жінки — 16 — 54 роки включно), крім
інвалідів І і II груп, а також люди пенсійного віку і підлітки, які
працюють. В Україні трудові ресурси становлять майже ЗО млн. осіб,

в їх структурі переважають працездатні люди — 57% (2000 р.).

Все ширше в науковій літературі та на практиці застосовується тер-
мін "економічно активне населення". Ним позначають працездатне на-
селення, яке упродовж певного періоду забезпечує пропозицію робочої
сили для виробництва товарів і послуг. До складу цього населення
входять люди, зайняті господарською діяльністю, що приносить при-
буток (у т. ч. пенсіонери) та безробітні люди, які хочуть працювати.

Економічно неактивне населення — це люди, які знаходяться на
утриманні держави або окремих осіб. Сюди належать особи, які за-
йняті у домашньому господарстві чи навчаються, безробітні, що не шу-
кають роботи і не бажають працевлаштуватись, а також пенсіонери,
не зайняті господарською діяльністю.

Економічно активне населення становить в Україні 22,6 млн. осіб
(2000 р.), а економічно неактивне — 13,7 млн. осіб. Значну частку
серед осіб останньої групи займають студенти, які з часом перейдуть
У групу економічно активного населення.

~ _ . Рівень зайнятості населення в Україні
аинятість населення постійно знижується (в умовах економіч-

ної кризи у 2000 р. він становив 62,0%). Змінилась також структура
зайнятості: якщо в 1990 р. все населення працювало в галузях державної
економіки, то вже у 2000 р. — понад 3,2 млн. осіб — в інших сферах,
передусім у ринковій інфраструктурі. Неоднакові темпи скорочення пра-
цівників у різних галузях господарства вплинули на структуру зайня-
тості. Частка працівників сфери матеріального виробництва зменшилась
13 60% у 1990 р. до 46% у 2000 р. За останнє десятиліття збільшення
працівників відбувалося тільки у сфері управління (див. табл. 4).

Співвідношення між попитом і пропозицією на трудові ресурси
Утворює ринок праці. Тепер на ньому попит набагато менший за про-
позицію, внаслідок чого збільшується кількість безробітних людей.
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Безробітними в Україні вважають працездатних людей, які не мають
заробітків, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що
шукають роботу, готові та здатні приступити до неї. Вони становлять
12,0% (у 1995р.— 5,6%) від працездатного населення. Більшість із
них — жінки.

Таблиця 4

Зайнятість населення у галузях господарства України

Галузі

Всього зайнято:
Промисловість
Сільське і лісове господарство
Будівництво
Транспорт і зв'язок
Освіта, культура, наука, мистецтво
Торгівля, громадське харчування, збут,
заготівля
Апарат органів державного управління
Охорона здоров'я, фізкультура і спорт
Інші галузі

1990
млн. осіб

25,4
7,8
5,0
2,4
1,8
3,0
1,9
0,4
',5
І'б

%

100,0
30,8
19,8
9,4
7,2

11,9
7,3
0,2
5,9
7,5

2000
млн. осіб

21,6
4,3
4,7
0,9
1,2
2,2
1,5
0,8
] 4

%

100,0
|О О

21,8
4,2
5 6

10Д

6^93 7
б'5

21'2

За забезпеченістю трудовими ресурсами всі регіони України — над-
лишкові. Найбільше навантаження працівників на вільні робочі місця
у тих регіонах, де ринкові перетворення відбуваються повільно: це —
західні і північні області України.

Незбалансованість між попитом і пропозицією на робочу силу зумов-
люють значний її відтік за межі України. В умовах несприятливої демог-
рафічної ситуації таке явище у майбутньому може призвести до дефіциту
робочої сили у багатьох регіонах країни. Необхідне проведення ряду захо-
дів щодо підвищення рівня зайнятості трудових ресурсів в Україні.

В 1. Що таке трудові ресурси та економічно активне населення?
2. Які зміни у зайнятості трудових ресурсів відбулися в останні роки?
3. Що таке ринок праці? Чим зумовлене зростання безробіття в Україні?
4. Які заходи, на вашу думку, можуть підвищити рівень працездатного

населення у нашій державі і зменшити його відтік на роботу за кордон?



РОЗДІЛ III

ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

ТЕМАІ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ГОСПОДАРСТВА

Поняття
про господарство

і національний
господарський

комплекс

У процесі своєї діяльності людина всту-
пає у взаємодію із природою, з іншими
людьми, продукує різноманітні матеріальні
і духовні цінності. Здійснюється це окре-
мими людьми, сім'ями, колективом або
всім суспільством і називається господар-
ською діяльністю, або господарством.

У процесі історичного розвитку господарство пройшло 2 етапи: 1) на-
туральне господарство; 2) товарне господарство.

Натуральним вважається господарство, пов'язане з сім'єю, колек-
тивом чи територіальною громадою і виробництвом продуктів,
необхідних лише для їх власного споживання, задоволення потреб са-
мих виробників. Такий етап людство пройшло у первісному і феодаль-
ному суспільстві, але елементи натурального господарства збереглися і
дотепер — насамперед у вигляді домашнього і підсобного господарства.

Товарне господарство виникло з появою обміну продуктами людської
Діяльності, тобто коли продукція вироблялася не тільки для власного
споживання, а й для задоволення потреб інших людей. Це відбувалося
шляхом обміну результатами праці, купівлі-продажу товарів на ринках.

З розвитком товарного господарства розвивається територіальний (гео-
графічний) поділ праці, тобто виробництво певних товарів закріплює-
ться за тими територіями, де для такого виробництва існують кращі
умови — природна сировина, матеріали, робоча сила з відповідними
навиками тощо. З часом відбувається об'єднання (інтеграція) праці

окремими територіями. Результатом цих процесів є розподіл рин-
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ків товарів, робочої сили і їх об'єднання в межах держави. Формується
національне господарство країни.

В Україні активний розвиток товарного виробництва розпочався
у XVIII — XIX ст. Оскільки територія України тривалий час перебува-
ла у складі інших держав, то її господарство було складовою частиною
національних господарств цих країн. Тільки зі здобуттям Україною не-
залежності можна говорити про те, що її господарство є національним.

Національні господарства більшості країн на сучасному етапі є склад-
ними сукупностями великої кількості найрізноманітніших галузей, під-
галузей виробництв, підприємств. Між ними існують постійні взаємо-
зв'язки і взаємодія, що виражається взаємними потоками палива, енергії,
сировини, матеріалів, готової продукції, послуг, інформації тощо. Інши-
ми словами, національне господарство являє собою національний госі
подарський комплекс з тісними внутрішніми зв'язками, а також з більї]
чи менш розвиненими зовнішніми зв'язками з національними госпо-
дарствами інших країн (слово "комплекс" означає сукупність взаємо-
зв'язаних об'єктів, що становлять єдине ціле).

Національний господарський комплекс України протягом останньої
го десятиріччя XX ст. перебував у стані затяжної економічної кризи.)
Серед причин цього є й те, що він з'явився як осколок т. зв. єдиного
народногосподарського комплексу колишнього СРСР, сформованого
свого часу не на ринкових, а на соціалістичних господарських відноси-|
нах. Багато виробництв, що знаходяться на території України, мають
неповний цикл, а зв'язки з підприємствами, які залишилися поза Укра-!
їною і є ланками єдиного виробничого процесу, часто розірвані і втра->
чені (до того ж їх відновлення не завжди є раціональним). Наприклад,)
вимушено простоюють великі текстильні комбінати, які отримувал»
сировину (бавовну) із Центральної Азії; припинена діяльність багатьох
машинобудівних підприємств, які виробляли деталі і вузли для російсь-
ких заводів; значні кошти витрачаються на придбання з Росії ядерног
палива для української атомної енергетики, бо в країні існує лише пер-|
винна ланка ядерного циклу (видобуток урану) і т. д.

Господарство України здебільшого розвивалося екстенсивним
хом. Це означає, що збільшення обсягів виробництва досягалося
рахунок кількісного приросту виробничої бази, а не якісного пере-
оснащення її. Наприклад, задля збільшення випуску продукції вдвічі
стільки ж збільшувалася кількість машин, верстатів, устаткування, ро
бочої сили, сировини, вдвоє зростали посівні площі, поголів'я худобі
тощо. Такий шлях якийсь час приносив позитивні результати, одна*
внаслідок обмеженості ресурсів він став безперспективним.
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Екстенсивний шлях поєднувався з інтенсивним шляхом розвитку,
який базується на впровадженні передових досягнень науково-техніч-
ного прогресу у виробництво, застосуванні нових технологій, підви-
щенні рівня освіти й кваліфікації працівників, поліпшенні організації
виробництва і т. д. Інтенсивний шлях веде до зниження енерго-, мате-
ріале- і трудомісткості виробництва при одночасному зростанні його
обсягів і покращення якості продукції. Обсяги виробництва зростають
завдяки підвищенню продуктивності праці.

Саме інтенсифікація виробництва сприяла швидкому розвитку
економіки розвинених країн у другій половині XX ст. Зараз цей шлях
став визначальним для розвитку України.

Типи економічних Економічна система — це спосіб органі-
систем. Економічна зації економічного життя суспільства, її ви-

система України значають, насамперед, відносини власності
у суспільстві та господарський механізм.

Основними типами економічної системи впродовж багатьох десяти-
літь у XX ст. були ринкова економіка і централізовано планова еконо-
міка. Ринкову економіку мали більшість країн світу, тоді як централі-
зовано планову — півтора десятка соціалістичних країн, у т. ч. колиш-
ній СРСР. З початку 90-х рр. XX ст. на карті світу з'явилися т. зв.
постсоціалістичні країни ("пост" з лат. — "після") з перехідним типом
економічної системи, серед них — Україна.

Ринкова економіка базується на приватній власності, вільному під-
приємництві і ринковому господарському механізмові. Ринок перед-
бачає обмін вироблених товарів відповідно до їх вартості, існування
конкуренції між виробниками, врівноваження попиту і пропозиції то-
варів. Він виступає також регулятором господарської діяльності.

Показники, що характеризують ринкову економіку і ступінь її роз-
витку, можуть суттєво відрізнятися в окремих країнах чи регіонах,
а тому розрізняють національні моделі економічних систем. Серед мо-
делей, притаманних країнам з найбільш розвиненою ринковою еконо-
мікою, виділяють такі:

англосаксонську модель (США, Великобританія), яка характеризується
повним панування в економіці приватної власності окремих осіб,
підприємств, фірм, банків, великих компаній і мінімально необхідним
втРУчанням держави в господарські процеси;

соціально-ринкову модель (континентальні країни Західної Європи,
Канада), яка подібна до попередньої, однак допускає більшу частку
ДеРжавної власності в економіці і передбачає широке використання
Можливостей і важелів держави у соціальній політиці;
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східно-азіатську модель (Японія, Південна Корея, Сінгапур), якг
характеризується незначною часткою державної власності в економіці
однак високим ступенем впливу держави на економічні процеси.

Багато країн, що розвиваються, створили менш ефективні модел
ринкової економіки. Для них характерне, наприклад, значне поширен
ня т. зв. неформальної ("тіньової") економіки і "чорного" ринку (ла
тиноамериканська модель), низький рівень розвитку товарно-грошо
вих відносин і висока частка споживчого (натурального) господарстві
(різні види афро-азіатської моделі) і т. д.

Централізовано планова економіка відзначалася загальним доміну
ванням державної або "колективної" власності, вирішальною роллк
держави у розв'язанні економічних питань, що здійснювалося шляхол
централізованого планування й адміністративного розподілу ресурсів
Інша назва даної системи — командно-адміністративна економіка.

Втручання держави в усі економічні процеси і на всіх рівнях т
відсутність приватновласницької ініціативи призводили до низько
ефективності господарювання, неконкурентоспроможності вироблено
продукції на міжнародних ринках, постійного дефіциту основних спо
живчих товарів.

Централізовано планової економіки в даний час притримуються лиші
дві соціалістичні країни — Куба і Північна Корея (КНДР). Усоціалї
стичному Китаї формується специфічна модель економіки, яка перед
бачає побудову ринкових відносин під контролем правлячої комуні
стичної партії.

Перехідна економіка (від командно-адміністративної до ринкової
передбачає докорінні перетворення в усіх сферах економічної діяль
ності, в усьому господарському механізмові постсоціалістичних дер*
жав. Реформування економіки пов'язане, насамперед, із роздержав
ленням і приватизацією суб'єктів господарювання (підприємств, орган
ізацій, закладів), появою ефективного власника, розвитком малого і се:
реднього підприємництва, обмеженням прямого втручання держави І
економічні процеси і одночасно вмілим управлінням цими процесам!
зі сторони держави. Лідерами щодо реформування національних еко<
номік на ринкових засадах у даний час є постсоціалістичні країю
Центральної Європи (Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Слове
нія) і Балтії (Естонія, Латвія, Литва).

Україна належить до країн, в яких економічні перетворення пров
дяться надто повільно й непослідовно. Це пов'язано з об'єктивним»
і суб'єктивними причинами. Зокрема, у промисловості дуже багато в
ликих і старих підприємств з відсталими технологічними процесами
устаткуванням, що не приваблює ні вітчизняного, ні іноземного влас-^
ника. Економіка України потребує великих капіталовкладень, якид
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нема в країні, а надходження їх із-за кордону гальмуються недоскона-
лим законодавством і нестабільністю суспільного розвитку. Окрім цього,
у вищого керівництва держави не завжди вистачає політичної волі
щодо докорінного реформування економіки, а чиновницький апарат
на місцях часто чинить перешкоди впровадженню прогресивних змін.

Сучасна економічна система України характеризується поєданнням
старих і нових елементів, не всі з яких є прогресивними. Часто серед
них з'являються такі, що властиві менш розвинутим ринковим еконо-
мікам ("тіньова" економіка, "чорний" ринок, хабарництво і корупція
чиновників, від яких залежать економічні перетворення, заміна товар-
но-грошових відносин на т. зв. бартер, тобто натуральний обмін про-
дукцією тощо). Незважаючи на те, що за останнє десятиріччя частка
державної власності в економіці різко скоротилася, а зросла частка
різних форм недержавної власності (приватної, акціонерних товариств
тощо, загалом до 60%), виробництво не відзначається високою ефек-
тивністю. Часто роздержавлення і приватизація підприємств проводи-
лись непрозоро і не на користь ефективного власника. У деяких важ-
ливих сферах економіки реальної зміни відносин власності не відбуло-
ся. Так, у сільському господарстві на місці колишніх колективних і
державних господарств (колгоспів і радгоспів) виникли колективні се-
лянські підприємства, селяни в яких не стали реальними власниками
землі. Аграрна реформа, метою якої є запровадження приватної влас-
ності на землю і перетворення її в товар, розпочалася лише у 2000 р.

Усе це свідчить про те, що етап перехідної економіки в Україні буде
досить тривалим. Однак вибір, зроблений на початку 90-х років, —
створення цивілізованої ринкової економіки за типом розвинених
країн — не підлягає сумніву.

Національне господарство України має
Галузева структура складну структуру. Структура господар-

економіки ства — це його внутрішня будова, котра по-
казує, з яких основних елементів складається господарство, а також
виражає співвідношення та взаємозв'язки між ними.

Первинними складовими господарства, його основними одиницями
є підприємства, організації, заклади, установи, які випускають різно-
манітну продукцію або надають різноманітні послуги. До них нале-
жать шахти, кар'єри, рудники, фабрики, заводи, електростанції, інди-
відуальні і фермерські селянські господарства, залізничні станції, ав-
тотранспортні підприємства, будівельні організації, ремонтні майстерні,
Магазини, перукарні, школи, вищі навчальні заклади, науково-дослідні
Інститути, лікарні, банки і т. д. Вони також можуть складатися
3 внутрішніх підрозділів — цехів, виробничих ділянок, відділів тощо.
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Найскладнішу будову мають підприємства-комбінати, в яких є цехи з
різним призначенням: основні, допоміжні, обслуговуючі, підсобні та
ін. Для випуску певного виду продукції підприємства й організації
можуть утворювати виробничі чи науково-виробничі об'єднання, спілки,
кооперативи.

За формами власності підприємства й організації бувають: державні
(їх власниками виступає уряд через вищих державних чиновників),
комунальні (належать місцевим територіальним громадам — міським,
селищним, сільським), приватні (їх власники — окремі люди або сім'ї,
які вкладають власну працю або ж використовують найману), колек-
тивні (власність господарських товариств, кооперативів, корпорацій;
серед них найбільш поширені т. зв. акціонерні товариства, власниками
акцій яких виступають як їхні працівники, так і широке коло інших
осіб), а також зі змішаною власністю (створені за спільної участі дер-
жави та інших власників). Крім цього, на території України з'явля-
ються підприємства й організації, засновані іноземним капіталом і які є і
власністю міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав.

Підприємства й організації групуються за видами господарської
діяльності і за розміщенням на території. Відповідно розглядають га-|
лузеву і територіальну структуру господарства.

Галузева структура показує поділ господарства на галузі та співвідно- і
шення між ними. Галузь — це сукупність господарських одиниць, які]
виробляють якісно однорідну продукцію або задовольняють певні оди
норідні потреби суспільства. Всі галузі національного господарства
об'єднуються, насамперед, у дві сфери — сферу матеріального вироб-1
ництва і сферу послуг (раніше їх також називали виробничою і неви-|
робничою сферами).

До сфери матеріального виробництва входять промисловість, сільське, І
лісове, рибне господарство і будівництво (рис. 5) — галузі, які випус-і
кають матеріальні блага (товари). Вони поділяються на вужчі галузі,!
підгалузі, види виробництв. Наприклад, великою галуззю промисло-І
вості є машинобудування, в яке входить автомобілебудування, а в ньо-|
го — виробництво легкових автомобілів.

У сфері послуг створюються духовні блага та послуги невиробничо-і
го й виробничого характеру. Одні галузі цієї сфери обслуговують без-І
посередньо населення (культура, освіта, медичне і рекреаційне обслу-1
говування, побутове обслуговування), інші — населення і виробництво.]
(транспорт і зв'язок, фінанси і кредит, торгівля, страхування), третії
забезпечують функціонування суспільства взагалі (наука, управління).,!

У галузевій структурі національного господарства України сфера!
матеріального виробництва різко переважає сферу послуг (відповідно]
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66% і 34% у 2000 р.)- У сфері матеріального виробництва виділяються
промисловість (71% вартості всіх вироблених товарів) і сільське госпо-
дарство (21%). Таким чином, за цими показниками національне гос-
подарство України є промислово-аграрним.

Часто міжнародні економічні організації розглядають галузеву струк-
туру національних господарств як співвідношення трьох секторів еко-
номіки. До первинного сектора відносять сільське і лісове господар-
ства, рибальство, добувні галузі промисловості, тобто ті галузі, які
дають людині "первинну" (створену природою) продукцію. До вто-
ринного сектора включають індустріальні галузі -- обробну промис-
ловість і будівництво, які переробляють і облагороджують первинну
продукцію і доводять її до споживача у вигляді кінцевих матеріальних
благ. Третинним сектором називають галузі сфери послуг.

За такою структурою економіки країни світу відносять до одного
з трьох типів: країни доіндустріальної стадії розвитку (у них дуже ви-
сока частка галузей первинного сектора), індустріальної стадії (вторин-
ного сектора) і постіндустріальної стадії розвитку (велика перевага га-
лузей третинного сектора). Україна має показники типової держави,
що знаходиться на індустріальній стадії розвитку суспільства: частка
вторинного сектора сягає понад 45% вартості всієї продукції, відносно
висока також частка первинного сектора (понад 20%). Натомість, відсоток
третинного сектора в економіці України більш як удвічі нижчий, ніж у
провідних постіндустріальних країнах світу (США, Японія, країни За-
хідної Європи).

У результаті посилення і поглиблення зв'язків між окремими галу-
зями національного комплексу відбувається формування міжгалузевих
комплексів. Міжгалузевий комплекс — сукупність взаємозв'язаних
підприємств різних галузей, об'єднаних випуском певної продукції.

До найважливіших міжгалузевих комплексів в Україні відносяться
паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, хімічний, лісо-
виробничий, агропромисловий, комплекс легкої індустрії, транспорт-
ний, будівельно-індустріальний, морегосподарський, рекреаційний,
військово-промисловий, науково-технічний, соціальний.

Підприємства чи галузі у складі комплексів відзначаються стійки-
ми і тісними виробничими зв'язками. Наприклад, в агропромисловому
комплексі взаємодіють галузі сільського господарства, харчової про-
мисловості, комбікормова промисловість. Складовими комплексу є та-
кож деякі галузі машинобудування (сільськогосподарське, тракторобу-
дування), хімічної промисловості (виробництво мінеральних добрив,
0тРутохімікатів), мікробіологічна промисловість.
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Функціонування комплексу неможливе без інфраструктури, тобто
галузей, які обслуговують процес виробництва. Це — вантажний транс-
порт, системи енерго-, водо- і теплопостачання, матеріально-технічне
забезпечення, ремонт, будівництво, освіта (підготовка кваліфікованих
кадрів), наукове забезпечення, управління.

Територіальна Підприємства різних галузей господар-
стпуктмпа ства ПО~РІЗНОМУ розташовані на території

одне щодо іншого, відносно населених
пунктів, своїх сировинно-ресурсних баз тощо. В одних випадках вони
мають одиничне розміщення, в інших — групове. Ці групи на одній
території творять певні територіальні поєднання, підприємства в них
більшою чи меншою мірою використовують спільну виробничу і соці-
альну інфраструктуру або ж об'єднуються виробничими зв'язками, взаєм-
ними поставками деталей, матеріалів, напівпродуктів, відходів. Таким
чином виникають територіальні елементи господарства. Сукупність
певним чином взаєморозміщених і поєднаних територіальних елемен-
тів господарства називається територіальною структурою господарства.

Територіальна структура господарства тісно пов'язана з розселен-
ням, транспортною мережею, а також особливостями природного сере-
довища, його природно-ресурсним потенціалом. Елементи територі-
альної структури можуть мати точкові, вузлові, лінійні, кущові, аре-
альні форми. Зокрема, галузі первинного сектора економіки — сільсь-
ке й лісове господарство, рибальство, добувна промисловість, які тісно
взаємодіють з природним середовищем, мають переважно ареальні фор-
ми: сільськогосподарські зони і райони, лісогосподарські і лісопроми-
слові райони і ділянки, рибопромислові зони і райони, гірничодобувні
басейни, райони, ареали.

Переважна більшість підприємств обробної промисловості розміщені
в населених пунктах і утворюють такі елементи територіальної струк-
тури, як промисловий пункт (одне підприємство), промисловий центр —
населений пункт з кількома мало пов'язаними підприємствами, про-
мисловий (господарський) вузол — місто або група близько розташова-
них міст з великою кількістю взаємозв'язаних підприємств. Окремі
виробництва мають кущову форму територіального поєднання. На-
приклад, машинобудівний кущ формується головним (складальним)
підприємством і багатьма заводами, що постачають деталі, вузли, агре-
гати і знаходяться у навколишніх поселеннях.

Територіальна структура транспорту представлена такими елемента-
ми, як транспортні лінії (наприклад, залізниці, судноплавні ріки), транс-
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портні пункти (станції на залізничній вітці), транспортні вузли (станції
в місцях розгалуження чи перетину залізничних ліній).

Елементи територіальної структури можуть бути спеціалізовані (на-
приклад, зернова зона, цукровобуряковий пункт, центр харчової про-
мисловості, автомобілебудівний кущ, нафтохімічний вузол,
залізничний вузол, автомагістраль) і багатогалузеві (хіміко-машинобу-
дівний центр, металургійно-машинобудівельно-хімічний вузол, заліз-
нично-річковий вузол, промислово-транспортний вузол, залізнично-
автомобільна полімагістраль).

Основні риси
сучасних галузевої
і територіальної

структур господарства
України

Сучасні галузева і територіальна струк-
тури господарства України відзначаються
нераціональністю. Про це, зокрема, свід-
чать:

— значна залежність господарства від]
постачання енергоносіїв, лісу, сировини для |

легкої та інших галузей промисловості;
— відсутність завершальних виробництв у багатьох галузях, переду-1

сім у машинобудуванні;
— надмірний розвиток галузей військово-промислового комплексу!

при обмеженому розвитку виробництва товарів народного споживання;!
— недостатній розвиток агропромислового комплексу, насамперед|

галузей обробної промисловості;
— технічна відсталість і зношеність устаткування, технологічна не-І

досконалість підприємств, що зумовлюють високу енерго- і матеріало-|
затратність економіки;

— значна концентрація т. зв. "брудних виробництв", зокрема гір^
ничодобувних, металургійних, хімічних та ін., що спричинило висо-І
кий ступінь забруднення довкілля;

— надмірне зосередження промислових підприємств в окремих рен
гіонах (Придніпров'я, Донбас, Прикарпаття), що зумовило значне ви-*
користання ресурсного потенціалу, призвело до надмірного тиску на
довкілля тощо.

Необхідна структурна перебудова господарського комплексу, що мав
виявлятися у виготовленні високоякісної і конкурентоспроможної прон
дукції, зменшенні затрат сировини та енергії на її випуск, скорочена^
виробництва економічно та екологічно невигідної продукції. Знач*
роль у цьому повинні відіграти економічні реформи, насамперед при-}
скорення процесів приватизації в різних галузях господарства.
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1. Що таке національне господарство, національний господарський ком-
плекс?

2. Назвіть типи економічних систем. Охарактеризуйте економічну систему
України.

3. На які основні сфери і сектори поділяється національне господарство?
Яка їх структура?

4. Дайте визначення понять "галузева структура господарства", "територіальна
структура господарства". Поясніть їх.

5. Які галузі господарства займають провідне місце у національному ком-
плексі України?

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ТЕМА 2 УКРАЇНИ

Економічний потенціал країни харак-
Складники економічного тершує можливост} національної економіки

виробляти матеріальні блага, надавати по-
слуги, задовольняти економічні потреби суспільства. Ці можливості
дають всі наявні в країні ресурси — виробничі, матеріальні, трудові,
природні, фінансові, науково-технічні, інформаційні та ін. Відповідно
економічний потенціал включає як складові частини виробничий, тру-
доресурсний, фінансовий, науковий та інші види потенціалів.

Виробничий потенціал формується основними виробничими фонда-
ми, до яких входять будівлі, споруди, трубопроводи, машини, устатку-
вання тощо. В Україні існує понад 100 тисяч підприємств, однак біль-
шість із них мають застарілі, дуже зношені, а то й зруйновані основні
виробничі фонди, які потребують оновлення або ж демонтування.

Трудоресурсний потенціал характеризується кількістю і якістю ро-
бочої сили. Тривалий час приріст трудових ресурсів різної кваліфікації
в Україні задовольняв інтереси її економіки, частина робочої сили була
задіяна в інших республіках колишнього СРСР. В останнє десятиріччя
чисельність трудових ресурсів у країні зменшується, що є наслідком
несприятливої демографічної ситуації, тоді як якість робочої сили за-
лишається високою (зокрема, зростає частка осіб з вищою освітою).

Економічна криза в країні спричинила появу безробіття і неповної
зайнятості населення, масову трудову еміграцію як у Росію, так і в
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країни Європи, Америки, інших регіонів світу. Серед тих, хто виїжджає
на заробітки, велика кількість висококваліфікованих спеціалістів, які в
нових умовах не реалізовують своїх професійних можливостей.

Природно-ресурсний потенціал складають усі види природних ре-
сурсів, що є на території країни чи в підконтрольній їй частині Світо-
вого океану: мінерально-сировинні, земельно-грунтові, агро-кліматичні,
водні, гідроенергетичні, біологічні (в т. ч. лісові), природно-рекре-
аційні. За сумарними запасами деяких з них Україна посідає одне з
провідних місць в Європі (наприклад, мінеральних, ґрунтових, рекре-
аційних). Натомість відчувається загальний дефіцит водних, гідрое-
нергетичних, лісових ресурсів.

Фінансовий потенціал країни визначається сукупністю грошових
фондів підприємств, громадян, держави. Фінансові можливості Украї-
ни поки що дуже скромні. Річний державний бюджет країни менший,
аніж бюджети окремих міст розвинених країн Заходу. Велика кількість
українських підприємств є фінансовими боржниками або перебувають
на межі банкрутства, а більшість громадян країни отримують доходи,
нижчі від встановленого прожиткового мінімуму.

Багато фінансових операцій відбувається поза легальними рамками
економіки, встановленими законодавством, тобто в "тіні". Все це не
сприяє нормальному функціонуванню національної економіки.

Науковий потенціал України базується на розгалуженій мережі нау-
кових інститутів, науково-дослідних закладів, які існують у системі
Національної академії наук, міністерств і відомств, їх працівниками є
десятки тисяч спеціалістів вищої категорії — докторів і кандидатів
наук. У деяких напрямках науки Україна проявила себе як один зі
світових лідерів, наприклад, у кібернетиці, електрозварюванні металів,
кардіохірургії, космічній техніці. Однак у багатьох галузях наукової
діяльності, що стосуються розробки високопродуктивної техніки
і новітніх технологій, відставання вітчизняної науки суттєве. В наш
час ситуація ускладнюється недостатнім фінансуванням і нестабільною
діяльністю наукових організацій, виїздом спеціалістів високої кваліфі-
кації за кордон.

Ефективність використання економічного потенціалу в країні зале-
жить від господарського механізму. Недосконалість останнього може
призвести до нераціонального, малоефективного, а то й витратного
використання складових економічного потенціалу.
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Економічні показники Роль кожної держави в ^асномУ «Аі
визначається, насамперед, н економічною

могутністю, яка є наслідком реалізації економічного потенціалу. Най-
більш універсальними показниками, що характеризують економічну
могутність країни, є її валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий
національний продукт (ВНП).

Валовий внутрішній продукт держави — це сукупна вартість за рин-
ковими цінами усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених
уданій країні впродовж одного року (враховуючи надходження від їх
експорту). ВВП охоплює результати економічної діяльності підпри-
ємств, організацій, закладів і окремих осіб, незалежно від їх державної
приналежності та громадянства, які зайняті підприємництвом на тери-
торії даної країни.

Валовий національний продукт відрізняється від ВВП тим, що вра-
ховує доходи фірм і громадян даної країни, отримані за кордоном,
проте виключає доходи зарубіжних компаній та осіб, які займаються
діяльністю в даній країні.

Для країн, які ще слабо залучені в систему світових економічних
відносин, показники ВВП і ВНП відрізняються несуттєво. До таких
країн наразі належить і Україна. У більшості економічно розвинених
держав (насамперед США і Японія), потужні корпорації яких мають
свої філії і дочірні підприємства в багатьох країнах і регіонах світу,
валовий національний продукт значно більший від валового внутріш-
нього продукту. Натомість у багатьох країнах, що розвиваються і ши-
роко "відчиняють двері" для іноземного капіталу, ВВП більший від
ВНП.

Показники ВВП і ВНП можуть бути розраховані в національній
валюті і у т. зв. "міжнародних доларах". Наприклад, валовий внутріш-
ній продукт України (за даними національної статистики) становив
93млрд. гривень у 1997 р. і 173 млрд. гривень у 2000 р. Правда, ці
показники неможливо порівнювати, оскільки вони подані у фактично
Діючих, а не порівняних цінах. Тим більше вони не дають уявлення
про місце України у світовій економіці.

Для міжнародних порівняльних оцінок Світовий банк обчислює
і ВНП країн світу у єдиній валюті -- "міжнародних доларах",

балові продукти в цій грошовій одиниці розраховуються шляхом зі-
ставлення цін на товари і послуги, що виробляються в даній країні,
3 Цінами на аналогічну продукцію в США.

За даними Світового банку ВВП України (у 1997 р.) складав майже
50 млрд. дол. За цим показником вона займала 20-е місце в Європі
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і 47-е у світі (див. додаток 1). Близький до неї показник ВВП мали
Чехія (52 млрд. дол.) і Угорщина (46 млрд. дол.) — країни, які значно
поступаються Україні територією, людністю, природно-ресурсним і на-
уковим потенціалом. Лідерами серед країн світу за обсягами ВВП є
США (7,8 трлн. дол.), Японія (4,2 трлн. дол.), Німеччина (2,1 трлн.
дол.), Франція, Великобританія та Італія (1,1 — 1,4 трлн. дол.) і Китай
(900 млрд. дол.).

Ще переконливіші показники рівня доходів — ВВП на душу насе-
лення, які є основними критеріями класифікації національних еконо-
мік. У 1997 р. цей показник для України становив 1040 доларів, тобто
країна перебувала на 139 місці серед майже 200 країн, що вивчалися
Світовим Банком. Вона входила до групи країн з рівнем доходів, ниж-,
чим від середнього у світі.

Серед країн колишнього СРСР вищі від України показники серед- ]
ньодушового доходу мали Естонія, Латвія, Литва, Росія, Білорусь Й
Казахстан. Найвищі показники (від 33 до 45 тис. дол. на 1 особу)!
характерні для Люксембургу, Швейцарії, Японії, Норвегії, Данії, Сін-1
гапуру. У США, Німеччині, Франції на І особу припадає від 26 до 29)
тис. дол. валового внутрішнього продукту. Натомість у Мозамбіку^
Танзанії, Ефіопії та інших африканських державах цифри не переви-
щують 150 дол. Це — найнижчі у світі показники.

Використовуються й інші показники для характеристики стану на-|
ціональних економік:

— темпи росту реального ВВП за рік, що розраховуються у відсот-^
ках (упродовж 90-х рр. валовий внутрішній продукт України постійне
скорочувався і лише у 2000 — 2001 рр. він почав зростати — в середі
ньому на 5% за рік);

— рівень безробіття, розрахований як відношення кількості безро^
бітних до кількості працездатного населення у працездатному віці (з
офіційними даними в Україні він складає трохи більше 4%);

— інфляція — процес знецінення грошей, пов'язаний зі зростання»
цін на товари і послуги. В Україні у 1992 — 1993 рр. відбувалась т. зв
гіперінфляція, коли щоденно ціни зростали на 2 — 3%. Останнім*
роками інфляція в середньому становить 20% за рік;

— дефіцит бюджету — перевищення державних видатків над дохс
дами, що веде до зростання державного боргу. У 2001 році в економії
країни зафіксовано бюджетний профіцит — перевищення доходів НЕ
видатками;

— рівень державного боргу (розмір державного боргу у % до ВВП)|
баланс зовнішньоекономічних операцій (різниця між видатками і надхс



Промисловість 51

дженнями, пов'язана із зовнішньоекономічною діяльністю країни) та
багато інших.

1. Що таке економічний потенціал країни?

2. Назвіть основні складники економічного потенціалу і охарактеризуйте їх
для території нашої держави.

3. Які показники використовуються для характеристики і зіставлення наці-
ональних економік?

4. Що таке ВВП і ВНП?

ТЕМА З ПРОМИСЛОВІСТЬ

Галузева структура Промисловість є провідною галуззю гос-
подарства України. В и складі виділяють

видобувні і обробні галузі. Видобувна промисловість займається видо-
бутком різних видів палива і сировини з надр Землі, тому її розвиток
і поширення залежать від розміщення і запасів корисних копалин.

До обробної промисловості відносяться галузі, які займаються об-
робкою чи переробкою сировини і напівфабрикатів. Це — машинобу-
дування, металургія, деревообробна та інші галузі.

За видом продукції, що випускається, галузі об'єднують у важку,
легку і харчову промисловість. Сукупність галузей, які виробляють
сировину, паливо, знаряддя праці, складає важку промисловість. До неї
належать паливна, електроенергетична, металургійна, хімічна, маши-
нобудівна, лісова і деревообробна, промисловість будматеріалів. До легкої
відносять галузі промисловості, які виробляють товари народного спо-
живання — одяг, взуття, тканини, парфумерію та ін. Харчова промис-
ловість об'єднує галузі, що виробляють продукти харчування.

Іноді для того, щоб розрізнити галузі за використанням 'їхньої про-
Дукції, вдаються до поділу галузей промисловості на галузі груп "А"
і "Б". До групи "А" відносять галузі, які випускають засоби виробництва,
а До групи "Б" — товари споживання. У такому випадку до першої групи
попадають галузі важкої і деякі легкої промисловості, а до другої — деякі
галузі важкої, легкої і харчова промисловість.

