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Тема уроку: Сучасна глобальна економіка та тенденції розвитку. Первинний сектор 

економіки 

Мета: 

Навчальна: ознайомити учнів із сучасними тенденціями розвитку світового 

господарства;  поглибити та систематизувати знання  про глобалізацію та регіональну економічну 

інтеграцію; 

Розвивальна: формувати знання  про транснаціональні корпорації та їх вплив на міжнародну 

економіку. 

Виховна: виховувати цікавість до глобальної економіки та світових тенденцій розвитку. 

Матеріал до уроку: 

• Сучасна глобальна економіка та її компоненти. Глобальна економіка - це складна система, що 

характеризується множинністю складових елементів, ієрархічністю, багаторівневістю, 

структурністю. Основу системи становить міжнародне й звужене межами окремих держав 

національне виробництво матеріальних і духовних благ, їхній розподіл, обмін і споживання. 

Глобальна економіка - єдина система, що об’єднує економіки всіх країн світу, які взаємодіють між 

собою завдяки міжнародному поділу праці. 

Глобальна економіка як система не може розвиватися без визначеного порядку, заснованого на 

нормах міжнародного публічного й приватного права, що регулюють економічні відносини між 

державами, економічними об’єднаннями, юридичними й фізичними особами. Додержання 

установлених конвенційних і звичайних норм забезпечується самими державами й колективними 

формами контролю за дотриманням міжнародного права - за цим слідкують різні міжнародні 

організації. 

Сучасна глобальна економіка має такі основні риси: 

 1. Інтернаціоналізація виробництва та поглиблення суспільного поділу праці на основі НТР 

(зростаюча взаємозалежність національних господарств, поглиблення загальносвітового 

поділу праці, підвищення товарності й експортної орієнтації економік, перехід від предметної 

до подетальної та функціональної спеціалізації національних господарств, перехід до єдиних 

критеріїв техніко-економічної ефективності виробництва). 

 2. Зростаюча економічна інтеграція (міждержавні об’єднання з особливою організаційною 

структурою - ЄС, СОТ, МЕРКОСУР, АСЕАН тощо). 

 3. Загострення глобальних економічних і екологічних проблем (дуже гостро поглиблюються 

загальносвітові процеси, що стосуються інтересів усього людства, а саме демографічна, 

продовольча, військово-терористична, проблеми подолання економічної відсталості країн, що 

розвиваються, загрози екологічної катастрофи тощо). 

 4. Розвиток торгівлі в умовах інтернаціоналізації виробництва й економічної інтеграції, що 

призводить, зокрема, і до найгострішої конкуренції (так звані торговельні війни). 

 5. Зростаючі масштаби міграції капіталів і робочої сили. 

Економіка планети стає справді глобальною. Це означає, що державні кордони та відмінності між 

світовими фінансовими ринками втрачають своє колишнє значення. 



 

Мал. 1. Кооперування зв’язків виробництва авто Ford Escort 

Важливою особливістю сучасної глобальної економіки є те, що глобалізація посилює конкуренцію, 

стимулює всебічний розвиток нових технологій і розповсюдження їх серед країн світу. Через 

потреби сучасного великомасштабного високомеханізованого виробництва торгово-економічні 

зв’язки стали поступатися місцем виробничому кооперуванню, яке доповнює спеціалізацію. 

Міжнародні спеціалізація і кооперування виробництва скорочують час на налагодження випуску 

нових товарів, знижують їхню капіталоємність, підвищують якість, сприяють створенню великих 

господарських об’єктів, що відбувається переважно в машинобудуванні (мал. 1). Організаційною 

формою реалізації спільних програм країн, що кооперуються, є міжнародні консорціуми. Вони 

виникають насамперед в авіаційній і космічній промисловості, енергетиці, беруть участь у створенні 

міжнародних вільних економічних зон тощо. Наприклад, гігантський двопалубний лайнер Airbus 

А380 (найбільший пасажирський літак у світі) складається з понад 4 млн окремих компонентів і 2,5 

млн частин, що виробляють 1,5 тис. компаній з 30 країн світу. 

• Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій. Важливу роль у розвитку сучасної глобальної 

економіки відіграють технологічні ресурси. Нинішнє ринкове середовище характеризується тим, що 

технології, які безперервно розвиваються, міняють ринок і формують нові потреби людства. Зараз 

жодна країна світу не може забезпечити себе повним набором передових науково-технічних 

розробок, тому важливим стає такий сегмент світового ринку технологій, як ринок патентів і 

ліцензій. Предметом ліцензійної торгівлі виступають патентні ліцензії на передавання винаходів, 

технологічного досвіду, технічних новинок, промислових секретів, комерційних знань, права на 

використання товарних знаків. 

Світові витрати на інформаційні технології у 2017 р. перевищили 3,5 трлн дол., з яких на частку 

США, Японії, Швейцарії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії припадає понад 80 %. Лідером 

ліцензійної торгівлі протягом останніх десятиліть є США, друге місце посідають країни Євросоюзу, 

потім Японія. На частку країн, що розвиваються, у міжнародній торгівлі ліцензіями припадає менше 

ніж 20 %, що свідчить про нерозвиненість їхнього технологічного ринку. Найбільша частка торгівлі 

ліцензіями припадає на електротехнічну й електронну промисловість (19%), загальне 

машинобудування (18%), хімічну промисловість (17%), транспортне машинобудування (10%). 

Останнім часом швидкими темпами розвивається сфера програмного забезпечення на ліцензійному 

ринку. 



Мал. 2. Найдорожчі глобальні бренди 2017 р. 

(за Brand Finance) 

Нині найціннішими активами для багатьох 

компаній стали назви брендів, зазвичай їхня 

вартість перевищує вартість основного капіталу. 

Топ-список найдорожчих світових брендів за 

2017 р. традиційно очолюють компанії, що 

працюють у сфері технологій (мал. 2). Загальну 

тенденцію зростання абсолютних розмірів 

вартості об’єктів інтелектуальної власності 

підтверджує діяльність окремих компаній. 

Наприклад, з 146 млн дол., одержаних від 

продажу американської автомобілебудівної 

компанії Dodge, 74 млн дол. становила вартість 

торговельної марки. 

Порівняно з розвинутими країнами фактичне 

місце України на світовому ринку науково-технічних досягнень незначне. Україна виробляє надто 

малу частку наукомісткої продукції на світовому ринку. Єдина конкурентна перевага країни в цьому 

аспекті - це традиційно сильні IT-кадри, тобто високий рівень підготовки програмістів. 

• Транснаціональні корпорації та вільні економічні зони. На світовій економічній арені 

глобалізація проявляється в розширенні діяльності компаній за межами внутрішнього ринку 

(власних держав). Тобто вони набувають рис транснаціоналізації. Найкрупнішим транснаціональним 

корпораціям доводиться діяти у глобальних масштабах: їх ринком стає будь-який район з високим 

рівнем споживання, вони мають бути здатними задовольняти попит споживачів скрізь, незалежно від 

кордонів і національної приналежності. 

Нині у світі нараховується майже 65 тис. ТНК, що контролюють понад 830 тис. іноземних філій. 

Загалом, ТНК контролюють майже 2/3 світової торгівлі, на них припадає приблизно 1/2 світового 

промислового виробництва, на підприємствах ТНК працюють майже 10 % робітників від усього 

світового виробництва, вони контролюють понад 4/5 усіх світових патентів, ліцензій і ноу-хау. 

Транснаціональна компанія (ТНК) - об’єднання підприємств, що складається з головної компанії 

та її закордонних філій, які мають потужний вплив на певну сферу економіки (або кілька сфер) у 

міжнародному масштабі. 

