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ТЕМА:

СУЧАСНІ РИСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ  ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ. 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ НАШОЇ ДЕРЖАВИ НА 

СВІТОВИХ РИНКАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ, РУДНОЇ СИРОВИНИ ТА МЕТАЛІВ



ПЛАН ВИВЧЕННЯ ТЕМИ:

1. ОЗНАЙОМСЯ ІЗ ТЕКСТОМ ПІДРУЧНИКА: ГЕОГРАФІЯ, 11 КЛАС. 

В.БЕЗУГЛИЙ, Г.ЛИСИЧАРОВА, 2019 Р. § 28. 

(HTTPS://PIDRUCHNYK.COM.UA/1313-GEOGRAFIYA-BEZUGLIY-11-

KLAS.HTML) ТА ЗМІСТОМ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДО ТЕМИ.

2. ЗА ТЕКСТОМ ПІДРУЧНИКА ТА ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ ЗАНОТУЙ ДО 

ЗОШИТУ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕМИ.

3. ДАЙ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ТА ВИКОНАЙ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

https://pidruchnyk.com.ua/1313-geografiya-bezugliy-11-klas.html


Особисте селянське
господарство – це господарська

діяльність на землі, яка 
проводиться фізичною особою 
індивідуально або родиною з

метою задоволення
особистісних потреб у 
сільськогосподарській

продукції, а також реалізації її
надлишків. Такі господарства
можуть, крім того, надавати

послуги з використанням свого
майна, наприклад у сфері

сільського зеленого туризму. 

Міське господарство – сукупність
служб, інженерних споруд і мереж, 

заводів, фабрик, установ, які
розташовані на території міста і

призначені задовольняти
повсякденні комунальні, побутові, 
матеріальні та соціальнокультурні
потреби жителів міста. Складовою
частиною міського господарства є

житлово-комунальне
господарство.

Домашнє господарство –
приватне господарство окремої

родини.

Національні господарства країн 
світу, що об’єднані 

економічними та політичними 
відносинами, формують світове 

(глобальне) господарство.

Рівні господарства:



НАЦІОНАЛЬНА 

ЕКОНОМІКА

Сукупністьвидівгосподарськоїдіяльності тавідносин,

щоскладаютьсявсуспільствіупроцесіцієїдіяльностів

межахокремоїдержави(країни).

ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК

Перехід від одного етапу

економіки до іншого, при якому

в новому періоді не тільки

збільшується виробництво тих

самих товарів і послуг, що вже

вироблялися раніше, а має

місце й виробництво нових

товарів і послуг з

використанням нових

технологій порівняно з

попереднім періодом.



ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА 

СЕКТОРАМИ ТА У ВІДСОТКАХ ПО РОКАХ

1 2 3
У первинному секторі

національної

економіки України

найбільше значення

мають сільське

господарство та 

видобувна

промисловість.

У вторинному

секторі

виділяється

переробна

промисловість.

У третинному 

секторі економіки 

виділяється торгівля. 

Особливе місце 

посідає транспорт. 

Швидкими темпами 

розвивається

зв’язок.

Роки Первинний сектор Вторинний сектор Третинний 

сектор

2005 19 45 36

2010 10 33 57

2017 14 28 58



Показники економічного розвитку
національної економіки

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

ВНП 
ВНП = ВВП + ДЗ – ДІ

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

Тому ВНП = ВВП + ДЗ – ДІ,

де ДЗ – доходи, що одержані національними суб’єктами за
кордоном;

ДІ – доходи іноземців у межах країни.

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



КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Завдяки комфортним природним умовам та багатим земельним 

ресурсам сільське господарство є одним з провідних виробництв в 

економіці України.



РОЛЬ ЕКСПОРТУ У ВИРОБНИЦТВІ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ, 2018 Р.



ВАЖЛИВО

Експортна орієнтація рослинництва України й кон'юнктура

світового аграрного ринку зумовлює зростання посівів

ґрунтовиснажливих культур — соняшнику, сої, кукурудзи, ріпаку.

За роки незалежності соя і ріпак набули значного поширення.

Посівні площі під ними зросли відповідно в 14,8 і 11,3 разу за

ці роки.



КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ РУДНОЇ 

СИРОВИНИ

В Україні сконцентровано близько 9% світових запасів залізних

руд та понад 42% світових запасів марганцевих руд.



КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ 

МЕТАЛІВ



КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ 

МЕТАЛІВ

Чорна металургія є експорт орієнтованим

виробництвом України.

85,5% усієї сталі й прокату йде на експорт

переважно в країни Європи та Близького Сходу.



РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ



ЛИШЕ УКРАЇНА, КИТАЙ ТА США МАЮТЬ ПОВНИЙ ЦИКЛ 

ВИРОБНИЦТВА ТИТАНОВОГО ПРОКАТУ:

ільменіт1

титанова губка (порожнистий 

титан з домішками Феруму, 

Силіцію, Карбону)

2

зливки3

прокат4



РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ



ВИСНОВКИ

Вітчизняна економіка належить

до перехідного типу.

Конкурентні переваги України

на світових ринках

сільськогосподарської продукції,

рудної сировини та металів

насамперед спираются на

сприятливі природні умови й

ресурси та дешеву робочу силу.

Company Logo



Пригадайте:

 1.Що таке національна економіка?

 2. Дайте визначення понять «ВВП», «ВНП».

 3. Які показники використовують для характеристики рівня

соціально-економічного розвитку країни?

 4.Охарактеризуйте риси економіко-географічного положення

України, які створюють сприятливі умови для розвитку її

господарства.

 5. Визначте, за якими показниками Україна наближається до

високорозвинених, а за яким до менш розвинених країн світу.



Практичне завдання:

 1. Проаналізуйте карти та діаграми на наступних слайдах.

 2. Визначте:

 у економіці України переважає експорт чи імпорт;

 які товари переважать у експорті та імпорті;

 у яких галузях товари українських виробників є

конкурентоспроможними та затребуваними;

 З якими країнами розвинені найширші економічні зв'язки.



ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У 2007 ТА 2017 РОКАХ (ВКЛАД У ВВП)



ЕКСПОРТ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ З РЕГІОНІВ УКРАЇНИ, 2018 Р.



ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ УКРАЇНИ





Експортовані готові продукти на 2018 рік