У галузевій структурі промисловості України провідне місце тради-
Ц'йно займає важка промисловість (73,7% у 2000 р.). її значне перева-
жання над виробництвом товарів народного споживання постійно при-
в°дило до проблем із забезпечення населення продукцією легкої і хар-

промисловості.
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За останні роки в усіх галузях промисловості відбулося значне ско-
рочення виробництва продукції, найбільше — у машинобудуванні, хі-
мічній, легкій промисловості. За умови здійснення ринкових перетво-
рень Україна зможе поступово збільшити випуск конкурентоспромож-
ної продукції; для цього вона має як значні природні ресурси, так і
висококваліфіковані кадри. Вже зараз багато промислових виробів (метал,
літаки, ракетоносії, тканини, швейні вироби, продовольчі товари тощо)
користуються великим попитом на світовому ринку.

Галузі:
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продуктивність праці. Але в сучасних умовах ефективними можуть
бути малі і середні підприємства — їх легше переорієнтувати на випуск
конкурентоспроможної продукції, і тому доцільною зараз є деконцентра-
ція виробництва, створення міні-підприємств.

Спеціалізація — випуск на одному підприємстві певного виду про-
дукції, що веде до поліпшення якості продукції, підвищення продук-
тивності праці, зниження собівартості виробництва.

Розрізняють три форми спеціалізації виробництва: предметну, по-
детальну і постадійну.

Предметна спеціалізація полягає у виробництві певних готових (за-
звичай, нескладних) виробів на окремих підприємствах.

Подетальна спеціалізація — це виготовлення окремих вузлів, дета-
лей, агрегатів на промислових підприємствах. Найбільш поширена в ма-
шинобудівних галузях.

Постадійна спеціалізація — це послідовне виробництво напівфаб-
рикатів, деталей чи вузлів на різних підприємствах, кожне з яких
виконує певну стадію обробки або ж спеціалізується на окремій стадії
технологічного процесу. Ця спеціалізація поширена у машинобуду-
ванні (наприклад, відливання заготовок -» механічна обробка деталей
-» покриття деталей), а особливо — в кольоровій металургії (видобуток
бокситів —» виробництво глинозему —> виплавка алюмінію -» вироб-
ництво прокату), нафтохімічній промисловості.

Кооперування — встановлення виробничих взаємозв'язків між спе-
ціалізованими підприємствами, які спільно працюють над виробницт-
вом складної продукції.

Воно набуло значного поширення у машинобудуванні. Наприклад,
для виробництва автомобіля чи літака необхідні деталі, що виробляють
декілька сотень спеціалізованих підприємств. Вони постачають ці де-
талі на складальне підприємство, яке випускає готову продукцію.

Комбінування — це поєднання на одному підприємстві всіх стадій
переробки певної сировини, що забезпечує мало- або безвідхідність
виробництва. Найбільш поширені комбінати у металургії, текстильній,
Деревообробній та нафтохімічній промисловості.

Диверсифікація виробництва — це процес його кількісного та якіс-
ного урізноманітнення. Характерна для великих підприємств, які по-
вільно реагують на зміну попиту. Тоді паралельно з випуском основної
пРодукції розгортається виробництво іншої, яка користується попи-
том. Прикладом такого підприємства є "Південмаш" у Дніпропетров-
СЬкУ, на якому паралельно з виробництвом ракетної техніки налагод-

випуск колісних тракторів, тролейбусів, побутової техніки та ін.
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Комплексування виробництва полягає у встановленні ефективних
виробничих зв'язків між окремими підприємствами різних галузей. Ці
підприємства можуть послідовно переробляти сировину, взаємно поста-
чати матеріали і готову продукцію, використовувати спільну виробни-
чу інфраструктуру (складські приміщення, системи водо-, газо-, теп-
лопостачання, транспортні шляхи). В результаті дії цієї форми суспіль-
ної організації формуються промислові комплекси.

Форми суспільної організації промисловості визначають величину
підприємств, взаємозв'язки між ними, їх розміщення. Вони змінюю-
ться у процесі розвитку економіки. Так, для соціалістичної системи
господарювання найбільш поширеними були концентрація, спеціалі- І
зація та кооперування виробництва. Однак, надто великі промислові
підприємства маломаневрені, не можуть швидко реагувати на зміну!
попиту, їх неможливо швидко переорієнтувати на випуск конкуренте-1
здатної продукції. Тому у період перехідної економіки характерними є|
деконцентрація, диверсифікація і комплексування виробництва.

На розміщення підприємств окремих галузей впливають різні чин-|
ники, зокрема:

а) природні (рельєф, водні ресурси);
б) техніко-економічні (енергетичний, сировинний, транспортний,-

споживчий, економіко-географічне положення);
в) демосоціальні (трудові ресурси, споживчий, соціальна інфраструктура)^
Ці фактори тісно пов'язані між собою і своєрідно впливають на

розміщення підприємств різних галузей, залежно від технологічний
особливостей виробництва.

Основним чинником розміщення промислових підприємств донеда-І
вна був економічний, тобто прагнення максимальних обсягів виробниц^
тва при мінімумі затрат. Тепер провідними стають чинники соціальне
економічні (робочі місця, задоволення попиту на товари народного спс
живання) та соціально-екологічні (збереження чистого довкілля).

-, На території України промисловість роз^
Іериторіальна . . ~міщена нерівномірно. Основними елемент

**У УР тами її територіальної структури є промис|
лові пункти, центри, вузли, агломерації і райони.

Промисловий пункт — це населений пункт, в якому є тільки од>
промислове підприємство.

Промисловий центр — це населений пункт, в якому розміщено де
кілька промислових підприємств, не поєднаних між собою вироби»
чими зв'язками.
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Промисловий вузол — це один або декілька близько розташованих
промислових центрів, в яких розміщені підприємства, що мають між
собою тісні виробничі та економічні зв'язки. При наявності значного
центру вузол може перетворитися на промислову агломерацію. Поєд-
нанням вузлів та агломерацій, що мають взаємозв'язки, на певній те-
риторії утворюється промисловий район.

В Україні сформувалися чотири багатогалузеві промислові райони:
Донецький, Придніпровський, Прикарпатський і Прибузький. Найбіль-
ший з них — Д о н е ц ь к и й — спеціалізується на вугільній, електроенер-
гетичній, металургійній, машинобудівній та хімічній промисловості.

П р и д н і п р о в с ь к и й промисловий район відзначається розвитком елект-
роенергетики, хімічної, машинобудівної та металургійної промисловості.

П р и к а р п а т с ь к и й промисловий район виділяється нафтовою і
газовою, лісовою, машинобудівною і хімічною промисловістю.

П р и б у з ь к и й промисловий район спеціалізується на вугільній,
хімічній та електроенергетичній промисловості.

Багато промислових вузлів та агломерацій знаходяться у межах про-
мислових районів. Донецько-Макіївська, Горлівсько-Єнакіївська, Лу-
ганська промислові агломерації входять, наприклад, до Донецького про-
мислового району; Дніпропетровсько-Дніпродзержинська, Запорізька, Кри-
ворізька — до Придніпровського району; Львівська агломерація — до
Прикарпатського, а Нововолинська і Червоноградська — до Прибузького
промислового району.

Поза межами промислових районів є Київська, Харківська, Одеська
промислові агломерації, багато промислових вузлів (Вінницький, Полтав-
ський, Миколаївський, Херсонський, Сімферопольський та ін.). Всі ці
елементи територіальної організації промисловості поєднані між собою
різноманітними зв'язками і формують промисловий комплекс України.

. В Україні структурна перебудова (ре-
Структурш зміни та структуризація) господарства визнана прі-

шляхи підвищення оритетною, бо у спадщину від соціалістич-
ефективності ного господарювання залишилася економіка
промислового }3 застарілими енерго- і ресурсомісткими

виробництва в Україні технологіями, високою часткою екологіч-
но небезпечних виробництв з низькою їх ефективністю.

У процесі реформування промисловості виявилося, що її структура не
Раціональна: в ній — значна частка важкої промисловості, передусім галу-
зей, які обслуговують військово-промисловий комплекс, і незначна час-
тка галузей, що виробляють товари народного споживання. Це й зумов-
лює необхідність розвитку галузей легкої і харчової промисловості, що,
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в свою чергу, зменшить залежність України від імпорту найнеобхіднішої
продукції. Для України характерна також висока частка гірничодобувної
промисловості у випуску промислової продукції, а звідси — й експорт
різноманітної мінеральної сировини (будівельних матеріалів, залізних і
марганцевих руд, солі, сірки та ін.). Це призводить до великих втрат, бо
сировина реалізовується на світовому ринку за низькими цінами. Необ-
хідний розвиток галузей обробної промисловості, підвищення її конку-
рентоздатності на світовому ринку.

Важливе значення має реструктуризація машинобудівного комп-
лексу, оскільки в ньому створювалися засоби виробництва для всьо-
го національного комплексу колишньої держави. Необхідна організа-
ція нових виробництв, які завершували б технологічні цикли, пере-
орієнтація підприємств на випуск нових видів машин і устаткування,
які користуються найбільшим попитом як в Україні, так і за рубежем.
Важливу роль у цьому відіграють конверсія підприємств військово-
промислового комплексу та вкладання іноземних інвестицій.

Важливе значення для економіки України має удосконалення струк-
тури паливно-енергетичного комплексу, зменшення енергозатратності га-
лузей промисловості.

Розвиток легкої і харчової промисловості в Україні пов'язаний
із впровадженням нових форм організації виробництва, створенням ме-
режі малих підприємств, які б випускали продукцію широкого асорти-
менту і могли б швидко переорієнтовуватись на потреби ринку. Маю-
чи достатню кількість трудових ресурсів, потужну сировинну базу,
Україна може не тільки вирішити свої внутрішні проблеми щодо за-
безпечення населення промисловими товарами народного споживання,
але й стати важливим експортером цієї продукції на світовий ринок.

1. Які галузі займають провідне місце у промисловості?

2. Перелічіть форми суспільної організації промислового виробництва.

3. Назвіть напрямки підвищення ефективності промислового виробництва
в Україні.

4. Які елементи територіальної структури промисловості поширені в Укра-
їні?

5. Вкажіть головні, на вашу думку, шляхи реструктуризації промисловості
в Україні.
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- ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
тнми4-5 КОМПЛЕКС

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) — це сукупність виробництв,
які добувають і переробляють усі види палива, виробляють і переда-
ють електроенергію. Це — один із провідних комплексів, від рівня
розвитку якого залежить стан усіх інших галузей господарства та доб-
робут людей.

В Україні ПЕК розвивається як на власних паливних ресурсах, так
і девізних (нафта, природний газ, вугілля). У структурі запасів органіч-
ного палива вугілля становить 95,4%, нафта — 2,0%, природний газ —
2,6%. Для забезпечення потреб господарства і населення України в па-
ливі та електроенергії необхідно близько 300 млн. т умовного палива
на рік (1 т у . п. дорівнює 7000 ккал, що приблизно відповідає 1 т
кам'яного вугілля). За рахунок власних паливних ресурсів ці потреби
задовольняються приблизно на третину.

Основні галузі ПЕК України — паливна та електроенергетична.
Паливна промисловість представлена ву-

Паливна гільною, нафтовою і нафтопереробною, га-
промисловість зовою, торф'яною галузями. Провідне міс-

це серед них займає вугільна. У структурі видобутку палива в Україні
на вугілля припадає майже 75%.

Вугільна промисловість базується на власних ресурсах Донецького та
Львівсько-Волинського кам'яновугільних і Дніпровського буровугіль-
ного басейнів. Щорічно добувається близько 75 — 80 млн. т кам'яного
і 1 — 1,5 млн. т бурого вугілля (в період економічної кризи обсяги
видобутку зменшилися більше, ніж у 2 рази).

Головною вугільною базою країни є Донбас, в якому видобувається
95% вугілля, в т. ч. все коксівне, що служить металургійним паливом, та
висококалорійне енергетичне паливо — антрацит. Басейн експлуатується
ще з XVIII — XIX ст. Складні умови видобутку зумовлюють високу
собівартість вугілля, а застаріле обладнання та загазованість пластів підви-
щують аварійність на шахтах. Актуальним стало питання закриття нерен-
табельних і реконструкції та відкриття високопродуктивних шахт. Вугіл-
ля Донбасу використовують для потреб металургії, енергетики та інших
галузей господарства України і частково вивозять за кордон (коксівне).

Вугілля Львівсько-Волинського басейну завдяки кращим умовам ви-
добутку дешевше, ніж донецьке. Але воно має гіршу якість і викорис-
товується як енергетичне паливо для потреб господарства і населення
західної частини України.
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Буре вугілля у Дніпровському басейні добувається переважно від-]
критим способом, оскільки пласти залягають близько до поверхні.]
Через невисоку теплотворну здатність воно спалюється на електростан-|
діях та використовується для обігрівання жител.

Для забезпечення власних потреб Україна імпортує близько 10 млн. •
вугілля щороку (переважно з Росії, Польщі і Казахстану). Цей імпор
можна значно зменшити за умови реконструкції власної вугільної про-
мисловості.

Нафтова промисловість розвивається з кінця XIX ст., а газова
з початку XX ст. У структурі видобутку палива нафта займає 5%, а газ
19%. Останніми роками в Україні видобувається в середньому 4 млн.
нафти (10% від потреби) і 18 млрд. м3 газу (1/4). Максимальні ж пок
ники видобутку даних видів палива були у першій половині 70-х рр
XX ст. (відповідно 13 — 14 млн. т і 61 — 69млрд. м3). Для потре
господарства нафта завозиться з Росії, а газ — з Росії та Туркменистану,]

Видобуток нафти і газу здійснюється у Карпатському, Дніпровсь
ко-Донецькому і Причорноморсько-Кримському нафтогазоносних ра-
йонах. Найбільшим за видобутком є Дніпровсько-Донецький район (рон
довища нафти — Зачепилівське, Глинсько-Розбишівське, Качанівсь-<
ке, Леляківське, Анастасіївське; газу — Шебелинське, Єфремівське,]
Хрестищенське та ін.).

У Карпатському районі (насамперед, Прикарпатті), внаслідок ІНТЄНСИЕ
ного використання родовищ у попередні десятиліття, видобуток на
і газу суттєво зменшився. Найбільші родовища нафти — Північно-Доли№|
ське, Битківське; газу — Рудківське, Більче-Волицьке, Угерське (викорис
товують як газосховища).

Збільшується видобуток газу у Причорноморсько-Кримському райощ
Вже введено в експлуатацію понад 80 родовищ, найбільші — ДжанЗ
койське, Глібівське, Оленівське. Україна має перспективні нафтогазо-1
носні площі — на шельфі Чорного і Азовського морів (розпочина
промислове освоєння Штормового і Голіцинського газових родовищ)
у Закарпатті, Волино-Подільському районі.

В Україні створено потужну нафтопереробну промисловість, яи
зараз недовантажена сировиною. Найбільші заводи працюють у Лиси«|
чанську, Кременчуці, Дрогобичі, Надвірній, Херсоні.

За споживанням та імпортом природного газу Україна входить д<з
першої п'ятірки країн світу, тому гострою є проблема урізноманітнена
ня зовнішніх джерел надходження цих видів палива.

Перспективними постачальниками нафти в Україну можуть бут»
Азербайджан, Казахстан, країни Перської затоки, а газу — Іран, Нор
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вегія. Однак розв'язанню цієї проблеми перешкоджають недостатній
розвиток сучасної транспортної інфраструктури (трубопроводів, наф-
тових терміналів у портах, танкерного флоту). Правда, нещодавно за-
кінчено будівництво нафтотерміналу "Південний" біля Одеси і нафто-
проводу Одеса — Броди, завдяки яким прикаспійська нафта може
транспортуватися як в Україну, так і в країни Європи.

Торф'яна промисловість (видобуток торфу і виробництво торфобри-
кетів) поширена в Поліссі і на півночі лісостепової зони. Крім місце-
вого палива, торф використовується в сільському господарстві для
покращення родючості ґрунтів.

Рис. 7. Галузевий склад паливно-енергетичного комплексу

Електроенергетика споживає майже по-
Електроенергетика ловину палива, що видобувається в Укра-

їні. Потужність електростанцій — 47 млн. кВт, вони здатні виробляти
приблизно 300 млрд. кВт • год електроенергії (таким було виробництво
У 1990 р.). У 2000 р. в країні вироблено 170 млрд. кВттод електроенергії.

Понад 1/2 всієї електроенергії виробляють теплові електростанції
(ТЕС). Вони працюють на вугіллі, газі, мазуті, тому розміщуються по-
близу джерел палива і споживача. Найбільші ТЕС розташовані в Донбасі
(Вуглегірська, Слов'янська, Курахівська, Зуївська, Старобешівська), у При-
дніпров'ї (Запорізька, Криворізька, Придніпровська); в Київській (Ки-
ївська, Трипільська) та Харківській (Зміївська) областях. Значну поту-
жність мають також Ладижинська, Добротвірська, Бурштинська тепло-
електростанції.
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У багатьох містах і на великих підприємствах діють теплоелектро-
централі (ТЕЦ), на яких, крім електроенергії, виробляється теплова
енергія, необхідна для комунальних потреб чи в технологічному про-]
цесі.

На атомних електростанціях (АЕС) виробляється майже 2/5 елект-1
роенергії країни. Всього в Україні діє 4 АЕС (Запорізька, Рівненська,]
Південноукраїнська, Хмельницька), на яких експлуатується 11 реакто-1
рів. У 1986р. на Чорнобильській АЕС стався вибух реактора, що вва-І
жається найбільшою техногенною катастрофою на планеті. У зв'язку зі
небезпечною експлуатацією ЧАЕС український уряд закрив її у груднії
2000 р. Решта АЕС потребують значних капіталовкладень для поси-|
лення безпеки експлуатації.

Гідроелектростанції дають майже 5% електроенергії. Вони розта-
шовані на Дніпрі (Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержин-
ська, Дніпрогес, Каховська), Дністрі (Дністровська), Південному Бу
(Костянтинівська), в Карпатах (Теребле-Ріцька). Будівництво ГЕС
рівнинних ріках виявилося нераціональним внаслідок затоплення знач-
них площ сільськогосподарських земель; у штучних водоймах відбувається
нагромадження шкідливих відходів і "цвітіння" води.

Усі електростанції України об'єднано в енергосистему за допомогои
ліній електропередач. Це дозволяє забезпечувати безперебійне поста-і
чання електроенергії до споживачів, почергово відключати електро-і
станції для ремонту.

Важливими напрямами розвитку електроенергетики є освоєння неї
традиційних видів енергії (вітрової, сонячної та ін.), збільшення потужі
ності атомних станцій (із врахуванням екологічного чинника), ство-і
рення власного замкнутого циклу виробництва палива для АЕС, технічне
переобладнання ТЕС.

Незважаючи на те, що на території України (у Криму) була побудо^
вана одна з перших у світі експериментальних сонячних електростаж
цій, сонячна електроенергетика в країні, по-суті, не розвивається. На-;
томість починає освоюватися енергія вітру: перші вітрові електростанції
побудовані у Криму, на узбережжі морів, у степовій частині і Карпат

|Д 1. Дайте характеристику галузей паливної промисловості України.
-̂™ 2. Які галузі електроенергетики є провідними у країні? Чим це зумовленої

3. Проаналізуйте шляхи подолання енергетичної кризи в Україні.
4. На контурну карту України нанесіть найбільші ГЕС, ТЕС, АЕС.
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ТЕМА
МЕТАЛУРГІЙНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Металургійна промисловість об'єднує підприємства, які послідовно
здійснюють видобування, збагачення, металургійну переробку руд чо-
рних і кольорових металів та нерудної сировини (т. зв. флюсових і
вогнетривких матеріалів), виробництво чавуну, сталі, кольорових і до-
рогоцінних металів, сплавів, прокатне виробництво, переробку вторин-
ної сировини (металобрухту). Основними споживачами продукції мета-
лургійної промисловості є машинобудування, будівництво, транспорт.

Металургійна промисловість складаєтся з чорної і кольорової мета-
лургії.

Чорна металургія — одна з найбільш роз-
винених в Україні галузей промисловості,

на яку припадає понад 1/4 всього промислового виробництва. Вона
виробляє чавун, сталь, прокат, феросплави, труби та ін. Це — матеріало-
містка галузь: для виплавки 1 т чавуну потрібно приблизно 3 т залізної
руди, 1,1т коксу, 20 т води, а також марганцева руда, вапняк, флюси та ін.
Тому підприємства чорної металургії розміщуються біля джерел сирови-
ни чи палива або між ними.

Чорна металургія
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Україна має для розвитку галузі значні запаси залізних і марганцевих
руд, коксівного вугілля, флюсових та вогнетривких матеріалів, їх родови-
ща дуже вдало поєднуються — переважно у Придніпров'ї та Донбасі.

За обсягом виробництва продукції чорної металургії Україна трива-
лий час входила до числа провідних країн Європи і світу. Так, у
80-х рр. XX ст. тут щорічно видобувалося 120 — 125 млн. т залізної
руди, 7 млн. т марганцевої руди, виплавлялося 55 млн. т сталі. Зараз
аналогічні показники значно скромніші — приблизно 55 млн. т заліз-
ної руди, менше 3 млн. т марганцевої руди, 32 млн. т сталі (2000 р.). •
Однак Україна і далі займає чільне сьоме місце серед провідних світо-
вих виробників сталі. В останні роки постійно збільшується виробни-
цтво прокату, феросплавів, сталевих труб. Ці товари у значних обсягах \
експортуються за межі України; загалом продукція чорної металургії,
дає країні найбільше валютних надходжень від експорту.

А Прокат

І І

Рис. 9. Схема металургійного комбінату

Виплавка чорних металів традиційно здійснюється на комбінатах!
повного циклу, які включають усі кінцеві стадії металургійного вироб-І
ництва, а також виробництво коксу (металургійного палива зі спеціаль-Г
них марок вугілля) й агломерату (шматків залізної руди, спечених з вал-;]
няком і; коксом). Кожне з виробництв має відходи й побічну продук-я
цію, якЬє сировиною для інших галузей промисловості — хімічної,1]
будівельних матеріалів, металообробки. Підприємства цих галузей, як і
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заводи важкого машинобудування, вигідно розміщувати поряд з металур-
гійними комбінатами. Отже, чорна металургія має важливе комплексо-
утворююче значення, на її основі формуються багатогалузеві вузли.

Найбільшими металургійними комбінатами в Україні є "Криворіж-
сталь", "Азовсталь" (Маріуполь), "Запоріжсталь", Дніпровський (Дніп-
родзержинськ), Алчевський, Макіївський. Великі металургійні заводи,
які не мають повного металургійного циклу, — Донецький, Єнакіїв-
ський, два Дніпропетровських та ін. Виробництво феросплавів (сплавів
заліза з іншими металами для отримання високоякісних сортів сталі) зо-
середжено у Запоріжжі, Нікополі, Стаханові, а труб — у Нікополі, Ново-
московську, Дніпропетровську, Маріуполі, Макіївці, Харцизьку.

Підприємства чорної металургії розташовані у трьох металургійних
районах— Придніпровському, Донецькому і Приазовському.

Придніпровський район сформувався на основі видобутку залізних
руд Криворізького, Кременчуцького і Білозерського басейнів, марган-
цевих руд Нікопольського і Великотокмацького родовищ, флюсів Дні-
пропетровської області, привізних коксу і вогнетривів (з Донбасу).
Тут склалися Дніпропетровський (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ,
Новомосковськ), Запорізький, Криворізький, Нікопольський, (Ніко-
поль, Марганець), Кременчуцький металургійні вузли.

Донецький район виник біля родовищ коксівного вугілля на основі
переробки руд, що надходять із Придніпров'я (принцип "маятника"
вагони з коксом їдуть на комбінати Придніпров'я, а назад повертають-
ся із залізною та марганцевою рудою). Сформувалися металургійні
вузли — Донецько-Макіївський, Алчевсько-Алмазнянський, Єнакіїв-
ський та окремі металургійні центри — Краматорськ, Харцизьк, Кос-
тянтинівка.

Приазовський район використовував бідні залізні руди Керченсько-
го і багаті Криворізького та Білозерського басейнів, марганцеві руди
з Нікополя, кокс, флюси і вогнетриви з Донбасу. Однак залізорудні
підприємства Керченського півострова призупинили діяльність, тому
зараз район охоплює два металургійні підприємства у Маріуполі (на
одному з них — комбінаті "Азовсталь" — працює найбільший в Укра-
їні листопрокатний стан).

Важливими проблемами чорної металургії України є необхідність
технічного і технологічного переоснащення виробництва, поліпшення
якості чорних металів, випуску нових видів сталі і прокату. Слабкого
Розвитку поки що набули недоменні способи виробництва чорних ме-
талів, які є екологічно чистими, зокрема електрометалургія (найбіль-
ший завод — Запорізький) і порошкова металургія (єдиний завод пра-
цює у Броварах під Києвом).
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Кольорова металургія, на відміну від чор-
Кольорова металургія но-- в україні розвинута порівняно слабо.

Вона має ряд особливостей: а) у рудах міститься незначна кількість
металу що вимагає розміщення багатьох підприємств кольорової ме-
талургії поблизу джерел сировини; б) у рудах кольорових металів міс-,
титься багато різних металів, а це вимагає комплексного використані
сировини; в) галузь потребує багато енергії і води, а також згубно
впливає на довкілля. Таким чином, на її розміщення І розвиток впли-
вають енергетичні та екологічні чинники.

У структурі кольорової металургії України провідне місце займає,
алюмінієва промисловість. Вона працює на привізній сировині (бокси-
тах з Угорщини, країн Африки, Росії), її підприємства розміщені біля
портів і в місцях виробництва електроенергії. Галузь представлена ве-,
ликим Миколаївським глиноземним заводом, продукція якого (глино-
зем - напівфабрикат для отримання готового металу) використовуєте
ся в Україні; відправляється вона і в Росію. У Запоріжжі працює
алюмінієвий завод, у Свердловську (Луганська обл.) - завод алюміні-

євих сплавів.
Серед інших галузей кольорової металургії виділяється виробник

тво магнію (Калуш), титану і магнію (Запоріжжя), ртуті (Горлівка),
феронікелю (Побужжя, Кіровоградська обл.), золота (Мужієво, Закар-
патська обл). Ці виробництва працюють на власній сировині, най-
більш забезпеченими з них є титанова (родовища руд у Житомирській
і Дніпропетровській областях) і ртутна (Донбас) галузі. У Костянти-
нівні на привізній сировині створено цинкову промисловість.

В Україні є два райони кольорової металургії - Донецький І Придт-.
провський. Перспективним є Карпатський район.

Серед проблем, пов'язаних із розвитком кольорової металурги, най-
головнішими є забруднення повітря, нагромадження великої кілько-
порід, некомплексне використання сировини.

1. Дайте характеристику сировинної бази металургійної промисловою

України.
2 Охарактеризуйте райони розвитку чорної металургії в Україні.
3 Які галузі кольорової металурга розвиваються на власній, а які - на девізній

сировині? Назвіть принципи розміщення підприємств кольорової металурги.,

4. На контурну карту нанесіть найбільші центри чорної і кольорової мета-1

лургії України та їх райони.
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МАШИНОБУДУВАННЯ
ТЕМА / І МЕТАЛООБРОБКА

Значення галузі.
Технологічні
особливості

виробництва

Машинобудування — провідна галузь
промисловості, яка забезпечує випуск різ-
номанітних машин і устаткування для ба-
гатьох галузей господарства і населення. Ма-
шинобудування визначає науково-техніч-

ний прогрес у національній економіці, забезпечує її технічне пере-
озброєння, інтенсифікацію і підвищення ефективності всього суспіль-
ного виробництва.

Машинобудування є надзвичайно складною галуззю, до якої вхо-
дять декілька десятків спеціалізованих галузей. Залежно від продукції,
що випускається, вони об'єднуються у групи: важке, транспортне, сіль-
ськогосподарське, точне машинобудування, верстатобудування.
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На початку 90-х років XX ст. машинобудування виробляло близько
третини загального обсягу промислової продукції в Україні. Тепер,
внаслідок зупинки багатьох потужних підприємств, обсяги продукції
значно зменшились, а окремі виробництва цілком зникли. Найбіль-
ший спад виробництва відбувся в галузях важкого (передусім енерге-
тичного, гірничошахтного), сільськогосподарського машинобудування,
автомобілебудування, приладобудування та ін.

Продукція машинобудівної галузі складається з багатьох деталей
і агрегатів. Виготовити їх на одному заводі неможливо, простіше і де-
шевше випускати окремі деталі на різних підприємствах, тому маши-
нобудівні заводи мають переважно вузьку спеціалізацію (подетальну
і предметну). Для випуску готової продукції підприємства встановлю-;
ють між собою коопераційні зв'язки (поставки деталей, комплектую-
чих матеріалів, сировини). Такими зв'язками може бути охоплено де-|
сятки, а іноді й сотні підприємств.

Технологічні процеси на підприємствах машинобудування подібні, не-І
зважаючи на різну продукцію, яку вони випускають. Кожен великий]
завод має чотири основні цехи: ливарний, ковальсько-пресовий, механіч-І
ний та складальний. У першому з металу відливають різні деталі, у друго-1
му — деталі штампують або кують із прокату чи злитків, у третьому — їхі
обробляють, а в четвертому — складають готові вироби.

Готова продукція



Машинобудування І металообробка 67

Підприємства машинобудівної галузі ма-
Принципи розміщення

., ють вщмшні вщ Інших галузей особливості
" розміщення. Вони майже не залежать від

природних умов і ресурсів, їх продукція має широке коло споживачів.
Внаслідок цього машинобудування розвинуте в усіх регіонах країни, від-
мінності полягають у різному рівні розвитку та наборі галузей, їх зна-
ченні на різних територіях. В одних регіонах вони є галузями спеціалі-
зації, в інших — задовольняють потреби тільки даного регіону.

Один із важливих принципів розміщення машинобудівних підпри-
ємств — орієнтація на сировину. Основна сировина для підприємств
галузі — метал, а також конструкційні матеріали, які виробляють легка,
хімічна, деревообробна промисловість. Машинобудівні підприємства спо-
живають 1/3 прокату, майже 2/3 стального литва, 40% чавуну, що вироб-
ляється в країні. Підприємства, які потребують великої кількості металу,
відносять до металомістких. Металомісткі виробництва здебільшого роз-
міщені в районах металургійної промисловості.

Більшість галузей машинобудівного комплексу належить до трудоміст-
ких, тобто таких, які потребують відносно небагато сировини, але значних
затрат праці на виготовлення продукції. Орієнтація на трудові ресурси —
другий принцип розміщення. Постійно зростають вимоги до кваліфі-
кації робочої сили.

В усіх галузях машинобудування зростає значення науково-дослід-
них та дослідницько-конструкторських робіт. Наукомісткість — ви-
значальна риса багатьох сучасних машинобудівних виробництв. Такі
виробництва тяжіють до найбільших міст і агломерацій, де сконцент-
рована наукова база країни.

На розміщення підприємств, які випускають важкотранспортабельну
продукцію, також значно впливає споживач, а принципом розміщення
складальних підприємств, що мають розгалужені коопераційні зв'язки
з іншими центрами, є вигідність економіко-географічного (особливо транс-
портного) положення.

Важке машинобудування випускає маши-
Географія ни } устаткування для вугільної, нафтога-

окремих галузей зової, гірничодобувної, металургійної, хі-
мічної промисловості, електроенергетики, а також підйомно-транспортні
засоби. Підприємства цієї галузі орієнтуються, насамперед, на сирови-
НУ (метал) і основних споживачів своєї продукції, а енергетичне ма-
шинобудування — ще й на кваліфіковані кадри. Підприємства, що випус-
кають гірничошахтне і гірничорудне устаткування, розміщені у Горлівці,
Донецьку, Ясинуватій, Кривому Розі, металургійне устаткування -
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у Краматорську, Маріуполі, Донецьку, Лутугіному (Донецька обл.),
устаткування для нафтової та газової промисловості — у Чернівцях,
Дрогобичі, для хімічної — у Львові, Бердичеві, Дніпропетровську, Су-
мах, для електроенергетики — у Харкові, Запоріжжі, Донецьку, Кра-
маторську, Хмельницькому, автонавантажувачі — у Львові.

Транспортне машинобудування охоплює виробництво різноманітних!
транспортних засобів. Зокрема, а в т о м о б і л е б у д у в а н н я представлене]
випуском легкових автомобілів (Запоріжжя), вантажних (Кременчук),
автобусів (Львів), вантажопасажирських машин (Луцьк), двигунів (Мелі-|
тополь). Воно орієнтується у своєму розміщенні на висококваліфікованії
кадри та можливості кооперування виробництва (зручне транспортно-|
географічне положення).

Обсяги виробництва на цих підприємствах останнім часом різко]
скоротилися. Одночасно в інших регіонах (Крим, Донбас, Чернігівські
ка, Одеська області) з'являються автоскладальні підприємства на базі)
колишніх авторемонтних, які випускають готову продукцію з деталей^
отриманих із-за кордону.

У Дніпропетровську, Львові, Києві налагоджується виробництв
тролейбусів, у Києві існує мотоциклетний завод, а в Харкові — вело-і
сипедний.

Локомотивобудування зосереджене в Луганську (тепловоз*
і трамваї) і Харкові (електровози), а вагонобудування у Кременчуці^
Стаханові, Маріуполі. Ці галузі є металомісткими, тому у своєму розмн
щенні орієнтуються на сировину.

Суднобудування розвинуте у портових містах: річкове — у КиєвіІ
Запоріжжі, Херсоні, Ізмаїлі, морське — у Миколаєві (три заводи), Києві|
Керчі, Херсоні, Феодосії.

Літакобудування і виробництво космічної техніки
це наукомісткі галузі, які орієнтуються на потужні конструкторсь*
бюро. Основні центри літакобудування — Київ і Харків, виробнивд
космічної техніки — Дніпропетровськ і Харків.

Верстатобудування продукує устаткування для машинобудівних
інших заводів. Воно розміщується поблизу споживача (у машинобудівт
центрах) та кваліфікованих кадрів. Найбільші центри — Київ, Харків!
Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Житомир, Краматорськ, Стрий, Мука*
чеве. Устаткування для легкої промисловості випускають у Харкові!
Донецьку, Василькові, Чернівцях, для харчової — в Одесі, Смілі, Києві|
Калинівці (Вінницька обл.), Карлівці (Полтавська обл.). Підприємств
точного машинобудування розміщуються у великих містах, де є квалі<]
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фіковані кадри. Так, телевізори виробляють у Львові, Києві, Сімфе-
рополі, електронні мікроскопи — в Сумах, електротехнічну продук-
цію — в Києві, Тернополі, Харкові, Дніпропетровську, холодильни-
к и — у Донецьку тощо.

Підприємства сільськогосподарського машинобудування у своєму роз-
міщенні орієнтуються на споживача (спеціалізацію сільського госпо-
дарства). В Україні випускають гусеничні (Харків) і колісні (Дніпро-
петровськ, Харків) трактори, кукурудзозбиральні (Херсон), буряко-
збиральні (Тернопіль, Дніпропетровськ) і кормозбиральні (Хмельни-
цький) комбайни, сівалки (Кіровоград), плуги (Одеса), жниварки (Бер-
дянськ) та ін. Налагоджується випуск зернозбиральних комбайнів у
Харкові та Олександрії.

Машинобудівний комплекс розвивається значною мірою за раху-
нок конверсії, тобто переведення підприємств, які раніше обслугову-
вали військово-промисловий комплекс, на створення нових вироб-
ництв, високих технологій (розробка сучасної промислової і елект-
ронної техніки, комп'ютерів). Важливе значення має також створення
невеликих, технологічно гнучких підприємств для випуску різноманіт-
них товарів народного споживання.

1. Назвіть групи галузей машинобудівного комплексу.

2. Вкажіть принципи розміщення, характерні для підприємств важкого,
сільськогосподарського, транспортного машинобудування.

3. Виділіть найбільші машинобудівні райони і центри в Україні. Порівняй-
те галузеву структуру двох машинобудівних районів України (на вибір).
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ТЕМА 8 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Хімічна промисловість охоплює ті га-
Значення галузі, • • ,-лузі промисловості, які для виробництва
чинники розвитку продукції використовують хімічні методи

переробки сировини й матеріалів.
Хімічна промисловість, як і машинобудування, відноситься до га-

лузей, що забезпечують науково-технічний прогрес, тому її розвиткові
постійно приділялась значна увага. Роль хімічної промисловості визна- |
чається широким застосуванням хімічних технологій і матеріалів в усіх \
галузях національного господарства.

