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Теретична частина
госпоДарство

Загальна характеристика господарства України

Національне господарство країни — це історично сформована економічна система, що за-
безпечує матеріальні та духовні потреби населення шляхом створення необхідних життєвих благ 
на основі оптимального використання обмежених ресурсів. Національний господарський комплекс 
будь-якої країни діє в умовах певної економічної системи. Основні типи економічних систем: 
натуральне господарство, ринкова економіка та командно-адміністративна (планова) економіка.  
У складі СРСР в Україні сформувався командно-адміністративний тип економічної системи, по-
будований на державній власності з централізованим плануванням. Із розпадом соціалістичної 
системи Україна відмовилася від принципів планової економіки і здійснює перехід до ринкового 
господарювання, яке базується на приватній власності, конкуренції та обмеженні державного втру-
чання в економічні процеси.

Галузева структура господарства — це співвідношення і зв’язки між окремими його галузя-
ми (поділ господарства країни на окремі галузі). Галузь виробництва — це сукупність підприємств 
або установ, що виробляють однорідну продукцію або надають однорідні послуги.

Народне господарство охоплює галузі матеріального виробництва — виробничу сферу і галузі 
невиробничої сфери. Провідною галуззю виробничої сфери є промисловість. Вона поділяється на 
гірничодобувну, що забезпечує господарство мінеральною сировиною; важку (електроенергетика, 
машинобудування, хімічна, поліграфічна і лісова галузі); легку і харчову, що виробляють пред-
мети споживання. Важливими ланками виробничої сфери є сільське господарство, будівництво, 
транспорт, зв’язок. Частка зайнятих у виробничій сфері України становить близько 55 %. До га-
лузей невиробничої сфери належать житлове і комунальне господарство, побутове обслуговування, 
охорона здоров’я, наука, освіта, культура, спорт. Частка зайнятих у невиробничій сфері становить 
45 %.

За єдністю продукції, що випускається, галузі господарства поєднуються в міжгалузеві комп-
лекси. Наприклад, паливно-енергетичний, машинобудівний, соціальний, транспортний, будівельний, 
агропромисловий тощо.
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Підприємства кожної галузі господарства мають свою географічну адресу та особливості роз-
ташування. Вони розміщуються по території країни нерівномірно, концентруючись в окремих цен-
трах, районах, областях. Таким чином, господарство країни має певну територіальну структу-
ру — склад і співвідношення виробництв, особливості їхнього розташування в різних частинах 
країни та зв’язки між ними.

Україна має свої особливості територіальної структури господарства, яке складається з еконо-
мічних районів, промислових центрів, промислових вузлів.

Промисловий центр — населений пункт, у якому розташовано кілька промислових підпри-
ємств певної спеціалізації або об’єднаних у виробничу структуру сировинними і технологічними 
зв’язками. Сукупність промислових центрів, що мають спільну інфраструктуру і трудові ресурси, 
територіально утворює промисловий вузол. Промислові центри та вузли є складовою частиною 
промислового району, який зазвичай має чітку виробничу спеціалізацію.

Соціально-економічний район — територія держави, що виділяється в економіці країни своєю 
спеціалізацією та концентрацією населення. Відповідно до сформованих особливостей географіч-
ного розташування, природно-ресурсного потенціалу, демографічної ситуації, історичних факторів 
в Україні виділяють дев’ять економічних районів: Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, 
Столичний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, Карпатський, Причорноморський.

Економічний потенціал та економічні показники

Економічний потенціал держави — це сукупність її економічних можливостей, які можна ви-
користати для потреб суспільства. Економічний потенціал складають усі наявні в країні ресурси, 
необхідні для господарювання.

Економічний потенціал України

Природно-ресурсний Науково-технічний Трудовий
200 видів корисних копалин;

5 % мінеральної сировини світу;
63,3 % площі — сільськогосподарські 

угіддя, родючі ґрунти; 
багатий природно-рекреаційний 

потенціал

Понад 1300 науково-дослідних 
закладів; 113 наукових установ 
Національної академії наук; по-

над 300 вищих навчальних 
закладів; близько 820 коледжів 

та технікумів

Висококваліфіковані трудові 
ресурси;

високий рівень освіти насе-
лення

Економічний потенціал є важливим чинником, який визначає розвиток країни. Для характе-
ристики економічного розвитку країни в цілому використовують спеціальні показники. Найваж-
ливішими з них є валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), на-
ціональний дохід (НД).

ВВП — сукупна ринкова вартість усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених на те-
риторії країни за рік.

ВНП — сукупна ринкова вартість усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік 
національними виробниками країни незалежно від їх місця розташування.

НД — сукупна ринкова вартість виробленої продукції всіх галузей матеріального виробництва 
без вартості сировини, палива й інших витрат, що йдуть на оплату самого виробництва.

Промисловість

Промисловість — провідна галузь виробничої сфери, що виготовляє знаряддя праці, забез-
печує потреби в паливі, сировині, матеріалах, задовольняє потреби населення в різноманітних 
товарах. У господарстві України налічується понад 10 тис. промислових підприємств різних 
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форм власності, серед яких переважають акціонерні. Промисловість поділяють на важку, під-
приємства якої виробляють машини, обладнання, паливо, електроенергію (група А), і легку та 
харчову, що виробляють предмети споживання для населення (група Б). У загальному обсязі 
випуску продукції промисловості у 1990-ті рр., як і за часів існування СРСР, провідне місце  
в Україні належало виробництву засобів виробництва (понад 70 %). Останнім десятиліттям 
структура промислового виробництва змінююється: значна увага приділяється виробництву пред-
метів споживання. Різні галузі промисловості об’єднуються, утворюючи систему пов’язаних між 
собою галузей виробничої та невиробничої сфер.

Основні принципи розміщення та форми організації виробництва
Розташування різних підприємств по території країни залежить від певних умов, які назива-

ють чинниками розміщення виробництва. Головні чинники розміщення виробництва:
сировинний (чим вищою є матеріаломісткість виробництва, тим більшою є його орієнтація  y
на сировину);
паливно-енергетичний (впливає на розміщення виробництв, що зазнають сильного впливу  y
паливно-енергетичного чинника. Такі виробництва розташовують поблизу джерел електро-
енергії — бажано біля ГЕС, що виробляють дешеву електроенергію);
водний (впливає на розміщення найбільш водомістких видів виробництв); y
чинник робочої сили (трудомісткість; визначається обсягом витрат праці на виробництво оди- y
ниці продукції. Він може залежати від кількості та кваліфікації трудових ресурсів, статево-
вікової структури);
наукоємність (до наукоємних належать усі виробництва, які потребують висококваліфікова- y
них працівників та великих вкладень у науково-дослідну базу);
споживчий (проявляється в наближенні виробництва до місць споживання готової продук- y
ції);
транспортний (враховується з метою наближення до споживачів продукції, здешевлення  y
транспортних витрат);
чинник ринкової кон’юнктури (враховує умови реалізації продукції, співвідношення попиту  y
і пропозиції);
екологічний (націлює розміщення виробництва таким чином, щоб воно якнайменше шкодило  y
навколишньому середовищу й здоров’ю людини).

