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Тэрмін «эканоміка» мае грэчаскае паходжанне. 

У літаральным значэнні эканоміку можна разглядаць як 

гаспадарку, якая вядзецца ў адпаведнасці з пэўнымі 

правіламі і нормамі з мэтай забеспячэння ўмоў жыцця 

людзей і задавальнення іх патрэбнасцей. Вось чаму 

тэрміны «эканоміка» і «гаспадарка» выкарыстоўваюць 

у якасці сінонімаў. 

П. С. Лопух, М. Л. Страха, В. У. Сарычава, А. Г. Шандроха. 

 

§ 11. Паняцце пра гаспадарку. Структура гаспадаркі 

Успамінаем. Што з’яўляецца аб’ектам вывучэння эканамічнай геаграфіі?  

Якія віды дзейнасці людзей вам вядомы? 

Даведаемся. Што ўяўляе сабой гаспадарчая дзейнасць людзей і што такое гаспадарка. 

Якая структура гаспадаркі і ад чаго яна залежыць. 

Па якіх прыметах вылучаюцца віды гаспадарчай дзейнасці, галіны і сферы гаспадаркі. 

Разважаем. Чаму ў працэсе гістарычнага развіцця грамадства гаспадарчая дзейнасць 

людзей ускладняецца, становіцца ўсё больш разнастайнай? 

 

11.1. Паняцце пра гаспадарку. 

 

 

 

Першымі і найбольш прымітыўнымі відамі гаспадарчай дзейнасці людзей 

былі збіральніцтва, рыбная лоўля і паляванне. Займаючыся імі, чалавек прысвойваў 

тое, што было створана прыродай, і задавальняў сваю галоўную патрэбнасць — 

патрэбнасць у ежы. Паступова, па меры развіцця грамадства, патрэбнасці чалавека і 

яго дзейнасць станавіліся больш разнастайныя. У перыяд так званай «неалітычнай 

рэвалюцыі» насельніцтва стала займацца сельскай гаспадаркай. Тады ж адбыўся і 

першы грамадскі падзел працы. У складзе сельскай гаспадаркі вылучыліся 

раслінаводства і жывёлагадоўля. 

Удасканаленне прылад 

працы і спосабаў іх вытворчасці 

прывяло да ўзнікнення і іншых 

відаў дзейнасці. З’явіліся 

ТЭМА 4. АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА 

ГАСПАДАРКІ 

Гаспадарка — гэта сукупнасць усіх відаў дзейнасці людзей, у працэсе якой 

ствараюцца новыя матэрыяльныя і нематэрыяльныя выгады, накіраваныя на 

задавальненне разнастайных патрэбнасцей чалавека (мал. 1). 
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рамёствы, якія ў наступным паклалі пачатак прамысловай вытворчасці. Людзі 

ўзводзілі жыллё, пракладалі дарогі. Так узнікалі будаўніцтва і транспарт. З часам 

людзі пачалі абменьвацца вынікамі сваёй працы, і з’явіўся гандаль. Усе гэтыя віды 

дзейнасці ажыццяўляліся на пэўнай тэрыторыі і былі ўзаемазвязаны паміж сабой. 

Узнікала спачатку хатняя гаспадарка, потым гаспадарка канкрэтнага населенага 

пункта. Па меры развіцця і ўмацавання дзяржаў фарміравалася нацыянальная 

гаспадарка, а развіццё эканамічных адносін паміж краінамі прывяло да ўзнікнення 

сусветнай гаспадаркі. 

 

 

Такім чынам, гаспадарка, або гаспадарчая дзейнасць людзей, — катэгорыя 

гістарычная і тэрытарыяльная (геаграфічная). Яна фарміруецца на пэўнай тэрыторыі 

і мае свае асаблівасці ў кожны канкрэтны перыяд гістарычнага развіцця. 

11.2. Структура гаспадаркі. Пад структурай гаспадаркі разумеюцца 

суадносіны розных відаў гаспадарчай дзейнасці паміж сабой. Веданне структуры 

гаспадаркі дазваляе ўстанавіць, якія віды гаспадарчай дзейнасці з’яўляюцца 

вядучымі, маюць асноўную ролю ў эканоміцы краіны, рэгіёна, усяго свету. Каб 

вызначыць структуру гаспадаркі, неабходна ведаць кошт прадукцыі, якая 

вырабляецца кожным відам гаспадарчай дзейнасці. Ведаючы гэта, можна разлічыць 

удзельную вагу асобных відаў гаспадарчай дзейнасці ў агульным аб’ёме прадукцыі, 

СФЕРА   ВЫТВОРЧАСЦІ СФЕРА  ПАСЛУГ 
 

ПРАМЫСЛОВАСЦЬ 

СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА 

БУДАЎНІЦТВА 

НАВУКА І АДУКАЦЫЯ  

МЕДЫЦЫНА І АХОВА ЗДАРОЎЯ 

ТРАНСПАРТ  

ГАНДАЛЬ 

КУЛЬТУРА І МАСТАЦТВА 

СУВЯЗЬ І ТЭЛЕКАМУНІКАЦЫІ 

ФІНАНСЫ І СТРАХАВАННЕ 

ГАСПАДАРКА 

Мал. 1. Склад гаспадаркі 
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вырабленай усёй эканомікай краіны або свету. Структура гаспадаркі разлічваецца ў 

працэнтах. 

На працягу большай часткі гістарычнага часу вядучым відам гаспадарчай 

дзейнасці ў большасці краін свету была сельская гаспадарка. Такая эканоміка 

называлася аграрнай. Па меры ўдасканалення прылад працы, тэхнікі і тэхналогій 

узрастала значэнне прамысловай вытворчасці і пераважным станавіўся прамысловы 

(індустрыяльны) тып эканомікі. У канцы ХХ ст. асноўную ролю ў эканоміках 

найбольш развітых краін свету сталі мець паслугі, што дазволіла гаварыць пра 

пераход да постындустрыяльнага тыпу эканомікі (мал. 2). 

1   2   3   

  Сельская гаспадарка   Прамысловасць   Сфера паслуг 

Вывучэнне структуры гаспадаркі дазваляе вызначаць не толькі тып эканомікі, 

але і выяўляць асаблівасці развіцця асобных відаў гаспадарчай дзейнасці. 

Напрыклад, можна ўстанавіць суадносіны паміж раслінаводствам і жывёлагадоўляй 

у сельскай гаспадарцы. Больш высокая ўдзельная вага кошту прадукцыі 

жывёлагадоўлі, як правіла, сведчыць пра высокі ўзровень развіцця ўсёй сельскай 

гаспадаркі. Такая структура сельскай гаспадаркі характэрна для найбольш развітых 

у эканамічным дачыненні краін. У краінах, якія развіваюцца, наадварот, вядучую 

ролю ў сельскай гаспадарцы мае раслінаводства. 

Разлічыўшы структуру прамысловасці, можна даведацца, як суадносяцца ў ёй 

здабыўная і апрацоўчая вытворчасці. У краінах з высокім узроўнем эканамічнага 

развіцця вызначальную ролю ў прамысловасці маюць апрацоўчыя вытворчасці, 
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Мал. 2. Структура эканомікі аграрнага (1), індустрыяльнага (2) і 

постындустрыяльнага тыпу (3), (%) 
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сярод іх — машынабудаванне і хімічная прамысловасць. У краінах, якія 

развіваюцца, высокай застаецца ўдзельная вага здабыўной вытворчасці. 

Структуру гаспадаркі можна разлічваць не толькі па кошту вырабленай 

прадукцыі, але і па іншых паказчыках. Напрыклад, па занятасці насельніцтва. Тут 

прасочваецца тая ж тэндэнцыя. Па меры гістарычнага развіцця грамадства 

скарачаецца ўдзельная вага занятых у сельскай гаспадарцы і ўзрастае доля занятых 

аказаннем паслуг. (Як вы думаеце, чым абумоўлена такая тэндэнцыя?) 