Для розвитку окремих галузей хімічної промисловості в Україні є]
багата сировинна база — різноманітні корисні копалини, деревина,]
виробничі відходи, продукція сільського господарства та ін.

Галузі хімічної промисловості в цілому відносяться до матеріаломіст-
ких, що зумовлюється значними затратами сировини на виробництво
продукції. Для деяких з них потрібні також велика кількість вод»
(наприклад, виробництво синтетичних волокон) або палива та елект-
роенергії (виробництво полімерів). Окремі галузі, особливо ті, що ви-|
пускають малотранспортабельну продукцію, орієнтуються на спожи/"
вача. Важливим чинником розміщення і розвитку усіх галузей хімічно^
промисловості є екологічний.



Хімічна промисловість 71

г Основна хімія є однією з провідних га-
Географія л/лузеи хімічної промисловості України

окремих галузе* (приблизно 40% валової продукції), її про-
дукція — мінеральні добрива, кислоти, сода та ін. Розвивається на базі
переробки як місцевої (калійні, кухонні і магнієві солі, сірка, фосфорити,
відходи коксохімічного і металургійного виробництв), так і привізної
(апатити, природний газ) сировини.

Основою для її розвитку є гірничо-хімічна промисловість. Вона за-
ймається видобутком природної хімічної сировини — калійних солей
і сірки (Прикарпаття), кухонних солей (Донбас, Крим, Закарпаття),
фосфоритів (Середнє Придністров'я, Сумська і Харківська області).

Виробництво мінеральних добрив є провідним серед виробництв ос-
новної хімії. В Україні продукують різні види добрив: азотні, калійні,
фосфорні, комбіновані.

Азотні добрива виробляють на основі аміаку, який отримують
з природного газу та відходів коксохімічного виробництва. Тому під-
приємства, що виробляють такі добрива, розміщуються вздовж газо-
проводів (Рівне, Черкаси, Одеса) або в центрах коксохімії (Алчевськ,
Горлівка, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Запоріжжя, Дніпродзержинськ).

Калійні добрива виробляють на підприємствах, що тяжіють до
сировини (родовищ калійної солі). Основні центри — Калуш і Стеб-
ник. Останнім часом у зв'язку з екологічними та рекреаційними чинни-
ками завод у Стебнику не працює.

Виробництво фосфорних добрив орієнтується у своєму розміщенні
на споживача (сільськогосподарське виробництво). Воно розвивається
на основі переробки імпортної сировини (апатитів з Росії, фосфоритів
з Північної Африки), а також доменних шлаків. Власний видобуток
фосфоритів не має промислового значення. Найбільші підприємства
зосереджені у Вінниці, Костянтинівці, Одесі, Сумах, Маріуполі.

Серед виробництва кислот провідне місце належить сірчанокислот-
ному, бо його продукція має широке застосування в різних галузях
господарства. Дане виробництво розвивається на основі переробки сір-
ки (родовища у Львівській області, найбільше з яких — Яворівське),
відходів коксохімічного, нафтопереробного виробництв, кольорової ме-
талургії (сірчисті гази). Воно орієнтується у своєму розміщенні на
споживача, бо сірчана кислота малотранспортабельна через високу хі-
мічну активність. Основна сфера споживання сірчаної кислоти — ви-
робництво суперфосфату. Головні центри сірчанокислотного виробни-
цтва — ті самі, що й виробництва фосфорних добрив, а також Новий
Розділ, Новояворівське, Дніпродзержинськ, Рівне.
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Поліссі. Не відповідають потребам і обсяги лісонасаджень; оптималь-
ної лісистості (19%) в Україні можна досягти, якщо виростити додат-
ково ліси на площі 2,8 млн. га. Це означає, що у найближчі 10 років
площі лісів треба щорічно збільшувати на 250 — 280 тис. га (у 6 разів
більше, ніж зараз).

Лісозаготівельна промисловість проводить вирубування, вивіз і пер-
винну обробку деревини, її продукція — ділова деревина, яка викори-
стовується у деревообробній і целюлозно-паперовій промисловості,
будівництві. Щорічний обсяг деревини, що заготовляється в Україні,]
становить 10 — 12 млн. м3. В останні роки зменшилося споживання!
деревини у промисловості і будівництві, але помітно збільшилося поста-]
чання деревини для населення.

Деревообробна промисловість поділяється на лісопильну, фанерну, меб-і
леву, виробництво деревостружкових плит, сірників, будматеріалів. Лісо-|
п и л ь н а промисловість постачає пиломатеріали і тяжіє у своєму розмі-
щенні до лісозаготівель (Чернівці, Берегомет, Брошнів, Вигода, Рахів,
лява, Стрий — у Карпатах, Костопіль, Ковель та ін. — на Поліссі).

Фанеру виготовляють з берези, підприємства тяжіють до сировин»
(Львів, Костопіль, Оржів).

Деревостружкові плити виготовляють для потреб меблевої промис-І
ловості переважно в лісових районах, найбільші центри — Свалява»|
Тересва, Костопіль, Київ.

Меблева п р о м и с л о в і с т ь виробляє майже половину продукції
деревообробної промисловості. Тяжіє вона до споживача. Центрам»
виробництва меблів є, практично, всі великі міста держави та ря
середніх і малих міст. Найбільші підприємства розміщені у Києві^
Харкові, Львові, Ужгороді, Сваляві, Чернівцях, Дніпропетровську.

Целюлозно-паперова промисловість розвивається в лісових районах,)
у місцях, де є електроенергія і вода. Найбільші підприємства — Жидан
чівський картонно-паперовий комбінат (Львівська область), Рахівськ
(Закарпатська область) і Корюківська (Чернігівська область) картон»
фабрики, Понінківська паперова фабрика (Хмельницька область)^
Херсонський та Ізмаїльський целюлозні заводи, Малинська (Житомир
ська область) і Дніпропетровська паперові фабрики та ін.

Підприємства галузі задовольняють потреби України у такій пре
дукції тільки наполовину.

Лісохімічна промисловість продукує кормові дріжджі, синтетичні смс
ли, оцтову кислоту, метиловий спирт, скипидар та ін. Сировиною для
неї є відходи від лісозаготівельної і деревообробної промисловості (гіл-4
ки, живиця, тирса та ін.), тому виробництва зосереджені у лісопроми-і|
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слових районах. Найбільші підприємства розміщені у Карпатах (Вели-
кий Бичків, Вигода, Свалява, Перечин), на Поліссі (Славута, Корос-
тень, Клевань).

Основні проблеми розвитку лісової і деревообробної промисловості —
дефіцит сировини та її некомплексна переробка. Важливі напрямки
розвитку галузі — раціональне використання лісових ресурсів, модер-
нізація підприємств, створення безвідхідних виробництв.

1. Як забезпечені сировиною галузі лісової і деревообробної промисловості?

2. Назвіть принципи розміщення галузей деревообробної, целюлозно-папе-
рової та лісохімічної промисловості й основні центри їх розвитку.

3. Проаналізуйте проблеми розвитку лісової і деревообробної промисло-
вості. Назвіть шляхи їх подолання.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
ТЕМА 10 БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Промисловість будівельних матеріалів охоплює галузі й виробницт-
ва, що виготовляють різноманітні будівельні матеріали. Для свого роз-
витку вони використовують мінеральні ресурси (вапняк, гіпс, глину,
пісок, каміння та ін.), відходи від галузей промисловості (золу, шлаки
тощо). Видобуток природної сировини здійснюється на всій території
України, оскільки усі її регіони багаті на будівельні корисні копалини.

При розміщенні підприємств галузі насамперед враховується сиро-
винний і споживчий чинники, адже будівельні матеріали використо-
вуються будівництвом у великих кількостях. Оскільки природна си-
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Поліссі. Не відповідають потребам і обсяги лісонасаджень; оптималь-
ної лісистості (19%) в Україні можна досягти, якщо виростити додат^
ково ліси на площі 2,8 млн. га. Це означає, що у найближчі 10 ро
плошГлТсів треба щорічно збільшувати на 250 - 280 тис. га (у 6 разш

Лісозаготівельна промисловість проводить вирубування, вивіз І пер
винну обробку деревини, її продукція - ділова деревина, яка викори-
стовується у деревообробній і целюлозно-паперовш промисловост,
будівництві. Щорічний обсяг деревини, що заготовляється в >
становить 10 - 12 млн. „'. В останні роки зменшилося споживанш
деревини у промисловості і будівництві, але помітно збільшилося пос

чання деревини для населення. ,
Деревообробна промисловість поділяється на лісопильну, фанерну ме

леву, виробництво деревостружкових плит, сірників, будматеріалу Лісо-
п и л ь н а промисловість постачає пиломатеріали І тяжіє у своєму розмі
щеіі до лісозаготівель (Чернівці, Берешмет, Брошнів, Вигода, Рахш, Сва-

- Костопіль, Ковель та ш. - на Поліссі),
'з берези, підприємства тяжіють до сиро]

_, для потреб меблевої промис-І
РЄВО<Л РУШАЧОЇ 1ІЛШП пні^.^ **• Г^оопапЯ і

ловості переважно в лісових районах, найбільші центри - Свалява,

„„„ виробляє майже половину
деревообробної'промисловості. Тяжіє вона до споживачу
виробництва меблів є, практично, всі великі міста держави та ряд
середніх і малих міст. Найбільші підприємства розміщені у Києві,

Харкові, Львові, Ужгороді, Сваляві, Чернівцях, Д»̂ "̂ ^
Целюлозно-паперова промисловість розвивається в лісових район

у місцях, де є електроенергія і вода. Найбільші підприємства - Жида^
чівський картонно-паперовий комбінат (Львівська область^ Рахшськ*
(Закарпатська область) і Корюківська (Чорнивсь» область) картоні
фабрики, Понінківська паперова фабрика (Хмельницька область
Херсонський та Ізмаїльський целюлозні заводи, Малинська

паперові фабрики та ш.
потреби України у

Л,СОХ,М,ЧНа „ри^иьи,,, ПРОДАЄ КОрМОВ! ДрІЖДЖ!, СИ™™^МС

ли оцтову кислоту, метиловий спирт, скипидар та ш. Сировиною дл
не є відходи від лісозаготівельної і деревообробно! промисловостИгй
ки живиця, тирса та ін.), тому виробництва зосереджені у лісопром»



Промисловість будівельних матеріалів 15

слових районах. Найбільші підприємства розміщені у Карпатах (Вели-
кий Бичків, Вигода, Свалява, Перечин), на Поліссі (Славута, Корос-
тень, Клевань).

Основні проблеми розвитку лісової і деревообробної промисловості -
дефіцит сировини та її некомплексна переробка. Важливі напрямки
розвитку галузі — раціональне використання лісових ресурсів, модер-
нізація підприємств, створення безвідхідних виробництв.

1. Як забезпечені сировиною галузі лісової і деревообробної промисловості?

2. Назвіть принципи розміщення галузей деревообробної, целюлозно-папе-
рової та лісохімічної промисловості й основні центри їх розвитку.

3. Проаналізуйте проблеми розвитку лісової і деревообробної промисло-
вості. Назвіть шляхи їх подолання.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
ТЕМА 10 БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Промисловість будівельних матеріалів охоплює галузі й виробницт-
ва, що виготовляють різноманітні будівельні матеріали. Для свого роз-
витку вони використовують мінеральні ресурси (вапняк, гіпс, глину,
пісок, каміння та ін.), відходи від галузей промисловості (золу, шлаки
тощо). Видобуток природної сировини здійснюється на всій території
України, оскільки усі її регіони багаті на будівельні корисні копалини.

При розміщенні підприємств галузі насамперед враховується сиро-
винний і споживчий чинники, адже будівельні матеріали використо-
вуються будівництвом у великих кількостях. Оскільки природна си-
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ровина та споживач є всюди, то й підприємства промисловості будма-
теріалів розташовані по всій території.

Промисловість будівельних матеріалів виробляє в'яжучі, стінові і по-
крівельні матеріали, будівельне скло, облицювальну плитку та ін.

Серед в'яжучих матеріалів переважають вапно і цемент. Вапно ви-
палюють утих районах, де є сировина (крейда, вапняк), — найбільше
на Поділлі, у Криму, в Донецькому та Придніпровському районах.

Цементна промисловість розвинена у різних регіонах України, її
підприємства орієнтуються у своєму розміщенні на сировину (мер-
тель, вапняк). Це — одна з найважливіших галузей, яка виробляє
в'яжучі матеріали. За обсягами виробництва цементу Україна на почат-
ку 90-х років XX ст. займала провідні місця серед європейських країн.
Найбільші підприємства розміщені в Амвросіївці (Донецька обл.), Ми-
колаєві (Львівська обл.), Здолбунові (Рівненська обл.), Кам'янець-
Подільському (Хмельницька обл.), Дніпропетровську, Дніпродзержин-
ську, Кривому Розі, Краматорську та ін.

Виробництво стінових матеріалів орієнтується на споживача. Цеглу
виробляють всюди, а збірні залізобетонні конструкції — у великих міс-
тах чи поблизу них. Найбільші центри виробництва збірного залізобето-
ну — Київ, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Маріуполь, Запоріжжя. Залі-
зобетонні конструкції для мостів та шляхового будівництва виготовля-
ють у Києві, Вінниці, Житомирі, Львові, залізобетонні опори для ліній
електропередач — у Тернополі, Світловодську, Білій Церкві, залізобетон
для гідротехнічного виробництва — в Каховці, Новомосковську.

В Україні налагоджено виробництво легких заповнювачів — керам- і
зиту і термозиту; їх виготовляють в Одеській, Львівській, Житомир-
ській, Київській, Харківській областях.

Облицювальні матеріали є природні (мармур, граніт, лабрадорит, че-
репашник) і штучні (керамічна плитка, кахель та ін.). Природних ма-
теріалів найбільше видобувають в областях, що знаходяться в межах
Українського кристалічного щита, та на Закарпатті. Вони використо-
вуються для облицювання будівель, пам'ятників у межах України та за
кордоном. Облицювальну плитку виготовляють у Харкові, Слов'янсь-
ку, Львові.

Покрівельних матеріалів (шиферу, черепиці) найбільше виробля- :
ють у Донецькому та Придніпровському районах, віконного та техніч-
ного скла — у Донецькому регіоні, Києві, Львові.

До промисловості будівельних матеріалів інколи відносять вироб-
ництво скляних, кришталевих і порцеляново-фаянсових виробів, вра-
ховуючи спільність сировинної бази (пісок, глина, каолін). Галузь роз-
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вивається на всій території України, орієнтуючись на споживача. Най-
більші центри виробництва скляного і порцеляново-фаянсового посу-
ду — Київ, Харків, Полонне (Хмельницька обл.), Тернопіль, Бережани
(Тернопільська обл.), Коростень, Баранівка (Житомирська обл.), Кос-
топіль (Рівненська обл.), Львів, Стрий, Костянтинівка.

В Україні поширене і гончарство — виготовлення керамічних виро-
бів ручним способом. Найбільше воно розвинене на Волині і Поділлі,
де є сировинна база для цього промислу (глина, каолін, пісок, польо-
вий шпат). Оригінальні керамічні вироби виготовляють гаварецькі гон-
чарі (чорна кераміка) зі Львівщини та опішнянські майстри.

1. Для розвитку яких галузей будівельного комплексу в Україні є власна
сировинна база?

2. Які галузі промисловості будівельних матеріалів розвинуті в Україні?
Назвіть їх основні центри.

3. Вкажіть принципи розміщення підприємств, що виробляють будматеріали.

ТЕМА 11 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Легка промисловість включає галузі, які виробляють товари народ-
ного споживання — тканини, одяг, взуття, предмети галантереї та пар-
фумерії тощо. Серед них — текстильна, швейна, трикотажна, шкіряно-
взуттєва, шкіргалантерейна, хутрова та інші галузі. Вони розвиваються
на основі переробки як власної (льон, шкіра, хутро, хімічні волокна,
вовна), так і девізної (вовна, бавовна, текстиль) сировини.

Підприємства легкої промисловості орієнтуються на споживача, жі-
ночі трудові ресурси і джерела сировини, тому вони поширені, зага-
лом, на території всієї України. Однак легка промисловість у країні
завжди відставала від потреб суспільства щодо асортименту, якості й
обсягів виробництва продукції, а в наш час перебуває у глибокій кризі,
її частка у промисловому виробництві скоротилась за період 1990 —
2000 рр. з 11 до 1,5%.

Найважливіша галузь легкої промисловості — текстильна. Включає
бавовняні, вовняні і лляні підприємства, що виготовляють тканини,
нитки, пряжу та ін. Вона використовує натуральні (бавовняні, вов-
няні, лляні і шовкові) і штучні та синтетичні (віскоза, капрон, нейлон
та ін.) волокна.

Процес виготовлення тканин із натуральних (природних) волокон
складається з кількох стадій: первинна обробка сировини -» прядіння —>
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ткацтво -» обробка (вибілювання, фарбування та ін.). На першій стадії
відбувається виготовлення прядива. Воно вимагає значних затрат си-
ровини, тому нерідко первинна обробка здійснюється у місцях вироб-
ництва сировини на бавовноочисних, льонопереробних, шовкомоталь-
них чи вовномийних фабриках.

Якщо ж усі стадії виробництва тканин поєднуються на одному під-
приємстві, то воно називається текстильним комбінатом. Існують і
підприємства, на яких зосереджено одну або дві стадії виготовлення
тканин — це ткацькі, прядильні, прядильно-ткацькі, оздоблювальні
чи ткацько-оздоблювальні фабрики.

Легка промисловість

Текстильна

Бавовняна

Швейна Хутрова

1 1
Джутова Лляна

Трикотажна

1
Шовкова

Шкіряно-
взуттєва

1
Вовняна

Шкір-
галан-

терейна

Рис. 15. Галузевий склад легкої промисловості

Кожна з галузей текстильної промисловості має свої особливості роз-
міщення.

Бавовняна промисловість України працює на привізній сировині
(комбінати в Херсоні, Донецьку, Тернополі, а також підприємства цієї,
галузі в Києві, Харкові, Львові, Полтаві, Чернівцях та ін.), орієнтую-
чись у своєму розміщенні на жіночі трудові ресурси.

Вовняна промисловість орієнтується як на власну, так і на імпорт-
ну сировину. Вона представлена великими підприємствами в Черні- ]
гові, Донецьку, Кривому Розі, Одесі, Сумах.

Підприємства лляної промисловості розміщені, в основному, в Жи-)
томирській, Рівненській, Львівській і Чернігівській областях, де є
льоноволокно.

В Одесі на девізній сировині працює джутова фабрика (виробляє канати,
шнури).

Трикотажна промисловість представлена підприємствами в Києві, ]
Харкові, Львові, Одесі, Миколаєві, Чернівцях, Житомирі. Вона займа-.
ється виготовленням трикотажних тканин, в'язаних виробів, шкарпе-
ток і панчіх із натуральних і хімічних волокон. У своєму розміщенні
повністю орієнтується на споживача.
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Підприємства шкіряної і взуттєвої промисловості роміщені у вели-
ких містах — Києві, Луганську, Одесі, Львові, Запоріжжі та ін.

Хутрове виробництво розташоване у Тисмениці (Івано-Франківщи-
на), Балті (Одеська обл.), Жмеринці (Вінницька обл.), Харкові та ін.

Швейна промисловість розвинута в багатьох містах України. Найві-
доміші фірми і виробничі об'єднання є у Києві, Львові, Харкові, Лу-
цьку та інших містах.

Основні проблеми легкої промисловості — відсталі технології
виробництва і низька якість продукції. Вони можуть бути вирішені
в результаті реконструкції і модернізації та створення спільних з інши-
ми країнами підприємств.

Наявність величезних текстильних комбінатів (особливо бавовняних)
зумовлює значні проблеми постачання сировини з-за кордону. Необ-
хідне переоснащення цих підприємств, перепрофілювання на вироб-
ництво лляних та інших тканин.

В усіх регіонах України розвинені традиційні промисли з виготов-
лення текстильних виробів (килимів, рушників, гобеленів та ін.). Збе-
реглися і традиції виготовлення вовняних та шкіряних виробів, які
люди використовують поряд із промисловими товарами. Всьому сві-
тові відомі вироби майстринь із Косова, Вижниці, Коломиї, Чернівців,
Львова, Тернополя, Решетилівки, Богуслава, Кролевця та ін.

Н І. Які галузі легкої промисловості розвиваються в Україні на власній сиро-
вині?

2. Назвіть особливості розміщення галузей текстильної, взуттєвої, швейної
промисловості в Україні.

3. Для яких галузей легкої промисловості в Україні відсутня (або обмежена)
сировина?

ТЕМА 12 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Харчова промисловість поступається тільки чорній металургії, даючи
більше 17% промислової продукції України.

Харчова промисловість об'єднує понад 40 галузей, які виробляють
продукти харчування. Основними серед них є цукрова, борошномель-
но-круп'яна, олійно-жирова, хлібопекарська, спиртова, плодоовоче-
консервна, рибна, молочна, м'ясна, виноробна, кондитерська, пивоварна,
тютюнова та ін. Визначальну роль у розміщенні підприємств даних
галузей відіграють сировина і споживач. Ті з них, які використовують
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малотранспортабельну сировину (що швидко псується) або велику кіль-
кість сировини, тяжіють до неї. Це — цукрова, олійна, рибна, плодо-
овочеконсервна, маслоробна та ін. Галузі, в яких затрати на транспор-
тування готової продукції більші, ніж на перевезення сировини, орієн-
туються на споживача (кондитерська, хлібопекарська, пивоварна, мо-
лочна та ін.). На сировину і споживача орієнтуються м'ясна, борошно-
мельно-круп'яна, тютюнова та інші галузі.

Цукрова промисловість донедавна займала провідне місце серед га-
лузей харчової промисловості України, а за виробництвом цукру краї- І
на посідала 1-е місце в Європі. Ринками збуту продукції були, в основ- |
йому, країни колишнього СРСР. У даний час ці ринки майже повніс-
тю втрачені через неконкурентоспроможність вітчизняного цукру (ви-
сока матеріало- й енергомісткість, а отже, собівартість виробництва).
Атому обсяги виробництва продукції скоротилися за 1990 — 2000 рр.
із 6,8 до 1,8млн. т). В Україні є понад 190 цукрових заводів, багата
з них простоює. Більшість заводів розміщені у лісостеповій зоні, насам-
перед у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській і Полтавській областях.-

Олійно-жирова промисловість виробляє олію, маргарин, майонез ти
ін. Сировиною для неї є соняшник, ріпак, соя, кукурудза, рицина.*
Близько 90% олії виробляють із соняшнику. Підприємства галузі роз-
міщені переважно у районах вирощування цієї культури. Найбільше-
їх — у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Кіровоградській об-
ластях.

Підприємства плодоовочеконсервної промисловості є в усіх регіонах}
України, особливо у південних і подільських областях, на Закарпатті.

Виноробна промисловість розвинена у місцях виноградарства —
в Одеській, Херсонській, Закарпатській областях та у Криму.

Підприємства борошномельно-круп'яної, хлібопекарської, кондитер-
ської промисловості розміщені у містах на всій території України. М'ясна
промисловість, що продукує свіже м'ясо, копченості, субпродукти, кон-,
серви тощо, розвинена в усіх областях. Найбільші м'ясокомбінати зна-
ходяться у великих містах.

У молочній промисловості виділяють маслоробну, сироробну, незби-
раномолочну і молочноконсервну галузі. Розміщуються підприємства
галузі у великих і невеликих містах по всій території України. Молоч-
ноконсервна промисловість орієнтується на сировину, а інші галузі —
на споживача.

Рибна промисловість розвинена, насамперед, у портових містах (Се->
вастополь, Керч, Одеса, Маріуполь та ін.). Багато продукції дають
судна-заводи, що знаходяться у місцях вилову риби.
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Для галузей харчової промисловості характерна певна невідповід-
ність переробних потужностей наявній сировинній базі, тому значна
частина продукції не переробляється. Необхідне будівництво оснаще-
них новітнім обладнанням невеликих підприємств, які могли б швид-
ко переорієнтуватися на випуск високоякісної, конкурентоспроможної
продукції.

1. Які галузі харчової промисловості найкраще розвинені в Україні?

2. Назвіть принципи розміщення підприємств харчової промисловості

3. Які, на вашу думку, причини зменшення обсягів виробництва продо-
вольчих товарів в Україні?

ТЕМА 13 СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Галузі, що надають різноманітні (матеріальні і духовні) послуги для
населення, утворюють соціальну сферу. Серед них виділяють галузі
соціальної, управлінської та ринкової інфраструктури.

Функції галузей соціальної сфери різні. Одні з них задовольняють
духовні потреби людей (наука, культура, охорона здоров'я, рекреація
і т. д.), а інші — фізичні (торгівля і громадське харчування, побутове
обслуговування). Саме тому соціальна сфера має економічне і соціаль-
не значення для розвитку суспільства. Економічне її значення виявля-
ється у тому, що вона надає послуги, необхідні для відтворення робо-
чої сили, зростання продуктивності її праці. Соціальна роль даної сфе-
ри полягає у підвищенні рівня і поліпшенні умов життя людей.

Рівень розвитку соціальної сфери визначається попитом на послу-
ги, а ті, у свою чергу, змінюються відповідно до реальних можливос-
тей суспільства на тому чи іншому етапі розвитку. В' сучасних умовах
загальної економічної кризи попит на багато видів послуг зменшився
внаслідок невисоких прибутків населення, але зростає на окремі види
послуг (інформаційні, рекламні, рекреаційні, ут. ч. туристичні, охоро-
ни здоров'я та ін.).

Соціальна сфера має певні територіальні відмінності у рівні розвит-
ку та структурі. Значно вищий рівень її розвитку і ширша галузева
структура у містах порівняно з сільською місцевістю, в економічно
більш розвинених промислових регіонах порівняно з менш розвинути-
ми аграрними. Найбільш розвинена (кількісно і якісно) соціальна сфе-
Ра в адміністративних центрах областей і АР Крим.



Рис. 16. Структура соціальної сфери

Провідне місце в соціальній сфері належить соціальній інфраструк-1
турі, а в ній — культурно-освітньому комплексу, який забезпечує духов-;
ний розвиток людини.

Освіта в Україні представлена дошкільними і загальноосвітніми!
навчально-виховними закладами, професійно-технічними та вищими
навчальними закладами (ВНЗ) різних рівнів акредитації.

Розміщення дошкільних закладів цілком залежить від наявності!
дітей відповідного віку та рівня зайнятості матерів у суспільному ви-і
робницгві. В Україні нараховується понад 17,6 тис. таких закладів,!
ними охоплено 46 % дітей дошкільного віку. Більшість із цих закладі)»!
знаходяться у містах.

Загальноосвітні навчальні заклади (школи, гімназії, ліцеї) розміщу-!
ються відповідно до розселення людей. В Україні є близько 22,2
таких закладів, у них навчається понад 6,7 млн. учнів.

Професійно-технічні заклади освіти та ВНЗ розміщуються відповіди
до потреб населення регіону, а їх спеціалізація визначається структур
рою господарського комплексу. Внаслідок обмеженої діяльності чи зу»
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пинки багатьох підприємств і появи в Україні значної кількості безро-
бітних людей зменшилась потреба у підготовці працівників для різних
галузей господарства, у професійно-технічних закладах і ВНЗ І-ІІ рів-
нів акредитації (технікумах, коледжах, училищах). Натомість у вищих
навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації (інститутах, університе-
тах, академіях) набори і випуски студентів зросли (за період 1990 —
000рр. удвічі). Поряд з державними закладами, які, здебільшого, зна-
ходяться в обласних центрах і великих містах, з'являються ВНЗ недер-
жавних форм власності, в т. ч. у районних центрах. Всього в Україні
нараховується 315 ВНЗ ПІ - - I V рівнів акредитації, найбільше їх у
Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпропетровську, Донецьку.

Культура охоплює установи і заклади, що виробляють товари куль-
турного призначення, пропонують духовні цінності для населення та
ін. (бібліотеки, театри, клуби, музеї, кіностудії, телебачення, радіо,
газетно-журнальні видавництва), їх розміщення також пов'язане з особ-
ливостями розселення людей: найвиша концентрація об'єктів культу-
р и — у великих містах. В Україні є понад 23 тис. бібліотек, 22 тис.
клубних установ і будинків культури. Вони розміщуються згідно з
адміністративним поділом (у населених пунктах — центрах адміністра-
тивно-територіальних одиниць, у міських мікрорайонах) і за виробни-
чим принципом — при заводах, навчальних закладах тощо.

Серед державних музеїв (таких понад 320) переважають краєзнавчі,
історичні, меморіальні. Найбільше їх у Києві, Львові, Одесі, Полтаві,
Харкові, Чернігові, Запоріжжі та ін. Найбільша кількість професійних
театрів — у Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку, Мико-
лаєві.

Лікувально-оздоровчий комплекс включає систему медичних та рек-
реаційних установ, які забезпечують охорону здоров'я (профілактику
захворювань, лікування), оздоровлення та відпочинок людей. Заклада-
ми охорони здоров'я є понад 10 тис. лікарень, амбулаторій та поліклі-
нік, розташованих у містах і кущових поселеннях — селищах, великих
селах. У них працює декілька сотень тисяч лікарів та осіб середнього
медичного персоналу. Забезпеченість лікарями в Україні — одна з най-
вищих у світі, але відсоток хворих людей постійно збільшується через
несприятливі умови життя, нераціональне харчування тощо.

Оздоровлення і відпочинок людей забезпечують санаторії, пансіо-
нати, санаторії-профілакторії, дитячі оздоровчі табори, будинки відпо-
чинку, туристичні бази і притулки. Внаслідок їх поєднання в населе-
них пунктах чи на певних територіях формуються курорти і курортні
місцевості, туристичні центри і туристичні райони. Сама ж господарська
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діяльність з обслуговування цих закладів отримала назву рекреаційно-
туристичне господарство.

Україна має значні можливості для розвитку цієї галузі. До рекреа-
ційних ресурсів належать мінеральні води, лікувальні грязі, морські
узбережжя, внутрішні водойми (озера, річки), лісові і гірські ландшафти
зі сприятливими кліматичними та мікрокліматичними умовами, а та-
кож цікаві природні об'єкти й комплекси та об'єкти, створені люди-
ною (історико-культурні центри і пам'ятки).

Мінеральні води є на всій території України, найбільше їх — у При-
карпатті, Карпатах, на Поділллі, у Криму. Лікувальні грязі поширені
у Причорномор'ї й Приазов'ї (лимани), Криму і Прикарпатті. В цих
районах створено найбільше бальнеологічних курортів: Немирів, Шкло,
Великий Любінь, Черче, Моршин, Трускавець, Східниця — у Прикар-
патті; Поляна, Синяк, Шаян, Кваси — в Карпатах; Гусятин, Сатанів,
Хмільник — на Поділлі; Одеса, Гола Пристань, Євпаторія, Саки, Фео-
досія, Бердянськ, — на Чорноморсько-Азовському узбережжі. Найві-
домішими бальнеологічними курортами в інших регіонах країни є
Миргород і Слов'янськ.

Кліматичні ресурси найсприятливіші для оздоровлення і відпочин-
ку в лісових районах (курорти Ворзель і Пуща Водиця біля Києва,
Слов'яногірськ у Донбасі), в гірських і лісових районах Карпат (Ярем-
ча, Ворохта), на морських узбережжях (вказані вище курорти, а також
Затока, Очаків, Скадовськ, Алупка, Ялта, Алушта, Судак та ін.).

Серед різних видів туризму найбільш поширені в Україні пізна-
вальний і гірський. Об'єктами пізнавального туризму стали визначні
пам'ятки природи, національні парки, а також пам'ятки історії та куль-
тури. Останні поширені повсюдно, насамперед, у центральній і захід-
ній частинах України та в Криму. Найбільша кількість їх — у Києві,
Львові, Кам'янці-Подільському. В багатьох містах і містечках Галичи-
ни, Волині, Закарпаття, Поділля, Криму збереглися історико-архітек-
турні ансамблі, які оголошено заповідниками.

Останнім часом в Україні зростає інтерес до інших видів туризму:
водного (мандрівки по рівнинних і гірських річках), спелеологічного
(по печерах Поділля і Криму), релігійного (прочанство і відвідання
релігійних святинь, наприклад, Києво-Печерської і Почаївської Лавр,
Зарваниці у Тернопільській області та Херсонесу у Криму), зимового,
екстремального та ін. Вся територія України з її мальовничими ланд-
шшафтами, розмаїтими культурно-побутовими і сільськогосподарсь-
кими традиціями населення придатна для т. зв. "зеленого", або "сіль-
ського", туризму, який набуває значного розвитку.
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Запаси рекреаційних ресурсів в Україні дозволяють розвивати літні
й зимові види відпочинку, туризму, оздоровлення людей з України та
з-за кордону.

Житлово-комунальне господарство задовольняє потреби людей у житлі,
забезпечує функціонування житлових будинків, готелів, невеликих під-
приємств і установ. Весь житловий фонд в Україні складає 980 млн. м2,
60% його зосереджено в містах. Міський житловий фонд має вищий
порівняно із сільським рівень забезпечення газом, гарячим водопоста-
чанням, водопроводом і каналізацією. На сьогодні з метою поліпшен-
ня житлових умов населення значна увага приділяється розвитку коопе-
ративного та індивідуального житлового будівництва.

Побутове обслуговування включає індивідуальне виготовлення і ре-
монт одягу, взуття та трикотажних виробів, ремонт і будівництво жит-
ла, послуги перукарень і майстерень з ремонту побутової техніки, транс-
портних засобів, радіо- і телеапаратури та ін. Воно постійно зазнає
змін, бо удосконалюються старі і запроваджуються нові види і форми
обслуговування. Найбільші обсяги реалізації побутових послуг припа-
дають на міські поселення.

Торгівля і громадське харчування охоплюють підприємства роздрібної
торгівлі і заклади громадського харчування. В загальному обсязі товаро-
обігу продовольчі товари становлять 67%, непродовольчі — 33%. Най-
вищі показники роздрібного товарообігу на одну людину — у м . Києві,
АР Крим, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Одеській і Львівській
областях. Крім традиційних підприємств галузі розвивається мережа
спеціалізованих магазинів, закладів громадського харчування швидко-
го обслуговування.

Зв'язок як галузь господарства складається з підприємств, ліній
і вузлів, які забезпечують процес передачі інформації на відстань (т. зв.
телекомунікації). Сюди входять відділення зв'язку, телефонно-теле-
графні станції, пошта, радіомовлення, телебачення та ін.

З другої половини XX ст. поряд із засобами масової інформації
(радіо і телебачення) надзвичайно активно у світі розвивається індиві-
дуальний зв'язок. При цьому традиційний його вид — телефонний
зв'язок — удосконалюється, поєднується з іншими видами (супутни-
ковим, радіозв'язком). Стаціонарна кабельна мережа телефонного зв'язку
поповнилась новими мобільними системами — пейджинговою, стіль-
никовою, супутниковою. Інша група найновіших засобів телекомуні-
кацій широко використовує відеоапаратуру та" комп'ютери. Це — теле-
факс, електронна пошта та ін.
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Індивідуальний телефонний зв'язок завжди був слабкою ланкою
вітчизняних телекомунікацій. За рівнем телефонізації (кількістю апа-
ратів на 100 меншканців), якістю міжміського зв'язку, технологією
передачі сигналу Україна поступається багатьом країнам. Дуже слаб-
кою була і залишається телефонізація сільських поселень.

Останніми роками ситуація в галузі телекомунікацій різко змінює-
ться на краще, а сама галузь належить до найбільш динамічних у націо-
нальній економіці. Розвиваються традиційні і нові види зв'язку, об-
ласні центри, курортні міста, багато райцентрів підключені до Інтерне-
ту — всесвітньої комп'ютерної телекомунікаційної системи. Цьому сприяє
поява нових компаній, створених з участю іноземних інвестицій.

Україна має добре розвинений науковий комплекс. У державі є по-
над 1300 наукових установ, їх мережу складають інститути Національ-
ної Академії наук, галузеві науково-дослідні інститути, проектно-кон-
структорські та технологічні бюро великих підприємств, наукові під-
розділи університетів та інших ВНЗ. Науковою діяльністю займаються
також наукові бібліотеки, асторономічні обсерваторії, державні заповід-
ники, ботанічні сади тощо.