Зростанню ефективності виробництва сприяють різні форми його організації, основними  
з яких є спеціалізація, кооперування, комбінування та концентрація.

Спеціалізація — зосередження основної діяльності підприємства на виробництві вузького кола 
продукції, товарів і послуг. Кооперування — встановлення виробничих зв’язків між підприємства-
ми, кожне з яких спеціалізується на виробництві окремих частин одного виробу. Комбінування — 
об’єднання технологічно пов’язаних між собою підприємств, продукція одного з яких є матеріа-
лом для іншого. Концентрація — це зосередження виробництва на великих підприємствах.

Паливна промисловість

Паливна промисловість — комплекс галузей, що займаються видобутком і переробкою різних 
видів паливно-енергетичної сировини: вугілля, нафти, природного газу, торфу, горючих сланців.

Провідними галузями паливної промисловості України є: вугільна, нафтова, газова.
Вугільна промисловість є найрозвиненішою галуззю паливної промисловості України. Вона 

представлена видобутком кам’яного і бурого вугілля. До складу галузі входять підприємства з ви-
добутку вугілля (шахти) і збагачувальні фабрики. Частка вугілля в паливно-енергетичному балансі 
України складає приблизно 69 %, що є одним із найвищих показників у світі. Вугільна промисло-
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вість є базою для розвитку електроенергетики, металургії, коксохімії. Основні поклади кам’яного 
вугілля зосереджені в Донбасі і Львівсько-Волинському басейні.

Особливу цінність має кам’яне вугілля Донбасу, з якого виготовляють кокс, необхідний для 
виплавки чавуну. Глибина залягання вугільних шарів тут сягає 1200 м при середніх глибинах за-
лягання 500—750 м, а потужність шарів, що розроблюються, дуже мала — від 0,5 до 2 м. Через 
це собівартість видобутку вугілля в Донбасі є значно вищою за світову.

Нафтова промисловість базується як на власній, так і на довізній сировині. Основні родо-
вища нафти зосереджені в Карпатській і Причорноморсько-Кримській нафтогазоносних провінціях, 
Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області. Найбільшими родовищами Передкарпаття (майже 
60 % видобутку нафти в Україні) є Бориславське (Львівська обл.), Долинське, Битківське (Івано-
Франківська обл.).

У Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області також є великі родовища: нафтові — Леля-
ківське (Чернігівська обл.), Глинсько-Розбишівське (Полтавська обл.), нафтогазові — Гнідинцівське 
(Чернігівська обл.), Качанівське (Сумська обл.), Яблунівське (Полтавська обл.).

У Причорномор’ї поклади нафти виявлені на Керченському півострові та шельфовій зоні Чор-
ного моря.

Оскільки запасів власної нафти в Україні недостатньо, значна її кількість завозиться з-за кор-
дону, переважно з Росії.

На власній та довізній сировині в Україні розвивається нафтопереробна промисловість. Най-
більші нафтопереробні підприємства розміщені в Лисичанську, Кременчуку, Дрогобичі, Надвірній, 
Херсоні, Бердянську.

Пиродний газ є найефективнішим видом традиційного палива. Великі родовища природного 
газу розташовані в Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області: Шебелинське, Західнохрести-
щенське, Єфремівське (Харківська обл.). Близько 1/5 частини видобутку природного газу Укра-
їни зосереджено в Передкарпатті: Дашавське (Львівська обл.), Косівське, Надвірнянське (Івано-
Франківська обл.) родовища.

Значні родовища природного газу відкриті на півдні країни, насамперед у Криму. Основні ро-
довища — Глібовське, Джанкойське. Зростає видобуток газу з дна Чорного моря.

По території України пролягають численні газопроводи: Шебелинка—Харків, Шебелинка—
Полтава—Київ, Шебелинка—Дніпропетровськ—Кривий Ріг—Одеса—Кишинів, Шебелинка—
Бєлгород—Москва, Дашава—Київ—Москва.
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Торф’яна промисловість розвивається на півночі України, у Поліссі (Чернігівська, Рівненська, 
Львівська, Житомирська, Волинська обл.). Торф як паливо має другорядне значення. Його вико-
ристовують як місцеве паливо в сільській місцевості, на скляних, порцеляно-фаянсових, харчових 
підприємствах. Для поліпшення транспортування з нього виготовляють торфобрикети (Чернігів-
ська, Житомирська, Львівська обл.).

Електроенергетика

Електроенергетика — базова галузь промисловості, яка виробляє, передає і трансформує елек-
троенергію. Електроенергію в Україні виробляють теплові, гідравлічні, гідроакумулюючі й атомні 
станції.

Найбільшу частку електроенергії (49,6 %) виробляють теплові електростанції (ТЕС), що пра-
цюють на вугіллі, газі й мазуті. Найпотужніші з них розташовані в Донбасі (Старобешівська, Ку-
рахівська, Криворізька-2), у Харківській (Зміївська), Київській (Трипільська) і Вінницькій (Лади-
женська) областях. Більшість ТЕС поряд з електроенергією виробляють і тепло для опалення міст. 
Із роботою ТЕС пов’язане значне забруднення навколишнього середовища.

Друге місце за обсягом виробництва електроенергії належить атомній енергетиці. Атомні 
електростанції (АЕС) будують у районах із дефіцитом паливних ресурсів. На території Украї-
ни працюють Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька АЕС. Вони виробляють 
45,2 % електроенергії країни.

На Дніпрі і Дністрі побудовані великі гідроелектростанції. Найбільшими з них є Дніпрогес, 
Дніпродзержинська, Дніпропетровська, Канівська, Каховська, Київська, Кременчуцька. На гідро-
енергетику припадає лише 5,2 % загального виробництва електроенергії.

Електроенергія, вироблена електростанціями, передається до споживачів за допомогою ліній 
електропередач (ЛЕП). Незважаючи на дефіцит палива в Україні останніми роками виробляється 
надлишок електроенергії. Це дає змогу експортувати її до Білорусі, Польщі та інших країн.

У зв’язку з підвищенням цін на енергоносії (нафту і природний газ) особливо гостро постає 
проблема реконструкції підприємств та їх переходу на енергозберігаючі технології. Одним із шля-
хів вирішення цієї проблеми є використання альтернативних видів палива.