11.3. Сферы, галіны і віды гаспадарчай дзейнасці. Сучасная гаспадарка — 

гэта некалькі тысяч самых разнастайных відаў гаспадарчай дзейнасці людзей. Іх 

узнікненне з’яўляецца вынікам працэсаў грамадскага падзелу працы. (Успомніце з 

курса гісторыі, што сабой уяўляе працэс грамадскага падзелу працы і якімі 

прычынамі ён абумоўлены.) 

Прыкладам грамадскага падзелу працы ў ходзе гістарычнага развіцця можа 

служыць вылучэнне ў сельскай гаспадарцы раслінаводства і жывёлагадоўлі. 

У раслінаводстве, у сваю чаргу, таксама вылучаліся самастойныя віды дзейнасці: 

вырошчванне збожжавых культур, садаводства, агародніцтва, бульбаводства і г. д. 

У жывёлагадоўлі з часам вылучыліся развядзенне буйной рагатай жывёлы 

(жывёлагадоўля), свінагадоўля, авечкагадоўля і іншыя напрамкі. 

 

 

 

 

Прадукт, атрыманы ў выніку такой дзейнасці, можа перадавацца або 

прадавацца, пераводзіцца ў запасы або выкарыстоўвацца для ўласнага спажывання. 

Для лепшага разумення ўсёй разнастайнасці відаў гаспадарчай дзейнасці, а 

таксама ў мэтах належнага статыстычнага ўліку вынікаў гэтай дзейнасці 

праводзіцца класіфікацыя відаў эканамічнай дзейнасці. У цяперашні час у 

Рэспубліцы Беларусь распрацаваны і выкарыстоўваецца Агульнадзяржаўны 

класіфікатар відаў эканамічнай дзейнасці (АКЭД) (мал. 3). У аснову распрацоўкі 

Від гаспадарчай або эканамічнай дзейнасці — гэта працэс, пры якім 

аб’яднанне матэрыяльных рэсурсаў, абсталявання, працы, тэхналогій 

прыводзіць да атрымання аднастайнага набору прадуктаў (тавараў або 

паслуг). 
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АКЭД была пакладзена класіфікацыя відаў эканамічнай дзейнасці, прынятая ў 

Еўрапейскім Саюзе. 

Мал. 3. Віды гаспадарчай дзейнасці 

У класіфікатары выдзелена некалькі ўзроўняў відаў дзейнасці. Першы, самы 

высокі ўзровень класіфікацыі ўключае ўзбуйненыя віды дзейнасці (21 секцыю), якія 

ўяўляюць сабой найбольш важныя (асноўныя) галіны эканомікі. На наступным 

узроўні ў кожным з гэтых узбуйненых відаў дзейнасці вылучаюць віды дзейнасці 

ніжэйшага парадку. Усяго ў класіфікатары прадстаўлены 5 узроўняў відаў 

дзейнасці. 

Вы ўжо ведаеце, што ўсе віды гаспадарчай дзейнасці ўзаемазвязаны паміж 

сабой. Кожны новы від дзейнасці гістарычна з’яўляўся як запыт з боку грамадства 

на задавальненне нейкіх патрэбнасцей людзей. 

 

 

 

Напрыклад, будаўнічая галіна, галіна прамысловасці (хімічная прамысловасць, 

машынабудаванне і інш.), галіна сельскай гаспадаркі (раслінаводства, 

жывёлагадоўля). У аснове ўзаемасувязі паміж відамі дзейнасці ўнутры галіны можа 

ляжаць агульнасць сыравіны, якая выкарыстоўваецца, (лясная прамысловасць), або 

Асноўныя віды эканамічнай дзейнасці  
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Галіна гаспадаркі — сукупнасць пераважна аднолькавых або падобных 

відаў эканамічнай дзейнасці (якія трапляюць у адну класіфікацыйную 

групоўку АКЭД). 
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тэхналогій, якія выкарыстоўваюцца, (хімічная прамысловасць), або прызначэнне 

выпускаемай прадукцыі (харчовая прамысловасць, паліўная прамысловасць). 

Акрамя відаў дзейнасці і галін гаспадаркі вылучаюць таксама сектары і сферы 

гаспадарчай дзейнасці. Дзяленне гаспадаркі (эканомікі) на сектары і сферы 

ажыццяўляецца пераважна ў навуковых і адукацыйных мэтах, для лепшага 

разумення гістарычных і геаграфічных асаблівасцей яе развіцця. Аб’яднанне відаў 

дзейнасці ў сектары адбываецца ў залежнасці ад характару вырабленай прадукцыі. 

Адпаведна вылучаюць першасны, другасны і трацічны сектары эканомікі (мал. 4). 

Мал. 4. Сектары эканомікі: першасны (1), другасны (2), трацічны (3) 

У першасны сектар аб’ядноўваюцца віды дзейнасці, звязаныя з 

выкарыстаннем прыродных рэсурсаў (сельская гаспадарка, здабыўная 

прамысловасць) Другасны сектар утвараюць галіны апрацоўчай прамысловасці і 

будаўніцтва. Разам галіны першаснага і другаснага сектараў ствараюць так званы 

рэальны сектар эканомікі. Менавіта тут вырабляецца матэрыяльная (рэальная) 

прадукцыя, якая мае матэрыяльна-энергетычную форму. Таму віды дзейнасці 

першаснага і другаснага сектараў эканомікі аб’ядноўваюць у сферу матэрыяльнай 

вытворчасці.  

Трацічны сектар аб’ядноўвае віды дзейнасці па аказанні паслуг.  

 

 

Тут рэальная прадукцыя не вырабляецца. Яна або пераразмяркоўваецца 

(гандаль), або дастаўляецца да спажыўца (транспарт), або аднаўляюцца яе 

спажывецкія якасці (рамонт). Віды дзейнасці трацічнага сектара аб’ядноўваюцца ў 

сферу нематэрыяльнай вытворчасці, або сферу паслуг. 

Паслуга — гэта адно або некалькі дзеянняў, накіраваных на задавальненне 

разнастайных патрэбнасцей чалавека. 
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Абагульнім і запомнім. Гаспадарка — гэта сукупнасць усіх відаў дзейнасці 

людзей, у працэсе якой ствараюцца новыя матэрыяльныя і нематэрыяльныя выгады, 

накіраваныя на задавальненне разнастайных патрэбнасцей чалавека. Пад структурай 

гаспадаркі разумеюцца суадносіны розных відаў гаспадарчай дзейнасці паміж сабой. 

Веданне структуры гаспадаркі дазваляе ўстанавіць, якія віды гаспадарчай дзейнасці 

з’яўляюцца вядучымі, маюць асноўную ролю ў эканоміцы краіны, рэгіёна, усяго 

свету. У мэтах вывучэння відаў гаспадарчай дзейнасці, арганізацыі статыстычнага 

ўліку вынікаў дзейнасці людзей праводзіцца класіфікацыя відаў гаспадарчай 

дзейнасці, вылучаюцца галіны гаспадаркі, сектары і сферы гаспадарчай дзейнасці. 

Праверым сябе. 1. Што разумеецца пад гаспадаркай? Якія прычыны з’яўлення і ўскладнення 

гаспадарчай дзейнасці людзей? 2. Што разумеецца пад структурай гаспадаркі і як яна 

вызначаецца? 3. Для чаго патрэбны веды пра структуру гаспадаркі? 4. Чым абумоўлена 

ўзаемадзеянне відаў гаспадарчай дзейнасці паміж сабой? 5. Што такое галіна гаспадаркі і па якіх 

прыметах віды гаспадарчай дзейнасці аб’ядноўваюцца ў галіны? 6. На аснове якіх прымет 

вылучаюцца сферы гаспадарчай дзейнасці? 

Ад тэорыі да практыкі. 1. Вызначце, якімі відамі дзейнасці займаюцца вашы бліжэйшыя 

сваякі: бацькі, старэйшыя браты і сёстры, дзядулі і бабулі. Якая прадукцыя з’яўляецца вынікам іх 

дзейнасці? 2. Пабудуйце кругавую дыяграму, якая адлюстроўвае структуру занятасці вашых 

сваякоў па сектарах і сферах гаспадарчай дзейнасці. 