Наукові заклади виконують як теоретичні, так і прикладні дослі-
дження, втілюють наукові розробки у національне господарство, удос-
коналюють організацію виробництва та управління. Найбільшими осе-
редками української науки є ті самі міста, що виступають як най-
більші освітні центри країни.

У багатьох галузях науки Україна посідає провідне місце у світі, але
незначне фінансування зумовлює, в цілому, її відставання порівняно з
високорозвиненими країнами світу.

1. Які галузі входять до складу соціальної сфери та які функції вони вико-
нують?

2. Охарактеризуйте географію культури та освіти в Україні.
3. Як розвинений у країні лікувально-оздоровчий комплекс?
4. Які регіони України мають найкращі умови для розвитку рекреації й

туризму?
5. Назвіть основні проблеми й перспективи розвитку галузей соціальної

сфери.
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ТЕМА 14 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Значення галузі,
умови її розвитку.

Землеволодіння

Сільське господарство — галузь матері-
ального виробництва, що займається ви-
рощуванням сільськогосподарських куль-
тур та розведенням сільськогосподарських

тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а промис-
ловості — сировиною. Воно включає дві взаємопов'язані великі га-
лузі — рослинництво (його ще називають землеробством) і тваринниц-
тво, які поділяються на менші галузі, підгалузі, виробництва.

Рис. 17. Галузевий склад сільського господарства

Сільське господарство є первинною ланкою агропромислового ком-
плексу (АПК), а разом із харчовою і деякими галузями легкої промис-
ловості (текстильною, шкіряною, хутровою) складає його основу.

Сільке господарство належить до найдавніших видів господарської
діяльності людини. На території України на рубежі V і IV тисячоліть
До н. е. розвинулося осіле землеробство (трипільська культура). З дав-
ніх часів Україна відома своєю сільськогосподарською продукцією се-
ред інших народів і країн. І зараз сільське господарство належить до
важливих галузей міжнародної спеціалізованої держави.
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Розвиток сільського господарства залежить від природно-географіч-
них і соціально-економічних передумов. До перших належать земельно-
ґрунтові й агро-кліматичні ресурси, які загалом дуже сприятливі на
території України.

Сільськогосподарські угіддя займають 42 млн. гектарів, або 70%
загального фонду країни. Структура сільськогосподарських угідь така:
78,9% — орні землі (рілля) і багаторічні насадження, 13,0% — пасови-
ща, 8,4% — сіножаті. Найвища частка орних земель — у степових
районах (70 — 80%) і лісостеповій зоні. Пасовища зосереджені, в основ-
ному, в Карпатах, на Поліссі та в південно-східних степових областях,
сіножаті — в долинах рік лісової і лісостепової зон.

Серед соціально-економічних передумов сільськогосподарського
виробництва важливу роль відіграють трудові ресурси (сільські райони
України ними забезпечені достатньо), особливості землеволодіння, тобто
відносини власності на землю, й аграрна політика держави.

В Україні тривалий час землею володіли держава і великі колек-
тивні господарства, зараз вона — у власності селянських спілок і фер-
мерів. Зміни у землеволодінні відбуваються дуже повільно. Новим по- ;
штовхом для подальшого реформування селянського господарства ста-
ло прийняття у 2001 році Земельного кодексу України, що його спра-
ведливо назвали "земельною конституцією". Частка землі, яка знахо-
диться у володінні фермерів (таких в Україні понад 36 тис. госпо-
дарств) становить тільки 2% від площі сільськогосподарських угідь.
Розвиток фермерства та створення кооперативів селян-власників землі
дозволить значно піднести рівень розвитку сільськогосподарського ви- !
робництва у країні. Це вже проявляється в останні роки, коли процеси І
реформування у сільському господарстві стали більш реальними.

Тривалий час сільськогосподарське виробництво розвивалося екс-
тенсивним шляхом, тобто за рахунок залучення до нього додаткових
земельних площ, особливо ріллі, збільшення поголів'я худоби. Площа
орних земель приростала за рахунок зменшення площ інших сільсько-
господарських угідь (це негативно впливало на кормову базу тварин-
ництва), а також внаслідок проведення водної меліорації — зрошення
та осушення земель. Зрошувальні землі розташовані на півдні України,
їх площа — 2,5 млн. га. У перезволожених і заболочених районах По-
лісся і північного лісостепу під осушення залучено 3,3 млн. га земель.

Нині територія України належить до найбільш розораних в Європі І
і світі (рілля становить 1/2 її площі). При цьому розорювалися навіть
землі, не дуже придатні для землеробства, — наприклад, осушені землі
на Поліссі чи осушені заплави річок. Внаслідок цього площі земель
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збільшувались, але знижувалася їх продуктивність, що не сприяло збіль-
шенню обсягів виробництва культур.

Збільшення поголів'я худоби спричиняло проблеми її утримання
через низькоякісну кормову базу, недостатнє впровадження високо-
продуктивних порід тварин та ін.

В сучасних умовах екстенсивний шлях ведення сільськогосподарсь-
кого виробництва має поступитися інтенсивному — отриманню біль-
ших врожаїв сільськогосподарських культур у результаті поліпшення
обробітку земель, внесення добрив, використанню отрутохімікатів та
ін., піднесенню продуктивності худоби за рахунок селекції, поліпшен-
ня кормової бази тощо. Важливо встановити правильні пропорції між
рослинництвом і тваринництвом, які забезпечили б виробництво кор-
мів для останнього.

Рослинництво є базовою галуззю сіль-
ського господарства, яка дає 60% валової

сільськогосподарської продукції. Воно поділяється на рільництво (ви-
рощування культур на орних землях), плодівництво (вирощування бага-
торічних насаджень) і луківництво (поліпшення природних пасовищ та
сіножатей і вирощування сіяних трав).

Рослинництво

Рис. 18. Структура посівних площ, 2000р.

Рілля, в основному, зайнята посівами сільськогосподарських куль-
тур. В останні роки посівні площі скорочуються. Це пов'язано з тим,
що частина орних земель не обробляється (т. зв. чисті пари), частина
переводиться в інші сільськогосподарські угіддя (пасовища і сінокоси)
або ж вилучається із сільськогосподарського вжитку (під житлове бу-
дівництво, для потреб промисловості, транспорту та ін.) Якщо зміна
структури сільськогосподарських угідь у напрямку зменшення частки
ріллі — явище необхідне й прогресивне, то перетворення родючих зе-
мель у несільськогосподарські угіддя є серйозною проблемою.
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Основною галуззю землеробства є зернове господарство — вирощуван-
ня продовольчих хлібних (пшениця, жито), круп'яних (гречка, рис, про-
со), фуражних (ячмінь, овес, кукурудза), зернобобових (горох, квасоля)
культур.

Найважливіша зернова культура — пшениця (займає 2/5 площ зернових
культур). Вирощують, як правило, озиму пшеницю, переважно у лісо-
степовій та степовій зонах. На сході цих зон, де взимку переважно
малий сніговий покрив, переважають посіви ярої пшениці.

Жита найбільше вирощують на Поліссі та у Передкарпатгі, де зво-
ложення надмірне, грунти не дуже родючі, а для пшениці — це не
зовсім сприятливі умови. Жито дає нижчі врожаї, ніж інші зернові,
однак воно є цінною продовольчою культурою.

Ячмінь, кукурудза й овес використовуються як фуражні культури,
однак вони мають і важливе продовольче значення. Ячмінь вирощу-
ють всюди, але найбільше у південних районах. Найбільші площі посі-
вів кукурудзи є в північній і центральній частинах Степу, на півдні
Лісостепу, де вона дає найвищі врожаї. Овес вирощують, в основному,
у північній та західній частинах України. Площі ярого ячменю і вівса
зростають у ті роки, коли ними навесні пересівають озимі культури,
знищені під час суворих зим (сильні морози, відсутність снігового
покриву).

Із-за посухостійкості просо росте переважно у степу, а рис (волого-
любний) — лише на поливних степових землях. Гречку вирощують у
лісостепових та поліських регіонах через її вибагливість до вологи.
Посівні площі під нею досить значні.

Зернобобові (горох, квасолю, кормовий люпин, вику) вирощують ]
у лісостепу та на Поліссі.

За рівнем виробництва зерна Україна в минулому посідала одне;
з провідних місць у світі — річні обсяги збору сягали 50 млн. т і біль- <
ше. У 90-х рр. XX ст. вони скоротилися удвічі, і лише у 2001 р. було]
зібрано рекордний за час незалежності урожай — близько 40 млн. т ]
зерна. Україна прагне увійти до числа експортерів зерна.

Технічні культури є сировиною для промисловості: їх поділяють на і
волокнисті — льон-довгунець, бавовник, коноплі; олійні — соняшник,!
льон-кучерявець, ріпак, соя; ефіроолійні — кмин, м'ята, троянда; цукро-
носні — цукрові буряки.

Найбільші площі серед технічних культур в Україні займають соняш-
ник і цукрові буряки. За виробництвом цих культур Україна тривалий І
час посідала провідне місце в Європі і входила до числа світових ліде^ •
рів. Однак зменшення попиту на український цукор спричинило різке 1
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скорочення посівних площ і зборів цукрового буряка. Натомість площі
під соняшником різко зросли — до 70% посівних площ усіх технічних
культур; Україна разом з Аргентиною очолює список виробників цієї
цінної культури у світі (річний збір на рівні 3 — 3,5 млн. т).

Цукрові буряки вибагливі до тепла, світла і вологи, потребують ро-
дючих грунтів, а тому основними регіонами їх вирощування є лісостеп
і північ степової зони.

Найкращі умови для вирощування соняшнику — у степовій та на
півдні лісостепової зони. Крім нього, важливими олійними культура-
ми є ріпак (Полісся і лісостеп), соя, рицина, льон-кучерявець (степ).

Головна волокниста культура в Україні — льон-довгунець. Основні
його посіви знаходяться на Поліссі та у Передкарпатті, де переважає
нежарке і вологе літо. Ця культура значною мірою замінила коноплі -
традиційну волокнисту культуру в Україні: площі останньої різко ско-
ротилися у другій половині XX ст. Зараз невеликі площі конопель є у
Придністров'ї та в Миколаївській і Одеській областях, де їх вирощу-
ють переважно для насіння (з нього виробляють олію). В останні роки
у південних регіонах України відновлено вирощування бавовнику, по-
сіви якого займали значні площі на початку минулого століття.

В Україні вирощують і заготовляють багато лікарських та ефіро-
олійних рослин (близько 100). Культивують валеріану лікарську, кмин,
хрін, шавлію лікарську, лаванду, м'яту перцеву, фенхель, беладонну
лікарську тощо.

Ефіроолійні культури практикують на півдні степової зони, найбіль-
ше — у Криму.

Із технічних культур в Україні вирощують також хміль (на Поліссі,
найбільше в Житомирській області), який використовують, головним
чином, у пивоварній промисловості, та тютюн (південь лісостепу і степ),
що є сировиною для виробництва цигарок.

Важливе значення в рослинництві має картоплярство та овочівництво.
Картоплю вирощують на всій території України, але найвища її врожай-
ність — на Поліссі та в Лісостепу. Овочівництво розвинене скрізь, най-
більше посівів — у господарствах лісостепової і степової зон. На півночі
та в центральних районах країни переважають такі овочеві культури, як
капуста, морква, столові буряки, огірки, на півдні — помідори, перець,
баклажани, цибуля. Значні площі в Україні займають баштанні культу-
ри: гарбузи, кавуни, дині, кабачки, патисони, які є цінними продуктами
харчування. Основні їх площі знаходяться у степовій зоні.

Понац третину посівних площ країни займають кормові культури.
Серед них найвища частка одно- і багаторічних трав, кукурудзи; виро-
Щують також кормові коренеплоди.
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Завдяки м'якому клімату та наявності родючих грунтів Україна має]
значні площі садів. Зерняткові породи дерев (яблука, груші) найкраще!
плодоносять у лісостепу та на Поліссі, а кісточкові (вишня, черешня,!
слива, абрикос, алича та ін.) — у степу. На всій території України)
поширені ягідники, в яких ростуть смородина, порічки, малина, аґрус
та ін. У південній та центральній частинах степу, у передгір'ях Криму]
та на Закарпатті розвинуте виноградарство.

Тваринництво виробляє близько 40%]
Тваринництво сільськогосподарської продукції країни —1

цінні висококалорійні продукти (молоко, м'ясо, сир, яйця, рибу, мед|
і сировину для харчової та легкої промисловості (шкіру, вовну, шовк)|
При цьому воно використовує кормові культури польового та лучне
пасовищного виробництв, відходи від харчової промисловості та хар-і
чування людей, комбікорми.

До найважливіших галузей належить скотарство (розведення великі
кої рогатої худоби). Воно дає найбільший обсяг тваринницької пр
дукції — молока і м'яса. За співвідношенням виробленої продукції роз
різняють декілька напрямків спеціалізації скотарства: молочне, м'ясне]
м'ясо-молочне, молочно-м'ясне. Молочне скотарство розвивається пе-
реважно там, де є пасовища із соковитими травами (Полісся), або на
коло великих міст, де є значний споживач свіжого молока.

У районах інтенсивного землеробства з високою часткою посівт
площ кормових культур, а також сінокосів і пасовищ, переважає молочу
но-м'ясне скотарство (лісостеп, південь Полісся).

М'ясо-молочне скотарство поширене у тих районах, де у кормовії
базі переважають висококалорійні комбікорми. Це — степова, посуш|
лива зона, де трави влітку висихають.

М'ясне скотарство розвивається в усіх природних зонах навколс;
великих центрів харчової промисловості, відходи від якої є кормам»
для худоби.

У загальному поголів'ї великої рогатої худоби в Україні (9,4 млн.
2000 р.) на корів припадає більше половини. Порівняно із західне
європейськими країнами, що мають подібні природно-кліматичні умов»
продуктивність молочного стада в Україні все ще низька. Продуктив
ність інших галузей тваринництва також невисока.

Важливою галуззю тваринництва України є свинарство, яке вир
ляє понад третину усього м'яса. Воно орієнтується на райони високо
розвиненого зернового господарства і картоплярства, виробництва цук-|
рових буряків і соняшнику, на приміські зони великих міст і центрі!
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харчової промисловості (використання відходів). В Україні поширене по-
всюдно, найбільша концентрація — у лісостепу і степу. Свинарство має
м'ясо-сальну і сальну спеціалізацію. У степу, де в кормах висока частка
концентратів, переважають сальні породи свиней, в інших регіонах —
м'ясо-сальні.

Вівчарство поширене у степу та в Карпатах. На степових ділянках
переважає вовняне, насамперед тонкорунне і напівтонкорунне вівчар-
ство, а в Карпатах — грубововняне, смушкове і молочне вівчарство.
Традиційним у високогір'ї Карпат є виробництво бринзи — сиру з
овечого молока.

Птахівництво розвинене на всій території України, але найбільша
концентрація птиці (гусей, качок, індиків, курей) поблизу великих
міст, у головних зернових районах степу та лісостепу.

На всій території України відроджується конярство, яке колись було
важливою галуззю тваринництва. Нині поголов'я коней становить бли-
зько 0,5 млн. голів. Коней розводять повсюдно, найбільше — у Карпа-
тах, Закарпатті, на Поділлі та Поліссі. У спеціалізованих господарствах
Луганської, Полтавської та Тернопільської областей розводять племін-
них коней.

Давні традиції в Україні має бджільництво. Однак інтенсивне виру-
бування лісів, розорювання земель, використання дешевого штучного
воску, а пізніше й застосування отрутохімікатів призвели до занепаду
цієї галузі. Зараз бджільництво поширене в усіх регіонах, а найбільше —
на Поліссі та в лісостепу.

Ставковим рибництвом займаються скрізь; розводять переважно карася,
товстолобика, білого амура, ляща, коропа, а в гірських річках — форель.

Хутрове звірівництво — це розведення хутрових звірів на спеціаль-
них фермах. Найбільше вирощують норок, песців, нутрій, сріблясто-
чорних лисиць.

У багатьох районах України поширене кролівництво, найбільше —
на Поліссі та у лісостепу.

Сільське господарство має певну спеці-
алізацію в різних регіонах України. Вона
визначається, передусім, природними умо-

сільського вами і потребами населення у сільськогос-
господарства подарській продукції.

На території України є три сільськогосподарські зони: Полісся, Лі-
состеп і Степ, а також передгірні і гірські райони Карпат і Криму.

Зона Полісся займає зону мішаних лісів і прилеглі до неї райони
лісостепової природної зони. В умовах рівнинної території з достатнім
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або надмірним зволоженням, із дерново-підзолистими грунтами, знач-
ними площами пасовищ та сіножатей сформувалась така спеціалізація
сільського господарства: молочно-м'ясне скотарство, свинарство, льо-
нарство, картоплярство, зернове господарство (жито, пшениця, гречка).

Сільськогосподарська зона Лісостеп майже повністю співпадає з од-
нойменною природною зоною. Родючі, переважно чорноземні, грунти
і достатнє зволоження сприяли спеціалізації сільськогосподарського
виробництва на буряківництві, зерновому господарстві (пшениця, ку->
курудза), м'ясо-молочному скотарстві і свинарстві. Розвинене також
садівництво.

У зоні Степу, яка майже збігається з такою самою природною зоною,
родючі чорноземні ґрунти і недостатнє зволоження зумовили розвиток
зернового господарства (пшениця, рис, кукурудза) і вирощування олій
них культур, розвиток овочівництва, баштанництва, виноградарства, м'яс-
ного скотарства, свинарства і вівчарства, а також птахівництва.

Своєрідну спеціалізацію сільського господарства мають передгір'.
і гірські райони. Для Карпат — це скотарство і вівчарство, вирощував
ня льону, картоплі і пшениці; для Закарпаття — кукурудзи, овочів,
фруктів і винограду. У передгір'ях Кримських гір вирощують зернові
овочі, фрукти, а на Південному березі Криму — ефіроолійні культури
виноград, цитрусові.

Навколо великих міст сформувалися приміські сільськогосподарсьі
райони зі спеціалізацією на виробництві продукції, яка погано транс;
портується, — молока, м'яса, яєць, овочів, картоплі, фруктів.

Сільськогосподарське виробництво за
Земельна реформа знає значних змін в останні роки внаслї

в Україні док проведення в Україні земельної реформі
ми. Вона назріла давно, оскільки колективна форма власності на зем*
лю, яка існувала в Україні, спричиналася до низької продуктивне
праці, виснаження грунтів та ін. У кінці XX ст. спостерігалось відчутне
падіння обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Внаслі*
док екстенсивного господарювання (залучення в обіг нових земель
збільшення поголів'я худоби тощо) у державі склалася нераціональна
структура земельних і сільськогосподарських угідь з великим перева^
жанням орних земель.

Передача землі у приватну власність, створення умов для рівнопраї
ного розвитку різних форм господарювання на землі вже дають пози*
тивні результати. Зміна відносин власності, збільшення кількості фер
перських та індивідуальних селянських господарств повинні сприят
інтенсивному господарюванню. Лише цей напрямок розвитку
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кого господарства передбачає збільшення врожайності сільськогоспо-
дарських культур і продуктивності тваринництва шляхом активної се-
лекційної роботи, підвищення родючості грунтів, механізації та енерго-
озброєності сільського господарства.

1. Охарактеризуйте природно-географічні і соціально-економічні переду-
мови розвитку сільського господарства України.

2. Розкажіть про галузеву структуру сільського господарства. Встановіть його
внутрігалузеві та міжгалузеві зв'язки.

3. Охарактеризуйте галузі рослинництва нашої країни.

4. Назвіть галузі тваринництва, розвинені в Україні.

5. Чим зумовлена зональна спеціалізація сільського господарства? Які сіль-
ськогосподарські зони виділяють в Україні?

ТЕМА 15 ТРАНСПОРТ

Робота транспорту Транспорт є галуззю, яка знаходиться

та його значення на стику виР°бнич01 С*ЄРИ ' СФЄРИ ПОСЛУГ

Він не створює ніяких матеріальних цін-
ностей, а забезпечує перевезення вантажів і людей, розвиваючи зв'язки
між підприємствами, галузями, регіонами. Його ще називають "крово-
носною системою економіки", бо він є необхідною умовою функціону-
вання господарства.

Транспорт поділяється на вантажний і пасажирський, залежно від того,
які об'єкти ним перевозяться. Вантажний транспорт забезпечує вироб-
ничі зв'язки між підприємствами і доставку населенню продуктів спожи-
вання; основними показниками ефективності його роботи є вантажопе-
ревезення (кількість перевезених за рік вантажів у тоннах) і вантажообіг
(добуток обсягу перевезеного вантажу на відстань перевезень (т • км)).

Пасажирський транспорт забезпечує перевезення населення; його
основними показниками є пасажироперевезення (кількість пасажирів,
перевезених за рік) і пасажирообіг (добуток кількості пасажирів на
відстань перевезень, вимірюється у пасажирокілометрах).

Виділяють такі види транспорту: залізничний, автомобільний, тру-
бопровідний, морський, річковий, авіаційний.

Залежно від середовища переміщення їх групують у наземний, вод-
ний і повітряний транспорт.

Кожен з них має свою специфіку. Для забезпечення роботи господар-
ева країни всі види транспорту повинні бути взаємопов'язані, працювати
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злагоджено. Сукупність усіх видів транспорту, об'єднаних між собою
транспортними мережами (дорогами) і вузлами, в яких відбувається об-
мін вантажами і пасажирами, називається транспортною системою.

„ , Перше місце за вантажообігом і пасажи-
^ V У рообігом серед усіх видів транспорту в Укра-

їні займає залізничний. Він виконує важливу роль як у внутрідержав-
ному, так і міждержавному сполученні на далекі відстані. Довжина
залізниць в Україні становить 22,5 тис. км, майже 2/5 з них — електри-
фіковані. Середня щільність шляхів — 37 км залізничних колій на
1 тис. км2 території. Найбільша щільність залізниць у Донбасі, При-
дніпров'ї та західній частині України.

Перші залізниці в Україні були побудовані між містами Перемишль —
Львів (1861 р.), Одеса -- Балта (1865 р.), Балта -- Жмеринка -
Київ (1870 р.), Львів — Волочиськ — Жмеринка (1871 р.).

Найважливіші залізничні магістралі України нині — Київ — Фас-
тів — Козятин — Здолбунів — Львів — Чоп; Фастів — Знам'янка —
Дніпропетровськ — Донбас; Київ — Полтава — Харків; Кривий Ріг —
Запоріжжя — Донбас; Харків — Донбас; Харків — Запоріжжя — Севас-
тополь, а також ті, що йдуть до морських портів та державних кордонів
країни. Найбільші залізничні вузли — Київ, Львів, Харків, Дніпропет-
ровськ, Знам'янка, Ясинувата, Запоріжжя. Найбільш завантаженими в
Україні є. колії Донбасу і Придніпров'я, де в структурі перевезень пере-
важають вугілля, залізна і марганцева руди, метал. Крім того, залізни-
цями перевозиться значна кількість будівельних матеріалів та зерна.

В межах України функціонують Львівська, Південно-Західна, Оде-
ська, Придніпровська і Донецька залізниці. Усі вони виконують знач-
ний обсяг внутрішніх та експортно-імпортних перевезень, а на Львів-
ській залізниці сформувалися потужні залізничні вузли, що працюють
на країни Центральної і Західної Європи (Львів, Ковель, Чоп). Тради-
ційно українські залізниці виконують транзитні перевезення вантажів
із Росії до чорноморських портів України та в країни Європи. Надзви-
чайно важливе значення лінії Хутір Михайлівський — Київ — Львів —
Чоп у міжнародних пасажирських перевезеннях з Москви в Чехію,
Словаччину, Угорщину, країни Балканського півострова.

Певні проблеми у міжнародних перевезеннях виникають у зв'язку
з різною шириною колій в Україні (т. зв. широка колія) та її західних
сусідів (т. зв. європейська колія). Заміна коліс на кордонах призво-
дить до втрати часу під час транспортування.

Автомобільний транспорт здійснює перевезення різноманітних ванта-
жів і пасажирів переважно на короткі і середні відстані. За кількістю



Господарство України

перевезених вантажів І пасажирів йому немає рівних серед усіх видів
транспорту.

Загальна довжина автомобільних шляхів в Україні становить 169 тис.
км, майже всі вони — з твердим покриттям. Переважання рівнинного
рельєфу сприяє більш-менш рівномірному розвитку автомобільної ме-
режі на всій території України.

Найважливіші автомагістралі — Київ — Житомир — Рівне — Львів —
Ужгород; Київ — Полтава — Харків; Київ — Умань — Одеса; Харків —
Запоріжжя — Сімферополь. Автомагістралями називають шляхи, які за-
безпечують високу пропускну здатність та швидкість руху. Серед них
виділяються автостради — дороги, що мають по кілька смуг в обох
напрямках руху і не мають перетину з іншими шляхами на одному
рівні. За довжиною автострад Україна поступається багатьом європейським
країнам. Низька і якість доріг та автосервісу, що створює проблеми в
інтеграції української транспортної мережі у загальноєвропейську.

Великими транспортними вузлами є Київ, Харків, Дніпропетровськ,
Донецьк, Запоріжжя, Умань, Львів. Зростає роль автомобільного транс-
порту у перевезеннях на далекі відстані та в міжнародному сполученні.
Основні "виходи" з України — автошляхи з Ковеля, Львова, Ужгорода,
Чернівців, Одеси, Ізмаїла, Маріуполя, Харкова, Сум, Глухова, Чернігова.

У перспективі транспортна мережа все тісніше інтегруватиметься у ви-
сокорозвинену європейську комунікаційну систему. Зокрема, перед-
бачається будівництво транс'європейської автостради Київ — Мадрид. .

Трубопровідний транспорт відіграє важливу роль у переміщенні наф-,
ти і нафтопродуктів, природного газу. Загальна довжина трубопроводів і
України — понад 40 тис. км, з них 35 тис. км — газопроводи. Перший г]
газопровід Дашава — Стрий — Дрогобич почав діяти у 1924 році.

Розрізняють газопроводи внутрідержавного значення і транзитні. Середц|
перших найбільші: Шебелинка -- Харків, Шебелинка — Дніпропет-.,
ровськ — Кривий Ріг — Одеса — Кишинів, Шебелинка — Диканька —, І
західні райони України. Серед транзитних виділяють газопроводи "Союз", ]
Уренгой — Помари — Ужгород, "Сяйво Півночі" та ін. Усі вони йдуть з ,|
Росії до західного кордону України в Закарпатті, а далі — в країни,!
Центральної та Західної Європи. В Україну через систему російських^}
газопроводів поступає також туркменський природний газ.

Мережа нафтопроводів менш щільна. Місцеві нафтопроводи короткі^
ними перекачується нафта від місць видобутку до нафтопереробних^
заводів у Кременчуці, Дрогобичі, Надвірній. Однак більшість нафти,|
в Україну поступає з Росії нафтопроводами Самара — Лисичанськ — [
Кременчук — Херсон (з відгалуженням на Одесу), Грозний — Луганськ —.;
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Лисичанськ. У західній частині України проходить транс'європейський
транзитний нафтопровід "Дружба" (з Росії в Центральну Європу). У 2001 р.
завершено буівництво нафтопроводу Одеса— Броди, по якому в Украї-
ну і Європу надходитиме азербайджанська нафта.

На території України діє також ряд міжнародних продуктопроводів.
Серед них аміакопровід Тольятті (Росія) — Горлівка — Одеса, етиле-
нопровід Калуш — Тісауйварош (Угорщина). У перспективі через те-
риторію України планується будівництво великих трубопроводів, яки-
ми можна було б транспортувати нафту і газ з Азербайджану, Ірану для
власних потреб і в країни Європи.

Річковий транспорт здійснює, в основному, внутрідержавні переве-
зення вантажів і, в незначній кількості, міждержавні. Загальна довжи-
на річкових судноплавних шляхів країни — близько 4 тис. км. Найва-
жливіша судноплавна артерія — Дніпро, а також його притоки Десна
і Прип'ять. Міжнародні перевезення здійснюються переважно по р. Ду-
най, яка сполучає Україну з багатьма європейськимим державами. Ос-
новними вантажами, що перевозяться річковим транспортом, є міне-
ральні будівельні матеріали, руда, кам'яне вугілля, зерно, метал. Най-
більші річкові порти -- Київ, Черкаси, Кременчук, Дніпропетровськ,
Запоріжжя, Херсон, Ізмаїл, Рені.

Морський транспорт розвинений на півдні країни — на узбережжі
Чорного та Азовського морів. В Україні є три морські пароплавства:
Чорноморське, Азовське, Українське Дунайське. Найбільші порти -
Одеса, Іллічівськ, Херсон, Миколаїв, Севастополь, Євпаторія, Півден-
ний, Керч, Маріуполь, Бердянськ.

Морський транспорт відіграє важливу роль в експортно-імпортних
та каботажних перевезеннях. Каботажними називають перевезення між
портами однієї держави. Малий каботаж — це перевезення між порта-
ми одного моря (наприклад, залізної руди з Керчі до Маріуполя через
Азовське море. Великий каботаж — це перевезення в межах однієї
держави, але між портами різних морів (Чорного і Азовського). Ос-
новні вантажі в морських перевезеннях — нафта і нафтопродукти, за-
лізна руда, будівельні матеріали.

Від портів України створено три міжнародні залізничні паромні пе-
реправи: Іллічівськ— Варна (Болгарія), Іллічівськ — Поті (Грузія),
Керч — Тамань (Росія).

За обсягами перевезень авіаційний транспорт займає останнє місце
У транспортній системі України. Це — наймолодший вид транспорту, що
виконує важливі функції у зв'язках нашої країни з іншими державами
світу. Він здійснює, насамперед, перевезення пасажирів, а також пошти
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і вантажів, які швидко псуються. Найбільші аеропорти — у Києві (Бо-
риспіль і Жуляни), Харкові, Львові, Донецьку, Сімферополі.

Транспорт, на відміну від інших галузей господарства, має лінійно-
вузловий характер розміщення. Основними елементами його територі-
альної структури є транспортні шляхи, транспортні пункти і вузли.
Серед транспортних шляхів виділяються магістралі — дороги з підви-
щеною пропускною здатністю. Транспортні магістралі є спеціалізова-
ними (залізничні, автомобільні) або такими, що поєднують лінії двох
чи навіть трьох видів транспорту — т. зв. полімагістралі. До полімагі-
стралей відносяться, наприклад, залізнично-автомобільна Київ — Тер-
нопіль — Львів, автомобільно-залізнично-річкова Київ — Дніпропет-
ровськ — Запоріжжя та ін.

До транспортних пунктів належать залізничні і автобусні станції,,
річкові і морські порти, аеропорти та ін.

Транспортні вузли — це місця перетину або розгалуження не менш&|
трьох шляхів сполучення одного або різних видів транспорту. Вони мо-(|
жугь бути спеціалізованими (залізничні, автомобільні) або інтегральними
(автомобільно-залізничні, залізнично-автомобільно-річкові та ін.). При-
кладом автомобільного транспортного вузла є Умань, залізничного — Сміла
Місто Київ є автомобільно-залізнично-річково-авіаційним вузлом.

Важливе значення для зовнішніх перевезень мають т. зв. "транспортові
коридори". Це — політранспортні магістралі (разом із розміщеними вздов
них об'єктами транспортної інфраструктури), якими здійснюються
везення за межі країни. Україна сполучена із країнами-сусідами кільком^
транспортними коридорами. Ними через її територію здійснюються та-
кож транзитні перевезення. Однак рівень розвитку й облаштування транс*
портних коридорів не задовольняє зростаючих потреб транс'європейське
го сполучення. Зараз транспортна мережа України підключена до форму!
вання потужних міжнародних транспортних коридорів загальноєвропейі
ського значення — трьох автомобільно-залізничних (Дрезден —
ків — Львів; Трієст — Будапешт — Чоп — Львів — Київ; Гельсінкі
Санкт-Петербург — Київ — Бухарест) і дунайського водного. Крім
го, Україна разом із країнами Закавказзя пропонує свою територію
формування транс'євразійського політранспортного коридору.

1. Що таке транспортна система та які види транспорту її утворюють?
2. Які види транспорту займають провідне місце у вантажоперевезення

пасажироперевезеннях?
3. Які вантажі є основними на залізничному, автомобільному, морськой

транспорті?
4. Назвіть переваги і недоліки основних видів транспорту.
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5. За допомогою економічної карти України визначте найбільші полімагі-
стралі та інтегральні транспортні вузли.

6. Визначте за картою шляхи сполучень України із країнами-сусідами.

УКРАЇНА І СВІТОВЕ
ГОСПОДАРСТВО.

Ґ зовнішні ЕКОНОМІЧНІ
ТЕМА 16 ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ

Жодна з держав світу в сучасних умовах
Поняття про світове не може існувати відокремлено від інших

господарство країн та бути ізольованою від тих процесів,
які відбуваються в регіоні або частині світу, де вона знаходиться. Краї-
ни, їх національні господарства взаємодіють між собою у виробничій,
економічній, політичній, військовій, культурній, гуманітарній, екологічній
та інших сферах. Для реалізації цих відносин між країнами встановлю-
ються дипломатичні стосунки, укладаються угоди, договори, що регу-
люють різні напрямки співробітництва. Країни прагнуть брати участь
у міжнародних глобальних організаціях (Організації Об'єднаних Націй —
ООН, Міжнародному валютному фонді — МВФ, Світовій організації
торгівлі — СОТ та ін.), створюють міждержавні регіональні органі-
зації— економічні (наприклад, Європейський Союз— ЄС), військово-
політичні (Організація Північноатлантичного договору — НАТО) тощо.

Численні міжнародні зв'язки об'єднують країни світу в тісну систе-
му — світове співтовариство, а їхні національні економіки — у світове
господарство. Світове господарство — це сукупність взаємодіючих на-
ціональних господарств країн світу, яка функціонує на основі міжна-
родного поділу праці. Найважливішу роль в об'єднанні країн у світову
господарську систему відіграють міжнародні економічні зв'язки. Вони
виражаються рухом товарів, послуг, капіталів, робочої сили, інфор-
мації між країнами, регіонами й частинами світу.

Національні господарства взаємодіють у системі світового госпо-
дарства за законами міжнародного географічного поділу праці. Геогра-
фічний поділ праці проявляється:

а) у формуванні господарської спеціалізації територій, тобто вироб-
ництві певної продукції, призначеної для вивозу на інші території. При
Цьому за певними територіями "закріплюються" ті галузі спеціалізації,

яких тут існують найкращі природні та соціально-економічні умови;
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б) у товарному обміні між територіями результатами господарської
діяльності — вивезенні продукції галузей спеціалізації і ввезенні про-
дукції інших галузей. При цьому завозиться продукція, виробництво
якої на даній території або взагалі неможливе (у зв'язку з її природни-
ми особливостями), або недостатнє для власних потреб, або ж недоцільне
(обходиться дорожче, ніж ввезення з інших територій).

Географічний поділ праці може бути міжрайонним (між окремими
територіями в межах однієї держави) і міжнародним (між окремими дер-
жавами). Господарську спеціалізацію територій визначають як готова про-
дукція (наприклад, автомобілі), так і її частини (деталі, вузли, агрегати),
окрім цього сировина й напівфабрикати (залізна руда, кокс, чавун, сталь
тощо). Галузями спеціалізації територій можуть бути галузі матеріального ,
виробництва (промисловості, сільського й лісового господарства, рибаль-!
ства), а також послуги виробничого й невиробничого характеру (ремонтні,
будівельні, інженерні, транспортні, комунікаційні, фінансові, науково-
технічні, рекламні, інформаційні, страхові, туристичні тощо).

Отже, міжнародний поділ праці полягає у спеціалізації окремих кра-|
їн на виробництві певних видів готової продукції, її частин, а також
послуг і в подальшому товарному обміні ними на світових ринках.
"Обличчя" країни у міжнародному поділі праці визначають галузі між- \
народної спеціалізації, продукція яких значною мірою зорієнтована на]
експорт (вивезення в інші країни).

Основні чинники міжнародного поділу праці:
1) географічне положення країн. Наприклад, приморські країни спе-і

ціалізуються на морському рибальстві, приморські "вузлові" країни -
на обслуговуванні світової морської торгівлі (Сінгапур, Кіпр, Панама,]
Греція), внутрішньоконтинентальні європейські країни — на міжнародні
них транзитних перевезеннях сухопутним транспортом;

2) природно-ресурсна база. Визначає спеціалізацію країн на галузж)
добувної промисловості, сільського і лісового господарства, лікуваль
но-санаторного господарства, відпочинку і туризму;

3) соціально-економічні умови. Різноманітні галузі спеціалізації фор
муються під впливом історичних особливостей розвитку країн, націє
нальних і релігійних традицій населення, наявності масових або квали
фікованих трудових ресурсів, нагромадження капіталів, науково-тех
нічного прогресу, впровадження нових технологій тощо.