Україна має можливості використання сонячної, вітрової та геотермальної енергії. У Криму 
побудована одна з перших геліоелектричних станцій (біля с. Мисове), стали до ладу вітроелек-
тричні станції (АР Крим, Донецька обл.).

Металургійна промисловість

Металургія — сукупність галузей промисловості, що спеціалізуються на видобутку, збага-
ченні, переробці руд чорних і кольорових металів, виробництві чавуну, сталі, кольорових металів  
і сплавів.

Сировиною для чорної металургії є залізні й марганцеві руди. Як паливо використовується 
кокс — результат переробки коксівного вугілля. У технологічному процесі задіяні вода й вогне-
тривкі глини, природний газ, вапняки (флюси) та електроенергія.

Родовища залізної руди сконцентровані в Криворізькому й Керченському басейнах, Кремен-
чуцькому і Білозерському районах; марганцеві руди добувають у Нікопольському басейні.

Головні підприємства чорної металургії зосереджені в трьох районах: Донбасі (Макіївка, До-
нецьк, Алчевськ, Харцизьк, Краснодон, Єнакієве, Луганськ, Краматорськ та ін.), Придніпров’ї 
(Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Нікополь, Дніпродзержинськ), Приазов’ї (Маріуполь).

Чорна металургія в Україні є дуже матеріаломісткою галуззю, оскільки використовує переваж-
но застаріле спрацьоване обладнання.
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Продукція кольорової металургії широко використовується в точному машинобудуванні, літа-
кобудуванні, електроніці, робототехніці та інших галузях. В Україні за браком власної сировини 
кольорова металургія розвинута недостатньо.

Структура галузі

Чорна металургія Кольорова металургія
Видобуток і збагачення залізної руди

Виплавка чавуну й сталі
Виробництво прокату

Виробництво феросплавів, виплавка 
електросталі та сплавів, порошкова металургія
Виробництво флюсових вапняків, вогнетривів, 

коксу

Алюмінієва промисловість
Виробництво алюмінієвих сплавів

Виробництво цинку, магнію, титану, нікелю, 
латуні, міді, сплавів, рідкісних металів

Виробництво ртуті
Переробка брухту кольорових металів

Виробництво кольорових металів переважно енергоємне, тому підприємства цієї галузі розта-
шовують поблизу джерел електроенергії. В Україні є два райони кольорової металургії: Донецький 
і Придніпровський. Виробництво алюмінію, титану, магнію зосереджене в Запоріжжі і базується 
на дешевій енергії Дніпрогесу та довізній сировині. До джерел електроенергії тяжіють Костянти-
нівський цинковий завод і Артемівський завод із переробки кольорових металів.

Поблизу джерел сировини розміщені Калуський хіміко-металургійний (виготовлення металево-
го магнію) й Іршанський гірничозбагачувальний комбінати (збагачення руд титану).

На імпортній сировині працює Миколаївський глиноземний завод (глинозем є сировиною для 
виготовлення алюмінію).

Підприємства металургії є основним стаціонарним джерелом забруднення атмосфери. Вони 
викидають в атмосферу оксиди азоту та сірчистий газ, забруднюють ґрунти свинцем, цинком, хро-
мом, міддю. Значні земельні площі доводиться вилучати під звалища промислових відходів.
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Теоретична частина
Машинобудування та металообробка

Машинобудування — це сукупність галузей промисловості, що виготовляють машини й устат-
кування для всіх ланок господарства, а також товари народного споживання. Машинобудівний 
комплекс охоплює галузі машинобудування й металообробку. До металообробки належить промис-
ловість із виробництва металевих конструкцій та виробів, а також ремонт машин і обладнання.

Машинобудування відіграє визначальну роль не лише для багатьох галузей господарства, але 
й значною мірою забезпечує рівень економічного розвитку країни. Особливостями галузі є науко-
ємність, трудомісткість, металомісткість, кооперування. Машинобудування — надзвичайно складна 
галузь, що поділяється на кілька десятків галузей і виробництв.

Важке й енергетичне машинобудування забезпечує різноманітним устаткуванням енергетику, 
металургійну, хімічну, гірничодобувну і будівельну промисловість. Розміщується в районах, де є 
метал і споживачі готової продукції. Центри: Новокраматорськ, Горлівка, Харків, Луганськ, До-
нецьк, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Маріуполь.

Тракторне і сільськогосподарське машинобудування охоплює виробництво тракторів, машин 
для обробітку землі, машин для тваринництва. Підприємства цієї галузі орієнтуються на спожи-
вачів. Основними центрами сільськогосподарського машинобудування є Харків, Дніпропетровськ, 
Тернопіль, Херсон, Одеса, Київ, Бердянськ, Слов’янськ, Умань, Новоград-Волинський, Ніжин, Ко-
ломия.

Електротехнічна промисловість випускає продукцію для енергетичних систем: трансформа-
тори, генератори, важке устаткування для електровозів, кабелі, електродвигуни, високовольтну 
апаратуру. Центри: Запоріжжя, Харків, Донецьк, Одеса, Київ, Хмельницький, Бердянськ, Полтава, 
Кам’янець-Подільський.

Транспортне машинобудування включає: локомотивобудування (Луганськ, Харків, Дніпропе-
тровськ); вагонобудування (Дніпродзержинськ, Кременчук, Стаханов, Маріуполь); суднобудування 
(Миколаїв, Херсон, Київ); автомобілебудування (Кременчук — вантажівки, Запоріжжя — легкові 
автомобілі, Львів — автобуси, Одеса — автокрани, Луцьк — вантажно-пасажирські малолітраж-
ні автомобілі, Мелітополь, Харків — мотори, Київ, Львів, Харків — мотоцикли); літакобудуван-
ня (Київ, Харків). У Дніпропетровську виробляють ракети для виведення на орбіту супутників 
Землі.

Верстатобудування — виробництво верстатів із числовим програмним управлінням, токар-
ських автоматів, алмазорозточних верстатів, автоматизованих ліній (Харків, Київ, Бердичів, Одеса, 
Черкаси, Дніпропетровськ, Краматорськ).

Приладобудування включає виробництво приладів для контролю, вимірювання, а також засоби 
обчислювальної техніки, автоматики тощо. На розміщення підприємств впливають наявність висо-
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кокваліфікованих інженерно-технічних і робочих кадрів. Основними центрами приладобудування  
є Сєверодонецьк, Київ, Харків, Івано-Франківськ, Львів, Суми, Черкаси, Житомир, Луцьк.