Абмяркуем. Як вы лічыце, ці будуць з часам з’яўляцца новыя віды гаспадарчай дзейнасці 

людзей? Адказ абгрунтуйце. 

Для цікавых. Выкарыстоўваючы розныя крыніцы інфармацыі, вывучыце і складзіце па 

дзесяцігоддзях своеасаблівы летапіс з’яўлення новых відаў дзейнасці на працягу ХХ ст. 
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§ 12. Фактары размяшчэння гаспадаркі 

Успамінаем. Што такое тэрыторыя? Як размяшчаецца насельніцтва па тэрыторыі 

зямнога шара? 

Даведаемся. Што разумеецца пад фактарамі размяшчэння гаспадаркі.  

Якія віды фактараў размяшчэння гаспадаркі выдзяляюцца.  

Які ўплыў аказваюць асобныя фактары на размяшчэнне гаспадаркі. 

Разважаем. Чаму ў розных краінах і рэгіёнах свету назіраюцца істотныя адрозненні ў 

размяшчэнні відаў гаспадарчай дзейнасці?  

12.1. Паняцце пра фактары размяшчэння гаспадаркі. Размяшчэнне 

гаспадаркі і асобных відаў гаспадарчай дзейнасці людзей (прамысловасці, сельскай 

гаспадаркі, будаўніцтва, транспарту і інш.) на тэрыторыі асобных краін, рэгіёнаў і 

ўсяго свету адбываецца не выпадкова, а пад уплывам пэўных умоў (фактараў).  

 

тыя ўмовы, якія аказваюць вырашальны ўплыў на выбар месца  

 

Можна таксама сказаць, што фактары размяшчэння гаспадаркі — гэта тыя 

прычыны, па якіх тое ці іншае прадпрыемства, той ці іншы від гаспадарчай 

дзейнасці атрымалі развіццё менавіта ў дадзеным месцы або на дадзенай тэрыторыі.  

Гістарычна першымі і на той час асноўнымі фактарамі размяшчэння 

гаспадарчай дзейнасці людзей былі прыродныя ўмовы і прыродныя рэсурсы — 

прыродны фактар. Ён і па сённяшні дзень мае важную ролю ў размяшчэнні 

гаспадаркі. Напрыклад, усе здабыўныя прамысловыя вытворчасці размяшчаюцца ў 

раёнах знаходжання радовішчаў карысных выкапняў. Для вырошчвання тых ці 

іншых сельскагаспадарчых культур вялікае значэнне маюць клімат і ўрадлівасць 

глеб. 

Фактары размяшчэння гаспадаркі не з’яўляюцца нязменнымі. Па меры 

развіцця грамадства і гаспадарчай дзейнасці людзей ускладняліся існуючыя фактары 

размяшчэння і з’яўляліся новыя. Так, для развіцця гандлю вялікае значэнне мела 

наяўнасць транспартных шляхоў. Адсюль важнай станавілася роля транспартнага 

фактару. 

У якасці прыкладу ўскладнення існуючых фактараў можна прывесці працоўны 

фактар, або фактар працоўных рэсурсаў. Першапачаткова многія вытворчасці 

Фактары размяшчэння гаспадаркі — умовы, якія аказваюць рашаючы 

ўплыў на выбар месца для размяшчэння канкрэтнай вытворчасці або відаў 

гаспадарчай дзейнасці. 
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арыентаваліся на наяўнасць дастатковай колькасці работнікаў і размяшчаліся ў 

густанаселеных раёнах або ў буйных гарадах. З часам асноўная ўвага стала 

надавацца якасці працоўных рэсурсаў, узроўню іх кваліфікацыі. 

Вельмі часта з’яўленне на тэрыторыі адной вытворчасці з’яўляецца прычынай 

для з’яўлення іншай вытворчасці і, тым самым, таксама становіцца фактарам яе 

размяшчэння. Напрыклад, будаўніцтва буйной гідраэлектрастанцыі, якая вырабляе 

танную электраэнергію, спрыяе з’яўленню ў непасрэднай блізкасці ад яе 

энергаёмістай вытворчасці. Гэта такая вытворчасць, у кошце прадукцыі якой 

высокую ўдзельную вагу складаюць затраты на электраэнергію. Да іх ліку, 

напрыклад, адносіцца вытворчасць алюмінію, хімічных валокнаў. 

12.2. Віды фактараў размяшчэння гаспадаркі. Фактараў або прычын, якія 

аказваюць уплыў на размяшчэнне ўсёй гаспадаркі і асобных відаў гаспадарчай 

дзейнасці, вельмі шмат. Гэта і прыродныя фактары, і эканамічныя, і палітычныя. 

Таму, для лепшага разумення ролі фактараў у размяшчэнні гаспадаркі, праводзіцца 

іх класіфікацыя. 

Усе разнастайныя фактары размяшчэння гаспадаркі ў залежнасці ад іх 

якасных характарыстык і паходжання можна аб’яднаць у тры асноўныя групы.  

Прыродныя фактары, да якіх адносяць колькасныя запасы і якасны склад 

мінеральна-сыравінных рэсурсаў, горна-геалагічныя ўмовы іх здабычы і 

выкарыстання, кліматычныя, гідрагеалагічныя характарыстыкі тэрыторыі, характар 

рэльефу і інш., маюць вызначальную ролю ў размяшчэнні прадпрыемстваў 

здабыўной прамысловасці, вадаёмістай вытворчасці, сельскай гаспадаркі, пры 

арганізацыі адпачынку і турызму. 

Сацыяльна-эканамічныя фактары ўключаюць асаблівасці размяшчэння 

насельніцтва, колькасць і якасную характарыстыку працоўных рэсурсаў, узровень 

гаспадарчай асвоенасці тэрыторыі, эканамічную палітыку дзяржавы і інш. 

Да матэрыяльна-тэхнічных фактараў адносяцца існуючая матэрыяльна-

тэхнічная і навукова-тэхнічная база для гаспадарчай дзейнасці, а таксама 

інфраструктура рынку (сукупнасць інстытутаў, сістэм, службаў, прадпрыемстваў, 

якія абслугоўваюць рынак). 
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У кожнай з пералічаных груп можна вылучыць самастойныя фактары (віды 

фактараў), якія аказваюць непасрэдны ўплыў на размяшчэнне канкрэтных 

прадпрыемстваў і вытворчасці. Асноўнымі відамі фактараў размяшчэння гаспадаркі 

з’яўляюцца: сыравінны, паліўны, энергетычны, працоўны, спажывецкі, 

транспартны, экалагічны, развіцця навукі і тэхналогій.  

З гістарычнага пункту гледжання, у залежнасці ад часу іх з’яўлення і без уліку 

пры размяшчэнні прадпрыемстваў і відаў дзейнасці, пералічаныя фактары 

размяшчэння гаспадаркі можна падзяліць на традыцыйныя (старыя) і сучасныя 

(новыя). Да традыцыйных фактараў адносяцца сыравінны, працоўны, транспартны. 

Прыкладамі сучасных фактараў з’яўляюцца экалагічны і фактар развіцця навукі і 

тэхналогій (мал. 1). 

 

Мал.1. Асноўныя фактары размяшчэння гаспадаркі 

Як правіла, на размяшчэнне канкрэтных відаў гаспадарчай дзейнасці ўплывае 

не адзін, а некалькі фактараў адначасова. Так, многія прадпрыемствы хімічнай 

прамысловасці размяшчаюцца з улікам энергетычнага і экалагічнага фактараў. 

Уплыў энергетычнага фактару абумоўлены неабходнасцю выкарыстання вялікай 

колькасці электраэнергіі для вытворчасці адзінкі прадукцыі: напрыклад, для 

вытворчасці сінтэтычных валокнаў, пластмас. Роля экалагічнага фактару 

заключаецца ў негатыўным уплыве хімічнай вытворчасці на навакольнае асяроддзе. 

Таму не дапускаецца іх размяшчэнне ў густанаселеных раёнах або прад’яўляюцца 

павышаныя патрабаванні да тэхналогій па ачыстцы шкодных выкідаў. 