Як ТНК є сучасною елітою бізнесу, так серед ТНК існує своя еліта - дуже великі компанії 

(корпорації), які конкурують з багатьма державами і за виробництвом, і за бюджетом, і за кількістю 

працівників (табл. 1). Початково ТНК створювалися переважно у видобувній промисловості, однак 

уже в 1980-х роках їхній вплив значно зменшився і найбільшого значення набули автомобілебудівні 

та електротехнічні ТНК. З розвитком НТР стали лідирувати фірми, що спеціалізуються на 

високотехнологічній сфері послуг, - американські корпорації Microsoft (світовий монополіст у 

виробництві програмного забезпечення), IBM, швейцарська Nestle та ін. 

Таблиця 1. Найбільші світові ТНК (рейтинг Fortune Global 500, 2017 р.) 

Місце Компанія Країна 
Прибутки, млн 

дол. 

Кількість 

працюючих, тис. осіб 
Спеціалізація господарства 

1 Wal-Mart Stores США 485,9 2300 Торгівля 

2 
State Grid 

Corporation 

Китай 315,2 926 Електроенергетика 

3 Sinopec Group Сянган 267,5 713 Енергетика і хімічна 

промисловість 



4 China National 

Petroleum 

Китай 
262,6 

1512 Видобуток і переробка 

нафти й газу 

5 Toyota Motor Японія 254,7 364 Автомобілебудування 

Склад ТНК стає більш інтернаціональним за походженням: станом на 2017 р. 500 провідних ТНК 

розподілилися між 34 країнами світу. Серед них десятиліттями домінують американські фірми (2017 

р. - 132 ТНК: Apple, General Electric, General Motors, Ford Motor, Boeing, Procter & Gamble, Verizon, 

Facebook та ін.). Друге місце в рейтингу посідає Китай, із загальною кількістю 109 ТНК; на Японію 

припадає приблизно 50 ТНК. Збільшується присутність і значення ТНК країн, що розвиваються, 

особливо із числа азійських «драконів» (Тайвань, Південна Корея, Сінгапур), а також Індії, Малайзії, 

Туреччини, Саудівської Аравії, ОАЕ та ін. Очікується, що найближчими роками серед провідних 

ТНК світу триватиме збільшення частки фірм із нових індустріальних країн «третього світу» та з 

країн з перехідною економікою. 

ТНК все більше стають визначальним чинником для вирішення долі тієї чи тієї країни в міжнародній 

системі економічних зв’язків, є вони вирішальними й у створенні глобальних ланцюгів доданої 

вартості, що включають усі бізнес-процеси, які мають бути виконаними від моменту отримання 

замовлення від споживача до постачання кінцевого продукту. Такі міжнародні організації, як 

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та Світова організація торгівлі (СОТ), 

аналізують міжнародну торгівлю через призму глобальних ланцюгів доданої вартості, які лежать в 

основі міжнародних потоків товарів і послуг. 

Найширшого розповсюдження глобальні ланцюги доданої вартості набули у виробництві 

транспортного обладнання, електронній та хімічній промисловості. Найбільша концентрація 

ланцюгів доданої вартості присутня між регіонами Північної Америки, Європи та Східної Азії. Це 

обумовлено вартістю транспортування, якістю інфраструктури та регіональними торговими угодами. 

Глобальний ланцюг доданої вартості - це послідовність взаємопов’язаних видів діяльності зі 

створення доданої вартості, розташованих як мінімум на двох континентах або в межах двох 

торгових блоків, що забезпечують виробництво товару чи послуги, починаючи з ідеї щодо їх 

створення та закінчуючи доставкою до кінцевого споживача. 