Провідною галуззю в Україні є тракторне й сільськогосподарське машинобудування, на 
частку якого припадає близько 23 % виробленої продукції. Подальший розвиток машинобудуван-
ня країни потребує технічного переоснащення, реконструкції, переспеціалізації на основі висо-
ких технологій світового рівня та інвестування, створення сучасних невеликих і середніх заводів  
з випуску конкурентоспроможної продукції для світового і внутрішнього ринків, зокрема товарів 
народного споживання.

Хімічна промисловість

Хімічна промисловість — сукупність галузей, що виробляють різноманітну продукцію шляхом 
хімічної обробки сировини, створюють речовини, яких не існує в природі, та сучасні технології 
переробки природних ресурсів. Головні особливості хімічної промисловості:

широка сировинна база (кам’яне і буре вугіля, нафта, кам’яна і калійна солі, фосфорити,  y
крейда, вапняки, супутний і природний газ, сірка, відходи чорної і кольорової металургії, 
харчової промисловості, лісопромислового комплексу);
можливість створювати нові речовини із заданими властивостями; y
можливість широкого комбінування (з одного і того самого виду сировини можна отримува- y
ти різну продукцію);
екологічна небезпека багатьох виробництв та водночас можливість створення нових техноло- y
гій безвідходної переробки сировини.

У структурі сучасної хімічної промисловості України пріоритетними галузями є гірничо-
хімічна, основна хімія (виробництво мінеральних добрив, сірчаної кислоти, соди), хімія органіч-
ного синтезу (виробництво синтетичних смол і пластмас, хімічних волокон, лакофарбова галузь, 
нафтохімія).

Підприємства гірничо-хімічної галузі розміщуються в районах видобутку корисних копалин. 
Сірку добувають у Новому Роздолі та Немирові (Львівська обл.), кам’яну (кухонну) сіль —  
у Слов’янську, Артемівську (Донецька обл.) і в Криму (оз. Сиваш), калійну сіль — у Калуші 
(Івано-Франківська обл.) і Стебнику (Львівська обл.).

Виробництво азотних добрив розміщується в районах коксохімічних заводів (Дніпродзер-
жинськ, Запоріжжя, Алчевськ, Горлівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк), районах видобутку природ-
ного газу і біля трас великих газопроводів (Рівне, Черкаси, Одеса).

Центрами виробництва калійних добрив є Калуш (Івано-Франківська обл.) і Стебник (Львів-
ська обл.), де добувають калійні солі.

Фосфорні добрива виробляють на основі імпортної сировини в районах сільськогосподарсько-
го виробництва (Одеса, Вінниця), а також у місцях виробництва сірчаної кислоти (Костянтинівка, 
Суми) і в центрах розвитку металургії (Маріуполь).

Виробництво сірчаної кислоти зосереджено в районах її споживання (Костянтинівка, Суми, 
Рівне, Новий Розділ, Дніпродзержинськ).

Виробництво соди розміщене в районах видобутку кам’яної солі (Слов’янськ, Лисичанськ)  
і ропи (Красноперекопськ).

Промисловість органічного синтезу розвинена в Донбасі (Лисичанськ, Сєверодонецьк, Гор-
лівка) і на Наддніпрянщині (Дніпродзержинськ, Запоріжжя). Виробництво полімерних матеріалів 
базується на використанні продуктів нафтопереробної, газової, коксохімічної промисловості (До-
нецьк, Запоріжжя, Луцьк — виробництво синтетичних смол і пластмас; Київ, Черкаси, Чернігів — 
виробництво хімічних волокон). Частково виробництво базується на використанні хімічної сирови-
ни, що надходить продуктопроводами з Росії.
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Високого рівня розвитку в Україні досягли лакофарбова промисловість (центри — Дніпро-
петровськ, Львів, Одеса, Харків), виробництво синтетичних барвників (Рубіжне, Краснопере-
копськ).

На базі нафтопереробної і газової промисловості розвивається нафтохімічна (Бердянськ, Кре-
менчук, Херсон) і гумово-асбестова (Дніпропетровськ, Біла Церква) промисловість.

Усе більшого значення в Україні набувають виробництво синтетичних миючих засобів, фарма-
цевтика. Ці галузі належать до наукоємних, тому їхні виробництва розміщені у великих містах — 
Донецьку, Дніпропетровську, Києві, Запоріжжі, Одесі та ін.

Лісова і деревообробна промисловість

Лісова і деревообробна промисловість — сукупність галузей, що спеціалізуються на заготівлі  
і переробці деревини, виробництві меблів і напівфабрикатів, різних видів паперу, картону, штуч-
ного волокна, целюлози.

Україна має незначні запаси лісових ресурсів. Загальна площа лісового фонду складає 14,1 % 
території країни, що значно менше, ніж у розвинених країнах. Наприклад, у Франції цей показник 
становить близько 28 %, у США — 32 %. Свої потреби в деревині Україна задовольняє приблиз-
но на 20 %, решта імпортується.

Ліси по території України розміщені нерівномірно. До найбільш лісистих належать Закарпат-
ська, Івано-Франківська, Рівненська, Житомирська, Волинська, Чернівецька області.

Лісопромисловий комплекс України включає лісозаготівлю, деревообробку, лісохімічну  
і целюлозно-паперову промисловість.

Характеристика галузей лісопромислового комплексу України
Назва галузі Чинники розміщення Основні райони та центри розміщення

Лісозаготівельна Сировинний Івано-Франківська і Закарпатська області 
(Карпати); Волинська, Житомирська, Київська, 
Чернігівська області (Полісся)

Деревообробка
лісопиляння

виробництво меблів

Сировинний 

Споживчий, сировинний

Закарпаття (Рахів, Свалява), Івано-Франківська 
область (Коломия), Львівська область (Самбір, 
Стрий), Вінницька, Житомирська, Чернігівська, 
Рівненська області
Львів, Чернігів, Київ, Харків, Донецьк, Одеса

Целюлозно-паперова Сировинний, водний, 
споживчий

Рахів, Ізмаїл, Цюрупинськ, Малін, Херсон, Одеса, 
Обухів, Понінка

Лісохімічне виробництво Орієнтація на відходи 
лісопромислового ком-
плексу

Івано-Франківська, Закарпатська, Житомирська, 
Хмельницька та Київська області

Промисловість будівельних матеріалів

Промисловість будівельних матеріалів — група галузей промисловості, які виробляють матеріа-
ли і вироби, що використовуються під час спорудження та ремонту будинків і споруд. Будівельний 
комплекс включає сукупність галузей з виробництва будівельних матеріалів та саме будівництво. Від 
рівня розвитку комплексу залежать обсяги будівництва житла, промислових, сільськогосподарських, 
транспортних об’єктів, шкіл, лікарень тощо.