СЫРАВІННЫ 

РАЗВІЦЦЯ НАВУКІ І 

ТЭХНАЛОГІЙ 

ЭКАЛАГІЧНЫ 

ТРАНСПАРТНЫ 

ПАЛІЎНЫ 

ЭНЕРГЕТЫЧНЫ 

ПРАЦОЎНЫ 

СПАЖЫВЕЦКІ 

ФАКТАРЫ 

РАЗМЯШЧЭНН

Я 

ГАСПАДАРКІ 
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12.3. Характарыстыка асноўных фактараў размяшчэння гаспадаркі. Пад 

сыравінным фактарам разумеецца 

размяшчэнне прадпрыемстваў каля крыніц 

зыходнага матэрыялу (сыравіны) для 

атрымання пэўнай прадукцыі: каля 

радовішчаў карысных выкапняў, буйных 

водных аб’ектаў, у лясных зонах і да т. п.  

Такія вытворчасці заснаваны на 

перапрацоўцы зыходнай сыравіны і 

выкарыстоўваюць яе ў вялікіх аб’ёмах, што робіць перавозку сыравіны на вялікія 

адлегласці немэтазгоднай (мал. 2). Сыравінны фактар аказвае значны ўплыў на 

размяшчэнне прамысловай вытворчасці. Напрыклад, на вытворчасць калійных 

угнаенняў, цэменту, лесапілаванне, абагачэнне руд каляровых металаў. 

Падобным да сыравіннага 

фактарам з’яўляецца паліўны. Ён 

аказвае вызначальны ўплыў на 

размяшчэнне вытворчасці, якая 

выкарыстоўвае для вытворчасці 

прадукцыі вялікія аб’ёмы мінеральнага 

паліва: вугалю, прыроднага газу, мазуту 

(мал. 3). Да такіх галін адносіцца цеплаэнергетыка, асобныя вытворчасці чорнай 

металургіі, хімічнай прамысловасці. Так, найбольш магутныя цеплавыя 

электрастанцыі ў ЗША, Расіі, Кітаі пабудаваны каля буйных вугальных радовішчаў. 

Каля радовішчаў вугалю размяшчаюцца шматлікія прадпрыемствы па вытворчасці 

чыгуну і сталі. 

Пад уплывам энергетычнага фактару знаходзіцца размяшчэнне 

прадпрыемстваў, у якіх на вытворчасць адзінкі прадукцыі выкарыстоўваецца вялікая 

колькасць пераважна электрычнай энергіі. Такія вытворчасці называюцца 

энергаёмістымі. Да іх адносіцца вытворчасць многіх каляровых металаў (алюмінію, 

Мал. 2. Прадпрыемства «Беларуськалій», 

 г. Салігорск 

Мал. 3. Цеплаэлектрастанцыя 
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тытану і інш.), хімічных валокнаў, паперы. Прадпрыемствы па вытворчасці 

энергаёмістай прадукцыі размяшчаюцца ў тых раёнах, дзе ў вялікіх аб’ёмах 

вырабляецца пераважна танная электраэнергія: каля буйных гідраэлектрастанцый. 

Працоўны фактар аказвае рашаючы ўплыў на размяшчэнне відаў дзейнасці, 

заснаваных на выкарыстанні вялікай колькасці працоўных рэсурсаў, (працаёмкая 

вытворчасць). Напрыклад, у 

прамысловасці да такой вытворчасці 

адносіцца швейная (мал. 4). У сельскай 

гаспадарцы найбольш працаёмкімі 

з’яўляюцца рысаводства, агародніцтва, 

пладаводства. Арыентаваная на 

працоўны фактар вытворчасць 

размяшчаецца пераважна ў густанаселеных раёнах з таннай працоўнай сілай. 

Спажывецкі, або рыначны, фактар уплывае на размяшчэнне відаў дзейнасці, 

якія вырабляюць масавую прадукцыю, якая карыстаецца шырокім (часам 

паўсядзённым) попытам у насельніцтва. Гэта прадукты харчавання, адзенне, абутак, 

бытавая тэхніка і інш. Спажывецкі фактар таксама з’яўляецца вызначальным для 

размяшчэння большасці відаў дзейнасці ў сферы паслуг: гандаль, адукацыя, 

бытавыя паслугі. Прадпрыемствы гэтых відаў дзейнасці размяшчаюцца практычна 

ва ўсіх буйных населеных пунктах, г. зн. арыентуюцца на рынак збыту, на 

спажыўца. 

Роля транспартнага фактару важная для ўсіх галін, прадукцыя якіх 

спажываецца не на месцы яе вытворчасці, а пастаўляецца ў іншыя раёны. Таму 

многія вытворчасці размяшчаюцца каля буйных транспартных вузлоў, у марскіх 

партах, на лініях магістральных чыгунак, нафтаправодаў. 

Фактар развіцця навукі і тэхналогій аказвае вызначальны ўплыў на 

размяшчэнне сучаснай высокатэхналагічнай і навукаёмістай вытворчасці: 

электроніка, робататэхніка, фармацэўтычная прамысловасць, біятэхналогія. 

Прадпрыемствы, якія вырабляюць такую прадукцыю, размяшчаюцца пераважна ў 

краінах з высокім узроўнем эканамічнага развіцця, паблізу ад цэнтраў навуковых 

Мал. 41. Швейная вытворчасць 
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даследаванняў. Вельмі часта для развіцця такой вытворчасці ствараюцца 

спецыяльныя тэхнапаркі, тэхнаполісы, нанаграды. 

Экалагічны фактар заснаваны на ўліку пры размяшчэнні вытворчасці яе 

ўплыву на стан навакольнага асяроддзя. Гэты фактар абмяжоўвае стварэнне 

вытворчасці, калі яна можа нанесці шкоду навакольнаму асяроддзю. Да 

вытворчасці, якая характарызуецца вялікімі выкідамі забруджвальных рэчываў ці 

іншым шкодным уздзеяннем на навакольнае асяроддзе, прад’яўляюцца павышаныя 

экалагічныя патрабаванні. Іх забараняецца размяшчаць у буйных гарадах і 

густанаселеных раёнах, на іх павінны выкарыстоўвацца сучасныя малаадходныя 

тэхналогіі і ўзводзіцца збудаванні па ачыстцы выкідаў. У сучасных умовах роля 

экалагічнага фактару ўзрастае: ён уплывае на размяшчэнне ўсёй вытворчасці, аднак 

найбольш моцна ён улічваецца ў хімічнай прамысловасці, металургіі, энергетыцы 

(пры будаўніцтве АЭС). 

Абагульнім і запомнім. Умовы, якія аказваюць вырашальны ўплыў на выбар 

месца для размяшчэння канкрэтнай вытворчасці або відаў гаспадарчай дзейнасці, 

называюцца фактарамі размяшчэння гаспадаркі. Асноўнымі відамі фактараў 

размяшчэння гаспадаркі з’яўляюцца: сыравінны, паліўны, энергетычны, працоўны, 

спажывецкі, транспартны, экалагічны, развіцця навукі і тэхналогій. У апошнія 

дзесяцігоддзі асаблівае значэнне ў размяшчэнні вытворчасці набылі фактар развіцця 

навукі і тэхналогій і экалагічны фактар. 

Праверым сябе. 1. Што разумеецца пад фактарамі размяшчэння гаспадаркі? 2. Назавіце 

асноўныя віды фактараў размяшчэння гаспадаркі? 3. На размяшчэнне якіх відаў гаспадарчай 

дзейнасці вызначальны ўплыў аказваюць прыродныя фактары? 4. Якія прамысловыя вытворчасці 

ў размяшчэнні імкнуцца да крыніц сыравіны? 5. Якія прамысловыя вытворчасці адносяцца да 

катэгорыі энергаёмістых, працаёмкіх і якія асаблівасці іх размяшчэння? 6. Як з часам змянялася 

роля працоўнага фактару ў размяшчэнні відаў гаспадарчай дзейнасці і чаму? 7. Якая роля 

экалагічнага фактару ў размяшчэнні прадпрыемстваў прамысловасці і сельскай гаспадаркі? 