Відомою формою територіальної організації господарства стали спеціальні економічні зони (СЕЗ), 

під якими розуміють територію з особливим юридичним статусом і пільговими економічними 

умовами для національних або іноземних підприємців. Залежно від напряму господарської 

діяльності, економічних завдань або інших цілей СЕЗ можуть створюватися як зони вільної торгівлі 

(здійснюються операції зі складування й обробки вантажів зовнішньої торгівлі, магазини Duty Free), 

промислово-виробничі зони (у них налагоджено виробництво конкретної промислової продукції, 

інвесторам надаються пільги), туристсько-рекреаційні (де існує туристсько-рекреаційна діяльність), 

техніко-впроваджувальні (технопарки й технополіси) та ін. Світова практика й тривалий досвід їх 

функціонування підтвердили позитивний вплив СЕЗ на розвиток країн і регіонів. Нині загальна 

кількість СЕЗ сягає 2 тис. у понад 100 країнах світу, через них проходить до 1/3 світового 

товарообігу. Особливо багато їх у Китаї, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Німеччині, Данії, США та 

ін. 

• Міжнародний ринок товарів: сутність, інфраструктура, ціноутворення. Світова торгівля є 

однією з найстаріших форм зовнішньоекономічних зв’язків. У її товарній структурі під впливом НТР 

відбуваються глибокі зміни. Вони полягають у співвідношенні між сировинними товарами й 

готовими промисловими товарами. Так, ще в першій половині XX ст. 2/3 світового товарообігу 

становили паливо, сировина й продовольство, а на початку XXI ст. частка готових виробів 

перевищила частку сировини, палива й продовольства майже вчетверо. Останніми десятиліттями 

зростає частка мінеральної сировини, що пов’язано з різким подорожчанням нафти. У світовій 

зовнішній торгівлі провідні позиції посідають США, країни ЄС та Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону (табл. 2). 

 



 

Таблиця 2. Найбільші світові експортери та імпортери товарів у 2017 р. 

Товарна група Експорт Імпорт 

Паливо Росія, Саудівська Аравія, ЄС, США, 

Канада, ОАЕ, Кувейт, Норвегія, Ірак 

ЄС, США, Китай, Японія, Індія, 

Південна Корея, Сінгапур, Канада 

Промислова продукція ЄС, Китай, США, Японія, Південна 

Корея, Мексика, Сінгапур, Тайвань, 

Канада 

ЄС, США, Китай, Сянган, Японія, 

Канада, Мексика, Росія, Сінгапур 

Сільськогосподарська 

продукція 

ЄС, США, Бразилія, Китай, Канада, 

Індонезія, Індія, Таїланд, Австралія, 

Аргентина 

ЄС, Китай, США, Японія, Росія, 

Канада, Південна Корея, Мексика, 

Сянган, Індія 

Продовольство ЄС, США, Бразилія, Китай, Канада, 

Аргентина, Індія, Індонезія, 

Австралія, Таїланд 

ЄС, США, Китай, Японія, Росія, 

Канада, Південна Корея, Мексика, 

Саудівська Аравія 

Залізо і сталь ЄС, Китай, Японія, Південна Корея, 

Росія, США, Україна, Індія, 

Туреччина 

ЄС, США, Китай, Таїланд, Канада, 

Мексика, Туреччина, Саудівська 

Аравія, Індія 

Важливим ланцюгом міжнародного ринку товарів є товарні біржі - заклади, де здійснюються торгові 

операції з купівлі й продажу товарів за зразками та стандартами. Нині на товарних біржах у світі 

продається понад 100 різних товарів, зокрема паливо, кольорові й дорогоцінні метали, зернові 

культури, тварини та м’ясо з них, продовольство, промислова сировина. На їхню частку припадає 

майже 25 % світової торгівлі. Найбільшими міжнародними товарними біржами є Чикагська, 

Токійська, Сіднейська і Сянганська, де торгують широким спектром номенклатури товарів. 

Поширені й спеціалізовані товарні біржі - Лондонська біржа металів, Нью-Йоркська біржа кави, 

цукру й какао, Алсмерська біржа тюльпанів, Роттердамська біржа рису, Паризька біржа кави, 

Алкмарська сирна біржа тощо. 