Міжнародні економічні відносини проявляються в різних формах. На
давнішою і найбільш розвиненою з них є міждержавна, або зовнішн
торгівля товарами. Зовнішню торгівлю конкретної країни за певні
проміжок часу (наприклад, за рік) характеризують такі показники: ек
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порт (вивіз товарів), імпорт (ввіз товарів), зовнішньоторговельний обіг
(сума вартості експорту та імпорту), торговий баланс (співвідношення
вартості експорту та імпорту), сальдо торгівлі (різниця між вартістю
експорту та імпорту). Якщо вартість експорту перевищує вартість імпорту,
то сальдо активне, якщо ж перша поступається другій — сальдо пасивне.

Такі ж характеристики застосовують і до зовнішньої торгівлі послу-
гами. Є й інші форми міжнародних економічних відносин:

кредитно-фінансові відносини — надання позик і кредитів, експорт
та імпорт капіталу;

науково-технічне співробітництво — обмін науково-технічною інфор-
мацією, технічними, комерційними і виробничими знаннями та досві-
дом (т. зв. "ноу-хау"); торгівля патентами й ліцензіями; обмін новітні-
ми технологіями; підготовка спеціалістів за рубежем; здійснення спільних
наукових розробок і проектів (наприклад, у сфері дослідження космо-
су, охорони навколишнього середовища, охорони здоров'я);

спільне підприємництво — створення підприємств, об'єднань, орга-
нізацій на основі вкладання іноземного капіталу для спільного вироб-
ництва й збуту продукції, надання послуг тощо;

міжнародний туризм і міжнародні міграції робочої сили.
. . . . За часів СРСР господарство України було

Зовнішні економічні залучене до системи міжнародних економіч-
зв язки України них відносин. Однак зовнішньоекономічні

зв'язки українських підприємств і організацій поширювалися, здебіль-
шого, на колишні соціалістичні країни і ряд країн, що розвиваються.
З початку 90-х років XX ст. Україна поступово входить у світове госпо-
дарство як повноправний учасник. Розширюється коло зовнішньоеко-
номічних партнерів, урізноманітнюються форми зв'язків з ними.

Найбільш розвиненою формою таких зв'язків є зовнішня торгівля то-
варами, її обсяги упродовж певного часу зростали і в 1997 р. досягай
31,3млрд. дол., при цьому експорт товарів поступався імпорту. Однак
у подальші роки зовнішньоторговельний обіг дещо скоротився, а сальдо
торгівлі вперше стало активним (див. табл. 5). Пасивний баланс зовніш-
ньої торгівлі формувався внаслідок значного імпорту паливних ресур-
сів — нафти і природного газу. Він негативно впливає на розвиток еконо-
міки України, бо скорочує й без того обмежені валютні резерви держави.

У міжнародному поділі праці Україна виділяється, насамперед,
сировинними, капітале- та матеріаломісткими галузями (добувна
промисловість, сільське господарство та галузі, що розвиваються на їх
базі), а тому структура її експорту недосконала — понад 4/5 в ній
складають сировинні товари та продукція первинної переробки.
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Обсяги зовнішньої торгівлі товарами, у мли. дол.
Таблиця 5

США

Всього:
країни кол. СРСР,
у т.ч. Росія

Білорусь
Молдова
Туркменистан

інші країни світу,
в т.ч. Італія

Німеччина
Польща
Китай
Туреччина
США

Експорт

1995
11 566
6 210
5 025
425
130
223

5 356
178
474
131
394
199
558

1997
14 232
5 810
3 723
825
294
177

8 422
395
569
380

1 101
671
300

2000
14572
4802
3516
272
176
148

9770
639
741
418
629
868
725

Імпорт

1995
11 335
7 325
5 821
285
39
837

4 010
106
608
237
35
22
295

1997
17 128
10 277
7 838
391
74
972

6 851
400

1 309
550
126
162
651

2000
13956
8265
5825
602
35
946
5091
346
1134
313
132
160
360
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Основу експорту складають чорні метали та вироби з них (прокат,
труби), на які припадає понад 44% валютних надходжень від експорту,
продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості (азотні
добрива, продукти неорганічної хімії), мінеральні продукти (залізна
і марганцева руда, концентрати, вугілля, цемент і будівельні матеріали,
сіль та ін.), сільськогосподарські та продовольчі товари (цукор і виро-
би з нього, зерно, олія, м'ясо, молоко і молокопродукти та ін.). Екс-
порт машин, устаткування і транспортних засобів складає менше 13%
від загального його обсягу.

Основу імпортних надходжень становлять мінеральні продукти (майже
47%), насамперед паливо (природний газ, вугілля, нафта та продукти її
перегонки), машини, устаткування і транспортні засоби. В Україну
завозиться також продукція хімічної, фармацевтичної, харчової і лег-
кої, деревообробної і целюлозно-паперової галузей.

Зовнішньоторговельними партнерами України є приблизно 190 країн
і територій. Майже половина всього обсягу експортно-імпортних опе-
рацій припадає на країни колишнього СРСР, насамперед Росію, яка є
основним партнером у зовнішній торгівлі, а також Туркменистан, Бі-
лорусь, Молдову і Казахстан. Серед інших країн найбільше операцій
здійснюється з Німеччиною, США, Туреччиною, Італією, Польщею,
Словаччиною, Угорщиною.

Помітне місце у міжнародній торгівлі України займає торгівля послу-
гами: у 2000 р. їх експорт склав 3,5 млрд. дол., а імпорт — 1,4 млрд. дол.
Найбільша питома вага серед послуг, які надавалися Україною іншим
країнам, — транспортних послуг (фрахт морських суден, транзит через її
територію нафти, газу, інших вантажів, пасажирів), послуг зв'язку, різ-
них ділових, професійних та технічних послуг.

Кредитно-фінансові відносини. Україна, як держава з перехідним ти-
пом господарської системи, потребує значного фінансового забезпечен-
ня економічних реформ. З цією метою країна співпрацює з міжнарод-
ними валютними і кредитно-фінансовими організаціями — Міжнарод-
ним валютним фондом (МВФ), Світовим банком (СБ), Євпропейсь-
ким банком реконструкції і розвитку (ЄБРР). Крім цього вона отри-
мує позики і кредити від центральних і комерційних банків економіч-
но розвинених країн — Німеччини, США, Італії, Франції, Японії та ін.
В результаті формується державний борг України зовнішнім кредито-
рам, тому важливим завданням уряду є вміле його обслуговування.

У системі міжнародних кредитно-фінансових відносин дуже вели-
ке значення для країни має ввіз і вивіз капіталів. Україна виступає
здебільшого імпортером капіталів, оскільки її можливості вкладати їх
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в економіку інших країн надзвичайно обмежені. Найбільш ефективни-
ми є прямі іноземні інвестиції в українську економіку, тобто вкладан-
ня закордонними компаніями, підприємствами, банками тощо капіта-
лів у грошовій або товарній формі в конкретні галузі економіки, ство-
рення за їх участю високорентабельних спільних підприємств та орга-
нізацій, які працюють на прибуток. Серед найбільших інвесторів Укра-
їни — США, Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Росія, Південна
Корея, Кіпр, Швейцарія. Найпривабливішими галузями української
економіки для іноземних капіталовкладників є харчова промисловість,
торгівля, машинобудування і металообробка. Однак обсяги прямих іно-
земних інвестицій в Україну поки що незначні: при загальній потребі
не менше 40 млрд. дол. в економіку країни наразі вкладено 3,3 млрд.
дол. закордонних інвестицій. Потенційних зарубіжних партнерів від-
лякує економічна й соціальна нестабільність у країні, відсутність стій*
кого інвестиційного законодавства, корупція серед державних чинов-
ників тощо.

За участю іноземного капіталу в Україні створюються спільні під*
приємства, які характеризуються різною величиною статутного фонду,
кількістю зайнятих працівників, профілем діяльності тощо.

Досить розвиненою і перспективною формою зовнішньоекономіч-
ної діяльності підприємств нашої країни є кооперування виробництва,
що поширене здебільшого в машинобудуванні. Міждержавне кооперу-
вання — це встановлення тісних зв'язків між підприємствами різний
країн, що спільно виготовляють певну продукцію. Такі великі комп-
лекси, як Південний машинобудівний завод у Дніпропетровську (ви-*
пуск ракетоносіїв), Запорізький завод авіадвигунів "Мотор-Січ" чи,
Київський авіаційний завод ім. О. Антонова, мають численні вироб*
ничі зв'язки із партнерами з країн колишнього СРСР, насамперед,
російськими підприємствами. Між ними налагоджується кооперуван-
ня і в науково-технічній сфері.

В цілому Україна має значні перспективи розвитку різних форм
міжнародного науково-технічного співробітництва: від підготовки зару*
біжних спеціалістів у вищих навчальних закладах до участі у спільній
зі США, Росією та Норвегією програмі "Морський старт" (запуск
космічних кораблів з океану на базі українських ракетоносіїв "Зеніт").

Виїзд громадян України за її межі з метою відпочинку чи заробітку!; і
як і в'їзд на її територію громадян інших країн з цією ж метою*
супроводжується міждержавними валютно-фінансовими потоками, тому
міждержавний рух туристів і робочої сили також належить до зовніш-*
ньоекономічних зв'язків.
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Щорічно українські курорти, будинки відпочинку, туристичні бази,
дитячі табори, а також власники приватних будинків приймають сотні
тисяч відпочиваючих із країн колишнього СРСР, насамперед Росії
й Білорусі. Найбільше їх приваблюють Чорноморсько-Азовське узбе-
режжя, особливо Південний берег Криму, а також Карпати. Через
низький рівень обслуговування притік іноземних туристів в Україну
із-за меж колишнього СРСР надзвичайно низький. Здебільшого гро-
мадяни цих країн здійснюють ділові поїздки в Україну. Натомість
зростає кількість українських громадян, які відпочивають у країнах
Середземномор'я (Туреччина, Кіпр, Іспанія, Франція, Італія), країнах
Середньої Європи, Америки.

Останнім часом Україна стала значним постачальником робочої сили
в Росію, постсоціалістичні країни Центральної Європи (Польщу, Че-
хію), економічно розвинені країни Південної і Західної Європи (Іта-
лію, Іспанію, Португалію, Грецію, Німеччину, Великобританію та ін.).
Як трудові мігранти, немало громадян України потрапляють в Ізраїль,
США, Канаду, Аргентину, Австралію тощо. За офіційними даними за
межами країни на заробітках перебуває понад 5 мільйонів українців:
багато з них нелегально і без гарантованого робочого місця.

Масова трудова еміграція з України є в наш час надзвичайно боліс-
ним і суперечливим явищем. З однієї сторони, вона до певної міри
розв'язує проблему безробіття в Україні, приносить грошові надход-
ження в країну. З іншого — заробітчанство за кордоном нерідко ніве-
чить долі людей, піддає ризику їх здоров'я і навіть життя.

З України виїжджає працездатне населення, значна частина якого є ви-
сококваліфікованими спеціалістами. Докорінно змінити цю ситуацію може
розвиток вітчизняної економіки, підняття рівня доходів населення.

Інтеграція України Ставши учасником міжнародного поді-
у світову економіку лу праці' УІФаїна прагне зайняти в ньому

гідне місце, розвивати з іншими країнами
взаємовигідні партнерські стосунки, активніше інтегруватися у світове
господарство. Одним з основних завдань зовнішньоекономічної діяль-
ності країни є входження у глобальні та регіональні валютно-фінан-
сові й торговельно-економічні організації. Україна вже є членом Між-
народного валютного фонду, Світового банку, Європейського банку
реконструкції та розвитку, а також подала заявку на вступ до Світової
організації торгівлі (СОТ). Участь у ній дає можливість бути рівноправ-
ним партнером на світових ринках товарів і послуг. Однак нерозвину-
тість ринкових механізмів української економіки поки що гальмує
входження країни в СОТ.
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Перспективними напрямками регіонального економічного співробіт-
ництва України є східний (країни колишнього СРСР), південний (країни
Причорноморського регіону) і західний (країни Центральної і Західної
Європи). Міждержавні торговельно-економічні об'єднання в регіонах
створюються для активізації зовнішньоекономічних зв'язків між їх учас-
никами. Це відбувається в результаті зняття митних перешкод на шляху
руху товарів і послуг, формування зон вільної торгівлі тощо.

Після розпаду СРСР усі колишні радянські республіки, крім Ес-
тонії, Латвії та Литви, сформували Співдружність Незалежних Держав
(СНД). У її рамках країни намагалися відновити втрачені і налагодити
нові економічні зв'язки, однак на принципово новій, рівноправній,
основі. З цією метою у 1993 р. ряд держав підписали Договір про
Економічний союз країн СНД, відповідно до якого пропонувалося
формування єдиного економічного простору, де б міждержавні відно-
сини будувалися на ринкових засадах.

Однак через численні протиріччя в економічних інтересах різних І
країн СНД створення такого простору поки що проблематичне. Украї-
на в 1994 р. увійшла до Економічного союзу країн СНД на правах
т. зв. асоційованого члена, тобто зі згодою брати участь лише в тих
проектах Економічного союзу, які не обмежують її прав.

Окремі країни на території колишнього СРСР об'єднуються в менші!
регіональні угруповання, як, наприклад, Євразійський економічний
союз — ЄврАзЕС (митний союз п'яти країн: Росії, Білорусі, Казахстану,
Киргизстану, Таджикистану) чи ГУУАМ. Остання організація, до якої
входять Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан і Молдова, офіційно
створена у 2001 р. Економічне й науково-технічне співробітництво між і
країнами, заради якого створювалось дане угруповання, ще не набуду і
належного рівня. Одним із перспективних завдань ГУУАМ є також спільні•]
дії щодо створення Євразійського транспортного коридору, в т. ч. для]
перекачування нафти із Прикаспійського регіону в країни Європи.

Україна стала також одним з ініціаторів формування Організації!
Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), до якого вхо-|
дять 11 країн Причорномор'я і прилеглих регіонів (Росія, Грузія, Ві
менія, Туреччина, Греція, Болгарія, Румунія, Молдова та ін.). Створ*
ється спільний банк країн ОЧЕС, однак поки що вагомих проектЩ
регіонального співробітництва в рамках даної організації не було.

Надзвичайно важливе значення для України має західний
пейський) напрямок зовнішньоекономічної діяльності. Тут існує
більш розвинене міждержавне інтеграційне угруповання світу — Євр
пейський союз (ЄС), який на даний час об'єднує 15 країн Західне
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Європи. Серед кандидатів, що найближчим часом можуть увійти до
складу ЄС, — сусіди України (Польща, Угорщина й Словаччина) та
країни Балтії, тобто колишні соціалістичні країни, що досягли най-
більших успіхів у ринковому реформуванні економіки.

Україна зацікавлена у зміцненні зв'язків з ЄС і навіть у вступі до
нього, однак це — віддалена у часі перспектива. Наразі Україна спів-
працює з Європейським союзом на основі спеціальної угоди про парт-
нерство.

Значного поширення в Європі набуває прикордонне співробітницт-
во. Країни ЄС набули значного досвіду у формуванні т. зв. єврорегіо-
нів — відносно невеликих територій, де активно взаємодіють адмініст-
ративно-територіальні одиниці двох-трьох суміжних країн. Країни Цен-
трально-Східної Європи, в т.ч. Україна, також прагнуть використати
переваги прикордонного співробітництва. Окремі області і райони України
залучені в єврорегіони "Карпатський" (спільно з адміністративно-тери-
торіальними одиницями Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини),
"Західний Буг" (спільно з білоруськими і польськими територіями),
"Нижній Дунай" і "Верхній Прут" (разом з прилеглими районами Мол-
дови і Румунії). Діяльність зазначених єврорегіонів зосереджена зде-
більшого на розробці проектів співробітництва, а не на їх реалізації.

Таким чином, національне господарство України поки що недоста-
тньо залучене до регіонального економічного співробітництва. Зовні-
шньоекономічна діяльність України базується на двосторонніх між-
державних угодах і договорах, укладених як із сусідніми, так і з більш
віддаленими країнами.

Г^Л 1. Що таке світове господарство?

*^ 2. Поясніть суть міжнародного поділу праці, назвіть чинники, що визнача-
ють його.

3. Якими показниками характеризується зовнішня торгівля України? Вста-
новіть їх за таблицею 4.

4. Використовуючи рисунок 20, охарактеризуйте товарну структуру зовніш-
ньої торгівлі України.

5. Які країни є основними зовнішньоторговельними партнерами України?
Чому?

6. Назвіть інші форми зовнішніх економічних зв'язків. У чому полягає їх
значення для господарства країни?

7. До яких міжнародних економічних організацій входить Україна і з якою
метою?

8. У чому полягають труднощі інтеграції економіки України у світову еко-
номіку?



РОЗДІЛ IV

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ
ПОДІЛ УКРАЇНИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ
ТЕМА РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ

Поняття
"соціально-

економічного району'

Територія України неоднорідна за при-
родними умовами і ресурсами, чисельніс-
тю і складом населення, історико-геогра-
фічними умовами освоєння, рівнем і струк--

турою розвитку господарства. Все це є передумовою поділу її на'
соціально-економічні райони. Такі райони являють собою великі за
площею, населенням та господарським потенціалом соціально-еконо-
мічні комплекси. Вони відзначаються комплексним розвитком гос-
подарства і своєрідною його спеціалізацією у загальноукраїнському
поділі праці (зовнішня функція). Спеціалізація району означає, що
він є ланкою національного комплексу України внаслідок участі на-
селення у виробництві товарів і послуг для інших регіонів. Комплект
сний розвиток господарства передбачає максимальне задоволення по-
треб населення і господарства району за рахунок місцевих ресурсів. На і
відміну від одиниць адміністративно-територіального поділу, соціаль- І
но-економічні райони не мають органів управління. Регулювання еко- {
комічних і соціальних процесів на їх території відбувається на основі :
реалізації програм соціально-економічного розвитку.

Схеми соціальна- В Україні існує Декілька схем соціаль-1
но-економічного районування. Найпоши-

економічного *г. т т;т , . ,,
ренішими є схеми О.І. Шаблія (6 районів),
М.Д. Пістуна та Ф.Д. Заставного (9 райо-'|

нів). О.І. Шаблій виділяє соціально-економічні райони за такою го-
ловною ознакою (поряд з іншими), як наявність великого соціальне*-1
економічного центру (ядра), до якого тяжіє територія району. Такими
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Таблиця 6
Територія та населення соціально-економічних районів України

Соціально-економічні райони
та їх склад

Україна

Донецький
(Донецька, Луганська області)

Придніпровський
(Дніпропетровська, Запорізька області)

Північно-Східний
(Харківська, Полтавська, Сумська області)

Столичний
(Київська, Житомирська, Чернігівська області)

Причорноморський
(Одеська, Миколаївська, Херсонська області,
АР Крим)

Карпатський
(Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька,
Закарпатська області)

Подільський
(Вінницька, Хмельницька, Тернопільська
області)

Центральний
(Кіровоградська, Черкаська області)

Західноволинський
(Волинська, Рівненська області)

Площа

тис.
км2

603,7

53,2

59,1

84

90,7

113,4

56,5

60,9

45,5

40,3

%

100,0

8,8

9,8

13,9

15,1

18,8

9,4

10,1

7,5

6,6

Населення, на
1.01.2001

тис.
осіб

49291,2

7501,0

5661,9

5919,7

7135,7

7480,6

6367,2

4397,4

2588,1

2238,6

%

100,0

15,2

Н,5

12,0

14,5

15,3

12,9

8,9

5,2

4,5

центрами в Україні є міста-мільйонери (Київ, Харків, Одеса, Донецьк,
Дніпропетровськ) та м. Львів. Відповідно до цього виділяються такі
райони: Центральний (Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська
І Чернігівська області), Північно-Східний (Харківська, Полтавська, Сум-
ська області), Південний (Одеська, Миколаївська, Херсонська області,
АР Крим), Східний (Донецька, Луганська області), Придніпровський
(Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області), Західний (Во-
линська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Львівська, Івано-
Франківська, Закарпатська, Чернівецька області).
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Склад 9 соціально-економічних районів (за М.Д. Пістуном
і Ф.Д. Заставним), їх місце в Україні за площею і населенням ілюструє
таблиця 6.

Соціально-економічні райони не мають органів управління, але в їх
межах складаються прогнози подальшого розвитку, програми науко-
во-технічного прогресу, цільові програми.

Територіальне управління в Україні здійснюється по обласних регі-
онах. Таких в Україні 25 — 24 області і Автономна Республіка Крим.

Н 1. Що таке соціально-економічний район? Назвіть його основні риси.
2. Порівняйте схеми соціально-економічного районування України різних

вчених. Чим вони відрізняються між собою?

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-
ТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ

Район займає крайній схід України,
Донецький район межує з Російською Федерацією, Придніп-

ровським та Північно-Східним соціально-економічними районами Укра-
їни. З півдня омивається Азовським морем. Особливу роль у розвитку
регіону відіграє його розташування на території Донецького вугільного
басейну. Вугілля Донбасу стало основою формування тут Донецького
територіально-виробничого комплексу з переважаючою спеціалізацією;
у розвитку добувних і пов'язаних з ними переробних галузей.

Займаючи порівняно незначну територію, район посідає перше міс-1
це за обсягами промислового виробництва та концентрацією підпри-
ємств в Україні.

Природні умови і ресурси. Територія району — рівнинна, місцями
піднята, слабохвиляста, розчленована глибокими балками і ярами. На
значній території чітко виражені антропогенні форми рельєфу (кар'
ри, терикони, кургани і т. п.).

Клімат району помірно континентальний, з недостатнім зволожен
ням. Часто бувають засухи, суховії. Амплітуда зимових і літніх темпе
ратур значно більша порівняно з іншими регіонами країни.

Район найменше водозабезпечений в Україні. Місцеві річки (Сії
ський Донець з притоками, Кальміус та ін.) забезпечують потреб:
регіону не більше, ніж на 40%. Для поліпшення водопостачання побу
довано канали Дніпро — Донбас та Сіверський Донець — Донбас
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Ускладнює використання місцевих поверхневих і підземних вод їх
значна забрудненість.

Район знаходиться у степовій зоні. Ліси займають незначні тери-
торії, здебільшого у вигляді полезахисних лісосмуг.

Ґрунти родючі, переважно чорноземні, і при зрошенні та правиль-
ному обробітку дозволяють вирощувати різні сільськогосподарські куль-
тури. Для району характерна висока частка земель, зайнятих промис-
ловими об'єктами, населеними пунктами, шляхами сполучення.

Серед корисних копалин найважливіші — кам'яне вугілля Донбасу
(коксівне, енергетичне, антрацит), кіновар (ртутна руда) Микитівсько-
го родовища, кам'яна сіль, яка залягає в Артемівському, Слов'янсько-
му, Новокарфагенському родовищах, різноманітні природні будівельні
матеріали. Серед них — цементний мергель (родовище біля Амвросїїв-
ки — одне з найбільших у світі), вогнетривкі глини (Часів Яр), Крас-
ногорівка, Красноармійськ, Микитівка), крейда (район Слов'янська,
Артемівська, Краматорська), гіпси, будівельні піски, пісковики. Слід
зауважити, що геологічне вивчення регіону триває. Є ознаки великих
покладів цирконію, ніобію, танталу, літію, кімберлітових трубок у При-
азов'ї, свинцево-цинкових руд — на північному сході району.

Населення. В Донецькому економічному районі проживає 15,4%
населення України. Це — найбільш заселений регіон країни, щільність
населення становить 146 осіб/км2. Заселений район нерівномірно: най-
більша концентрація населення в середній частині Донецької області
та на півдні Луганської.

Щільність сільського населення в районі — одна з найнижчих у країні
і ніде не перевищує 20 осіб/км2. Переважна більшість людей проживає
в містах. Рівень урбанізації району найвищий в Україні (понад 90%).
В регіоні густа мережа міських поселень. Тут знаходиться найбільша
в Україні міська агломерація — Донецько-Макіївська, а також Горлів-
сько-Єнакіївська, Торезо-Сніжнянська, Стаханово-Комунарська аг-
ломерації.

Негативні демографічні процеси в районі посилюються інтенсивни-
ми міграціями населення в інші регіони. Темпи скорочення його чисе-
льності — тут одні з найвищих у країні.

В регіоні найвищий і рівень безробіття, але рівень зайнятості насе-
лення також вищий за середній в Україні.

Етнічний склад населення регіону склався історично внаслідок інтен-
сивної колонізації та освоєння території. Українців в регіоні проживає
51%, росіян — 44%, проте українською мовою послуговується не біль-
ше 10% населення.
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Господарство району являє собою складний комплекс, в якому пе-
реважає важка промисловість. Регіон виробляє близько 1/4 промисло-
вої продукції України, в тому числі 25% електроенергії, 65% палива,
43% продукції чорної металургії, 13% машинобудування, 24% цементу
і т. п.

Провідна галузь господарства району — вугільна промисловість, яка
видобуває 95% українського вугілля. В останні роки спостерігається
скорочення видобутку вугілля, що пов'язано зі складними умовами
залягання і малою потужністю пластів, погіршенням стану шахтного
фонду, недостатніми капіталовкладеннями, неефективним управлін-
ням галуззю.

На основі місцевого палива в регіоні сформувалась потужна тепло-
енергетика. Тут працюють такі великі електростанції, як Вуглегірська,
Зуївська, Луганська, Старобешівська, Курахівська та ін.

Традиційно регіон є другим в Україні (після Придніпров'я) за об-
сягами виробництва чорних металів. Найбільші підприємства галузі зна-
ходяться в Маріуполі, Алчевську, Харцизьку, Макіївці, Луганську, Ал-
мазному, Донецьку, Краматорську.

З чорною металургією пов'язане коксохімічне виробництво в Гор-
лівці, Авдіївці, Макіївці, Алчевську, Стаханові, а також виробництво
вогнетривів (Часів Яр, Дружківка, Новотроїцьк, Костянтинівка, Ми-
китівка та ін.).

Кольорова металургія регіону представлена виробництвом цинку та
свинцю в Костянтинівці, ртуті — в Горлівці, алюмінієвих сплавів
у Свердловську, прокату міді та алюмінію із брухту — в Артемівську.
Потужності цих виробництв невеликі.

Машинобудування району має високий рівень спеціалізації. Біль-
шість підприємств виробляють устаткування для гірничої промисло-
вості, металургії. Найбільші центри важкого машинобудування — Ма-
ріуполь, Краматорськ, Дружківка, Горлівка, Ясинувата, Антрацит, Хар-
цизьк, Слов'янськ, Донецьк.

Вагомо представлене і виробництво устаткування для залізниць. В Лу-
ганську тепловозобудівний завод випускає тепловози, електровози, еле
ктрички, дизель-поїзди, трамваї. Підприємства галузі розташовані
кож в Авдіївці, Стаханові (вагонобудівні заводи), Донецьку.

Устаткування для хімічної промисловості продукують у Слов'янсь
ку, Сніжному, Кремінній.

Більшість підприємств машинобудування регіону унікальні, як,
приклад, виробництво кранів у Краматорську чи виготовлення побу
тових холодильників і морозильних камер у Донецьку.
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В районі сконцентровано 1/3 потужностей хімічної та нафтохіміч-
ної промисловості країни. В Лисичанську знаходиться найбільше наф-
топереробне підприємство України "Лінос". Крім того, тут є потужне
підприємство з виробництва соди. Содовий завод діє також у Слов'ян-
ську. В Сєвєродонецьку підприємство ВО "Азот" виготовляє азотні
добрива, кислоти, полімери. В Рубіжному знаходиться найбільше в Європі
підприємство з виготовлення барвників. Потужними підприємствами
галузі є також ВАТ "Стирол" (Горлівка), Костянтинівський хімічний
завод, Донецький завод хімічних реактивів.

Для потреб регіону розвинулась потужна промисловість будівельних
матеріалів. Основними центрами виробництва цієї продукції є Амвро-
сіївка, Краматорськ, Єнакієве (цемент), Костянтинівна, Дружківка,
Луганськ, Лисичанськ, Алчевськ, Рубіжне.

Легка промисловість району за обсягами виробництва займає пере-
дові позиції в державі. Виділяються текстильна (Донецьк, Луганськ,
Лисичанськ), швейна, взуттєва (Луганськ) галузі.

Харчова промисловість покликана забезпечити значні потреби райо-
ну у продуктах харчування. Особливо добре розвинуті виробництво
борошна (14% українського виробництва цієї продукції), хліба, хлібо-
булочних виробів (19%), олії (13%). У 2000 р. в Донецьку почало
працювати нове сучасне олійно-жирове підприємство фірми "Каргілл"
потужністю понад 300 тис. тонн соняшнику на рік.

На солеварні Артемівська і Слов'янська припадає 3/4 українського
видобутку кам'яної солі. У той же час рівню потреб району не відпові-
дають обсяги виробництва м'ясної та молочної промисловості.

Розвитку сільського господарства району сприяють агрокліматичні
умови, наявність значної кількості сільськогосподарських угідь. Тут
вирощують зернові культури, соняшник, овочі, кормові культури. Сіль-
ське господарство району виробляє 10% зерна, 15% соняшнику, 10%
овочів в Україні.

Тваринництво району спеціалізується на скотарстві, свинарстві
й птахівництві.

Має добрі умови, однак не набуло значного рівня розвитку рибаль-
ство в Азовському морі.

Транспорт. За обсягами вантажоперевезень район посідає перше місце
у країні. Тут — найгустіша мережа залізниць, якими перевозиться най-
більша частина вантажів у регіоні. Найбільші залізничні вузли — Де-
бальцеве, Ясинувата, Красний Лиман, Іловайськ, Попасна, Луганськ,
Донецьк. Значна мережа й автомобільних шляхів (загальна протяж-
ність майже 14 тис. км).
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Північна- Східний
район

Територією району проходять нафтопроводи Грозний-Лисичанськ-
Кременчук та Самара-Слов'янськ, газопроводи Оренбург-Ужгород та
Ставрополь-Москва, декілька потужних продуктопроводів.

Маріуполь є найбільшим портом на Азовському морі.

Район розташований на північному сході
України і межує на півночі та північному
сході з Російською Федерацією, на заході —

зі Столичним соціально-економічним районом, на сході— з Донець-
ким, на півдні — з Придніпровським. Він є одним з найбільших за
площею в Україні.

За рівнем економічного розвитку, обсягами виробництва район посту-
пається тільки Донецькому і Придніпровському. Цьому сприяли особ-
ливості історичного розвитку, зручне економіко-географічне положен-
ня, економічні та природні умови.

Природні умови і ресурси. Район знаходиться в межах Придніпров-
ської низовини та Полтавської рівнини і має рівнинний рельєф.

Помірно теплий клімат з достатньою кількістю опадів дає змогу вирощу-
вати різноманітні сільськогосподарські культури лісостепової і степової зон.

Район відносно добре забезпечений водними ресурсами. Лише
у південно-східній частині Харківської області відчувається їх дефі-
цит. Найважливішу роль у водозабезпеченні регіону відіграють Дніп-
ро, Ворскла, Сіверський Донець, Сейм, Псел, Десна, Хорол. Відомі
і джерела мінеральних вод (Миргородське, Гоголівське, Березівське).

Лісовими ресурсами район забезпечений недостатньо, лісистість
території складає близько 12%. Більшість лісів листяні, молоді, ма-
ють в основному, охоронне значення.

Найвагомішу частку у природно-ресурсному потенціалі району скла-
дають земельні ресурси. Поєднання рівнинного рельєфу з родючими
грунтами (чорноземи, сірі лісові фунти) дає змогу широко використо-
вувати земельні угіддя в сільському господарстві.

Серед корисних копалин району найважливіше значення мають па-
ливні ресурси. За запасами та обсягами видобутку природного газу й
нафти район займає 1-е місце в країні. Поклади газу найбільші
в Полтавській (Глинсько-Розбишівське, Радченківське, Зачепилівське
та ін. родовища) і Харківській (Шебелинське, Хрестищенське, Єфре-
мівське, Муратівське та ін.) областях. Нові розвідані родовища дають
змогу значно збільшити його видобуток.

Поклади нафти не такі великі і зосереджені переважно на півдні
Сумської та на півночі Полтавської областей. Поблизу міста Охтирки
видобувається майже половина ^"чїнської нафти.
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У майбутньому можливе видобування кам'яного вугілля на півдні
Харківської області.

З рудних ресурсів виділяються поклади залізної руди у Кременчу-
цькому басейні, який є, по суті, продовженням Криворізького залізо-
рудного басейну на лівому березі Дніпра.

В надрах району містяться різноманітні будівельні матеріали (каолі-
ни, кварцові піски, гіпс, крейда, вапняки, мергель).

В Сумській області є поклади кам'яної солі та фосфоритів.
Населення розміщене на території досить рівномірно. Середня щіль-

ність його складає 72 особи/км2.
Значна частина населення (66%) проживає в містах. Особливо висо-

кий рівень урбанізації в Харківській області, де формується Харківсь-
ка міська агломерація — одна з найбільших в Україні.

Через від'ємний приріст населення спостерігається загальне скоро-
чення його чисельності. Особливо загрозлива ситуація склалася у сіль-
ській місцевості. У 20% сільських населених пунктів упродовж трива-
лого часу не народилось жодної дитини. Такі негативні демографічні
процеси призведуть у майбутньому до недостатнього забезпечення гос-
подарського комплексу району трудовими ресурсами. Зараз рівень за-
йнятості населення в регіоні — один із найвищих в Україні.

Основна частка працюючих зайнята в матеріальному виробництві,
зокрема 1/3 — у промисловості.

В етнічному складі населення регіону переважають українці (79%).
Значна частка росіян, особливо в північно-східній частині району.

Господарство. Значний природно-ресурсний, виробничо-технічний і на-
уковий потенціал позитивно позначився на розвитку господарства регіо-
ну. Тут сформувалась найпотужніша в Україні машинобудівна промисло-
вість. Харків став найбільшим центром вітчизняного машинобудування.

Серед його галузей в районі виділяється енергетичне та електротех-
нічне машинобудування, зосереджене в Харкові. Тут випускають тур-
біни для електростанцій, електродвигуни. Підприємства цього профі-
лю працюють також у Полтаві, Сумах, Глухові.

Транспортне машинобудування найбільш розвинене у Кременчуці,
де знаходяться найбільший в Україні вагонобудівний завод, автомобіль-
ний завод (КрАЗ), та у Харкові, де розташований відомий за межами
України авіазавод.

Значного розвитку в районі набуло сільськогосподарське машино-
будування: у Харкові випускають трактори і двигуни до них, в Сумах,
Карлівці, Охтирці — інше сільськогосподарське устаткування.
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Верстатобудування зосереджене в Харкові, Лубнах, Глухові.
Широку географію та спеціалізацію має і приладобудування району

(Харків, Полтава, Суми, Лубни та ін.)-
У Харкові знаходиться одне з найбільших підприємств військово-

промислового комплексу — танковий завод ім. Малишева.
На місцевій сільськогосподарській сировині розвивається харчова

промисловість. У районі виробляється близько 18% цукру, 23% олії,
16% масла вершкового від загальноукраїнських обсягів. Географія га-
лузі надзвичайно широка. Помітне місце у структурі промисловості ра-
йону займають швейна, текстильна, галантерейна галузі, їх найбільші
центри — Харків, Полтава, Суми, Ромни.

Багатогалузева хімічна промисловість району. У Кременчуці знахо-
диться один із найбільших в Україні нафтопереробних заводів. ВО "Хім-
пром" в Сумах виробляє фосфорні добрива, отрутохімікати, лаки, фарби,
товари побутової хімії. В Шостці на ВО "Свема" виготовляють кіно-
фотоплівки, стрічки для магнітофонів, лавсан та ін., в Шебелинці —
хімреактиви.

Потреби індустрії зумовили розвиток промисловості будівельних ма-
теріалів (найбільші центри галузі — Харків, Балаклія, Кременчук, Пол-
тава, Суми, Охтирка та ін.).

Основу енергетики району складає мережа теплових електростан-
цій, серед яких найбільшою є Зміївська. Хоча район виробляє значну
кількість електроенергії, власних потреб він не задовольняє.