Ад тэорыі да практыкі. 1. Уявіце, што вы з’яўляецеся буйным бізнесменам і збіраецеся 

інвеставаць у сучасную высокатэхналагічную вытворчасць лекавых сродкаў на тэрыторыі 

Беларусі. На якія фактары вы будзеце арыентавацца пры выбары месца размяшчэння гэтага 

прадпрыемства і ці мэтазгодна яго размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі? 
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Абмяркуем. Чаму з цягам часу роля адных фактараў у размяшчэнні гаспадаркі 

ўзмацняецца, а іншых — аслабляецца? 

Для цікаўных. У 80—90-х гг. ХХ ст. буйныя хімічныя і металургічныя кампаніі 

высокаразвітых краін пачалі актыўна перамяшчаць асноўную вытворчасць на тэрыторыю менш 

развітых у эканамічных адносінах краін. Адным з фактараў, якія абумовілі такое перамяшчэнне, 

быў экалагічны. Паспрабуйце растлумачыць, чаму адбывалася такое перамяшчэнне. Знайдзіце і 

прывядзіце канкрэтныя прыклады такога перамяшчэння вытворчасці. 
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§ 13. Паняцце пра сусветны рынак, сусветны гандаль і сусветную гаспадарку 

Успамінаем. Што разумеецца пад фактарамі размяшчэння гаспадаркі? Якія прычыны 

грамадскага падзелу працы? 

Даведаемся. Што разумеецца пад гаспадарчай спецыялізацыяй. Што такое 

тэрытарыяльны падзел працы і якія яго прычыны. Што ўяўляюць сабой сусветны гандаль, 

сусветны рынак і сусветная гаспадарка. 

Разважаем. Чаму ўзнікненне сусветнага рынку і сусветнай гаспадаркі з’яўляецца 

аб’ектыўным гістарычным працэсам?  

13.1. Гаспадарчая спецыялізацыя. У паўсядзённым жыцці вам не раз 

даводзілася чуць такія паняцці, як «спецыяльнасць», «спецыяліст», 

«спецыялізаваны». Ва ўсіх гэтых паняццяў агульная сэнсавая нагрузка. 

Спецыяльны — гэта асаблівы, асобны, які вылучаецца сярод іншых. Шырока 

выкарыстоўваецца гэта паняцце і пры характарыстыцы гаспадарчай дзейнасці 

людзей. 

Спецыялізацыя ў гаспадарчай дзейнасці існуе здаўна. На пачатковым этапе 

развіцця грамадства, пакуль абмен вынікамі гаспадарчай дзейнасці паміж людзьмі 

быў абмежаваны, на кожнай канкрэтнай тэрыторыі людзі імкнуліся вырабляць усю 

неабходную ім прадукцыю. Як вынік, з часам адбываўся прафесійны падзел працы, 

узнікала прафесійная спецыялізацыя. Так з’явіліся розныя прафесіі. Адначасова з 

гэтым ішоў працэс галіновага падзелу працы, узнікалі самастойныя віды 

гаспадарчай дзейнасці, адбывалася гаспадарчая спецыялізацыя. 

У далейшым падзел працы і спецыялізацыя працягваліся на ўсіх этапах 

развіцця грамадства. У аснове гэтых працэсаў ляжала эканамічная выгада: 

магчымасць атрымаць больш якаснай прадукцыі пры меншых выдатках на яе 

вытворчасць. Выгада атрымлівалася з адрозненняў у здольнасцях паміж асобнымі 

людзьмі і паміж тэрыторыямі, якія размяшчаліся неаднолькавымі прыроднымі, 

людскімі і эканамічнымі рэсурсамі.  

Спецыялізацыя — засяроджванне дзейнасці людзей, прадпрыемстваў на 

спецыяльных напрамках вытворчасці, асобных тэхналагічных аперацыях або 

відах выпускаемай прадукцыі. 
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Вынікам гаспадарчай спецыялізацыі з’яўляецца вылучэнне самастойных відаў 

гаспадарчай дзейнасці (галіновая спецыялізацыя) і іх замацаванне за групамі людзей 

(прафесійны падзел працы і прафесійная спецыялізацыя) і за тэрыторыямі 

(тэрытарыяльны падзел працы і тэрытарыяльная спецыялізацыя). 

 

 

 

 

 

13.2. Тэрытарыяльны падзел працы (ТПП). Сутнасць любога падзелу 

працы заключаецца ў спецыялізацыі вытворцы на выпуску пэўных відаў прадукцыі 

ў памерах, якія перавышаюць уласныя патрэбнасці ў гэтай прадукцыі. Такая 

прадукцыя прызначана пераважна для рэалізацыі за межамі дадзенай тэрыторыі. 

Пры гэтым вытворца адначасова адмаўляецца ад вырабу многіх іншых відаў 

прадукцыі, лічачы за лепшае набываць іх з іншых тэрыторый. 

Да асноўных фактараў, якiя абумоўлiваюць тэрытарыяльны падзел працы, 

адносяцца: 

 геаграфічнае становішча тэрыторыі (фізіка-геаграфічнае і эканоміка-

геаграфічнае); 

 нацыянальна-гістарычныя асаблівасці краіны або рэгіёнаў; 

 узровень эканамічнага развіцця і эканамічная палітыка дзяржавы; 

 сацыяльна-дэмаграфічнае становішча краіны або рэгіёнаў. 

Гаспадарчая спецыялізацыя спрыяе наладжванню абмену (гандлю) паміж 

вытворцамі. Без абмену вынікамі працоўнай дзейнасці тэрытарыяльны падзел працы 

немагчымы. 

Гаспадарчая спецыялізацыя 

Галіновая 

спецыялізацыя 

Прафесійная спецыялізацыя Тэрытарыяльная 

спецыялізацыя 

Галіновы падзел працы Прафесійны падзел працы Тэрытарыяльны падзел 

працы 

Тэрытарыяльны падзел працы — аб’ектыўны гістарычны працэс 

гаспадарчай спецыялізацыі пэўных тэрыторый (раёнаў, рэгіёнаў, краін) на 

вытворчасці пэўных відаў тавараў і паслуг, зыходзячы са спецыфічнага 

спалучэння прыродных, сацыяльна-эканамічных і тэхналагічных фактараў. 
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Тэрмін 

«міжнародны гандаль» 

упершыню выкарыстаў у 

XIIºст. італьянскі 

навуковец-эканаміст 

Антоніа Маргарэці, аўтар 

эканамічнага трактата 

«Улада народных мас на 

Поўначы Італіі” 

. 

13.3. Паняцце пра сусветны рынак, сусветны гандаль і сусветную 

гаспадарку. 

Вытворцы, якія спецыялізуюцца на вытворчасці той ці іншай прадукцыі, 

актыўна абменьваюцца вынікамі сваёй гаспадарчай дзейнасці. У працэсе абмену 

(гандлю) вырабленай прадукцыяй складваюцца рынкі — мясцовыя (у населеных 

пунктах, раёнах), нацыянальныя (унутры краін) і сусветны рынак. Як вынік 

фарміруецца мясцовая, нацыянальная і сусветная гаспадарка. 

Гандаль (рынак тавараў і паслуг) з’яўляецца важнейшым відам эканамічных 

адносін паміж вытворцамі прадукцыі. Аднак акрамя яе існуюць і іншыя формы 

эканамічных адносін: абмен працоўнымі і фінансавымі рэсурсамі, навукова-

тэхнічнай інфармацыяй і г. д. 

Узнікненню сусветнага гандлю спрыяла 

наладжванне міжнародных гандлёвых адносін. 

Міжнародным лічыцца гандаль паміж двума і больш 

краінамі. Па меры таго, як у гандлёвыя адносіны 

ўключаліся краіны розных рэгіёнаў свету, 

сфарміраваўся сусветны гандаль. 

Сусветны гандаль — сістэма міжнародных таварна-грашовых адносін, якая 

складваецца са знешняга гандлю ўсіх краін свету. 