Територія України багата на різноманітні запаси високоякісної сировини для промислово-
сті будівельних матеріалів. Серед них виділяються родовища цементної сировини — мергелю  
і вапняку (Донецька, Харківська, Львівська, Чернігівська, Рівненська, Хмельницька обл., АР Крим), 
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крейди (Донецька, Сумська, Харківська, Луганська обл.), скляних пісків (Львівська, Київська, Жи-
томирська, Донецька, Харківська обл.). Добувають мармур, лабрадорити, базальт, піщаники, туфи, 
гіпс. Величезні запаси гранітів розміщені у Житомирській області. Сировина для виготовлення 
бетону є майже в усіх областях України. Є значні запаси різноманітних глин. Для розвитку галузі 
немає необхідності імпортувати сировину, а навпаки, є можливість у великій кількості її експор-
тувати.

Основними галузями промисловості будівельних матеріалів є цементна, виробництво бетонних 
і залізобетонних конструкцій, будівельного скла, цегельне виробництво, виробництво покрівель-
них, стінових і оздоблювальних матеріалів. Сучасне розміщення підприємств галузі склалося під 
впливом сировинного і споживчого чинників.

Цементна промисловість розміщується біля родовищ мергелю, вапняків, доломітів, крейди, а та-
кож біля металургійних заводів (оскільки шлак є сировиною для виробництва портланд-цементу та 
ін.). Основні центри — Амвросіївка, Єнакієве (Донецька обл.), Дніпродзержинськ (Дніпропетровська 
обл.), Здолбунів (Рівненська обл.), Балаклія (Харківська обл.), Кам’янець-Подільський (Хмельницька 
обл.), Григор’ївка (Миколаївська обл.).

Виробництво бетонних і залізобетонних конструкцій орієнтується на споживача, насамперед 
у великих містах. Провідні центри: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Кривий Ріг, 
Запоріжжя, Маріуполь та ін.

Керамзитові і термозитові блоки виготовляють у Керчі, Одесі, у Житомирській, Київській, 
Львівській, Харківській областях. М’які покрівельні матеріали (руберойд, толь) виробляють у Ки-
єві, Одесі, Львові, Слов’янську, Умані, тверді — шифер — у Києві, Краматорську, Запоріжжі, 
Харкові, Балаклії (Харківська обл.).

Цегельні заводи розміщені в усіх областях країни.
Найбільші підприємства будівельного скла розташовані в Артемівську, Лисичанську, Костянти-

нівці, Львові, Запоріжжі, Одесі.

Легка промисловість

Легка промисловість — це сукупність галузей, що спеціалізуються на виробництві товарів на-
родного споживання (тканини, взуття, трикотаж, одяг, галантерея).

До легкої промисловості належать текстильна (бавовняна, вовняна, шовкова, лляна), трикотаж-
на, шкіряно-взуттєва, швейна, хутряна галузі.

У структурі легкої промисловості України перше місце за обсягом виробництва посідає тек-
стильна галузь, друге — швейна, третє — взуттєва.

Особливістю легкої промисловості є надзвичайна трудомісткість. Тому найбільше підприємств 
сконцентровано у великих містах, де є багато трудових ресурсів. Також підприємства легкої про-
мисловості орієнтуються на споживача (швейна, шкіряно-взуттєва, трикотажна) і сировину (тек-
стильна). Із розвитком ринкових відносин на перше місце висувається транспортний чинник.

Бавовняна промисловість України працює на довізній сировині, тому найбільші підприємства 
розташовані насамперед у великих містах, через які проходять транспортні шляхи, — Херсоні, 
Донецьку, Тернополі (бавовняні комбінати), Нікополі (прядильно-нитковий комбінат), Києві, Хар-
кові, Львові, Полтаві, Чернівцях.

Промисловість вовняних тканин представлена великими підприємствами в Чернігові, До-
нецьку, Кривому Розі, Одесі, Луганську, Сумах, що працюють на місцевій і довізній сировині. 
Виробництво килимів зосереджено у Києві, Черкасах, Богуславі, невеликих містах Чернівецької 
і Закарпатської областей.

Підприємства лляної промисловості розташовані в основному в Житомирській, Рівненській, 
Львівській і Чернігівській областях, де вирощується льон на льоноволокно.
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Конопляно-джутова промисловість розвинена недостатньо й повністю працює на довізній си-
ровині. Тому її підприємства є тільки в Одесі.

Підприємства трикотажної промисловості (виробництво верхнього одягу, білизни, панчішно-
шкарпеткове) орієнтуються на споживача, тому розташовані у великих містах — Києві, Харкові, 
Львові, Одесі, Луганську, Житомирі та ін. Ті ж передумови визначають принципи розміщення 
швейної, шкіряної і взуттєвої промисловості, тому центри їхнього розвитку збігаються.

Підприємства хутряної промисловості, навпаки, розміщені переважно в невеликих містах — 
Балті (Одеська обл.), Жмеринці (Вінницька обл.), Краснограді (Харківська обл.), Тисмениці (Івано-
Франківська обл.). Винятком є Харків, де також розвинена ця галузь.

Народні художні промисли

Художні промисли — форма народної творчості з виробництва декоративних виробів, що ви-
користовуються у побуті та інтер’єрі, для оздоблення одягу.

Основні центри художніх промислів
Територія Стисла характеристика

Західна Україна В Івано-Франківській області розвинені килимарство, ткацтво, кераміка, різьблення 
по дереву (Косів). Активно розвиваються художні промисли також у Львівській (ви-
готовлення виробів з кольрового скла, різьблення по дереву) і Закарпатській обла-
стях (виготовлення меблів і дерев’яних прикрас)

Східна Україна Від першої половини ХVІІ ст. славилася своїми ремеслами. Із другої половини ХVІІ 
ст. на основі ремесел розвиваються художні промисли: ручне ткацтво, вишивка, гон-
чарство, теслярське різьблення, вибивання на тканині. Центром є Харківщина

Центральна 
Україна

У Вінницькій області — с. Клембівка (вишивання), у Полтавській — с. Опішня 
(різьблення, декоративне скло), с. Решетилівка (ткацтво, виробництво килимів), 
у Дніпропетровській області — с. Петриківка (декоративний розпис), у 
Житомирській — м. Коростень (виробництво порцеляно-фаянсових виробів)

Харчова промисловість

Харчова промисловість — сукупність галузей, які виробляють продукти харчування та сирови-
ну для деяких інших галузей промисловості. До її складу входять майже 40 галузей і виробництв. 
За обсягами виробництва харчова промисловість посідає одне з перших місць в економіці України, 
асортимент виробленої продукції включає понад 3000 найменувань. Майже 95 % продовольчих 
товарів, що реалізуються на внутрішньому ринку, є продуктами вітчизняного виробництва.