Сільське господарство району спеціалізується на вирощуванні зер-
нових, цукрового буряку, соняшнику; у тваринництві переважають
скотарство, свинарство, птахівництво. Продуктивність сільського гос-
подарства району значно вища за середню по Україні. Тут виробляєть-
ся до 15% загальноукраїнських обсягів зерна, соняшнику, овочів,
13% молока, 14% м'яса.

Транспорт. Найбільше внутрішніх перевезень в районі здійснюєть-
ся автомобільним транспортом. Достатньо розвинений і залізничний
транспорт: найбільші залізничні вузли — Харків, Лозова, Конотоп,
Кременчук, Суми, Полтава.

У річкових перевезеннях району бере участь Кременчуцький порт
на Дніпрі.

Надзвичайно густа і мережа трубопроводів, що складаються із тран-
зитних газо- і нафтопроводів та значної кількості спрямованих у раді-
альних напрямках від родовищ нафти і газу до споживачів.
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гг -ч . ~ Придніпровський соціально-економіч-
Приотпровськии район

ний район займає південно-східну частину
України в межах Дніпропетровської та Запорізької областей. Він межує
з найрозвиненішим індустріальним Донецьким, а також Північно-Схід-
ним, Центральним, Причорноморським районами. На південному сході
район виходить до Азовського моря. Через його територію проходять
важливі транспортні шляхи.

Природні умови і ресурси. Район володіє потужним природно-ре-
сурсним потенціалом, що дозволяє розвивати як промисловість, так
і багатогалузеве сільське господарство.

Рельєф регіону рівнинний, слаборозчленований, із загальним нахи-
лом на південь і південний захід. У центральній частині району право-
бережне Придніпров'я значно почленоване ярами і балками внаслідок
активних ерозійних процесів.

Клімат району помірно континентальний, з недостатнім зволоженням.
У ґрунтовому покриві переважають різновиди чорнозему, кашта-

нові ґрунти.
Лісистість території складає близько 14%, проте ліси, в основному, охо-

ронного характеру, штучно насаджені і промислового значення не мають.
Незважаючи на те, що територією Придніпров'я проходить найваж-

ливіша воднотранспортна магістраль України — Дніпро, а також є Дні-
продзержинське, Запорізьке і Каховське водосховища, водними ресур-
сами регіон забезпечений недостатньо й нерівномірно. Особливо рідка
річкова мережа у Приазов'ї.

Основу природно-ресурсного потенціалу району складають міне-
ральні ресурси, серед яких найважливіші — рудні.

Запаси залізних руд у Криворізькому басейні перевищують 12 млрд. т
і є найбільшими в Європі. Перспективні також Чортомлицька, Жов-
тянська магнітні аномалії, Білозерське родовище.

В районі знаходяться і величезні запаси марганцевої руди (Ніко-
польське та Великотокмацьке родовища).

Унікальне значення мають руди рідкісноземельних металів Стреми-
городського родовища (рутил, цирконій, кобальт, нікель, титан).

Поблизу Мелітополя розвідано поклади бокситів і нефелінів. Разом
із покладами бокситів на Дніпропетровщині вони повинні забезпечити
потреби алюмінієвої промисловості України. Із 9 розвіданих родовищ
золота в Україні на території Дніпропетровської області знаходиться три.

Серед покладів паливних ресурсів найважливіше значення має кам'яне
вугілля у Дніпропетровській області (Західний Донбас). Є також родо-
вища бурого вугілля та природного газу.
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З будівельних матеріалів виділяються поклади каоліну, графіту, вог-
нетривких глин, вапняків, граніту, діабазу та ін.

Приморські регіони мають мінеральні води та лікувальні грязі. У по-
єднанні зі сприятливими кліматичними ресурсами, зручними пляжами
біля теплого моря вони створюють значний рекреаційний потенціал.

Населення, регіон є одним з найбільш заселених в Україні. Щіль-
ність населення — 98 осіб/км2. Найгустіше заселені прилеглі до Дніпра
райони. Там знаходяться і найбільші міста регіону (Дніпропетровськ,
Запоріжжя, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Нікополь). У містах про-
живає абсолютна більшість населення регіону (81%), оскільки це —
один з найбільш урбанізованих регіонів країни.

Спостерігається депопуляція населення, спричинена від'ємними по-
казниками природного і механічного руху населення. Ці ж обставини
пояснюють зростання частки людей похилого віку (23%).

Працездатне населення зайняте, в основному, у промисловості. Рі-
вень безробіття значно нижчий, ніж в інших регіонах України.

Етнічна структура населення регіону складна, проте переважають
українці, їх частка в загальній чисельності населення становить 71%.

Господарство. Придніпровський район належить до найрозвинуті-
ших індустріальних регіонів країни. Він разом із Донецьким соціаль-
но-економічним районом дає понад 50% ВВП країни. "Обличчям"
господарства регіону є металургія, гірничодобувна промисловість, ма-
шинобудування, енергетика, агропромисловий комплекс. Важливу роль
в економіці України відіграють хімічна і легка промисловість району.

Гірничорудна промисловість представлена видобутком залізних, марган-
цевих і поліметалічних руд, кам'яного вугілля, будівельних матеріалів.

Залізна руда видобувається, в основному, у Криворізькому басейні,
на базі якого працює чотири гірничозбагачувальних комбінати. Видо-
буток залізної руди ведеться також у Білозерському родовищі, щоправда,
в менших обсягах. Видобута руда задовольняє потреби чорної мета-
лургії України і в значних обсягах експортується до Словаччини, Чехії,
Польщі.

Марганцеву руду видобувають в Нікополі і Токмаку відкритим і шахт-
ним способами. Донедавна Україна була одним з найбільших експор-
терів феромарганцю на світовий ринок.

Жовті Води — найбільший центр видобутку урану в Україні. Поряд
готується до експлуатації родовище золота. Його видобування дозво-
лить зберегти і забезпечити роботою кадри, вивільнені у зв'язку зі
скороченням видобутку урану.
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Зростає роль у вугледобуванні і Дніпропетровської області (Захід-
ний Донбас), найперспективнішої з точки зору умов залягання вугілля
і потужності пластів.

Основою господарського комплексу району є розвинена енергетика.
Вона представлена потужними Запорізькою, Криворізькою, Придніп-
ровською, Дніпродзержинською ТЕС, двома великими гідроелектростан-
ціями (Дніпрогес-1 іДніпрогес-2), найбільшою в Україні Запорізькою
АЕС. Місто Енергодар — найбільший центр енергетики в Україні.

На основі місцевих запасів залізної руди та кам'яного вугілля Дон-
басу в районі сформувався потужний металургійний комплекс. Тут скон-
центровано половину обсягів виробництва продукції української чор-
ної металургії. Найбільші центри галузі — Кривий Ріг, Запоріжжя,
Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Новомосковськ, Нікополь.

Кольорова металургія представлена алюмінієвим та титано-магніє-
вим комбінатами у Запоріжжі.

Машинобудування району поступається за вартістю валової продукції
чорній металургії. За обсягами виробництва машин і устаткування При-
дніпров'я посідає 1-е місце в Україні. Структура машинобудування
надзвичайно складна.

Важке машинобудування спеціалізується на виробництві металур-
гійного устаткування (Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Марганець, За-
поріжжя), підйомно-транспортних машин (Нікополь, Верхньодніп-
ровськ, Бердянськ).

Транспортне машинобудування представлене випуском автомобілів
(Запоріжжя), тролейбусів і трамваїв (Дніпропетровськ).

Сільськогосподарське машинобудування розвивається у Дніпропе-
тровську, Запоріжжі, Павлограді, Бердянську, Нікополі.

У Дніпропетровську та Павлограді знаходяться підприємства ВО
"Південмаш", основною продукцією якого є ракетоносії. Це — най-
більше підприємство такого профілю у світі. Запорізький завод "Мо-
тор-Січ" є одним з найпотужніших у світі за випуском авіадвигунів.

Розвинене в районі і виробництво побутової електротехніки, елек-
троніки (Дніпропетровськ, Запоріжжя, Мелітополь).

Важливою ланкою господарства регіону є хімічна промисловість,
яка розвинулась у комплексі з коксохімічним виробництвом (Дніпро-
дзержинськ, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя). Крім того,
у Дніпропетровську діє шинний комбінат, а в Бердянську, Запоріжжі
і Дніпропетровську розвинута нафтохімія.

Промисловість будівельних матеріалів використовує як природну сиро-
вину (граніти, глину, пісок), так і відходи металургійної промисловості.
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Найбільшими центрами виробництва будівельних матеріалів є Дніп-
ропетровськ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Павлоград,
Нікополь.

Легка промисловість має широку географію в районі, однак потреб
його населення ще не задовольняє.

Харчова промисловість за вартістю валової продукції посідає третє
місце після металургії і машинобудування. Найбільш розвинені олійна,
м'ясна, борошномельно-круп'яна галузі.

Сільське господарство розвивається у сприятливих агрокліматичних
умовах, при добрій забезпеченості земельними ресурсами. В районі
виробляється 20% пшениці, 25% кукурудзи, 28% соняшнику, 11% м'яса,
15% молока від загальноукраїнського.

Придніпровський соціально-економічний район виділяється не тіль-
ки потужним виробництвом, а й розвинутою науковою базою. Такі
наукові заклади, як Національна гірнича академія, державна металур-
гійна академія, технологічний університет залізничного транспорту, Дні-
пропетровський і Запорізький державні університети, хіміко-техноло-
гічний університет відомі не тільки в Україні, а й за кордоном.

Доволі значний / рекреаційний комплекс району, який включає 53 са-
наторії та будинки відпочинку. Вони розміщені, в основному, на узбе-
режжі Азовського моря та біля Дніпра. Однак рекреаційні ресурси
регіону зазнають інтенсивного забруднення підприємствами важкої про-
мисловості, особливо металургійними, які використовують застарілі
технології і недостатньо оснащені очисним устаткуванням.

Транспортний комплекс району представлений усіма видами транс-
порту. Провідну роль у вантажоперевезеннях відіграє залізничний транс-
порт. В районі — одна з найвищих у країні густота залізниць. Найбіль-
шими залізничними вузлами регіону є Дніпропетровськ, Запоріжжя,
П'ятихатки, Синельникове, Апостолове.

Значна щільність автомобільних шляхів дає змогу здійснювати як вну-
трішні, так і транзитні перевезення. Помітну роль відіграє морський транс-
порт. З порту Бердянськ здійснюються каботажні та зовнішні перевезення.

Значні можливості у річкового транспорту регіону. Але портові потуж-1

ності Запоріжжя і Дніпропетровська використовуються недостатньо.
Трубопроводами здійснюється забезпечення району нафтою та газом.

Центральний соціально-економічний
район охоплює територію Кіровоградської

та Черкаської областей.
Вигідність економіко-географічного положення району полягає в його

центральності, рівновіддаленості від столиці та морських портів, бли-

Центральний район
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зькості до агропромислового Поділля та індустріального Придніпров'я.
Район, що знаходиться на межі лісостепу і степу, має винятково сприят-
ливі для сільськогосподарського виробництва агрокліматичні ресурси.

Природні умови і ресурси. Більшість території району — хвиляста
рівнина, розчленована ярами, балками і річками. Клімат помірно кон-
тинентальний, теплий, на півдні — недостатньо зволожений, сприят-
ливий для розвитку багатогалузевого сільського господарства.

Земельні угіддя характеризуються високою родючістю і розораніс-
тю. Ґрунти переважно чорноземи. Водночас, у районі найвищий рівень
еродованості земель, який місцями досягає 50%. Це ускладнює госпо-
дарське використання території.

Водними ресурсами район забезпечений недостатньо, хоча тут про-
тікають Дніпро, Південний Буг, багато малих рік. Є незначні запаси
лікувальних вод.

Найбільш типові — степові ландшафти. Ліси займають незначні
площі в Черкаській області.

Серед мінеральних ресурсів району важливе місце належить покла-
дам бурого вугілля (частина Дніпровського буровугільного басейну):
воно видобувається поблизу міст Олександрія та Ватутіне.

Незначні запаси торфу мають місцеве значення. У східній частині
Кіровоградської області знаходяться значні поклади уранових руд.
У південно-західній частині району, в Побужжі, розвідано хромітові та
нікелеві руди. Ведуться підготовчі роботи до експлуатації Кіровоград-
ського залізорудного району.

Є тут і поклади графіту (Завалівське родовище), значні запаси будівель-
них матеріалів — гранітів, габро, лабрадоритів, каолінів, вогнетривких глин.

Кіровоградщина перспективна і на алмази.
Населення регіону розміщене по території нерівномірно, щільність

його зменшується з півночі на південь, а середній її показник скла-
дає 58 осіб/км2, сільського — 24 особи/км2.

Тривалі негативні демографічні процеси призвели до значного ско-
рочення населення. Природний приріст тут складає -8%о і є значно
нижчим від середнього в Україні. Ускладнюють ситуацію і постійні
міграції населення за межі регіону.

Рівень урбанізації невисокий, частка міського населення в загаль-
ній чисельності населення району становить 58%. У регіоні 28 міст,
серед яких переважають малі. Найбільші міста району — Черкаси, Кі-
ровоград, Олександрія, Умань, Сміла.
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Основна частка (майже 3/4) трудових ресурсів району зайнята
у матеріальному виробництві, проте рівень зайнятості невисокий — не
перевищує 65%.

Етнічний склад населення досить однорідний. Українці становлять
майже 90%.

Господарство. Володіючи потужним природно-ресурсним і вироб-
ничим потенціалом, район залишається одним із найвідсталіших за
показниками соціально-економічного розвитку в Україні. Тут немає
передових виробництв із новітніми технологіями, не реалізовані мож-
ливості для розвитку харчової промисловості.

Галузями спеціалізації району є сільське господарство, харчова і гірни-
чодобувна промисловість, сільськогосподарське машинобудування.

Енергетика району представлена Кременчуцькою та низкою малих
ГЕС, Кіровоградською ТЕС, Олександрійською та декількома менши-
ми ТЕЦ.

Найбільші центри сільськогосподарського машинобудування в районі —
Кіровоград та Олександрія, де виготовляють різноманітні знаряддя для
обробітку ґрунту, сівалки, а в останні роки налагоджено збирання зер-
нових комбайнів. Сільськогосподарське устаткування продукують також
в Умані, Корсунь-Шевченківському, Жашкові, Гайвороні, Черкасах.

Приладобудування представлене виробництвом радіо- і телеапаратури
(Сміла, Канів, Кіровоград, Світловодськ, Гайворон), електроприладів
(Олександрія, Сміла, Умань, Кіровоград), поліграфічної техніки (Кіро-
воград, Олександрія) та ін.

Кольорова металургія розвинена в Побузькому (виробництво феро-
нікелю) та Світловодську (тверді сплави, тугоплавкі чисті метали).

Хімічна промисловість району спеціалізується на випуску мінераль-
них добрив, штучних волокон, пластмас, хімреактивів (Черкаси, Кіро-
воград, Світловодськ).

Головною галуззю харчової промисловості є цукрова, представлена
35 заводами. Район виробляє 15% цукру, 10% м'ясної продукції, 5% мо-
лочної продукції, 9% масла, 7% олії від загальноукраїнського. Розви-
нені також борошномельно-круп'яна, овочеконсервна, спиртова галузі
промисловості. Найбільші їх підприємства — у Кіровограді, Черкасах
і найбільших районних центрах.

Легка промисловість розвинена недостатньо і представлена шовкси
вим комбінатом у Черкасах, невеликими швейними і галантерейним]
підприємствами.

Сільське господарство району високопродуктивне — тут виробляється
9% сільськогосподарської продукції України. Вирощують зернові, цу-
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кровий буряк, соняшник, овочі, баштанні культури. Традиційним для
Черкащини є садівництво. У Млієві працює Інститут садівництва лісо-
степу ім. Л. Симиренка.

У тваринництві переважають скотарство і свинарство. Птахівництво
і вівчарство розвинені недостатньо. Канівське, Кременчуцьке та Дніп-
родзержинське водосховища використовуються для риборозведення.
Найбільше підприємство ставкового рибництва — у Світловодську.

Транспорт. Центральне розташування району зумовлює значний обсяг
транзитних залізничних, автомобільних, трубопровідних перевезень.
Однак якість цих перевезень низька. Залізничний і автомобільний
транспорт розвинені недостатньо. Внутрішні вантажоперевезення здій-
снюються переважно залізничним транспортом. Найбільші залізничні
вузли району — Знам'янка, Помічна, Долинська, ім. Шевченка, Цвіт-
кове, Христинівка.

Найважливішими автомагістралями, що проходять через терито-
рію району, є Київ-Одеса, Київ-Дніпропетровськ, Кіровоград-Ми-
колаїв, Кіровоград-Кривий Ріг.

Недостатньо використовуються в районі можливості річкового суд-
ноплавства на Дніпрі.

Район охоплює значну територію на
Причорноморський півдні України, на перетині державних

район і міжнародних морських шляхів Азово-Чор-
номорського басейну. Його причорноморське положення, наявність
спільного кордону з Румунією і Молдовою створює унікальні можли-
вості для розвитку господарства.

Природні умови і ресурси. Основна частина території району знахо-
диться на Причорноморській низовині. Лише крайні північні території
частково займають Подільську та Придніпровську височини. Рельєф
території в основному рівнинний, незначною мірою розчленований
ярами та балками. Тільки на крайньому півдні Кримського півострова
розкинулися Кримські гори.

Клімат району помірно континентальний з недостатньою кількістю
опадів (близько 350 мм на рік), що обмежує розвиток сільського гос-
подарства. Водночас значна кількість сонячних днів, жарке літо, м'яка
зима створюють можливості для розвитку рекреації, для вирощування
теплолюбних культур, у т. ч. на поливних землях.

Причорноморський район недостатньо забезпечений водними ре-
сурсами. Річкова мережа району негуста, проте тут протікають (нижні-
ми течіями) найбільші ріки України — Дніпро, Дунай, Дністер,
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Південний Буг, а також Інгул, Інгулець. Для кращого водозабезпечен- |
ня степових районів збудовані Північнокримський та Інгулецький ка- ]
нали, Каховська зрошувальна система. Вздовж морського узбережжя
району знаходиться ряд великих озер: солоні — у північному Криму,
прісноводні -- в дельті Дунаю. Велике господарське значення для
району мають Чорне та Азовське моря з багатою фауною.

Винятково важливі для району земельні ресурси. Більшу частину
території району займають різновиди чорноземів, на півдні вони пере-
ходять у каштанові грунти. Ці грунти за умови зрошення та високої ,
агрокультури дуже родючі і дозволяють збирати високі врожаї сільсь- І
когосподарських культур. Основна територія району знаходиться в зоні ,
степу, який вже майже повністю розораний. За рівнем розораності ]
сільськогосподарських угідь район посідає одне з перших місць в Ук- і
раїні. Для збереження унікальної степової природи створено ряд запо- і
відників.

Великих лісових масивів, за винятком гірських масивів Криму, на
території району майже немає. Лісові насадження, в основному, охо- І
ронного значення і охоплюють не більше 5% території.

Причорноморський соціально-економічний район має значні міне- і
ральні ресурси. Серед корисних копалин найважливіше місце посіда-
ють будівельні матеріали. Вапняки, пісковики, мергель, мармур, гли-
на, пісок поширені в усіх областях району, однак найбільші їх покла-
ди — на Кримському півострові.

Серед паливних ресурсів, якими район забезпечений недостатньо,
варто виділити поклади природного газу у Північному Криму та в шель-
фовій зоні Чорного моря біля Кримського узбережжя. На сьогодні
видобуток газу з цих родовищ повністю забезпечує потреби Криму.
Значних промислових запасів нафти, незважаючи на сприятливі геоло-
гічні умови, поки що не виявлено. Незначні поклади кам'яного вугіл-
ля є в Криму, а бурого — в Миколаївській та Одеській областях.
Однак промислового значення вони не мають.

Серед рудних корисних копалин найбільше значення має залізна
руда Керченського басейну. Донедавна вона інтенсивно видобувалась
для потреб металургії м. Маріуполя та Керчі. Однак через низький
вміст заліза та значну кількість домішок її видобуток призупинено.

Для потреб чорної металургії у Криму видобуваються флюсові вапня- І
ки, поклади яких біля Севастополя та Керчі є найбільшими в Україні.

Солі озер і заток північного Криму — цінна сировина для хімічної
промисловості.
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Район багатий на рекреаційні ресурси. Поєднання сприятливих клі-
матичних умов, теплого моря, лікувальних вод та грязей створює уні-
кальні можливості для розвитку курортного господарства на всьому
узбережжі району.

Населення. Причорноморський соціально-економічний район засе-
лений значно менше, ніж інші регіони України. Середня щільність —
64 особи/км2, а щільність сільського населення степової частини регіо-
ну не перевищує 20 осіб/км2. У містах проживає 64% населення.

Як і в усій Україні, несприятлива демографічна ситуація призвела
до інтенсивного скорочення населення регіону — тут найвища дитяча
смертність серед усіх регіонів України.

Особливістю вікової структури населення є те, що частка людей
старших вікових груп тут найнижча в Україні (20%), а працездатного
населення — найвища.

Хоча більшість його поки що зайнята в матеріальному виробництві,
частка зайнятих у невиробничій сфері велика — 28% — і постійно
зростає. Водночас рівень безробіття хоча й високий, але значно мен-
ший, ніж в інших регіонах України. Історичні особливості освоєння
території наклали відбиток на етнічну строкатість населення. Хоча в ці-
лому по регіону українці переважають, в АР Крим вони складають
тільки 26% населення. Серед етнічних меншин виділяються росіяни,
кримські татари, молдавани, болгари, гагаузи, греки. Національна по-
літика держави в регіоні повинна бути активною і виваженою, спря-
мованою на задоволення потреб національних меншин при одночасно-
му забезпеченні інтересів українців.

Господарство. В загальноукраїнському поділі праці район виділяється
машинобудуванням, зокрема виробництвом суден та сільськогосподар-
ських машин, харчовою промисловістю, сільським та рекреаційним
господарством.

У машинобудуванні регіону зайнято близько 1/3 промислово-вироб-
ничого персоналу. Галузь має високий рівень спеціалізації, особливо
в суднобудуванні. Потужності верфей Миколаєва, Херсона, Керчі до-
зволяють будувати кораблі будь-яких типів.

Сільськогосподарське машинобудування спеціалізується на вироб-
ництві знарядь обробітку ґрунту (плугів, культиваторів, сівалок), іри-
гаційного устаткування. Найбільшими центрами галузі є Одеса, Херсон,
Сімферополь, Джанкой, Євпаторія.

Набуває розвитку автоскладальне виробництво. Найважливіші цен-
три складання автомобілів — Сімферополь, Іллічівськ, Одеса.
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Виготовлення електроприладів та електрообладнання зосереджено
в Сімферополі, Новій Каховці, Первомайську, Одесі.

Спеціальне устаткування для освоєння морів випускають у Сева-
стополі, Феодосії.

Значного розвитку на основі власної сировини і привізної (нафти,
фосфоритів) набула хімічна промисловість регіону. Найбільші центри
галузі — міста Красноперекопськ, Одеса, Саки, Сімферополь.

Харчова промисловість посідає вагоме місце в господарському ком-
плексі не тільки району, а й України. Тут виробляється 10% м'ясної
продукції, 15% — молочної, 35% — плодоовочевих консервів, майже
90% вина в Україні.

М'ясна промисловість представлена потужними м'ясокомбінатами
в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Первомайську, Вознесенську, Сімферо-
полі та ін.

Підприємства молочної промисловості є, зокрема, у Балті, Одесі,
Севастополі. Серед підприємств плодоовочеконсервної промисловості
виділяються найбільші в Україні Херсонський та Ізмаїльський комбіна-
ти. Окрім цього є багато менших заводів.

Виноробство, одна з провідних галузей харчової промисловості ре-
гіону, зосереджене, в основному, на півдні Криму та південному заході
Одеської області (Феодосія, Масандра, Алушта, Одеса, Херсон, Кобле-
во та ін.).

Рибна промисловість регіону, на яку припадає близько 90% вилову
риби в Україні, використовує ресурси не тільки Чорного та Азовсько-
го морів, а й Світового океану, де ведуть промисли наші риболовецькі
судна. Найбільші центри рибної промисловості — Севастополь, Одеса,
Керч, Очаків, Кілія.

Ефіроолійна промисловість (ефірні масла з троянди, лаванди, шавлії,
розмарину та ін.) найкраще розвинута у Криму та Одеській області.

В легкій промисловості району виділяється текстильна промисло-
вість: тут виробляють 20% українських тканин. Вона представлена
Херсонським бавовняним комбінатом, Одеською канатно-джутовою
фабрикою, вовняними фабриками в Одесі і Татарбунарах. Швейна
промисловість розвинена у великих і малих містах.

Промисловість будівельних матеріалів, незважаючи на значні при-
родні ресурси, розвинена недостатньо.

Електроенергетика району представлена потужною Південноукра-
їнською АЕС, Каховською ГЕС, низкою невеликих теплових та гід-
роелектростанцій. У Криму в останні роки розвивається вітряна енер-
гетика.
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Сільське господарство району характеризується виробництвом зер-
на (20% від загальнодержавного), соняшнику (27%), овочів (18%), ви-
нограду, ефіроолійних, баштанних культур.

Серед зернових культур виділяється пшениця (1/3 вирощеної
в Україні), кукурудза, а в Криму ще й рис. Соняшник вирощують
повсюдно. На півночі району, особливо в Одеській області, незначні
площі зайняті цукровими буряками.

Найбільше у Криму та в південно-західній частині Одещини вино-
градників: цей район — база виноградарства в Україні.

Садівництво поширене у Придністров'ї, Придніпров'ї та в перед-
гір'ях Криму.

Тваринництво спеціалізується на скотарстві, свинарстві, вівчарстві,
шовківництві та птахівництві. Район є основним виробником тонкорунної
вовни в державі.

На території регіону сформувався потужний рекреаційний комплекс.
Для лікування і оздоровлення людей функціонують кліматичні курор-
ти Південного берега Криму (Ялта, Алупка, Алушта, Гурзуф та ін.),
західного берега Криму (Євпаторія і Саки) та ін. На основі ресурсів
моря та грязей сформувалися ряд курортів Одеси. Всього на території
району функціонує понад 200 санаторіїв і 180 пансіонатів, постійно
збільшується кількість будинків відпочинку та ін.

Транспортний комплекс регіону формують усі основні види транс-
порту. Залізничний транспорт найгустішу мережу має в Одеській об-
ласті, хоча достатньо розвинений і в інших областях району. Най-
більші залізничні вузли району — Одеса, Сімферополь, Джанкой, Ми-
колаїв, Херсон. Основні автомобільні шляхи сполучають найбільші
міста району між собою, а також з іншими регіонами України, Молдо-
вою, Румунією та Росією.

Морським транспортом здійснюються як каботажні перевезення,
так і міжнародні. Найбільші вантажопотоки проходять через порти
Одеси, Іллічівська, Миколаєва, Керчі, Євпаторії, Херсона, Південного.

Добре розвинений річковий транспорт, який здійснює перевезення
річками Дніпро та Дунай. Трубопровідний транспорт представлений
нафтопроводом Лисичанськ-Кременчук-Одеса, газопроводом Шебелин-
ка-Одеса, аміакопроводом Тольятті-Горлівка-Одеса. Зі спорудженням
Одеського нафтотерміналу пов'язане будівництво нафтопроводу Оде-
са-Броди (завершено у серпні 2001 року).
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Столичний соціально-економічний ра-
Столичний район йон знаходиться у північній частині Укра-

їни, в басейні Дніпра.
Особливість його місцеположення в тому, що тут розташована сто-

лиця України м. Київ. До нього сходяться залізниці, автомагістралі,
річкові і повітряні шляхи, що позитивно впливає на соціально-еконо-
мічний розвиток регіону. Наявність спільного кордону з Російською
Федерацією та Білоруссю сприяє розширенню взаємозв'язків району
з цими країнами.

Природні умови і ресурси. Столичний район належить до регіонів
України з невисоким природно-ресурсним потенціалом. У його стру-
ктурі переважають земельні (60%), водні та лісові ресурси. Серед
мінеральних — нерудні корисні копалини, насамперед — будівельні
матеріали.

Вони найширше представлені покладами гранітів, лабрадоритів і габро,
запаси яких становлять відповідно 92% і 94% від усіх покладів цього
цінного каменю в Україні. Вони знаходяться, в основному, на виходах
Українського кристалічного щита, особливо в Житомирській області.

На території району зосереджено майже 1/4 запасів гнейсів Украї-
ни, виявлено унікальні родовища мармуру, коштовного каміння (гір-
ського кришталю, фанату, топазу, аметисту, опалу, берилу та ін.).

На Житомирщині знаходиться одна з найбільших каолінових про-
вінцій у країні (каоліни використовують у фармацевтичній промисло-
вості, для виготовлення косметичних засобів, порцеляново-фаянсових
виробів).

З рудних корисних копалин промислове значення мають ільменіти
(титанові руди) Іршанського родовища (Житомирська обл.).

Із паливних ресурсів найважливішою є нафта. Найбільші її родови-
ща (Прилуцьке, Леляківське, Гнідинцівське) знаходяться у південно-
східній частині району. Буре вугілля розробляється в західній частині
(Коростишівське родовище). На Поліссі залягають найбільші в Україні
поклади торфу.

Клімат району помірно континентальний, з достатньою кількістю
опадів, теплим літом і порівняно м'якою зимою. Агрокліматичні ре-
сурси району сприятливі для сільськогосподарського виробництва. За
агрокліматичними відмінностями всю територію району можна поді-
лити на дві частини: північну (поліську) — вологу, помірно теплу
і південну (лісостепову) — недостатньо зволожену, теплу.

Грунти в межах району досить різноманітні, з невисоким вмістом
гумусу.



Характеристика соціально-економічних районів \ 31

У структурі земельного фонду переважають сільськогосподарські
угіддя (13% угідь України). Для району характерний дещо нижчий від
середнього по Україні рівень розораності сільськогосподарських угідь,
що пояснюється значною заболоченістю місцевості.

Одне з основних багатств району — ліси. Лісистість території стано-
вить 26%. За їх площею та запасами деревини Столичний район посі-
дає перше місце в Україні.

Значною різноманітністю характеризуються водні ресурси району.
Його територією протікає 594 річки довжиною понад 10 км. Усі вони
належать до басейну Дніпра. Ріки відіграють важливу роль у госпо-
дарстві. На їх берегах розміщено більшість населених пунктів, їх воду
використовують в енергетиці. Дніпро, Прип'ять, Десна використову-
ються для судноплавства.

Сприятливі кліматичні умови, поєднання різних рослинних угру-
повань, наявність численних водних об'єктів, а також джерел міне-
ральних вод (Миронівка, Біла Церква, Березань, Овруч, Верхівня),
велика кількість культурно-історичних пам'яток визначають роль Сто-
личного району як важливого рекреаційного регіону. Однак викорис-
тання рекреаційного потенціалу району сильно обмежене в результаті
радіоактивного забруднення території після аварії на Чорнобильсь-
кій АЕС.

Населення. У Столичному соціально-економічному районі прожи-
ває 14% населення України. Його чисельність в останні роки поступо-
во скорочується внаслідок погіршення демографічної ситуації, особли-
во в сільській місцевості: коефіцієнт природного приросту тут найниж-
чий в Україні. Від'ємними є також показники природного приросту
міського населення, хоча вони дещо вищі, ніж в цілому в Україні.

На території району мешкають представники понад 100 національ-
ностей. Переважна більшість з них (82%) — українці. Представники
етнічних меншин живуть переважно в міських поселеннях, найбільше
серед них — росіян, білорусів, поляків, євреїв. Росіяни становлять
значну кількість населення обласних центрів, білоруси — прикордон-
них з Білоруссю територій, поляки — південно-західної частини Жи-
томирщини.

Населення розміщене на території району нерівномірно. Його середня
щільність — 80 осіб/км2, що дещо менше від середньоукраїнського
показника. Найменша щільність населення — в Чернігівській обл.
(42 особи/км2), найвища — в Київській обл. (156 осіб/км2).

Більшість населення району (58%) проживає у міських поселеннях.
Найвищий показник урбанізації — в Київській області (82%), цьому
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сприяє наявність на її території міста Києва (2626,5 тис. жителів на
1.01.1999 р.). Навколо Києва формується міська агломерація, яка охоп-
лює, крім ядра, ряд міст-супугників (Бровари, Бориспіль, Біла Церк-
ва, Васильків, Боярка, Фастів та ін.).

Сільське населення проживає у різних за людністю населених пунк-
тах. Вони переважно невеликі (до 300 осіб) у північній (лісовій) час-
тині району і середні та великі (500—1500 осіб) у південній (лісостепо-
вій) частині. Значні зміни в розселення внесло відселення людей з те-
риторій, що зазнали найбільшого радіаційного забруднення після Чор-
нобильської аварії-

Значну частину населення району (60%) становлять трудові ресур-
си. Вони відзначаються високим рівнем професійної та освітньої під-
готовки, особливо у містах. На сьогодні рівень зайнятості населення
невисокий (65%), існує безробіття.

Господарство району представляє собою індустріально-аграрний комп-
лекс, що спеціалізується в обробній промисловості, зокрема машино-
будуванні, легкій, хімічній і харчовій промисловості, у багатогалузево-
му сільському господарстві.

В галузевій структурі промисловості виділяється машинобудування,
продукція якого складає понад 1/4 промислової продукції району. Пред-
ставлені практично всі види машинобудування — від важкого до точ-
ного. Найширшою є географія сільськогосподарського машинобуду-
вання (Київ, Біла Церква, Ніжин, Прилуки, Житомир, Ірпінь, Овруч
та ін.). Верстатобудування розвинене в Києві, Житомирі.

У районі працюють одні з найпотужніших в Україні підприємства
точного машинобудування, з виробництва радіо- та електроприладів,
електроустаткування, радіоелектроніки (Київ, Чернігів, Житомир, Ко-
ростишів, Васильків, Біла Церква).

Найбільший центр транспортного машинобудування — Київ (суд-
нобудування, авіабудування, автомобілебудування, випуск мотоцик-
лів, велосипедів).

Легка промисловість району виділяється текстильною, швейною,
взуттєвою галузями. Лляна промисловість орієнтується на місцеву си-
ровину, тому основні підприємства знаходяться в поліській частині
району. Найбільшим підприємством галузі є Житомирський льоноком-
бінат. У бавовняній промисловості переважають невеликі ткацькі під-
приємства в Києві, Коростишеві, Острі, Прилуках, Новгороді-Сівер-
ському.
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Столичний район посідає перше місце в країні за виробництвом
вовняних тканин (80%). Вовняна промисловість представлена камволь-
но-суконним комбінатом та фабрикою первинної переробки вовни
в Чернігові, суконними фабриками в Березані, Богуславі, Коростишеві.

Шовкова промисловість зосереджена в місті Києві. Хоча найбільші
трикотажні об'єднання знаходяться у столиці, географія трикотажних
підприємств в районі досить широка: Біла Церква, Бровари (дитячий
трикотаж), Житомир (панчішні вироби), Бердичів (рукавиці), Радо-
мишль та ін. На район припадає близько 40% шкіряно-взуттєвої про-
дукції в Україні, її виробляють у Києві, Прилуках, Бердичеві, Черні-
гові, Житомирі, Білій Церкві.

Одна з провідних галузей промисловості — харчова. Тут виробляє-
ться 16% продовольчих товарів України, в тому числі 18% цукру, 15%
консервної продукції. Район посідає перше місце в країні за обсягами
виробництва м'ясної та молочної продукції. Хмелефабрика в Жито-
мирі переробляє 75% хмелю України. Для району характерний висо-
кий рівень концентрації підприємств харчової промисловості.

Значну роль відіграє хімічна промисловість, особливо виробництво
синтетичних волокон (Чернігів, Київ, Житомир). На місцевій сиро-
вині працює єдиний в Україні Гнідинцівський завод зі стабілізації
нафти та виробництва зріджених газів. Найбільші центри хімічних
виробництв у районі — Київ, Чернігів, Біла Церква, Житомир, Ніжин,
Коростень.