Сусветны гандаль узнік у працэсе зараджэння сусветнага рынку ў XVI—

XVIIIºстст., чаму ў немалой ступені паспрыяла эпоха Вялікіх геаграфічных 

адкрыццяў. У наступным яе маштабы толькі ўзрасталі, а геаграфія пастаянна 

пашыралася. Развіццё сусветнага гандлю — гэта аб’ектыўны працэс, абумоўлены 

атрыманнем шэрагу эканамічных пераваг. Сярод пераваг удзелу ў міжнародным 

гандлі можна назваць наступныя: эфектыўнае ўкараненне новых тэхналогій, 

павышэнне загружанасці абсталявання; павышэнне занятасці за кошт павелічэння 

экспартных паставак; удасканаленне вытворчых працэсаў пад уплывам міжнароднай 

канкурэнцыі; павелічэнне магчымасцей для эканамічнага росту за кошт экспартнай 

выручкі і інш. 
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У выніку развіцця сусветнага гандлю сфарміраваўся сусветны рынак, які стаў 

асновай для развіцця і найважнейшай састаўной часткай сусветнай гаспадаркі. 

Сусветны рынак — састаўная частка сусветнай гаспадаркі, якая прадстаўляе 

сферу попыту і прапанавання, а таксама камерцыйнага абмену тавараў і паслуг. 

Сусветны рынак таксама можна вызначыць як сістэму ўстойлівых таварна-

грашовых адносін паміж дзяржавамі, прадпрымальнікамі, камерцыйнымі 

арганізацыямі, фірмамі розных краін, звязанымі паміж сабой удзелам у 

міжнародным падзеле працы. 

Ва ўмовах пашырэння і паглыблення сусветных гаспадарчых сувязей 

таварныя рынкі губляюць нацыянальныя і 

тэрытарыяльныя межы, ператвараючыся ў 

сусветныя таварныя рынкі, на якія са сваёй 

прадукцыяй выходзяць прадстаўнікі з усіх 

краін. 

Сусветны рынак прадстаўлены рознымі 

відамі таварных рынкаў, рынкаў паслуг, 

фінансавых рынкаў, рынкам рэсурсаў, у тым 

ліку і працоўных. Дзейнасць сусветных рынкаў 

тавараў і паслуг рэгулюецца міжнароднымі 

дагаворамі і пагадненнямі. На кожным     

таварным рынку складваюцца свае цэнтры 

гандлю. Па спосабе арганізацыі гандлю 

адрозніваюць асаблівыя віды рынкаў: таварныя 

біржы (мал.º1), аўкцыёны, таргі, міжнародныя 

выставы (мал.º2) і кірмашы. 

Сусветная гаспадарка (або сусветная гаспадарка, або сусветная эканоміка) — 

гэта сукупнасць асобных відаў гаспадарчай дзейнасці, якія гістарычна склаліся ў 

выніку грамадскага падзелу працы і звязаны паміж сабой сістэмай міжнароднага 

падзелу працы і міжнародных эканамічных адносін. 

Мал.º1. На Нью-Ёркскай фондавай 

біржы. ЗША 

Мал.º2. Міжнародны аўтамабільны 

аўтасалон у Франкфурце-на-Майне. ФРГ 
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Фарміраванне сусветнай гаспадаркі пачалося ў XVIII ст. Гэты перыяд 

характарызаваўся бурным развіццём вытворчасці тавараў. Канчаткова ж 

фарміраванне сусветнай гаспадаркі завяршылася ў канцы XIX — пачатку XX ст., 

чаму ў немалой ступені спрыяла развіццё буйной машыннай вытворчасці. 

 

 

 

 

Асаблівасцю сучаснай сусветнай гаспадаркі з’яўляецца ўстанаўленне больш 

цесных сувязей паміж прадпрыемствамі розных краін, у выніку чаго вытворчасць 

адной краіны становіцца часткай сусветнага вытворчага працэсу. Гэта прывяло да 

збліжэння нацыянальных гаспадарак і стварэнню транснацыянальных карпарацый 

(ТНК). 

Абагульнім і запомнім. Гаспадарчая спецыялізацыя — гэта працэс 

засяроджвання намаганняў і рэсурсаў на пэўных відах дзейнасці. У аснове працэсу 

спецыялізацыі ляжыць эканамічная выгада, а вынікам яе з’яўляецца падзел працы. 

Тэрытарыяльны падзел працы ўяўляе сабой працэс замацавання асобных відаў 

гаспадарчай дзейнасці за пэўнымі тэрыторыямі. Найважнейшай умовай 

тэрытарыяльнага падзелу працы з’яўляецца магчымасць абмену вынікамі 

гаспадарчай дзейнасці. У выніку гаспадарчай спецыялізацыі і тэрытарыяльнага 

падзелу працы адбываецца развіццё сусветнага гандлю і фарміраванне сусветнага 

рынку і сусветнай гаспадаркі. 

Праверым сябе. 1. Што такое гаспадарчая спецыялізацыя і якія яе прычыны? 2. Як 

узаемазвязаны паміж сабой гаспадарчая спецыялізацыя і тэрытарыяльны падзел працы? 3. Што 

з’яўляецца найважнейшай умовай тэрытарыяльнага падзелу працы? 4. Чаму гаспадарчая 

спецыялізацыя і тэрытарыяльны падзел працы з’яўляюцца аб’ектыўнымі гістарычнымі працэсамі? 

5. Калі і ў сувязі з чым пачалося фарміраванне сусветнага рынку і сусветнай гаспадаркі? 6. Якімі 

асаблівасцямі характарызуецца сучасны этап развіцця сусветнай гаспадаркі? 

Ад тэорыі да практыкі. 1. Выкарыстоўваючы розныя крыніцы інфармацыі, вызначыце, на 

якіх відах гаспадарчай дзейнасці спецыялізуецца раён ці вобласць, у якіх вы жывяце, і 

растлумачце, чым абумоўлена такая спецыялізацыя. 

Развіццё сусветнай гаспадаркі працягваецца і ў цяперашні час, паколькі працягваюць 

дзейнічаць усе фактары, якія яго прадвызначаюць. Да ліку такіх фактараў адносяцца: развіццё 

навукова-тэхнічнага прагрэсу, пераўтварэнне інфармацыйных тэхналогій у адзін з 

найважнейшых аспектаў развіцця сусветнай эканомікі; узаемазалежнасць нацыянальных 

гаспадарак, якая расце, пашырэнне свабоды эканамічных дзеянняў. 
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Абмяркуем. Агульнапрынятым з’яўляецца прызнанне важнай ролі ў развіцці сусветнага 

гандлю і сусветнага рынку тэхнічных дасягненняў чалавецтва. Выкарыстоўваючы розныя крыніцы 

інфармацыі, паспрабуйце назваць тыя тэхнічныя дасягненні, якія, на ваш погляд, аказалі 

найбольшы ўплыў на развіццё сусветнага гандлю ў канцы XIX, пачатку XX ст. У чым заключаўся 

ўплыў гэтых тэхнічных дасягненняў на развіццё сусветнага рынку? 

Для цікаўных. Таварная біржа (англ. commodityexchange) — пастаянна дзеючы аптовы 

рынак, на якім па пэўных правілах здзяйсняюцца здзелкі куплі-продажу на якасна аднастайныя і 

лёгка ўзаемазамяняльныя тавары. Таварныя біржы з’явіліся значна раней за фондавыя. Першая 

таварная біржа была заснавана ў Брузе ў 1409ºг. Першая арганізаваная таварная біржа была 

створана ў Антверпене каля 1460ºг. У 1531ºг. быў узведзены будынак біржы, а да гэтага здзелкі 

праводзіліся на спецыяльнай плошчы. Пазней таварныя біржы з’явіліся ў іншых гарадах Еўропы 

(Лондан, Ліён, Тулуза). 