Головною організацією, що регулює питання світового ринку товарів, є Світова організація торгівлі 

(СОТ) (створена в 1995 р. з метою лібералізації міжнародної торгівлі й регулювання торговельно-

політичних відносин держав - членів СОТ). До організації у 2018 р. входило 164 країни. Ці держави 

контролюють до 90 % усієї світової торгівлі. Україна ввійшла до СОТ у травні 2008 р. 

• Видобування і споживання паливних мінеральних ресурсів. Гірничодобувна промисловість 

забезпечує видобуток різних мінеральних ресурсів, серед яких постійно зростає значення 

мінерального палива. 

Серед паливних ресурсів найбільші запаси у світі припадають на вугілля, що оцінюються в 5 трлн т. 

Найбільші родовища вугілля зосереджені у США, Китаї, Росії, ПАР, Німеччині, Австралії, Великій 

Британії, Канаді, Індії, Польщі. За сучасного рівня світового видобутку 4,5 млрд т на рік розвіданих 

запасів вугілля може вистачити на майже 400 років. Основні споживачі вугілля - енергетична, 

металургійна й хімічна промисловість. Його сучасний світовий видобуток становить понад 7,5 млрд 

т (на 2016 р.). Глобальні ринки вугілля сформувалися в Китаї (46 % світового видобутку), Індії, 

США, Австралії, Індонезії, Росії, ФРН, ПАР, Польщі, а також Казахстані, Україні, Туреччині, Канаді 

та ін. (табл. 1). 

Таблиця 1. Країни - лідери за видобутком паливних ресурсів (на 2016 р.) 

Країна Вугілля, млн т Країна Нафта, млн т Країна Природний газ, млрд м3 

Китай 3411 Саудівська 

Аравія 

585 США 751 

Індія 692 Росія 554 Росія 642 



США 660 США 543 Іран 227 

Австралія 493 Ірак 219 Катар 183 

Індонезія 434 Канада 218 Канада 174 

Нафта лідирує на світовому ринку палива. Її використовують як джерело енергії, а також як 

сировину для хімічної промисловості, з неї отримують низку речовин - етиловий спирт, бензол, 

фенол, синтетичні волокна, каучук, пластмаси, лаки, барвники тощо. Загальносвітовий видобуток 

нафти перевищує 4 млрд т на рік. Глобальні ринки нафти сформувалися у країнах Західної Азії 

(Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ, Ірак), а також у США, Росії, Ірані, Канаді, Венесуелі, Мексиці, 

Бразилії, Нігерії, Алжирі та Лівії. Найбільшим районом шельфового видобутку є Перська затока (2/5 

світового морського видобутку), затока Маракайбо у Венесуелі, Мексиканська затока, Північне море 

(Норвегія, Велика Британія і Данія), Каспійське море, Гвінейська затока (Нігерія, Габон), Південно-

Китайське море (Бруней, Малайзія, В’єтнам). 

Провідну роль на світовому нафтовому ринку відіграє створена в 1960 р. Організація країн - 

експортерів нафти (ОПЕК), до якої нині входять 15 країн (Алжир, Ангола, Венесуела, Еквадор, 

Екваторіальна Гвінея, Габон, Ірак, Іран, Конго, Кувейт, Катар, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська 

Аравія). На їхню частку припадає 40 % світового видобутку та понад 50 % світового експорту нафти. 

Розвідані запаси природного газу за останні 20 років зросли до 144 трлн м3, що пов’язано з 

відкриттям низки нових родовищ, зокрема в Сибіру, на шельфі Баренцового моря. Найбільші запаси 

природного газу мають Росія, США, Ірак, Іран, Норвегія тощо. Забезпеченість природним газом за 

сучасного рівня його світового видобутку становить приблизно 70 років. За обсягами видобутку 

природного газу лідирують США та Росія (табл. 1), а також Іран, Канада, Велика Британія, 

Нідерланди, Алжир, 

Індонезія, Саудівська Аравія, Норвегія, Узбекистан, Туркменістан, Малайзія та ін. 