Харчова промисловість представляє складний комплекс із 15 основних галузей: борошномельно-
круп’яної, макаронно-хлібопекарської, кондитерської, цукрової, маслосиродільної, молочної, м’ясної, 
маслобійно-маргаринової, плодоовочеконсервної, рибної, виноробної, пивоварної, тютюнової, соля-
ної, спиртової.

Підприємства харчової промисловості розташовані по території України практично повсюдно, 
однак при їх розміщенні враховуються особливості кожної галузі. Головними чинниками розмі-
щення підприємств є сировиний і споживчий.

Географія і чинники розміщення підприємств харчової промисловості:
цукрова (Лісостеп), борошномельно-круп’яна (Лісостеп і Степ), олійно-жирова (Степ, пів- y
день Лісостепу), консервна (Степ, Крим, захід Лісостепу), виноробна (Крим, Закарпаття, 
Степ), рибна (приморські міста) — сировинний чинник;
м’ясна (переважно великі міста) — сировинний і споживчий; y
макаронна і хлібопекарська (повсюдно), кондитерська (повсюдно), молочна (повсюдно) —  y
споживчий.
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Зросла конкурентоспроможність українських продуктів харчування на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках. Продовольчі товари з України експортуються до більше ніж 40 країн світу.

Харчова галузь посідає перше місце за обсягами залучених іноземних інвестицій. До неї на-
дійшло близько 900 млн дол. США, що становить 19 % усіх іноземних інвестицій, укладених  
у вітчизняну економіку.

Серед основних пріоритетів державної політики у сфері харчової промисловості — створен-
ня сприятливих умов для активізації інноваційного розвитку галузі, прискорення модернізації її 
матеріально-технічної бази, упровадження сучасних технологій та широке застосування новітніх 
наукових розробок.

www.e-ranok.com.ua



147

Тема 18

теоретична частина

Сільське господарство

Сільське господарство — друга провідна галузь матеріального виробництва, яка займається 
вирощуванням рослин і розведенням свійських тварин з метою забезпечення населення продукта-
ми харчування та окремих галузей промисловості сировиною. Сільське господарство є головною 
складовою агропромислового комплексу (АПК), який також включає переробку, зберігання, тран-
спортування й збут сільськогосподарської продукції, підприємства, які готують техніку та облад-
нання, мінеральні добрива та отрутохімікати.

Україна має високий ступінь освоєння земельного фонду; на сільськогосподарські угіддя 
припадає 60 % його площі. Характерною рисою структури сільськогосподарських угідь України 
є загальна висока питома вага розораних земель (80 %), а в Кіровоградській, Вінницькій і Тер-
нопільській областях вона складає близько 90 %. (Для порівняння: у США — 16,9 %, у Фран-
ції — 32 %.) Інші площі використовуються під багаторічні насадження (1,5 %), сіножаті (3,1 %) 
і пасовища (11,0 %).

Сільське господарство складається з рослинництва і тваринництва. За собівартістю продукції 
рослинництво в Україні перевершує тваринництво.

Галузева структура сільського господарства

Рослинництво Тваринництво
Вирощування зернових культур
Вирощування технічних культур
Вирощування кормових культур

Картоплярство
Овочівництво
Баштанництво
Садівництво

Виноградарство
Вирощування ефіроолійних культур

Скотарство
Свинарство
Вівчарство

Птахівництво
Конярство

Кролівництво
Рибальство

Хутрове звірівництво
Бджільництво

Провідними культурами в землеробстві є зернові: озима і яра пшениця, жито, озимий і ярий 
ячмінь, кукурудза, овес, гречка, просо і рис.

Основна зернова культура України — озима пшениця. Головними районами її вирощування  
є Лісостеп і північні райони Степу. Яра пшениця має нижчу врожайність порівнюючи до озимої, 
її посіви розміщені головним чином у степових районах України з більш суворими зимовими 
умовами, де практично відсутній постійний сніговий покрив.

Технічні культури досить різноманітні: цукровий буряк, соняшник, льон-довгунець, хміль, тю-
тюн. Провідною культурою в Україні є цукровий буряк (найбільші площі — у Лісостепу, зокрема 
в Тернопільській, Вінницькій, Черкаській і Хмельницькій областях; є також посіви в південних 
районах Полісся і північних районах Степу).

Соняшник є основною олійною культурою. За обсягом його вирощування Україна посідає пер-
ше місце у світі; головні райони вирощування — Донецька, Дніпропетровська, Луганська і Запо-
різька області.

Також вирощують: хміль у Житомирській обл., льон-довгунець — у Поліссі, тютюн і ефіро-
олійні культури — в АР Крим.

Садівництво і виноградарство поширені в Лісостепу і Степу практично повсюдно. Найбільші 
плантації винограду розташовані в Криму і Закарпатті.
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Тваринництво України традиційно спеціалізується на виробництві м’яса, м’ясопродуктів, мо-
лока, яєць та інших продуктів харчування. На структуру, розміщення, спеціалізацію тваринництва 
України істотно впливає кормова база, яка є різною в різних регіонах держави і залежить від ряду 
місцевих особливостей (кліматичних, земельних тощо).

Провідною галуззю тваринництва є скотарство. Скотарство розвинене повсюдно. Навколо ве-
ликих міст, міських агломерацій, у приміських зонах Полісся, Лісостепу розміщуються господар-
ства, що спеціалізуються на виробництві молочно-м’ясної продукції. М’ясо-молочне тваринництво 
переважає в Степу.

Свинарство є другою за значенням галуззю тваринництва. Воно забезпечує населення про-
дуктами харчування — м’ясом і жиром, а легку промисловість — шкірою, щетиною та ін. Ця 
галузь не дуже залежить від кормової бази, тому зосереджена в густонаселених районах, де добре 
розвинено овочівництво, є відходи харчової промисловості. Основними постачальниками продукції 
свинарства є Лісостеп і Степ.

Вівчарству в Україні належить допоміжна роль. Інтенсивно ця галузь розвивається в Степу  
і на гірських пасовищах Карпат.

Птахівництво орієнтується на фуражне зерно, що переробляється на корм, розвивається  
в приміських зонах великих міст. Ця галузь спеціалізується на розведенні курей, індиків, качок, 
гусей, виробництві м’яса (бройлери), яєць, пера і пуху. Промислове птахівництво розвивається  
в усіх природно-економічних зонах. Великими виробниками пташиного м’яса і яєць є лісостепо-
ві й степові області. Перше місце в Україні належить Криму.