Наявність значної кількості будівельної сировини і потужного спо-
живача зумовлює розвиток промисловості будівельних матеріалів (тут ви-
робляються майже всі їх види). Однією з найстаріших у районі і в Ук-
раїні є порцеляново-фаянсова промисловість. Вона утворює спеціалі-
зований галузевий кущ, до складу якого входять Баранівський, Город-
ницький, Довбиський, Олевський, Коростенський порцелянові заво-
ди, Кам'янодрібський фаянсовий завод, Житомирський завод лабора-
торного скла та ряд склозаводів.

Сільське господарство району характеризується високою продуктив-
ністю. Частка виробленої в сільському господарстві продукції стано-
вить 15% від загальноукраїнського показника. Провідна галузь— рос-
линництво. В його структурі переважають зернові культури — озима
пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка, зернобобові. З технічних куль-
тур — льон і цукровий буряк. Значними є також плантації цикорію
і хмелю.

Тваринництво району спеціалізується на скотарстві, свинарстві, пта-
хівництві. Найкраще вони розвинені в Київській області, яка посідає
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перше місце в країні за обсягами виробництва м'яса, в т. ч. м'яса
птиці, а також яєць і молока.

Транспортна мережа району має чітку радіально-кільцеву форму
з центром у Києві.

Провідним за обсягами товаро- і пасажироперевезень в районі є ав-
томобільний транспорт. На нього припадає 2/3 усіх вантажоперевезень.
Значну роль відіграє залізничний транспорт. Основні залізниці перети-
нають район у широтному напрямі. Великі залізничні вузли — Київ,
Фастів, Ніжин, Бердичів, Чернігів, Житомир, Миронівка.

Помітне місце у структурі вантажоперевезень належить трубопровід-
ному транспорту. Через територію району проходять нафтопроводи
"Дружба" та Гнідинці — Кременчук, газопроводи Шебелинка — Київ,
Уренгой — Ужгород та ін. Густою є також мережа внутрішніх газопро-
водів.

Значна кількість населення України послуговується аеропортами
Києва. З аеропорту Бориспіль здійснюється більшість міжнародних па-
сажироперевезень.

У містах району розвинений міський транспорт, особливо електрич-
ний. У Києві найбільші за протяжністю в країні метрополітен та лінії
швидкісного трамвая. В усіх обласних центрах функціонує тролейбус-
ний транспорт.

Столичний район характеризується нерівномірним розвитком окре-
мих територій. Рівень економічного розвитку Київської області
і м.Києва — один із найвищих у країні, а Чернігівської і Житомирсь-
кої — низький. На Київ припадає біля 4,5% промислового виробниц-
тва країни. Це — важливий центр фундаментальних наукових дослі-
джень, освіти і культури. Тут працюють понад 50 науково-дослідних
установ, 52 вищих навчальних заклади, 35 театрів, 32 музеї. Київ спла-
чує до бюджету країни більше, ніж будь-який інший регіон. У Києві
знаходяться центральні офіси адміністративних, управлінських, фінан-
сових установ країни. Притягальна сила столиці сприятливо позначає-
ться на розвитку всього регіону.

Волинський район Волинський соціально-економічний ра-
йон розташований на північному заході

країни і безпосередньо межує з Польщею та Білоруссю. Більша части-
на його території входить до єврорегіону "Буг", що сприятливо позна-
чилося на розвитку економіки. Через територію району проходять важ-
ливі транспортні шляхи в Європу. Він — найменший за площею в Ук-
раїні.
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Природні умови і ресурси сприятливі для господарського розвитку
регіону. Його територія знаходиться в межах Поліської низовини та
Волинської височини і має рівнинний рельєф.

Клімат району, помірно континентальний, з кількістю опадів 550-
650 мм на рік, в цілому сприятливий для сільськогосподарського виро-
бництва. Грунти в поліській частині району дерново-підзолисті, на
півдні — чорноземи та сірі лісові грунти.

Великі площі земель району піддано меліорації, що призвело до
переосушення ґрунтів, зниження їх якості, спричинило порушення уні-
кальної екосистеми регіону.

Водні ресурси представлені густою мережею річок, в основному -
приток Прип'яті. В північно-західній частині району виділяються
Шацькі озера зі значним рекреаційним потенціалом. Північна частина
району заболочена. Болота регіону мають водорегулятивне та ландшаф-
тоформуюче значення.

У районі відносно висока лісистість території (25-50%). Переважа-
ють, особливо на Волинському Поліссі, хвойні породи дерев, насампе-
ред сосна. В лісостеповій південній частині регіону поширені дубово-
грабові ліси.

Волинь багата на поклади будівельних матеріалів, зокрема вапня-
ків, крейди, мергелю, базальту, граніту. З паливних ресурсів — кам'я-
не вугілля Львівсько-Волинського басейну, незначні поклади природ-
ного газу у Волинській області.

Важливу роль для України матиме відкриття родовищ міді у Волин-
ській області. Біля Клесова налагоджено видобуток бурштину.

Значної шкоди навколишньому середовищу Волині завдано аварією
на Чорнобильській АЕС. Особливо забруднена радіонуклідами північ-
на частина району (Сарненський, Володимирецький, Дубровицький,
Рокитнівський адміністративні райони Рівненської обл.).

Населення. Район характеризується невисокою щільністю населення
(56 осіб/км2), причому переважна більшість його проживає у південній
частині регіону.

Демографічна ситуація дещо краща, ніж в інших регіонах України.
Показник природного приросту в районі близький до 0.

Відносно сприятлива й вікова структура населення. Частка дітей
у районі складає майже 25%, а людей пенсійного віку — лише 20%.
Демографічне навантаження значно нижче, ніж по Україні в цілому.

Трудові ресурси району становлять 56% населення. Зайняті вони,
в основному, в матеріальному виробництві (68%). Зростає рівень без-
робіття в регіоні, і за міжнародною методологією підрахунку він скла-
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дає близько 33%. Нижча зайнятість населення в північних, економіч-
но менш розвинених районах.

У регіоні низький рівень урбанізації (49%). Найбільші міста —
Луцьк, Рівне, Ковель, Нововолинськ, Дубно.

Етнічна структура населення Волинського регіону є однорідною.
Понад 92% його складають українці. Росіяни та інші етнічні меншини
проживають переважно в містах.

Господарство району — промислово-аграрного характеру. В сукуп-
ному валовому продукті регіону промисловість складає близько 60%.
Галузі спеціалізації — харчова, легка промисловість, машинобудуван-
ня, електроенергетика, сільське господарство.

Енергетика представлена потужною Рівненською АЕС та рядом ГЕС
на малих ріках.

У машинобудуванні провідним є електротехнічне приладобудування
(Луцьк, Рівне). Добре розвинене сільськогосподарське машинобуду-
вання (Рівне, Ковель, Рожище, Квасилів). В Луцьку знаходиться ав-
томобільний завод, який випускає автомобілі підвищеної прохідності.
У хімічній промисловості району виділяється Рівненське ВО "Азот"
(мінеральні добрива, аміак та ін.), заводи побутової хімії в Луцьку,
Здолбунові, Корці, Дубно.

Традиційною для регіону є лісова та деревообробна промисловість,
яка розвивається на місцевій сировині (Луцьк, Ковель, Володимир-
Волинський). Великі меблеві підприємства діють в Рівному, Косто-
полі, Дубно, Радивилові, Сарнах. У районах лісозаготівлі розвивається
лісохімія (продукція — скипидар, живиця, каніфоль та ін.). В Березно-
му знаходиться єдина в Україні сірникова фабрика.

Серед галузей легкої промисловості в районі виділяється текстильна
(меланжева фабрика нетканих матеріалів у Рівному, льонозаводи в Бе-
резному, Володимирці, Сарнах, Зарічному, Дубровиці).

Шкіряно-взуттєва промисловість представлена невеликими підпри-
ємствами в Ковелі та Нововолинську.

Провідну роль в регіоні відіграє харчова промисловість, яка формується
цукровою, м'ясною, молочною, маслосироробною, консервною галузями.
Цукроварні розміщені в південній — лісостеповій — частині району, по-
близу сировини. На них виробляється близько 7% українського цукру.

Найбільші м'ясопереробні підприємства знаходяться в Луцьку, Ко-
велі, Рівному, Дубно. В районі виробляється також майже 7% молочної
продукції України.

Виробництво будівельних матеріалів в регіоні — широке за асорти-
ментом та географією. Найбільші підприємства галузі — Здолбунів-
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ський цементно-шиферний комбінат та Луцький картонно-рубероїдний
завод. Багато в районі цегелень, підприємств з обробки природного каменю.

Сільське господарство. У структурі земельних ресурсів відносно мен-
ша частка ріллі і більша площа сіножатей і пасовищ (20%), що сприяє
розвитку тваринництва та формуванню дешевої кормової бази.

Хоча посіви зернових культур займають майже половину ріллі, част-
ка району у валових зборах зерна в Україні не перевищує 3,5%. Валовий
збір картоплі в регіоні становить 11% загального збору в Україні, цук-
рових буряків — 7%.

Волинський район разом зі Столичним є найбільшими виробника-
ми льону в Україні.

На всій території району переважає свинарство та м'ясо-молоч-
не скотарство.

Транспортний комплекс представлений значною мережею залізнич-
них та автомобільних шляхів, які з'єднують основні центри району зі
столицею, Львовом, Польщею, Білоруссю. Через територію району про-
ходить газопровід Іванцевичі — Долина. На окремих відрізках річок
Горинь та Стир здійснюється судноплавство.

Незважаючи на складну структуру господарського комплексу, Во-
линський район донедавна вважався найвідсталішим серед інших регі-
онів України. Із входженням його території до єврорегіону "Буг" зрос-
ли інвестиції в різні галузі промисловості, транспорт, багато підпри-
ємств перейшли на нові технології виробництва. Це сприяє соціально-
економічному розвитку регіону, насамперед Волинської області.

Карпатський район Район охоплює південно-західні області
України: Львівську, Івано-Франківську, За-

карпатську і Чернівецьку. Він межує на півночі з Поліським, а на
сході — з Подільським соціально-економічними районами. З півдня
і заходу проходить державний кордон України з Молдовою, Румунією,
Угорщиною, Словаччиною, Польщею. Це сприяє налагодженню сто-
сунків із країнами Західної Європи, розвитку експортних галузей. По-
зитивно на розвитку району позначається густа мережа транзитних
залізничних, автомобільних і трубопровідних шляхів.

Природні умови і ресурси. Територія району відзначається різнома-
нітністю природних ресурсів. Тут представлені різні форми рельєфу —
горбистий на Подільській височині, низовинний на Малому Поліссі та
в Закарпатті, гірський — у Карпатах. Гори займають понад 24 тис. км2.

Клімат регіону помірно теплий з достатньою кількістю вологи. В горах
спостерігається висотна поясність. Там же випадає найбільша в Укра-
їні кількість опадів.
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Район добре забезпечений водними ресурсами. У Карпатах бере по-
чаток велика кількість річок, які впадають в Дунай, Дністер та Захід-
ний Буг. Величезні запаси підземних вод, у тому числі мінеральних,
є в Закарпатті і Прикарпатті.

Різноманітний і фунтовий покрив Карпатського району. На гірсь-
ких масивах переважають бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні грунти, бідні
на гумус. У передгір'ях переважають дерново-підзолисті ґрунти, у по-
дільській частині району — опідзолені чорноземи та сірі лісові ґрунти.

Район добре забезпечений унікальними лісовими ресурсами, має
значні запаси деревини. Тут здійснюється понад 1/2 всіх лісозаготі-
вель в Україні. Ліси району поділяються на заповідні (охоронні) та
експлуатаційні. У них переважають дуб, граб, бук, смерека, ялина.
Ліси багаті на ягоди та гриби і мають велике рекреаційне значення.

У Карпатському районі розвідані значні поклади корисних копа-
лин. Серед них виділяються паливні ресурси та хімічна сировина. Ва-
гоме місце посідають нафта і газ, які, в основному, зосереджені у При-
карпатському і Закарпатському прогинах. Внаслідок тривалої експлуа-
тації родовища цих копалин значною мірою вичерпані.

На півночі району знаходиться частина Львівсько-Волинського ка-
м'яновугільного басейну. Є значні поклади торфу, проте як паливо
торф майже не використовується.

Значний резерв палива та сировини для виробництва нафтопродук-
тів — менілітові сланці та озокерит із родовищ у Карпатах.

Рудними корисними копалинами район забезпечений недостатньо.
Хоча є прояви майже всіх металів, перспективними можна вважати лише
поклади марганцю (біля Бурштина), ртуті. Ведеться промислова розроб-
ка Мужіївського родовища золота. Виділяється район і родовищами
сірки (Яворів, Новий Роздол), кам'яної солі (Солотвино), калійних со-
лей (Калуш, Стебник), будівельних матеріалів, серед яких — андезит,
базальт, перліт, ліпарит, мармур, пісок, мергель, вапняки, доломіти.

Населення. Район належить до густозаселених регіонів країни. Склад-
ний історичний розвиток, різноманітні природні умови зумовили етнічну
строкатість населення та різноманітні форми його розселення. Харак-
терною є і велика скупченість сільських та міських населених пунктів.
Густота сільського населення тут найвища в Україні. Налічується 165
міських поселень, серед яких переважають малі. Рівень урбанізації
невисокий (46%).

В останні роки спостерігається скорочення кількості населення, що
пов'язано переважно з демографічними процесами. Хоча показники
смертності у районі дещо нижчі, ніж в середньому по Україні, а показ-
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ники народжуваності вищі, природний приріст від'ємний (- 1,7%о).
З демографічними процесами пов'язана і більш сприятлива порівняно
з іншими регіонами України вікова структура населення. Тут найниж-
ча в Україні частка осіб старших вікових груп (20%) та найвища —
молодших (23%).

Район характеризується високою часткою трудових ресурсів (57%)
і низьким рівнем зайнятості (59%). Значний надлишок трудових ре-
сурсів і високий рівень безробіття пов'язані з недостатнім промисло-
вим розвитком території та скороченням виробництва на наявних під-
приємствах. Це зумовлює помітний відтік населення з Карпатського
регіону, особливо в розвинуті країни Європи та Північної Америки.
Набирає сили реурбанізація — повернення мешканців міст у села.

Господарство. Для району характерний значно нижчий від серед-
ньоукраїнського рівень матеріального виробництва. При цьому спо-
стерігаються і територіальні відмінності в його розвитку (найвищі по-
казники мають Львівська та Івано-Франківська області).

У структурі господарства Карпатського соціально-економічного ра-
йону провідною є промисловість, а галузі її спеціалізації — машинобу-
дування, гірничодобувна, харчова, хімічна, легка, лісова і деревооброб-
на, будівельних матеріалів. Основу машинобудування району складає
приладобудування, яке орієнтується на кваліфіковану робочу силу.
Зокрема, добре представлено виробництво радіо- і телекомунікаційних
приладів (Львів, Івано-Франківськ, Рахів, Чернівці).

Відносно високий рівень розвитку в районі транспортного машино-
будування: виробництво автобусів та мопедів (Львів), авторемонтні і
автоскладальні підприємства (Львів, Стрий, Борислав, Чернівці), ваго-
норемонтні заводи (Стрий, Львів, Івано-Франківськ).

Наявність споживача обумовила розвиток у районі сільськогоспо-
дарського машинобудування (Івано-Франківськ, Коломия, Долина).
Цим же пояснюється і наявність підприємств з виробництва верстатів
та іншого устаткування для машинобудівного комплексу (Львів, Рахів,
Івано-Франківськ, Брошнів, Мукачево, Калуш, Ужгород, Дрогобич).

Лідер хімічної промисловості району — концерн "Оріана" (м.Калуш),
частка якого у промисловій продукції України складає 1%. Потужни-
ми підприємствами галузі є ВО "Сірка" (Новий Розділ), ЗАТ "Софо-
ра" (Ужгород), "Реактив" (Львів), "Бистриця" (Івано-Франківськ),
"Галлак" (Борислав) та ін. Львів став важливим центром виробництва
фармацевтичної та парфумерно-косметичної продукції.

Сировинний чинник визначив географію розміщення підприємств
лісової і деревообробної промисловості. Найбільші центри лісової і лісо-
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заготівельної промисловості в районі — Сколе, Радехів, Турка, Берего-
мет, Перечин, Болехів, Осмолода, Рахів, Свалява, Великий Бичків.

Меблева промисловість району представлена великими підприємст-
вами у Львові, Ужгороді, Золочеві, Береговому, Новоселиці, Сваляві
та ін.

Найбільший виробник паперу в Україні — Жидачівський целюлоз-
но-паперовий комбінат. Папір продукують також у Львові, Коломиї,
Рахові, Чернівцях.

Набула значного розвитку в районі й легка промисловість, зокрема
виробництво тканин (Долина, Львів, Чернівці, Борислав), швейне ви-
робництво (Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Коломия, Червоноград).
У Тисмениці знаходиться найбільше в Європі підприємство з виготов-
лення хутряних виробів. Взуттєву продукцію випускають у Львові,
Чернівцях, Ужгороді, Коломиї, Стрию.

Харчова промисловість району, хоча й поступається за обсягами про-
дукції перед іншими регіонами країни, однак теж помітно розвивається.

М'ясна промисловість представлена підприємствами у Стрию, Львові,
Самборі, Мукачевому, Золочеві, Дрогобичі та ін. Найбільші підприєм-
ства молочної промисловості розміщені у Львові, Дрогобичі, Городку,
Чернівцях, Ужгороді, Бродах та ін.

У лісостеповій частині добре розвинена цукрова промисловість (Го-
роденка, Кострижівка, Ходорів, Радехів). Спиртова й лікеро-горілчана
галузь за обсягами виробленої продукції — одна з провідних у харчо-
вій промисловості району. В Закарпатті традиційно добре розвинене
виноробство.

Найбільше олії виробляється у м.Чернівці.
Обмеженість сільськогосподарських угідь району пояснює неви-

сокі показники виробництва сільськогосподарської продукції, хоча про-
дуктивність сільського господарства не поступається іншим регіонам
України. Спеціалізується воно на виробництві зерна, цукрових буря-
ків, льону-довгунця, на м'ясо-молочному і м'ясо-вовняному тварин-
ництві. Важливою галуззю сільського господарства в районі стало садів-
ництво і виноградарство (насамперед Закарпаття).

Агрокліматичні особливості визначають територіальні відмінності
у спеціалізації сільського господарства. Виділяють чотири зони: 1) по-
ліська, яка спеціалізується на льонарстві, хмелярстві, картоплярстві,
молочно-м'ясному скотарстві; 2) лісостепова — зернове господарство,
буряківництво, м'ясо-молочне скотарство, свинарство, птахівництво;
3) карпатська — льонарство, м'ясо-молочне скотарство; 4) закарпатсь-
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ка — виноградарство, садівництво, овочівництво, тютюнництво, молоч-
но-м'ясне скотарство, птахівництво.

Карпатські ландшафти, цілюще повітря, лікувальні води та грязі
створюють сприятливі умови для розвитку в регіоні рекреації, насам-
перед санаторно-курортного господарства. Тут існує значна мережа
санаторіїв — 112, спортивних баз, особливо із зимових видів спорту.
У майбутньому господарський розвиток Карпатського регіону повинен
відбуватись у напрямку формування туристичного та лікувально-оздо-
ровчого комплексу державного і міжнародного значення.

Транспорт. Провідним видом транспорту району є залізничний. Гу-
стота залізниць тут найвища в Україні. Найбільші залізничні вузли —
Львів, Чоп, Красне, Стрий.

Район має також густу мережу автомобільних шляхів, багато з яких
пов'язують Україну з європейськими державами. Через його терито-
рію проходять найбільші транзитні газопроводи, нафтопровід "Друж-
ба", етиленопровід з Калуша в Угорщину. Густа і мережа внутрішніх
трубопроводів.

У Львові знаходиться найбільший аеропорт регіону.
Подільський соціально-економічний ра-

Подільський район йон розташований у центральній частині
Правобережної України на Подільській і Придніпровській височинах.
До його складу входять Вінницька, Хмельницька і Тернопільська об-
ласті. Визначальними рисами економіко-географічного положення ре-
гіону є його близькість до промислове розвинених Столичного, Кар-
патського та Причорноморського економічних районів і сусідство з Мо-
лдовою. Територією району проходять важливі транспортні магістралі.
Рівнинний рельєф та сприятливі природно-кліматичні умови дозволя-
ють розвивати агропромислове виробництво.

Природні умови і ресурси. Район належить до регіонів України, не-
багатих на мінеральні ресурси. Найбільшою є група нерудних корис-
них копалин. Серед них — граніти, гнейси (Вінницька область та пів-
ніч Хмельницької), родовища каолінів у Козятинському та Липовець-
кому районах Вінницької області, фосфорити (Придніпров'я). Район
має також величезні поклади вапняків, пісковиків, крейди, цегельно-
черепичних глин.

З паливних ресурсів є торф і буре вугілля, проте поклади невеликі,
а тому не розробляються.

Важливе лікувальне значення мають мінеральні води Гусятина, Са-
танова, Микулинців, Кам'янця-Подільського, Хмільника.
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Клімат району помірно континентальний, з достатньою кількістю
опадів, тепла, сприятливий для вирощування різноманітних сільсько-
господарських культур помірної зони.

Найбільшим багатством регіону є земельні ресурси. Переважають
чорноземні та сірі лісові ґрунти. Сільськогосподарські угіддя станов-
лять 71% території району, що свідчить про високий рівень освоєння
території. Рівень розораності сільськогосподарських угідь найвищий
в Україні і складає 84%.

Основою водних ресурсів є густа річкова мережа. На лісові ресурси
район бідний — лісистість території складає близько 11%.

Населення. Подільський соціально-економічний район належить до
давно заселених територій із густою мережею населених пунктів. З те-
риторії регіону тривалий час відбувались активні міграції населення
в Росію, Канаду, США, Бразилію. На сьогодні чисельність населення
регіону менша, ніж перед Другою світовою війною, і продовжує ско-
рочуватись. Основна причина несприятливих демографічних проце-
сів — від'ємний природний приріст, висока частка людей похилого
віку, а також значні обсяги мігрантів за межі району.

Подільський регіон — найбільш однорідний за етнічною ознакою:
частка українців складає близько 95%. Серед інших національностей
виділяються росіяни та євреї. Проживають вони переважно у містах.

Розселення населення на території району нерівномірне. Найвища
його щільність у Придністров'ї, значно менша — на півночі району.
Більшість населення проживає в селах. Рівень урбанізації на Поділлі
найнижчий серед соціально-економічних районів України і складає бли-
зько 46%. Для регіону характерна велика кількість міських поселень,
переважно малих. Більшість сільських населених пунктів належать до
середніх (500-1000 жителів) та великих (понад 1000 жит.).

Трудові ресурси району становлять 59% від загальної чисельності
його населення. Близько 65% їх зайнято у промисловості, майже 10%
у сільському господарстві. Реформування економіки та економічна криза
спричинили в регіоні зростання безробіття.

Господарство. Домінуючим у господарстві є АПК, значно розвинені
електротехнічна, хімічна, легка промисловість, а також виробництво
будівельних матеріалів. У сукупній вартості продукції виробничої сфе-
ри переважає промисловість (52%).

Провідна галузь промисловості району — харчова (12% продукції
галузі в Україні). В районі працюють 63 цукрових заводи (з них 39
у Вінницькій області). Тут виробляється 1/4 українського цукру.
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Надзвичайно потужна спиртово-горілчана промисловість (23 під-
приємства), яка використовує місцеву сировину та відходи цукрова-
ріння.

Значно більше за внутрішнє споживання виробляється в районі
м'ясної продукції (1/5 виробництва м'яса в країні). Тут знаходяться
одні з найбільших м'ясокомбінатів України (Вінниця, Тульчин, Тер-
нопіль, Чортків, Кам'янець-Подільський, Хмельницький). Підприєм-
ства молочної промисловості є майже в кожному адміністративному
районі. Діє і ряд заводів з виробництва сухого знежиреного молока,
а молочний комбінат у Городку (Хмельницька обл.) випускає згущене
молоко. В районі виробляється 16% масла, 25% сиру в Україні, його
частка у виробництві консервної продукції України сягає 13%, причо-
му половина всіх підприємств знаходиться у Вінницькій області.

Машинобудування району представлене, насамперед, підприємства-
ми з виготовлення машин і устаткування для сільського господарства.
Найбільші з них — Вінницький завод тракторних агрегатів, Терно-
пільський комбайновий завод, Хмельницький завод сільськогосподар-
ських машин, Шепетівський завод культиваторів, Могилів-Подільсь-
кий машинобудівний завод (у роки економічної кризи їх обсяги вироб-
ництва значно скоротилися). Досить широка географія приладобуду-
вання району. Найбільші підприємства галузі є, крім обласних цент-
рів, у Гайсині, Кам'янці-Подільському, Волочиську, Красилові, Ше-
петівці, Гнівані.

Провідна галузь легкої промисловості району — текстильна (Терно-
піль, Кам'янець-Подільський, Хмільник, Кременець, Дунаївці, Сла-
вута). На Тернопільському ВО "Текстерно" виробляється 1/3 усіх ба-
вовняних тканин в Україні. Взуття виготовляють на невеликих під-
приємствах у Хмельницькому, Теребовлі, Хмільнику, Тульчині. Знач-
ний потенціал має швейна галузь.

Хімічна промисловість району представлена Вінницьким хімічним
комбінатом, Тернопільським заводом штучної шкіри "Вінітекс" і ря-
дом невеликих підприємств у Підволочиську, Почаєві, Славуті, Лади-
жині.

Галузь спеціалізації району — промисловість будівельних матеріалів,
яка розвинулась на основі місцевих мінеральних ресурсів. Найбільши-
ми підприємствами галузі є Кам'янець-Подільський цементний завод,
Губниківський гранітний кар'єр, Глухівський каоліновий кар'єр, за-
води залізобетонних виробів у Вінниці, Тернополі, Хмельницькому,
Кам'янці-Подільському, Гнівані, Ладижині.
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Розвивається в районі і рекреаційний комплекс. Тут знаходяться
відомі в Україні курортні центри: Хмільник, Сатанів і Микулинці.
Є в районі сприятливі природні умови та багато культурно-історичних
пам'яток для розвитку туризму й оздоровлення людей з усієї країни.

Сільське господарство району спеціалізується на зерново-буряково-
му землеробстві і м'ясо-молочному скотарстві. В районі виробляється
13% сільськогосподарської продукції країни. Регіон виділяється вало-
вими зборами цукрового буряку, зерна, картоплі, виробництвом м'яса,
молока. Добре розвинене садівництво. Незважаючи на значний спад
сільськогосподарського виробництва, його продуктивність в районі за-
лишається відносно високою.

Основні види транспорту — залізничний та автомобільний, а най-
більші залізничні вузли — Жмеринка, Козятин, Вапнярка, Вінниця,
Хмельницький, Тернопіль.

В 1. Дайте порівняльну характеристику галузей спеціалізації господарства со-
ціально-економічних районів України. Заповніть таблицю

Соціально-еко-
номічний район

Галузі спеціалізації
промисловості

Галузі спеціа-
лізації с/г

Інші галузі
спеціалізації

2. Які чинники зумовили розвиток господарства соціально-економічного
району, в якому ви проживаєте?

3. На контурну карту України нанесіть межі соціально-економічних районів.

4. Порівняйте галузевий склад машинобудування Подільського і Придніп-
ровського районів.

5. Які з районів виділяються розвитком важкої промисловості?

6. У яких районах добре розвинене рекреаційне господарство?



РОЗДІЛ V

ВИКОРИСТАННЯ
ПРИРОДНИХ УМОВ
І РЕСУРСІВ
ТА ЇХ ОХОРОНА

ЗМІНА ПРИРОДНИХ УМОВ
І РЕСУРСІВ ПІД ВПЛИВОМ

ТЕМА 1 ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Людина упродовж свого життя та професійної діяльності постійно
перебуває у взаємодії з природним середовищем. Вона отримує від
природи предмети і засоби праці, постійно змінює її. Ці зміни у найдав-
ніші часи, коли люди займалися збиральництвом, мисливством і риба-
льством, а потім землеробством і скотарством, не були значними. По-
силення впливу людини на природу, що зумовило порушення природ-
ної рівноваги на території України, відбулося у XVIII — XIX, а най-
більше — у XX ст. Це пов'язано з розробкою родовищ корисних копа-
лин, розвитком промисловості і транспорту, будівництвом міст та ін.

У другій половині XX ст. під впливом НТР вплив людини на при-
роду став глобальним, а в межах нашої країни не залишилося жодного
незайманого куточка. До цього спричинилося значною мірою те, що
вся територія України має сприятливі умови для життя і діяльності
людей і знаходиться у головній смузі розселення Євразії. Вже тепер
можна говорити не стільки про існування природних ландшафтів, як про
антропогенні комплекси, тобто перетворені людиною настільки, що
змінюється зв'язок природних компонентів. Техногенний вплив на
довкілля проявляється у різних напрямках: землеробському, меліора-
тивному, промисловому, лісобудівельному, військовому, транспортно-
му, лісогосподарському та ін.

У процесі обробітку землі відбуваються негативні процеси: ерозія,
заболочення і засолення, забруднення хімічними речовинами. Причи-
нами ерозії є неправильні методи землеробства (розорювання легко-
еродованих схилів, запровадження монокультур і висока частка



146 Використання природних умов і ресурсів та їх охорона

у посівних площах просапних культур), нерегульоване випасання худо-
би, безконтрольне вирубування лісів та ін. За підрахунками вчених,
майже 60% орних земель в Україні зіпсовано ерозією. Найбільше таких
площ зосереджено на горбистих височинних територіях (водна ерозія) та
у південних посушливих регіонах (вітрова ерозія). В результаті проведе-
ного осушення грунтів на Поліссі часто виникає вітрова ерозія, внаслі-
док чого сухі піщані і пилуваті частинки розвіюються вітром.

За умови тривалого перезволоження відбувається заболочування зе-
мель. Це найчастіше трапляється на рівнинних територіях, уздовж во-
досховищ, на т. зв. підтоплених територіях. Ці території, а також землі,
де проводиться безсистемне зрошування, мають підвищений вміст со-
лей. При цьому відбувається погіршення структури грунту — на тако-
му грунті рослини можуть рости тільки після гіпсування. Такі землі
нерідко взагалі вибувають із сільськогосподарського обігу. Підвище-
ний вміст солей мають близько 5 млн. га земель, що лежать у півден-
них районах України і вздовж дніпровських водосховищ.

Землі України зазнають і значного хімічного забруднення внаслідок
внесення мінеральних добрив та пестицидів. Ці хімічні речовини по-
ряд з позитивною дією — піднесення врожайності сільськогосподарсь-
ких культур, захист їх від хвороб та шкідників — мають і негативний
вплив: зменшують чисельність і активність ґрунтової фауни, накопи-
чуються у рослинницькій і тваринницькій продукції, що негативно
впливає на організм людини.

У промислових регіонах цей вплив посилюється внаслідок забруд-
нення грунту викидами підприємств, особливо металургійних і хіміч-
них комбінатів, теплових електростанцій, вугільних шахт. Крім цього,
значні площі сільськогосподарських угідь щорічно відводяться під від-
ходи промислових підприємств. Площа таких ділянок на сьогодні вже
перевищила 170 тис. га. Вони потребують рекультивації — проведення
ряду заходів для відновлення родючості.

Територія України зазнала значного забруднення внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС (1986 р.). Із сільськогосподарського обігу ви-
лучено землі зони відчуження — 30-кілометрової зони навколо станції.
Плями радіоактивного забруднення зустрічаються не тільки у 30-кіло-
метровій зоні, але й на територіях, що знаходяться далеко від місця
аварії, — південь Київської, Рівненська та Черкаська області, південні
райони Вінничини, північна частина Чернівецької та південна — Тер-
нопільської областей та ін. Сільськогосподарська та інша продукція з
цих регіонів (гриби, дикорослі ягоди, деревина та ін.) також є, в пев-
ній мірі, забрудненою, тому потребує належних умов переробки.
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Значний вплив на природне довкілля мають і міста. У них всі ком-
поненти природи видозмінені, іноді настільки, що утворюють своєрід-
ний ландшафт — т. зв. "урболандшафт" (міська забудова, парки, скве-
ри, заасфальтовані шляхи та ін.). Часто компоненти цього ландшафту
негативно впливають на людину та довкілля. Під забудову нерідко
вилучаються високопродуктивні землі, а відходи господарства забруд-
нюють підземні і поверхневі води, повітря. Саме у містах найвищі
показники забрудненості повітря автотранспортом і промисловим ви-
робництвом. Найбільше шкідливих викидів у повітря виділяють Кри-
вий Ріг (444 тис. т), Маріуполь (350 тис. т), Донецьк (230 тис. т),
Запоріжжя (141 тис. т), Бурштин (138 тис. т), Дніпродзержинськ
(128,3 тис. т) та інші міста, центри важкої промисловості.

Особливо небезпечні для здоров'я забруднення важкими металами,
сірчистим газом, окисом вуглецю та ін. Важкі метали мають високу
токсичність, канцерогенну та мутагенну дію, викликають онкологічні
захворювання, подразнення дихальних шляхів, порушення нервової
системи та ін. Окиси сірки є причиною т. зв. "кислотних дощів", що
призводять до загибелі рослин, руйнування будівель, пам'ятників. Окиси
сірки, вуглецю і азоту, змішуючись з димом, утворюють смог. Найча-
стіше вони бувають у містах, де концентруються підприємства, що
спалюють вугілля і нафту. Від смогу різко погіршується самопочуття
людей. Він згубно діє на стан їх дихальної системи, викликає корозію
металу, розтріскування гумових виробів та ін. Часто смоги можна спо-
стерігати у містах Донбасу і Придніпров'я, інколи — у промислових
містах Прикарпаття. Там захворюваність людей на 25 — 40% вища,
ніж в інших містах України.

Виробничі аварії, що трапляються найчастіше у містах, є нерідко
величезними трагедіями не тільки для населення даного населеного
пункту, але й для значної частини території країни. В Україні внаслі-
док експлуатації зношеного обладнання нерідко трапляються аварії на
трубопроводах, шахтах, інших промислових підприємствах, очисних
спорудах. Але за своїми масштабами вони не можуть зрівнятися з ава-
рією на Чорнобильській АЕС, що викликала глобальну екологічну
катастрофу.

Україна тривалий час була територією з високою концентрацією
підприємств військово-промислового комплексу, насамперед ракетних
військ колишнього СРСР. Нерідко зустрічаються склади радіоактив-
них речовин, недостатньо надійно захоронені відходи, що забрудню-
ють воду, повітря, грунт. Вони призводять до появи нових хвороб,
причини яких нерідко невідомі. Такі випадки трапилися у Чернівцях,
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Миколаївській, Київській та інших областях. Наслідками військової
діяльності є також значне руйнування ландшафтів у місцях експлуа-
тації полігонів.

У кінці XX ст. негативно впливала на довкілля лісогосподарська
діяльність. Це пов'язано з великомасштабними вирубками лісу у Кар-
патах, які в умовах переходу економіки до ринку стали неконтрольо-
ваними. Саме вони призвели до значних паводків на гірських ріках,
бо ліси е значними "утримувачами" води (в середньому коренева сис-
тема одного великого дерева може утримувати близько 1 т води). Тому
у системі захисту Прикарпаття і Закарпаття від повеней першочергову
роль мають відіграти припинення вирубки лісів на схилах та нові
лісонасадження.

У процесі лісогосподарської діяльності на території України значно
зменшилась площа лісів, змінився видовий склад їх рослинного і тва-
ринного світу, тому важливого значення набуває захист їх від нераціо-
нального вирубування, від шкідників та пожеж. Для збереження тра-
диційних біоценозів необхідні також дотримання правил полювання,
охорона рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. Це особливо
стосується зубрів, степових орлів, лебедів, беркутів, летючих мишей,
багатьох видів риб (морських судаків і лососів, вугрів, осетрових),
чисельність яких різко зменшилася.

Для збереження лісових масивів, що мають особливу цінність, бага-
то з них занесено у "Зелену книгу України", а окремі види рослин і
тварин — до "Червоної книги України". Все актуальнішим стає обме-
ження вилову багатьох річкових і морських риб, відстрілу окремих
видів звірів і птахів.

На природне довкілля впливає і транспорт. Усі види транспорту,
найбільше ж — автомобільний, є значними забруднювачами повітря.
А трубопровідний транспорт внаслідок зношеності труб має високу ймо-
вірність аварій. Такі аварії вже сталися у Хмельницькій, Тернопільсь-
кій, Одеській, Кіровоградській і Закарпатській областях, завдавши
значної шкоди довкіллю. Необхідна поступова реконструкція магіст-
ральних нафто- і газопроводів, продуктопроводів.