• Просторова організація сільського господарства. Сільське господарство характеризується 

великою розмаїтістю, тому нині виокремлюють такі його типи: 

 1) екстенсивне сільське господарство — зростання кількості продукції без якісного росту, 

засноване на порівняно невеликих капіталовкладеннях на одиницю земельної площі, що 

відзначається слабким застосуванням техніки, поганим обробітком землі, низькими врожаями 

(панує у країнах Африки, Азії, Латинської Америки); 

 2) інтенсивне сільське господарство - розробка й застосування нових технологій в обробітку 

землі та створення нових, урожайних сортів (селекція), тобто зростання кількості продукції на 

тій самій площі (Західна Європа, США, Японія тощо). 

Традиційно в сільському господарстві виділяють два напрями: рослинництво й тваринництво, які 

виробляють 99 % продукції. Інші - аквакультура (розведення риби, молюсків тощо), використання 

комах (шовківництво та бджільництво) - відіграють другорядну роль. 

Рослинна агропродукція. Рослинництво спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарських 

культур для виробництва рослинної продукції, забезпечує населення продуктами харчування, 

тваринництво - кормами, а чимало промислових підприємств - сировиною. Нині використовують до 

1,5 тис. видів культурних рослин. 

Співвідношення між рослинництвом і тваринництвом у різних країнах змінюється. У промислово 

розвинених державах останнє переважає. А ось у країнах Середземномор’я, навпаки, переважає 

рослинництво, що визначається недостатньо сприятливими для тваринництва природними умовами. 

Найважливішим напрямом рослинництва є зернове господарство. Для пшениці найсприятливіші 

степові та лісостепові зони помірного поясу, де вона є головною серед продовольчих зернових 

культур. Лідерами за її вирощуванням є Китай, Індія, Росія, США, Канада, Франція, Україна, 

Німеччина, Австралія тощо (табл. 2). На світовий ринок щороку надходить майже 750 млн т 



пшениці. Кукурудза є теплолюбною рослиною, яка в Латинській Америці та Африці є 

продовольчою, а у США та Європі ще й кормовою. Абсолютним лідером у виробництві та експорті 

кукурудзи є США (майже половина світового збору), а також Китай, Бразилія, Аргентина, Мексика, 

деякі європейські (Україна, Франція, Угорщина, Румунія, Росія та ін.) і африканські країни (Нігерія, 

ПАР, Єгипет). Жито вирощують у помірному поясі Північної півкулі (Росія, Китай, США, Індія, 

Канада та ін.), сорго - у країнах Центральної Африки. Теплолюбною, вологолюбною і вибагливою до 

ґрунту культурою є рис. Поля, на яких вирощують рис (мал. 1), на час вегетації зазвичай заливають 

водою. Найсприятливішими для вирощування рису є природні умови тропічних і субтропічних 

широт. У країнах Східної, Південно-Східної та Південної Азії рис є головним продуктом харчування 

(табл. 2). 

 

Мал. 1. Рисові поля (чеки) на Філіппінах 

Таблиця 2. Країни - лідери за валовим збором зернових культур (на 2016 р.) 

Країна Пшениця, млн т Країна Кукурудза, млн т Країна Рис, млн т 

Китай 131,7 США 384,7 Китай 209,5 

Індія 93,5 Китай 231,6 Індія 158,8 

Росія 73,3 Бразилія 64,1 Індонезія 77,3 

США 62,9 Аргентина 39,8 Бангладеш 52,6 

Канада 30,5 Мексика 28,2 В’єтнам 43,4 

Технічні культури вирощують задля одержання сировини для виробництва різноманітних 

продовольчих і промислових товарів. Найбільше значення мають цукрова тростина (домінує в 

субтропічній і тропічній зонах - Бразилія, Індія, Китай, Таїланд, Австралія тощо - табл. 3), цукровий 