Залежність сільського господарства від природно-кліматичних умов зумовлює зональний 
характер його спеціалізації. У територіальній структурі сільського господарства України виді-
ляються три зональні аграрні комплекси (зони) — лісовий (поліський), лісостеповий, степовий 
та азональні — гірські регіони — Карпатський і Кримський та приміські території.

Транспорт

Транспорт — галузь матеріального виробництва, що забезпечує потреби господарства і на-
селення в усіх видах перевезень. Транспортна система України являє собою сукупність усіх видів 
транспорту, об’єднаних між собою транспортними мережами і вузлами.

Робота різних видів транспорту характеризується певними показ никами.
Вантажообіг — показник обсягу вантажної роботи транспорту, що обчислюється як добуток кіль-

кості перевезених вантажів (у т) на відстань перевезення (у км).
Вантажонапруженість — показник інтенсивності використан ня шляхів сполучення, вимірюва-

ний вантажообігом на 1 км.
Пасажирообіг — показник обсягу пасажирських перевезень транс порту, що обчислюється як до-

буток кількості пасажирів на відстань перевезення.
Пропускна здатність транспортних шляхів визначається мак симальною кількістю транспортних 

одиниць (потягів, судів тощо), яку можна пропустити за певний період при даному рівні технічної 
оснащеності. Наприклад, двоколійна залізниця може пропустити за добу 144 пари потягів, а одноколій-
на — 22—26 пар.

Собівартість перевезень розраховується як витрати на переве зення одиниці транспортної продук-
ції. Наприклад, перевезення на фти морем в 3 рази, а деревини — у 5 разів дешевше, ніж залізницею.

Провідна роль у забезпеченні транспортно-економічних зв’язків належить залізничному тран-
спорту. На його частку припадає 44 % усього вантажообігу країни та 63,6 % пасажирообігу. За-
гальна експлуатаційна довжина магістралей складає 22,1 тис. км. На території країни функціонують 
Південно-Західна (центр — Київ), Львівська, Південна (Харків), Донецька, Придніпровська (Дні-
пропетровськ) та Одеська залізниці. Відкриті швидкісні лінії Київ—Харків, Київ—Дніпропетровськ, 
Київ—Кременчук, Київ—Суми, Київ—Краків, Харків—Сімферополь. Найважливішими місцевими  
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і транзитними напрямками в Україні є Донбас—Запоріжжя—Кривий Ріг; Київ—Житомир—Львів—
Стрий—Чоп; Харків—Дніпропетровськ—Херсон тощо. На території України сформувалася систе-
ма залізничних вузлів.

Структура транспорту й головні транспортні центри України
Види транспорту

Сухопутний Трубопро-відний Водний Повітряний Електрон-ний
Залізничний (Харків, 

Полтава, Лозова, 
Дніпропетровськ, 
Київ, Коростень, 

Львів)
Автомобільний (Київ, 

Донецьк, Харків, 
Дніпропетровськ, 

Львів, Одеса, 
Запоріжжя, 

Сімферополь, 
Житомир, Тернопіль, 

Полтава)

Газопроводи: Дашава— 
Стрий— Дрогобич; 

Дашава— Київ, 
Шебелинка— Полтава;

нафтопроводи: 
Самара— 

Лисичанськ— 
Кременчук— Херсон, 

«Дружба»

Морський (Іллічівськ, 
Одеса, Керч, 
Маріуполь, 

Севастополь, Феодосія, 
Миколаїв, Херсон, 

Ізмаїл)
Річковий (Миколаїв, 
Херсон, Ізмаїл, Київ, 

Канів, Кременчук, 
Дніпропетровськ, 

Нікополь, Чернігів, 
Запоріжжя)

Авіаційний 
(Жуляни, 

Бориспіль, Одеса, 
Львів, Донецьк, 

Бердянськ, 
Вінниця, 

Запоріжжя, 
Луганськ, Харків, 

Кіровоград, 
Черкаси, Сімферо-

поль)

(Майже по-
всюди лінії 

електропере-
дач)

Автомобільний транспорт — суходільний, маневрений, швидкісний вид транспорту, що пере-
возить пасажирів і вантажі на невеликі та середні відстані. На автомобільний транспорт припадає 
5 % вантажообігу та 33,6 % пасажирообігу. Загальна довжина автошляхів дорівнює 170 тис. км, 
у тому числі з твердим покриттям — 164,2 тис. км. Найважливішими автомагістралями є Київ—
Житомир—Рівне—Львів, Київ—Полтава—Харків—Дебальцеве, Київ—Умань—Одеса, Львів—
Мукачеве, Харків—Новомосковськ—Запоріжжя—Сімферополь, Львів—Ужгород. Міжнародне зна-
чення мають магістралі: Москва—Київ, Москва—Харків—Сімферополь тощо. Набуває значення 
будівництво швидкісних автобанів, таких як Одеса—Київ. У 2005 р. у Харкові став до ладу авто-
бус на рейках на шляхах приміського сполучення.

Трубопровідний транспорт виконує важливі функції з переміщення на значні відстані нафти, 
природного газу і твердих вантажів по трубопроводах під тиском. Для нього характерними є ни-
зька собівартість перевезень, висока продуктивність, гнучкість обсягів постачань продукції. По-
сідає перше місце за обсягом переміщення вантажів.

Водний транспорт включає річковий і морський види транспорту. Морський транспорт пере-
возить вантажі і пасажирів не тільки між портами України, але й протоками Босфор, Дарданелли 
і Мармуровим морем до Середземного моря та Світового океану. Загальна довжина морської бе-
регової лінії становить близько 2000 км. Найбільші морські порти: Іллічівськ, Одеса, Південний, 
Керч, Маріуполь, Феодосія, Ялта.

Через морські порти Україна експортує кам’яне вугілля, нафтопродукти, марганцеві руди, хі-
мічну сировину, цукор, здійснює міжнародний туризм.

Річковий транспорт використовує як шляхи сполучення природні русла річок і канали. За всі-
ма показниками в загальному перевезенні пасажирів і вантажів водний транспорт посідає останнє 
місце. Головні річкові порти: на Дніпрі — Київ, Черкаси, Кременчук, Дніпродзержинськ, Дні-
пропетровськ, Запоріжжя, Нікополь, Каховка та Херсон; на Південному Бузі — Миколаїв, Возне-
сенськ та Первомайськ; на Дунаї — Рені, Кілія та Ізмаїл; на Дністрі — Бєлгород-Дністровський; 
на Десні — Чернігів.
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Основною спеціалізацією повітряного транспорту є перевезення пасажирів та цінних термінових 
вантажів. Головними перевагами повітряного транспорту є велика швидкість, можливість доставки 
пасажирів і вантажів у важкодоступні райони. До недоліків належать обмежена вантажопідйомність, 
висока собівартість перевезень, залежність від погодних умов. Понад 60 % повітряних перевезень 
України припадає на міжнародні авіарейси. Найбільшими авіаційними компаніями в Україні є «Авіа-
лінії України», «Аеросвіт», «Міжнародні авіалінії України».