Останнім часом все актуальнішою стає проблема міжнародної спів-
праці з охорони довкілля. Особливої гостроти для України і сусідніх
держав набуває міжнародна правоохоронна й економічна діяльність в
басейнах річок Західний Буг, Тиса, Дунай, Дністер, Сіверський Донець.



РОЗДІЛ VI

ГЛОБАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
ТА ЇХ ПРОЯВ НА
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Проблема
збереження миру

на планеті

ПОНЯТТЯ ПРО ГЛОБАЛЬНІ
ТЕМА 1 ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ СУТЬ

Глобальними називають проблеми, що охоплюють увесь світ, усе
людство, створюють загрозу для його сьогодення і майбутнього і ви-
магають для свого розв'язання об'єднаних зусиль, спільних дій усіх
держав і народів. Усі глобальні проблеми людства утворюють своєрід-
ний трикутник: населення — навколишнє середовище — господартсво.
Найчастіше виділяють такі глобальні проблеми.

У другій половині XX ст. у зв'язку зі
створенням ядерної зброї і ракетної техні-
ки, нагромадженням інших засобів масо-
вого знищення (хімічних і бактеріологічних)

виникла реальна загроза знищення цілих країн і континентів у випад-
ку розв'язання третьої світової війни. Світові запаси такої зброї до-
статні для багаторазового знищення всього живого на Землі.

У кінці 80-х — на початку 90-х рр. XX ст. з припиненням "холод-
ної війни" між двома суспільними системами загрозу світового ядер-
ного конфлікту було знято. На сьогодні значна небезпека криється
в локальних міждержавних, міжетнічних і міжрелігійних конфліктах,
що можуть розростися до війн регіонального масштабу.

Щорічно на планеті нараховують три-чотири десятки "гарячих" то-
чок і районів, де відбувається відкрите збройне протистояння різних
держав, народів або суспільних груп населення. В багатьох випадках
воно триває десятиліттями, а час від часу супроводжується широкома-
сштабними війнами, в які втягуються інші народи і держави.
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До найгостріших міжнародних проблем, зокрема, належать:
— палестинська на Близькому Сході (протистояння євреїв та арабів

на землях історичної Палестини, декілька війн між Ізраїлем та сусід-
німи державами);

- кашмірська (конфлікт між мусульманами та індуїстами в північ-
ноіндійському штаті Кашмір, неодноразові військові сутички між Індією
та Пакистаном);

— балканська (збройне протистояння мусульман і слов'янських на-
родів у Боснії та Герцеговині, краї Косово, що в Сербії, та в Македонії);

— кавказька (чеченсько-російські війни на території Росії, абхазь-
ко-грузинський конфлікт на території Грузії, вірмено-азербайджансь-
ке протистояння в Нагірному Карабасі та ін.)-

Значний дестабілізуючий вплив на сусідні країни мають громадянські
війни в багатьох азіатських й африканських країнах (Афганістані, Ан-
голі та ін.).

ООН, міжнародні регіональні організації, окремі держави доклада-
ють значних зусиль для розв'язання міжнародних суперечок мирними
засобами (проведення спеціальних конференцій, схиляння ворогуючих
сторін до переговорів, посередництво між ними і т. д.). Останнім часом
з цією метою почали використовувати міжнародні миротворчі війсь-
кові сили.

Активну участь у врегулюванні міжнародних конфліктів бере Укра-
їна. Зокрема, вона виступає посередником у врегулюванні конфлікту
між Республікою Молдовою та самопроголошеною Придністровською
Молдавською Республікою, пропонує свою допомогу у розв'язанні
затяжних конфліктів в інших країнах колишнього СРСР — Грузії,
Азербайджані. Українські військові виконують свою місію у складі
міжнародних миротворчих сил на Балканах (у Боснії та Герцеговині і в
краї Косово), в Африці (Сьєрра-Леоне), беруть участь у розмінуванні
території на Близькому Сході (Південний Ліван).

Окремі країни прагнуть володіти зброєю масового знищення і при
цьому не бути підконтрольними з боку організацій міжнародного спів-
робітництва. Звичайно, це суттєво загрожує збереженню миру в бага-
тьох регіонах планети та й на всій земній кулі. Наприклад, міжнародні
договори про нерозповсюдження ядерної зброї чи про повне припи-
нення виробництва хімічної зброї підписані далеко не всіма країнами
світу. Офіційний "ядерний клуб" світу налічує п'ять країн (США,
Росія, Франція, Великобританія, Китай), тоді як фактично ядерною
зброєю володіє близько десятка країн (у т. ч. Ізраїль, Індія, Пакистан),
ще цілий ряд веде активні роботи щодо її створення.
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Внесок України у процес ядерного роззброєння надзвичайно ваго-
мий. Із розпадом СРСР на її території залишався потужний потенціал
ядерної зброї — третій за величиною після Росії та США. Ставши,
таким чином, ядерною країною, молода Українська держава добровільно
відмовилася від володіння ядерним потенціалом. У 1994 р. була підпи-
сана тристороння угода президентів України, Росії та США щодо лік-
відації ядерної зброї в Україні. Дві найбільші ядерні держави світу
зобов'язалися гарантувати безпеку України та сприяти їй у демонтажі
ядерних боєголовок і знищенні пускових установок.

У кінці 2001 р. цей процес було завершено.
Одночасно в Україні розпочалася конверсія військового виробниц-

тва, тобто переведення підприємств військово-промислового комплек-
су на випуск продукції мирного призначення. Насамперед йдеться про
виробництво трудомісткої й наукомісткої продукції, яка необхідна для
внутрішнього споживання в країні або може мати експортне значення
(електроніка, електротехніка, транспортні засоби тощо). Наприклад,
науково-виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод" у
Дніпропетровську, яке свого часу було найбільшим у світі виробником
ракетної техніки, поряд із традиційною спеціалізацією (космічні раке-
тоносії "Зеніт" і "Циклон") почало випускати перші українські тро-
лейбуси. Воно ж спільно з російськими партнерами взялося за переоб-
ладнання колишніх військових ракет "СС" у космічні ракети "Дніп-
ро", які можуть використовуватися для міжнародних комерційних за-
пусків.

Небезпекою для світу є доступ до зброї масового знищення окре-
мими терористичними організаціями, які заради здійснення своїх пла-
нів не рахуються із життям сотень тисяч мирних людей. На карті світу
з'явилися країни, уряди яких явно чи приховано підтримують терори-
стичні організації, надають їм свою територію для створення баз, за-
охочують політику тероризму у міжнародних відносинах.

Екологічні проблеми Д° екологічних належать проблеми, по-
в'язані з погіршенням стану (якості) сере-

довища проживання людей, спричиненого діяльністю самого суспіль-
ства. У процесі його розвитку демографічне і господарське наванта-
ження на природу зростало, а людство "відходило від інших живих
організмів, як нова небувала геологічна сила" (В. Вернадський). Особ-
ливо критичного характеру набули взаємини між людським суспільст-
вом і природою з початком НТР.

Основною причиною екологічних проблем е забруднення навколиш-
нього середовища величезною кількістю відходів, що утворюються
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у процесі виробництва і споживання. В 1970 р. їх маса становила
40 млрд. т, а в 2000 р. наблизилась до 100 млрд. Найбільшими джерела-
ми забруднення є промисловість, транспорт, сільське господарство, по-
бутова сфера. Об'єктами забруднення стали усі компоненти природно-
го середовища: літосфера і грунти ("захоронення" шкідливих, ут. ч.
радіоактивних, відходів; внесення мінеральних добрив і отрутохіміка-
тів, складування пустої породи в районах гірничих розробок; нагрома-
дження сміттєзвалищ); атмосфера (щорічно в неї викидається понад
20 млрд. т пилогазових відходів, в яких міститься близько 140 явно
шкідливих для людини речовин, насамперед, двоокиси вуглецю, сір-
ки, окисли азоту); гідросфера (викиди неочищених і мало очищених
стічних вод, забруднення під час транспортування нафти); біосфера
(нагромадження в рослинах важких металів і перехід їх по трофічних
ланцюгах в організми тварин і людей).

Екологічні проблеми можуть бути локальними (характерними для
вузької території, наприклад, конкретного міста), регіональними і гло-
бальними. До глобальних належать проблеми:

— захисту атмосфери від критичних забруднень (результатом тако-
го забруднення стали т. зв. "кислотні" дощі);

— загального потепління клімату внаслідок "парникового ефекту"
(його результатом може стати танення льодовиків і підвищення рівня
Світового океану);

— збереження захисного озонового шару навколо Земної кулі (т. зв.
"озонові діри" збільшують ризик ракових захворювань населення);

— збереження вмісту вільного кисню в атмосфері (величезна кіль-
кість його витрачається при згорянні мінерального палива, а нові над-
ходження можуть різко скоротитися внаслідок вирубування вологих
екваторіальних лісів);

— захисту материкових вод від критичного забруднення і висихан-
ня (через надмірне забруднення ріки і озера, які є основними джерела-
ми водопостачання для неселення, втрачають здатність до самоочи-
щення, перетворюючись у "стічні канави" та "відстійники");

— захисту від забруднення вод Світового океану;
— охорони і освоєння ресурсів Світового океану;
— деградації земель у різних природних зонах внаслідок їх надмір-

ного господарського використання (в т. ч. проблема опустелювання зе-
мель, що прилягають до пустель тропіків, помірного поясу та Арктики);

— збереження біологічного розмаїття на планеті та ін.
Задумуючись над подальшим існуванням людства у зв'язку із загос-

тренням екологічних проблем, спеціалісти ООН розробили концепцію
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стійкого розвитку людства. Вона передбачає два підходи: 1) стратегію
"тотального очищення", що пов'язує стійкий розвиток людства з еко-
логічно чистою енергетикою, безвідходними технологіями, замкнени-
ми циклами виробництва тощо; 2) стратегію обмеженого споживання.

Міжнародним співтовариством вжито деяких заходів щодо обме-
ження забруднення довкілля. Зокрема, підписано протоколи щодо посту-
пового скорочення викидів вуглекислого газу (головного винуватця
парникового ефекту), повного припинення виробництва фреонів, які
руйнують озоновий шар, тощо. Однак здійснення конкретних кроків
у цих та інших напрямках часто наштовхується на перешкоди.

У багатьох економічно розвинених країнах світу прийняті націо-
нальні програми оздоровлення навколишнього середовища і виділяються
значні кошти на їх реалізацію. Дієві заходи щодо впровадження еко-
логічної політики вкрай необхідні в Україні, оскільки екологічна си-
туація на її території надзвичайно складна. Тут спостерігається дуже
висока щільність виробництв екологічно "брудних" галузей, які, окрім
цього, недостатньо оснащені природозберігаючими технологіями (до-
бувна промисловість, енергетика, металургія, хімічна промисловість),
а також надмірна сільськогосподарська освоєність і розораність земель.
Це разом з найбільшою техногенною катастрофою людства — аварією
на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 р., — свідчить про
значний "внесок" України в загострення глобальних екологічних про-
блем і про надзвичайно важкі їх наслідки для населення країни. Недар-
ма Верховна Рада України ще на початку 90-х рр. XX ст. оголосила всю
територію держави зоною екологічного лиха.

Виправлення екологічної ситуації в Україні на краще можливе у по-
єднанні зі структурною перебудовою економіки, обмеженим розвит-
ком галузей важкої індустрії, переходом до нових технологічно доско-
налих та екологічно чистих виробництв.

. Демографічні проблеми людства пов'я-
зані з процесами відтворення населення.

проблеми в одних країнах і регіонах світу вони про-
являються у формі демографічного вибуху, в інших — як демографіч-
на криза.

Ще на початку 50-х рр. XX ст. А. Ейнштейн сказав, що майбутньо-
му людства загрожує три небезпеки: ядерні вибухи, неконтрольована
експлуатація знань і вмінь людини та демографічний вибух. Під демо-
графічним вибухом розуміють різке збільшення природного приросту
населення за рахунок збереження високої народжуваності і зменшення
смертності. Сучасні розвинені країни пройшли фазу демографічного
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вибуху ще у XVIII — XIX ст., у час індустріалізації та успіхів медици-
ни. Натомість, країни, що розвиваються, вступили в цю фазу лише
в другій половині XX ст. Це спричинило глобальний демографічний
вибух, оскільки на ці країни припадало 9/10 загального приросту на-
селення Землі.

В міру соціально-економічного розвитку цілий ряд країн Латин-
ської Америки, Східної і Південно-Східної Азії пройшли пік демогра-
фічного вибуху і природний приріст у них почав поступово зменшува-
тися. Однак і в наш час велике занепокоєння викликають надзвичай-
но високі темпи приросту населення в більшості країн, що розвиваю-
ться, насамперед в Африці, Південно-Західній і Південній Азії, Цент-
ральній Америці. Якщо загалом у світі середньорічний приріст складає
зараз 15 осіб на 1000 мешканців, то в цих країнах він сягає ЗО —
35 осіб і більше. Це має багато небажаних наслідків, оскільки демогра-
фічна проблема тут спричиняє цілий ряд інших проблем — продо-
вольчі, екологічні, соціальні, економічні тощо.

У жовтні 1999 р. населення Землі сягнуло 6,0 млрд. осіб. Демографи
передбачають, що чисельність людства ще тривалий час зростатиме —
до 10 млрд. усередині XXI ст. і 12 млрд. у середині XXII ст. За "опти-
містичним" сценарієм людність планети надалі стабілізується, а за "пе-
симістичними" — зростатиме. Таке демографічне навантаження на земну
кулю суперечить її природоресурсним можливостям.

Натомість у багатьох економічно розвинених країнах (насамперед
європейських) і в країнах з перехідною економікою (постсоціалістич-
них) існують проблеми, пов'язані з демографічною кризою. Тут народ-
жуваність дорівнює смертності, а то й поступається останній, в резуль-
таті чого природний приріст близький до нуля або від'ємний. Особли-
во складна демографічна ситуація в європейських країнах колишнього
СРСР — Росії, Білорусі, країнах Балтії і, безумовно, в Україні. Україна
вже декілька років є світовим лідером за природним скороченням на-
селення, а показники природного приросту сягнули в останні роки
-6...-8 осіб на 1000 мешканців.

З метою розв'язання демографічних проблем людства ООН при-
йняла "Всесвітній план дій у галузі народонаселення", за яким урядам
країн пропонується проводити активну демографічну політику. Демо-
графічна політика — це система адміністративних, економічних,
пропагандистських та ін. заходів, за допомогою яких держава впливає
на природний рух населення (перш за все на народжуваність) у бажа-
ному для себе напрямку. У країнах з демографічною кризою дана
політика спрямована на заохочення підвищення народжуваності (однак
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постсоціалістичні країни, що перебувають в економічній кризі, в т. ч.
Україна, не можуть її реалізувати). У країнах, що розвиваються, заходи
демографічної політики повинні призвести до зниження народжуваності.
Однак багато хто вважає, що досягти такого результату можна, лише
здійснивши революцію в культурі і звичаях значної частини людства,
що наразі є дуже складним завданням.

До інших глобальних проблем людства також належать:
— сировинна (забезпечення світового господарства природними ре-

сурсами, їх раціональне використання, впровадження ресурсозберігаю-
чих технологій);

— енергетична (зменшення залежності світової енергетики від міне-
рального палива за рахунок використання альтернативних джерел енергії,
впровадження енергозберігаючих технологій);

— продовольча (достатнє виробництво найважливіших продуктів
харчування в регіонах їх масового споживання, боротьба з голодом);

— проблема використання ресурсів Світового океану;
— соціальні проблеми (бідності, масових захворювань, неграмотності,

злочинності, наркоманії і розповсюдження наркотиків, нелегальної мі-
грації, торгівлі людьми, експлуатації дитячої робочої сили та ін.).

Кожна з цих проблем більшою чи меншою мірою проявляється на
території України або ж зачіпає її інтереси.

1. Які проблеми називають глобальними? Назвіть основні глобальні проб-
леми людства.

2. У чому полягає особливість проблеми збереження миру на планеті на
сучасному етапі?

3. Охарактеризуйте внесок України у збереження миру на Землі.

4. Які глобальні проблеми найбільш гостро проявляються на території Укра-
їни? Наведіть приклади.
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Додаток 1

Характеристика розмірів території, чисельності населення, сукупного
і середньодушового ВВП найбільших країн Європи в 1997 р.

№
з/п

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

18.
20.
21.
ЗО.
31.
32.
33.
37.
40.
43.

Країна

Росія

Україна
Франція
Іспанія

Швеція

Норвегія

Німеччина

Фінляндія

Польща

Італія

Великобританія

Румунія

Білорусь

Греція

Болгарія

Ісландія

Угорщина

Австрія

Чехія

Данія

Нідерланди

Швейцарія

Бельгія

Люксембург

Ліхтенштейн

Монако

Площа

території

тис. км2

17075

604

552
505
450
387
357
337
313
ЗОЇ
244
238
208
132
111
103

93
84
79
45
42
41
31

2,6
0,16

0,002

№

з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

18.
19.
20.
21.
23.
24.
27.
36.
38.
40.
41.

Країна

Росія

Німеччина

Великобританія

Франція

Італія

Україна

Іспанія

Польща

Румунія

Нідерланди

Греція

Чехія

Білорусь

Бельгія

Угорщина

Швеція

Болгарія

Австрія

Швейцарія

Данія

Фінляндія

Норвегія

Люксембург

Ісландія

Монако
Ліхтенштейн

Чисельн.

населен.,

млн. осіб

147,3

82,1

59,0

58,6

57,5

50,7
39,3
38,7
22,6
15,6
10,5
10,3

10,28
10,2
10,1

8,8
8,3
8,1
7,1
5,3
5,1
4,4
0,4

0,27
0,03
0,03
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Продовження додатка 1

№

з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

19.
20.
21.
22.
23.
25.
29.
31.

Країна

Німеччина

Франція

Великобританія

Італія

Іспанія

Росія

Нідерланди

Швейцарія

Бельгія

Швеція

Австрія

Данія

Норвегія

Польща

Греція

Фінляндія

Чехія

Україна :

Угорщина

Румунія

Білорусь

Люксембург

Болгарія

Ісландія

Ліхтенштейн

Монако

Обсяг

ВВП,

млрд. дол

2092,3

1392,5

1286,5

1145,6

532,0

447,0

360,3

255,3

242,5

227,6

206,2

170,0

153,4

135,7

122,9

119,8

52,0

49,7

45,7

34,8

22,6

18,0

10,1

7,3

№

з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

19.
20.
26.
27.
ЗО.
32.
35.
36.
37.

, 39.

Країна

Ліхтенштейн

Люксембург

Швейцарія

Норвегія

Данія

Німеччина

Австрія

Ісландія

Бельгія

Франція

Швеція

Монако

Нідерланди

Фінляндія

Великобританія

Італія

Іспанія

Греція

Чехія

Угорщина

Польща

Росія

Білорусь

Румунія

Болгарія

Україна

ВВП на

1 особу,

дол.

50000

45000

43060

36100

34890

28280

27920

27000

26730

26300

26210

26000

25830

24790

20870

20170

14490

11640

5240

4510

3590

2680

2150

1410

1170

1040
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Додаток 2

Територія і кількість адміністративно-територіальних одиниць
по регіонах України на 1 січня 2001 р.

Регіони

Україна
АР Крим (разом
із м. Севастополь)
АР Крим (без
м. Севастополь)

Області
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська (разом
з м. Київ)
Київська (без м. Київ)
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ (міська Рада)
м. Севастополь
(міська Рада)

Територія,

тис. км2

603,7

27,0

26,1

26,5
20,2
31,9
26,5
29,9
12,8
27,2
13,9

28,9
28,1
24,6
26,7
21,8
24,6
33,3
28,8
20,1
23,8
13,8
31,4
28,5
20,6
20,9

8,1
31,9

0,8

0,9

Кількість

районів

490

14

14

27
16
22
18
23
13
20
14

14
25
21
18
20
19
26
25
16
18
17
27
18
20
20
11
22
—

—

міст

451

18

16

17
11
21
51

9
10
14
15

26
25
12
37
43
9

19
15
11
15
17
17
9

13
16
11
15

1

2

смт

893

57

56

ЗО
22
47

132
45
20
23
24

ЗО
29
26

109
35
17
33
21
16
20
18
61
ЗО
24
15
8

ЗО
1

1

сіл

28651

986

957

1466
1053
1440
1124
1627
579
921
765

1134
1134
1024
792

1852
903

1138
1846
1004
1498
1017
1684
660

1416
826
398

1498
—

29
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Додаток З

Чисельність наявного населення України та його структура в різні роки*

Чисельність населення,
млн. осіб
у тому числі:
міське
сільське
У % до всього населення
міське
сільське
Із загальної кількості
населення, млн. осіб:
чоловіки
жінки
У % до всього населення
чоловіки
жінки

1913

35,2

6,8
28,4

19,3
80,7

1940
( І . О І )

41,3

14,0
27,3

33,9
66,1

19,7
21,6

47,8
52,2

1959
(15.01)

41,9

19,2
22,7

45,8
54,2

18,6
23,3

44,4
55,6

1970
(15.01)

47,1

25,7
21,4

54,6
45,4

21,3
25,8

45,2
54,8

1979
(17.01)

49,8

30,5
19,3

61,2
38,8

22,8
27,0

45,7
54,3

1989
(12.01)

51,7

34,6
17,1

66,9
33,1

23,9
27,8

46,2
53,8

1993
(1.01)

52,2

35,4
16,8

67,8
32,2

24,2
28,0

46,4
53,6

2001
(1 .01)

49,3

33,5
15,8

68,0
32,0

22,9
26,4

46,5
53,5

* Відомості про населення подані для території країни в сучасних межах. 1913 р. —
оцінка на кінець року; 1959, 1970, 1979 і 1989 рр. — за матеріалами переписів;
1940, 1993 і 2001 рр. — за матеріалами поточного обліку населення.

Додаток 4

Показники природного руху населення України

(коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту)

в різні роки (осіб на 1000 наявного населення)

Народжу-

ваність

Смертність

Природний

приріст

1913

44,1

25,2

18,9

1940

27,3

14,3

13,0

1950

22,8

8,5

14,3

1960

20,5

6,9

13,6

1970

15,2

8,8

6,4

1980

14,8

11,4

3,4

1985

15,0

12,1

2,9

1990

12,7

12,1

0,6

1992

11,4

13,4

-2,0

1995

9,6

15,4

-5,8

2000

7,8

15,3

-7,5
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Додаток 5

Коефіцієнти природного руху міського і сільського населення
України в різні роки (осіб на 1000 наявного населення)

Роки

1960
1970
1980
1985
1990
1992
1995
2000

Міське населення

Народжу-

ваність

20,1
15,8
15,5
15,4
12,7
11,0
8,8
7,1

Смертність

6,3
7,6
9,5
10,0
10,2
11,4
13,6
13,0

Природний

приріст

13,8
8,2
6,0
5,4
2,5

-0,4
-4,8
-5,9

Сільське населення

Народжу-
ваність

21,0
14,5
13,7
14,1
12,7
12,5
11,1
9,4

Смертність

7,5
10,4
14,4
16,3
16,1
17,6

19,1
18,7

Природний

приріст

13,5
4,1

-0,7
-2,2
-3,4
-5,1
-8,0
-9,3

Додаток 6

Міста з кількістю населення понад 100 тис. (на початок року, тис. осіб)

Алчевськ
Бердянськ
Біла Церква
Вінниця
Горлівка
Дніпродзержинськ
Дніпропетровськ
Донецьк
Євпаторія
Єнакієве
Житомир
Запоріжжя
Івано-Франківськ
Кам'янець-Подільський
Керч

1939

55
52
47
93

109
148
527
462

47
88
95

289
65
35

104

1959

98
65
71

122
308
194
661
708

57
117
106
449
66
40
98

1989

126
133
197
374
338
282

1178
1113

108
120
292
881
214
103
174

2001

117
129
216
391
294
267

1094
1042

112
103
294
840
237
109
160
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Продовження додатка 6

Кіровоград
Київ
Краматорськ
Кременчук

Кривий Ріг
Лисичанськ

Луганськ
Луцьк
Львів

Макіївка
Маріуполь
Мелітополь

Миколаїв
Нікополь
Одеса

Павлоград
Полтава
Рівне
Севастополь
Сєверодонецьк
Сімферополь
Слов'янськ
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Чернігів

100
846

93
90

198
26

213
39

316
240
227

76
167
58

604
40

130
43

112
5

143
78
64
35
ЗО

833
97
37
52

111
69

132
1110

115
93

401
104
275

56
41!
407
284

95
251

83
664

46
143
56

142
33

186
99
98
52
47

953
158
62
85

152
90

270
2595

198
236
724
127
497
198
791
425
519
173
524
158

1115
131
315
228
356
13Г
345
135
291
206
117

1610
355
237
290
257
300

263
2629

184
237
697
115
465
215
786
378
485
167
503
148

1002
125
310
244
347
125
337
125
290
234
126

1490
350
262
307
259
311
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Додаток 7

Деякі показники характеристики населення по регіонах України

Регіони

Україна
АР Крим (разом
із м. Севастополь)
АР Крим (без
м. Севастополь)

Області
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська (разом
з м. Київ)
Київська (без м. Київ)
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ (міська Рада)
м. Севастополь
(міська Рада)

Кількість

населення на

1.01.2001 р.,

тис. осіб

49291

2489

2 100

1 799
1 054
3678
4894
1 421
1 282
1 984
1 454

4447
1 810
І 153
2607
2703
1 287
2492
1 660
1 184
1 319
1 151
2941
1213
1447
1 435

929
1 268
2637

388

Щільність

населення,

осіб на

1 км2

82

92

80

68
52

115
185
48

100
73

105

154
64
47
98

124
52
75
58
59
55
83
94
43
70
69

115
40

3296

432

Природний

приріст за

за 2000 р.,

осібна 1000

населення

-7,5

-6,3

-6,4

-8,4
-2,8
-9,0

-10,9
-7,4

0,4
-8,5
-1,8

-5,4
-9,1

-10,1

-11,4
-3,3
-7,7
-7,2

-10,9

-1,4
-11,1

-4,4
-9,7
-6,9
-7,0
-9,8
-2,5

-12,8
-2,9

-6,3

Частка

міського

населення

на 1.01.01,

%

68,0

68,4

62,6

48,7
52,1
83,6
90,1
56,6
38,9
76,6
43,4

83,3
58,9
61,3
86,4
60,8
66,0
65,8
59,2
47,5
65,2
44,3
79,1
61,5
53,4
55,0
42,8
59,3

100,0

94,1

Частка

українців

на 12.01.89,

%

72,7

25,8

91,5
94,6
71,6
50,7
84,9
78,4
63,1
95,0

79,7
89,4
85,3
51,9
90,4
75,6
54,6
87,9
93,3
85,5
96,8
62,8
75,7
90,4
90,5
70,8
91,8
72,5
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Додаток 8

Кількість населення, зайнятого в усіх сферах економічної діяльності,
(млн. осіб)

Всього зайнято:

У галузях економіки:

Промисловість

Сільське і лісове господарство
(включаючи приватне підсобне
сільське господарство)

Будівництво

Транспорт і зв'язок

Торгівля, громадське харчування,
матеріально-технічне постачання
і збут, заготівля

Житлово-комунальне господарство
і невиробничі види побутового
обслуговування населення

Охорона здоров'я, фізкультура
і соціальне забезпечення

Освіта, культура, мистецтво,
наука і наукове обслуговування

Фінансування, кредитування
і страхування

Апарат органів державного
і господарського управління,
кооперативних і громадських
організацій

Інші галузі

В інших сферах економічної
діяльності

1990

25,4

25,4

7,8

5,0

2,4

1,8

1,9

1,0

1,5

3,0

0,1

0,4

0,5

0,0

1995

23,7

22,0

5,8

5,3

1,5

1,5

1,6

0,8

1,5

2,6

0,2

0,7

0,5

1,7

1998

22,3

19,4

4,7

5,0

1,1
1,3

1,5

0,8

1,4

2,2

0,2

0,8

0,4

2,9

1999

21,8

18,8

4,4

4,9

1,0

1,2

1,5

0,8

1,4

2,2

0,2

0,8

0,4

3,0

2000
млн.

21,6

18,4

4,3

4,7

0,9

1,2

1,5

0,8

1,4

2,2

0,2

0,8

0,4

3,2

%

100

85,2

19,9

21,8

4,2

5,6

6,9

3,7

6,5

10,2

0,9

3,7

1,8

14,8
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Додаток 9

Виробництво найважливіших видів промислової продукції
у 1940 — 2000 роках

Вид продукції, одиниці виміру

Електроенергія, млрд. квт-год

Вугілля кам'яне, млн. т

Вугілля буре, млн. т

Нафта (включаючи газовий

конденсат), млн. т

Природний газ, млрд. м3

Залізна руда (товарна), млн. т
Марганцева руда (товарна), млн. т

Сталь, млн. т

Прокат чорних металів, млн. т

Металорізальні верстати, тис. шт.

Трактори, тис. шт.
Автомобілі, тис. шт

Холодильники, тис. шт.

Телевізори, тис. шт.
Мінеральні добрива

(у перерахунках на 100 %

поживних речовин), млн. т

Сірчана кислота в моногідраті,

млн. т
Кальцинована сода, млн. т

Синтетичні смоли

і пластмаси, тис. т

Пиломатеріали, млн. м3

Папір, тис. т

Цемент, млн. т

Тканини, млн. м2

Взуття, млн. пар

М'ясо (промислове виробництво),
млн. т
Цукор-пісок, млн. т
Олія, тис. т

1940

12,4
83,3
0,6

0,35
0,5

20,2
0,9
8,9
5,6

11,7
10,4

—
0,2

—

0,2

0,4
0,4

3,0
28

1,2

40,8

0,3
1,6
159

1950

14,7
76,4

1,6

0,3
1,5

21,0
0,9
8,4
5,8

10,5
22,6
18,3

—
—

0,4
0,5

6,2
36

2,0

28,8

0,3
1,8
182

1960

53,9
160,1

12,0

2,2
14,3
59,1

2,7
26,2
18,0
20,5
88,0

7,5
112

98,7

0,8

1,3
0,8

10,4
134

8,1
214

76,8

0,9
3,9
449

1970

137,6
196,2

10,9

13,9
60,9

111,2
5,2

46,6
32,7
29,6

147,5
115,7

482
1981

2,5

2,2
0,9

10,4
187

17,3
503

148,9

1,6
6,0

1071

1980

236,0
188,2

8,9

7,5
56,7

125,5
6,9

53,7
36,0
32,9

135,6
206,4

702
2526

4,1

4,5

1,1

7,1
209

21,6
985

177,2

2,1
5,3
941

1990

298,5
155,2

9,3

5,3
28,1

105,0

7,1
52,6
45,4
37,0

106,2
196,3

903
3774

4,8

5,0

1,1

827
7,4
369

22,7
1210

196,4

2,7
6,8

1070

2000

171,0
79,6

1,4

3,7
17,8
55,9

2,7
31,8
27,1

1,3
4,0

31,7
451

62,4

2,3

1,0
0,6

152
2,1
101
5,3

66,6
13,5

0,4
1,8

972
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Додаток 10
Галузева структура промисловості,

(у % до загального обсягу виробництва продукції)

Галузі промисловсті

Вся промисловість:
Електроенергетика
Паливна
Чорна металургія
Кольорова металургія
Хімічна і нафтохімічна
Машинобудування і металообробна
Деревообробна і целюлозно-паперова
Будівельних матеріалів
Легка
Харчова
Інші галузі

1985

100,0
3,2
7,2

12,6
1,2
6,1

28,4
2,8
3,6

11,6
18,7
4,6

1990

100,0
3,2
5,7

11,0
1,1
5,5

30,5
2,9
3,4

10,8
18,6
7,3

1995

100,0
11,0
13,2
21,8

7,4
16,1
2,2
3,9
2,8

15,1
6,5

2000

100,0
12,2
10,1
27,4

2,5
5,8

13,2
2,3
2,6
1,6

17,4
4,9

Додаток 11
Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур

у 1990 і 2000 роках (%)

Усі посівні площі:
Зернові культури
Технічні культури
Кормові культури
Картопля
Овоче-баштанні культутури

1990

100,0
45,0
11,6
37,0
4,4
2,0

2000

100,0
50,2
15,4
26,0
6,0
2,4

Додаток 1
Поголів'я худоби у 1940 — 2000 роках (млн. голів)

Велика рогата худоба
у т. ч. корови

свині
вівці та кози
коні

1940

11,0
6,0
9,2
7,3
4,7

1960

17,6
7,8

18,2
10,6

1,8

1980

25,4
9,3

19,8
9,1
0,8

1990

24,6
8,4

19,4
8,4
0,7

2000

9,4
5,0
7,7
1,9
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Додаток 13

Виробництво найважливіших видів сільськогосподарської продукції
у 1940 — 2000 роках

Вид продукції, одиниці виміру

Зернові культури, всього, млн. т
У т.ч. пшениця

ячмінь
жито
кукурудза

Цукрові буряки (фабричні), млн. т
Соняшник, млн. т
Картопля, млн. т
Овочі, млн. т
М'ясо всіх видів
(у забійній вазі), млн. т
Молоко, млн. т
Яйця, млрд. шт.
Вовна, тис. т

1940

26,4
8,4
5,8
4,1
2,5

13,1
0,9

20,7
5,5

1,1
7,1
3,3

13,5

1950

20,4
6,7
2,2
4,3
4,2

14,6
0,7

20,3
2,3

1,2
6,8
3,5

1960

21,8
6,8
4,5
1,4
5,5

31,8

1,7
19,5
4,9

2,1
14,0

7,1

1970

36,4
15,6
8,3
1,2
6,3

46,3
2,6

19,7
5,8

2,8
18,7
9,2

24,8

1980

38,1
21,3

7,2

1,1
4,1

48,8
2,2

13,1
7,2

3,5
21,1
14,6
27,2

1990

51,0
30,4
9,2
1,3
4,7

44,3
2,6

16,7
6,7

4,4
24,5
16,3
29,8

2000

24,5
...

13,2
3,5

19,8
5,8

1,7
12,7
8,8
3,4

Додаток 14

Довжина шляхів сполучення у 1940 — 2000 роках (тис. км)

Експлуатаційна довжина залізничних колій
загального користування,

в т.ч. електрифікованих
Довжина автомобільних доріг загального
користування

в т.ч. з твердим покриттям
Експлуатаційна довжина річкових
судноплавних шляхів

1940

20,1
0,2

270,7

29,3

3,2

1960

21,1
1,5

236,2
47,4

4,8

1980

22,6

7,1

163,2
133,7

4,9

1990

22,8

8,1

167,8
157,2

4,0

2000

22,5
8,9

169,5
163,8

2,4
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Додаток 15
Структура вантажоперевезень і вантажообігу за видами транспорту

загального користування у 1990 і 2000 роках (%)

Всі види транспорту:
Залізничний
Автомобільний
Трубопровідний
Морський
Річковий

Авіаційний

Вантажоперевезення

1990

100
15
78

5
1
1
0

2000

100
24
60
15

0,5
0,5

0

Вантажообіг

1990

100
46

8
20
25

1
0

2000

100
45

4
48

2
1
0

Додаток 16
Структура пасажироПеревезень і пасажирообігу за видами транспорту

загального користування у 1990 і 2000 роках (%)

Всі види транспорту:
Залізничний
Автомобільний
Морський
Річковий

Авіаційний

Пасажироперевезення

1990

100
7

92
0,5
0,5

0

2000

100
16
84

0
0
0

Пасажирообіг

1990

100
41
49

1
0

9

2000

100
62
36
0
0
2

Додаток 17
Зовнішня торгівля товарами України з регіонами світу (млн. дол. США)

Всього:
країни СНД
інші країни світу:

в т.ч. країни Європи
країни Азії
країни Африки
країни Америки
Австралія і Океанія

Експорт

1996

14400,8
7405,2
6995,6
3456,9
2711,0

210,4
598,3

19,0

2000

14572,5
4497,5

10075,0
4680,2
3437,9

731,5
1217,5

7,0

Імпорт

1996

17603,4
11175,9
6427,5
4655,6
668,8
141,5
931,0

24,3

2000

13956,0
8039,9
5916,1
4311,5

832,0
136,4
581,4

54,7
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