Карыстаючыся дадатковымі крыніцамі інфармацыі даведайцеся, якія найбуйнейшыя 

таварныя біржы існуюць у цяперашні час і купля-продаж якіх тавараў на іх ажыццяўляецца. 
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Валавы ўнутраны прадукт (ВУП) — гэта эканамічны паказчык, які 

адлюстроўвае рыначны кошт усіх тавараў і паслуг, вырабленых за год ва ўсіх 

галінах эканомікі на тэрыторыі краіны. 

 

 У вучэбных матэрыялах выкарыстаны карты, падрыхтаваныя РУП «Белкартаграфія» 

(аўтары спецыяльнага зместу: Г.З. Озем, Л.У. Факеева, Л.В. Шкель). 

§ 14. Паказчыкі ўзроўню сацыяльна-эканамічнага развіцця краін 

Успамінаем. Што такое структура гаспадаркі і што яна характарызуе? 

Даведаемся. Які паказчык характарызуе маштабы гаспадарчай дзейнасці ў краіне. Як 

вызначыць узровень эканамічнага развіцця краіны і як адрозніваюцца краіны па ўзроўні 

эканамічнага развіцця. Якую інфармацыю пра краіну можна даведацца з дапамогай індэкса 

чалавечага развіцця. 

Разважаем. Чаму для вызначэння ўзроўню сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны 

неабходна выкарыстоўваць розныя паказчыкі? 

14.1. Валавы ўнутраны прадукт. Вы ўжо ведаеце, што краіны свету вельмі 

моцна адрозніваюцца паміж сабой па памерах тэрыторыі і колькасці насельніцтва. 

(Узгадайце, якія краіны з’яўляюцца сусветнымі лідарамі па памерах тэрыторыі і 

колькасці насельніцтва, а ў якіх краінах гэтыя паказчыкі самыя меншыя.) Не менш 

істотнымі з’яўляюцца адрозненні краін па маштабах эканомікі і ўзроўню эканамічнага 

развіцця. Для таго каб можна было параўноўваць краіны паміж сабой па характары 

эканамічнага развіцця, выкарыстоўваюцца розныя паказчыкі. Адным з найбольш 

значных статыстычных паказчыкаў, якія характарызуюць маштабы эканамічнага 

развіцця асобнай краіны або ўсяго свету, з’яўляецца валавы ўнутраны прадукт (ВУП). 

Пры разліку ВУП улічваецца дзейнасць усіх вытворцаў прадукцыі, размешчаных 

на тэрыторыі дадзенай краіны, незалежна ад іх нацыянальнай прыналежнасці. 

Краіны, якія з’яўляюцца сусветнымі лідарамі па памерах ВУП і валодаюць 

самымі магутнымі эканомікамі ў свеце, можна падзяліць на дзве групы. У першую 

ўваходзяць высокаразвітыя ў эканамічных адносінах краіны, у тым ліку і тыя, якія не 

з’яўляюцца сусветнымі лідарамі па колькасці насельніцтва (ЗША, Японія, Германія, 

Францыя, Вялікабрытанія, Італія). Другую групу ўтвараюць краіны з эканомікамі, якія 

развіваюцца. Такія краіны валодаюць, як правіла, вялікай колькасцю насельніцтва 
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(Кітай, Індыя, Расія, Інданезія, Бразілія, Мексіка). Паводле ацэнак Сусветнага банка 

сукупны ВУП усіх краін свету ў 2017 г. склаў 127 571 млрд долараў ЗША. 

14.2. Адрозненні краін па ўзроўні эканамічнага развіцця. ВУП адлюстроўвае 

маштабы эканомікі, характарызуе агульную эканамічную моц краіны, але не дазваляе 

зрабіць вывад пра ўзровень яе эканамічнага развіцця. Напрыклад, знаходжанне Індыі 

на трэцім месцы ў свеце па памерах ВУП не сведчыць пра тое, што ўзровень яе 

эканамічнага развіцця вышэйшы, чым у Нідэрландаў, якія знаходзяцца па паказчыку 

ВУП на 27 месцы ў свеце. Таму для вызначэння ўзроўню эканамічнага развіцця краіны, 

а таксама матэрыяльнага дабрабыту насельніцтва, выкарыстоўваюць іншы паказчык — 

валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва. 

Паказчык ВУП на душу насельніцтва адлюстроўвае размеркаванне 

вырабленага багацця паміж насельніцтвам краіны і характарызуе ўзровень 

матэрыяльнага дабрабыту людзей. Сярэднесусветны паказчык душавога ВУП па 

дадзеных Сусветнага банка склаў у 2017 г. 10700 долараў ЗША. (Выкарыстоўваючы 

карту (мал. 1) і палітычную карту свету, вызначце краіны, ВУП на душу 

насельніцтва ў якіх вышэйшы за сярэднесусветны ўзровень і, наадварот, 

знаходзіцца на нізкім узроўні). 

Мал. 1. Валавы ўнутраны прадукт (ВУП) 
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Найбольш высокі паказчык ВУП на душу насельніцтва характэрны для краін з 

постындустрыяльным тыпам эканомікі, высокім узроўнем прадукцыйнасці працы, 

сучаснай структурай прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Гэтыя краіны актыўна 

ўдзельнічаюць у міжнародным падзеле працы, значная частка вырабленай імі 

прадукцыі арыентавана на экспарт. Сусветнымі лідарамі па паказчыку ВУП на душу 

насельніцтва з’яўляюцца Люксембург, Швейцарыя, Нарвегія. 

Групу краін, у якіх ВУП на душу насельніцтва перавышае 18 тыс. долараў 

ЗША прынята называць краінамі з высокім узроўнем эканамічнага развіцця. Да 

гэтай групы адносіцца большасць краін Еўропы, а таксама Канада, ЗША, Аўстралія, 

Новая Зеландыя (усяго каля 40 краін свету). (Калі параўнаць спіс краін-лідараў па 

ВУП і ВУП на душу насельніцтва, то ён моцна адрозніваецца. Як вы думаеце, у чым 

прычына такіх адрозненняў?) 

Краіны, у якіх ВУП на душу насельніцтва знаходзіцца ў межах ад 2 да 18 тыс. 

долараў ЗША, складаюць групу сярэднеразвітых па ўзроўні эканамічнага развіцця. 

У яе ўваходзіць каля 90 краін з усіх рэгіёнаў свету, у тым ліку Рэспубліка Беларусь. 

У большасці сваёй гэта краіны, эканоміка якіх развіваецца хуткімі тэмпамі. 

Адбываюцца змяненні галіновай структуры гаспадаркі, у ёй узрастае роля сферы 

паслуг. Гэтыя краіны актыўна ўдзельнічаюць у міжнародных эканамічных 

адносінах. (Выкарыстоўваючы карту (гл. мал. 1) і палітычную карту свету, 

прывядзіце прыклады сярэднеразвітых краін з розных рэгіёнаў свету.) 

У трэцюю групу, з нізкім узроўнем эканамічнага развіцця, аб’ядноўваюцца 

краіны, ВУП на душу насельніцтва ў якіх не перавышае 2 тыс. долараў ЗША. Усяго 

такіх краін каля 60. Большасць з іх размешчаны ў Афрыцы (Конга, Чад, Мадагаскар) 

і Паўднёвай Азіі (Бангладэш). Нізкія паказчыкі ВУП на душу насельніцтва ў гэтых 

краінах шмат у чым тлумачацца адсталай структурай эканомікі, перавагай у ёй галін 

здабыўной прамысловасці і сельскай гаспадаркі, моцнай залежнасцю ад экспарту 

высокатэхналагічнай прадукцыі з эканамічна развітых краін (мал. 2). 
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Індэкс чалавечага развіцця (ІЧР) — гэта сукупны паказчык узроўню 

развіцця чалавека ў той ці іншай краіне. 

 

 

У групе краін з нізкім узроўнем эканамічнага развіцця звычайна вылучаюць 

яшчэ каля 10 найменш эканамічна развітых краін. ВУП на душу насельніцтва ў іх не 

перавышае 500 долараў ЗША. Гэтым краінам міжнародная супольнасць вымушана 

аказваць фінансавую і матэрыяльную дапамогу. 