Соціальна інфраструктура

Соціальна інфраструктура (сфера послуг) — сукупність підприємств і установ виробничої  
й невиробничої сфер господарства, що обслуговують населення, надаючи різноманітні матеріальні 
та духовні послуги.

Від рівня розвитку соціальної інфраструктури залежить продуктивність праці, збільшення 
кількості вільного часу, підвищення кваліфікації, забезпечення всебічного і гармонійного розвитку 
населення.

Сфера послуг

Соціально-побутовий комплекс Соціально-культурний комплекс
Житлово-комунальне і готельне господарство

Побутове обслуговування
Торгівля і громадське харчування
Громадський транспорт і зв’язок

Освіта
Медицина
Мистецтво

Фізична культура і спорт
Інформаційне обслуговування

Туризм і відпочинок
Інші ланки

Житлово-комунальне господарство задовольняє потреби населення у житлі та забезпечує на-
лежний стан приміщень. В Україні гострою залишається проблема нестачі житла. Краще забезпе-
чені житлом жителі великих міст.

Позитивні зрушення спостерігаються в галузях побутового обслуговування, торгівлі, громад-
ського харчування і зв’язку, що також пояснюється переходом на ринкові відносини і масовою 
приватизацією. Збільшується кількість магазинів, кафе, ресторанів, підприємств з ремонту побуто-
вої техніки та надання різноманітних послуг.

До закладів освіти належать насамперед середні загальноосвітні денні, вечірні і заочні школи. 
Розвиненою є мережа гімназій і ліцеїв, у тому числі приватних. До мережі навчальних закладів 
належать також позашкільні: будинки творчості, станції юних натуралістів, техніків, дитячі спор-
тивні школи тощо.

Заклади культури — бібліотеки, музичні школи, школи мистецтв, художні школи, театри, му-
зеї, кінотеатри — сконцентровані переважно у великих містах — Києві, Львові, Харкові, Доне-
цьку, Одесі та містах Автономної Республіки Крим.

У сфері охорони здоров’я, відпочинку і фізичної культури діють як державні, так і приватні 
заклади. Найбільша кількість лікарів усіх спеціальностей на 10 тис. населення є характерною для 
Києва й АР Крим. У Сумській, Чернігівській, Житомирській областях ці показники майже вдвічі 
нижчі.

Важливе місце у соціальній інфраструктурі посідає рекреаційне господарство — сукупність 
установ і закладів, що задовольняють потреби населення у лікуванні, оздоровленні та відпочинку. 
Рекреаційне господарство представлене санаторіями, курортами, пансіонатами, будинками і базами 
відпочинку тощо. Розвиток цієї сфери відбувається на основі використання рекреаційних ресурсів 
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(морських, гірських районів, лісів, джерел мінеральних вод, лікувальних грязей тощо). Найбільша 
кількість рекреаційних установ розташовані у Криму, Карпатах, на узбережжі Чорного й Азовсько-
го морів.

На сьогодні сфера послуг в Україні має суттєві недоліки і потребує вдосконалення. Необ-
хідним є створення нової сучасної мережі послуг як у великих містах, так і в інших населених 
пунктах України.

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України

За часів СРСР господарство України було залучене до системи міжнародних економічних 
відносин. Із початку 90-х рр. XX ст. Україна поступово входить у світове господарство як пов-
ноправний учасник. Розширюється коло зовнішньоекономічних партнерів, урізноманітнюються 
форми зв’язків з ними.

Найрозвинутішою формою таких зв’язків є зовнішня торгівля товарами. Зовнішньоторговель-
ними партнерами України є приблизно 190 країн і територій.

Основу експорту складають чорні метали та вироби з них (прокат, труби), на які припадає по-
над 44 % валютних надходжень від його обсягу, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 
промисловості (азотні добрива, продукти неорганічної хімії), мінеральні продукти (залізна і мар-
ганцева руди, концентрати, вугілля, цемент і будівельні матеріали, сіль та ін.), сільськогосподар-
ські та продовольчі товари (цукор і вироби з нього, зерно, олія, м’ясо, молоко і молокопродукти та 
ін.). Експорт машин, устаткування і транспортних засобів складає менше ніж 13 % від загального 
його обсягу. Найбільше товарів Україна експортує до Росії, Китаю, Туреччини, Німеччини, Італії, 
Білорусі, США, Польщі.

Основу імпортних надходжень становлять мінеральні продукти (майже 47 %), насамперед 
паливо (природний газ, вугілля, нафта та продукти її перегонки), машини, устаткування і тран-
спортні засоби. В Україну завозиться також продукція хімічної, фармацевтичної, харчової, легкої, 
деревообробної і целюлозно-паперової галузей. Найбільший обсяг імпорту Україна має з Росією.

Значне місце у міжнародній торгівлі України займає торгівля послугами. Найбільшу питому 
вагу серед послуг, які надавалися Україною іншим країнам, мають транспортні послуги (фрахт 
морських суден, транзит через її територію нафти, природного газу, інших вантажів, пасажирів), 
послуги зв’язку, різні ділові, професійні та технічні послуги.

Україна потребує значного фінансового забезпечення економічних реформ. Із цією метою кра-
їна співпрацює зі світовими міжнародними валютними і кредитно-фінансовими організаціями — 
Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком (СБ), Європейським банком реконструк-
ції і розвитку (ЄБРР). Крім цього Україна отримує позики і кредити від центральних і комерцій-
них банків економічно розвинених країн — Німеччини, США, Італії, Франції, Японії та ін.

Україна виступає здебільшого імпортером капіталів, оскільки її можливості вкладати їх в еко-
номіку інших країн є надзвичайно обмеженими. Серед найбільших інвесторів України — США, 
Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Росія, Південна Корея, Кіпр, Швейцарія. Найпривабливі-
шими галузями української економіки для іноземних капіталовкладників є харчова промисловість, 
торгівля, машинобудування і металообробка. Однак обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну 
поки що незначні. Потенційних зарубіжних партнерів відлякують економічна й соціальна неста-
більність у країні, відсутність ефективного інвестиційного законодавства, корупція серед держав-
них чиновників тощо.

За участю іноземного капіталу в Україні створюються спільні підприємства, які характеризу-
ються різною величиною статутного фонду, кількістю зайнятих працівників, профілем діяльності 
тощо.
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