буряк (посіви сконцентровані в помірному поясі - Росія, Франція, США, Німеччина, Туреччина, 

Україна тощо), соєві боби (США, Китай, Японія, Бразилія, Індія, Аргентина тощо), арахіс (країни 

субтропіків і тропіків - Індія, Нігерія, держави Західної Африки, Індонезія, Бразилія та ін.), соняшник 

(Україна, Росія, Аргентина, Китай, США і Франція), оливкове дерево (країни Середземномор’я), 

бавовник (Китай, Індія, США, Пакистан, Бразилія, Узбекистан, Туреччина тощо). До тонізуючих 

культур відносять каву, какао, чай, які вирощують у тропічних і субтропічних широтах. Великі 

плантації й збори чаю зосереджені в Азії (Китай, Індія, Шрі-Ланка), кави - у Латинській Америці 

(Бразилія, Колумбія, Мексика), а також в Африці, Азії та Океанії, какао - в Африці (Кот-д’Івуар, 

Гана, Нігерія) і Латинській Америці (Бразилія). Найбільші у світі плантації каучуконосів (гевеї) 

розташовані у країнах Південно-Східної Азії (Малайзія, Індонезія, Таїланд) і Бразилії. 

Серед коренеплодів вирізняється картопля. Її посіви розташовані переважно в помірній зоні 

Північної півкулі (Китай, Індія, Росія, Україна, США, Польща, Франція, Білорусь тощо). У тропічних 

і субтропічних країнах Азії, Африки та Латинської Америки вирощують й інші коренеплоди - батат, 

ямс, маніок, таро, яким належить провідне місце в раціоні. 

Таблиця 3. Країни - лідери за валовим збором технічних культур (на 2016 р.) 

Країна 
Цукровий 

буряк, млн т 
Країна 

Цукрова 

тростина, млн т 
Країна 

Бавовник, 

млн т 
Країна 

Картопля, 

млн т 

Росія 51,4 Бразилія 768,7 Китай 6,5 Китай 99,1 



Франція 33,8 Індія 348,4 Індія 6,4 Індія 43,8 

США 33,5 Китай 122,7 США 3,5 Росія 31,1 

Німеччина 25,5 Таїланд 87,5 Пакистан 2,3 Україна 21,8 

Туреччина 19,5 Пакистан 65,4 Бразилія 1,5 США 20,0 

 

Мал. 2. Райони тваринницької спеціалізації у світі 

За зборами овочів і плодів світовими лідерами є великі країни, зазвичай із численним населенням і 

сприятливими природно-кліматичними умовами (Китай, Індія, США). Вирощуванням якісних сортів 

винограду (столових і винних) славляться Іспанія, Франція, Італія, США, Чилі, Грузія, Україна, 

Угорщина, Німеччина, Австралія тощо. 

Тваринницька агропродукція. Спеціалізацією тваринництва є розведення і використання 

сільськогосподарських тварин. У розвинутих країнах тваринництво характеризується високим 

рівнем механізації, електрифікації, а також електронізації та автоматизації багатьох процесів. Для 

країн, що розвиваються, характерним є малопродуктивне екстенсивне тваринництво, де переважає 

низькопродуктивна й тяглова худоба, а стрижневим є кочове й напівкочове тваринництво (верблюди, 

вівці, кози), що орієнтується на використання бідних природних кормових ресурсів. 

Скотарство поширене в усьому світі й відіграє важливу роль в економіці багатьох країн (мал. 2). За 

поголів’ям великої рогатої худоби лідирують Індія, Бразилія, Китай, США та Аргентина, а за 

виробництвом молока - Індія, США, Китай, Німеччина. Свинарство найбільше розвинене у Східній 

Азії (Китай), Європі (Німеччина, Данія, Росія, Польща, Франція), Америці (США, Бразилія). 

Найчисленніше поголів’я свійських птахів мають США, Китай, Індія, Бразилія та Індонезія. 

Розведення овець переважає в районах з великими пасовищами, особливо в пустельних і 

напівпустельних зонах субтропічного й тропічного поясів (Китай, Австралія, Індія, Іран, Нова 

Зеландія, Туреччина тощо). Верблюдівництво тяжіє до пустель, напівпустель і сухих степів, це 

традиційна аграрна сфера в мусульманських країнах аридного поясу. Оленярство поширене на 

Півночі, у Сибіру й на Далекому Сході Росії, а також у Норвегії, Швеції, Фінляндії, Канаді, на 

Алясці. 

 



Мал. 3. Країни - лідери за виловом риби, млн т (на 2016 р.) 

Рибальство - один з найдавніших промислів людства, а нині - важлива ланка світового господарства. 

Майже 75 % усього світового вилову йде на харчування людей, решту переробляють на риб’яче 

борошно та жир, харчові добавки тощо. Основним районом вилову риби останніми десятиліттями є 

північна частина Тихого океану (мал. 3). Починаючи з другої половини XX ст. стала швидко 

розвиватися аквакультура: вирощування риб, молюсків, ракоподібних, водоростей у контрольованих 

людиною умовах. Провідні позиції за обсягом виробництва продукції аквакультури посідають 

азійські країни (Китай, Японія, Південна Корея, Філіппіни, Таїланд, КНДР, В’єтнам). В Європі 

аквакультура спеціалізується на вирощуванні устриць (Франція, Німеччина) і мідій (Італія, Іспанія, 

Нідерланди). У США вирощують виключно устриць. 

Підсумуйте свої знання: 

 1. Поясніть значення понять: первинний сектор економіки, добувна промисловість, 

глобальний ринок вугілля (нафти, природного газу), екстенсивне (інтенсивне) сільське 

господарство, рибальство. 

 2. Використайте інформацію, подану в тексті параграфа та шкільному географічному атласі 11 

класу, для визначення міжнародної спеціалізації країн і регіонів світу на видах діяльності 

первинного сектору економіки (на власний вибір). 

 3. Підготуйте повідомлення «Глобальний ринок вугілля (нафти, природного газу, зерна, 

волокнистих, олійних культур, м’яса)» (на власний вибір). 

Перевірте, чого навчилися (Домашнє завдання): 

1. Користуючись наявними у атласі географічними картами, визначте особливості й закономірності 

просторової організації складників світової економіки та порівняйте чинники розвитку й розміщення 

виробництв у країнах і регіонах. 

2. Спираючись на сучасні теоретичні дослідження світового господарства, знайдіть і проаналізуйте 

просторові моделі функціонування світової економіки: 1) двочленна модель світового господарства - 

Північ - Південь; 2) тричленна модель - Центр (25 держав Півночі), Напівпериферія (країни Півдня - 

НІК, експортери нафти, загалом майже 100), Периферія (бідні й слабо розвинені в економічному 

плані держави); 3) десятичленна модель - 10 центрів (ядер, регіонів) світового господарства, що 

мають найбільший внесок у світову економіку (на власний вибір). 

4. Спираючись на наявні у атласі географічні карти, порівняйте просторову організацію виробництва 

сільськогосподарської продукції у країнах і регіонах світу. Результати порівняння занотуйте в 

таблицю: 

Регіон Країни-

лідери 

Спеціалізація 

рослинництва 

Спеціалізація 

тваринництва 

Чинники розвитку й розміщення 

сільськогосподарського виробництва 

природні соціально-економічні       

5. Визначте роль транснаціональних корпорацій у видобуванні й споживанні паливних мінеральних 

ресурсів, функціонуванні глобальних ринків вугілля, нафти й природного газу (на власний вибір). 

Відповіді та конспекти надсилайте на адресу: sanya1bufz@gmail.com . 

 

З повагою Руда Вікторія Василівна! 
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