13.3. Індэкс чалавечага развіцця (ІЧР). Групы краін па ІЧР 

Разгледжаны намі паказчык ВУП на душу насельніцтва характарызуе 

матэрыяльны дабрабыт чалавека і дазваляе параўноўваць краіны па ўзроўні 

эканамічнага развіцця. Аднак, акрамя матэрыяльнага дабрабыту, для сучаснага 

чалавека вельмі важным складальнікам дастойнага жыцця з’яўляюцца розныя 

сацыяльныя даброты: даступнасць і якасць адукацыі, медыцынскага абслугоўвання, 

магчымасць атрымліваць праўдзівую інфармацыю, забеспячэнне сацыяльнай 

справядлівасці і многае іншае. У забеспячэнні гэтых даброт для людзей вялікую 

ролю адыгрывае сама дзяржава, рэалізуючы разнастайныя праграмы развіцця, у тым 

ліку праграмы падтрымкі асобных груп насельніцтва. Таму для характарыстыкі 

ўзроўню сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны недастаткова толькі паказчыка 

ВУП на душу насельніцтва. З гэтай мэтай Арганізацыяй Аб’яднаных Нацый (ААН) 

быў прапанаваны такі паказчык, як індэкс чалавечага развіцця (ІЧР). 

Часам яго выкарыстоўваюць у якасці сіноніма такіх паняццяў як «якасць 

жыцця» або «ўзровень жыцця». У дакументах ААН развіццё чалавека разумеецца як 

«працэс пашырэння свабоды людзей жыць доўгім, здаровым і творчым жыццём, 

актыўна ўдзельнічаць у забеспячэнні справядлівасці і ўстойлівасці развіцця на 

планеце». 

Высокі ўзровень 

больш за 18 000 

долараў ЗША 

Нізкі ўзровень 

менш за 2 000 

долараў ЗША 

Сярэдні ўзровень 

ад 2 000 да 18 000 

долараў ЗША 

Класіфікацыя краін свету па ўзроўні эканамічнага 

развіцця (ВУП на душу насельніцтва) 

Мал. 2. Класіфікацыя краін свету па ВУП на душу насельніцтва 
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ВНД  — гэта ВУП, да якога 

дадаюцца даходы, атрыманыя 

грамадзянамі краіны з-за 

мяжы, і ад якога аднімаюцца 

даходы, вывезеныя з краіны 

чужаземцамі.  

ІЧР вымярае дасягненні краіны з пункту гледжання стану здароўя, атрымання 

адукацыі і фактычнага даходу яе грамадзян, па трох асноўных напрамках 

(інтэграваных паказчыках), для кожнага з якіх устанаўліваецца свая шкала 

ацэньвання (свае індэксы) ад 0 да 1(мал. 3). 

 

Першы напрамак характарызуе індэкс чаканай працягласці жыцця: здароўе і 

даўгалецце, якія вымяраюцца паказчыкам сярэдняй чаканай працягласці жыцця пры 

нараджэнні. 

Другі напрамак прадстаўлены індэксам адукацыі: доступ да адукацыі, 

вымяраны сярэдняй чаканай працягласцю навучання дзяцей школьнага ўзросту і 

сярэдняй працягласцю навучання дарослага насельніцтва. 

Трэці напрамак — гэта індэкс валавога 

нацыянальнага даходу: дастойны ўзровень жыцця, 

які вымяраецца велічынёй валавога нацыянальнага 

даходу (ВНД) на душу насельніцтва ў доларах 

Мал. 3. Узровень чалавечага развіцця 
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ЗША. 

 

 

 

 

 

Сусветнымі лідарамі па ІЧР у 2017 г. былі Нарвегія (0, 953), Швейцарыя 

(0,944) і Аўстралія (0,939). Самыя нізкія паказчыкі ІЧР у Чада, Нігера і Цэнтральна-

Афрыканскай Рэспублікі (ніжэй за 0,4). 

У выніковым рэйтынгу ІЧР усе краіны ранжыруюцца на чатыры групы: з 

вельмі  

высокім узроўнем ІЧР (каля 60 краін); з высокім узроўнем ІЧР (больш за 50 краін); 

з сярэднім узроўнем ІЧР (каля 40 краін); з нізкім узроўнем ІЧР (40 краін). Рэспубліка 

Беларусь у рэйтынгу за 2017 г. займае 53 месца і ўваходзіць у групу краін з вельмі 

высокім узроўнем ІЧР. 

Абагульнім і запомнім. ВУП — гэта эканамічны паказчык, які адлюстроўвае 

рыначны кошт усіх тавараў і паслуг, вырабленых за год ва ўсіх галінах эканомікі на 

тэрыторыі краіны. ВУП характарызуе агульныя маштабы эканомікі краіны. Для 

вызначэння ўзроўню эканамічнага развіцця краіны, а таксама матэрыяльнага 

дабрабыту насельніцтва выкарыстоўваюць паказчык ВУП на душу насельніцтва. Ён 

адлюстроўвае размеркаванне вырабленага багацця паміж насельніцтвам краіны. 

Індэкс чалавечага развіцця — гэта сукупны паказчык узроўню развіцця чалавека ў 

той ці іншай краіне. ІЧР вымярае дасягненні краіны з пункту гледжання стану 

здароўя, атрымання адукацыі і фактычнага даходу яе грамадзян. 

Праверым сябе. 1. Які паказчык адлюстроўвае маштабы эканамічнага развіцця краіны? 

2. Якія краіны з’яўляюцца сусветнымі лідарамі па памерах ВУП і чаму? 3. Ці можна па памерах 

ВУП краіны меркаваць пра ўзровень яе эканамічнага развіцця? 4. Які паказчык выкарыстоўваецца 

для характарыстыкі ўзроўню эканамічнага развіцця краіны? 5. У чым адрозненне паміж узроўнямі 

эканамічнага і сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны? 6. Які паказчык выкарыстоўваецца для 

характарыстыкі ўзроўню сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны і як ён вызначаецца? 

Гэтыя тры вымярэнні прадстаўлены ў выглядзе лікавых значэнняў ад 0 да 1. Краіне з 

найвышэйшым паказчыкам па кожным вымярэнні прысвойваецца індэкс 1, а індэксы астатніх 

краін разлічваюцца адносна паказчыка гэтай краіны. Сярэдняе значэнне ўсіх трох паказчыкаў 

уяўляе сабой сукупны паказчык ІЧР у дыяпазоне ад 0 да 1. Затым усе дзяржавы ранжыруюцца 

на аснове гэтага паказчыка. 

Паколькі адна і тая ж дзяржава не з’яўляецца лідарам па ўсіх трох паказчыках, то ні ў 

адной дзяржавы сукупны паказчык ІЧР не дасягае адзінкі.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Ад тэорыі да практыкі. Па памеры ВУП, які характарызуе маштабы эканомікі, Кітай 

выйшаў у сусветныя лідары, апярэдзіў ЗША. Аднак па ўзроўні эканамічнага развіцця ён займае 

71 месца ў свеце, значна ўступаючы ЗША (7 месца). Як вы думаеце, ці зможа Кітай па гэтым 

паказчыку ў бліжэйшы час істотна наблізіцца да ЗША? Адказ абгрунтуйце. 

Абмяркуем. У рэйтынгу краін па паказчыках ВУП на душу насельніцтва і ІЧР часам 

назіраюцца даволі істотныя адрозненні. Напрыклад, па паказчыку ВУП на душу насельніцтва 

Беларусь займае 88 месца і адносіцца да групы краін з сярэднім узроўнем эканамічнага развіцця. 

А па ІЧР Беларусь знаходзіцца на 53 месцы ў свеце і ўваходзіць у лік краін з вельмі высокім 

узроўнем сацыяльна-эканамічнага развіцця. І такіх прыкладаў даволі шмат. Як вы думаеце, у чым 

прычына названых адрозненняў? 

Для цікаўных. Упершыню паняцце ВУП было прапанавана ў 1934 г. Сайманам Кузняцом, 

амерыканскім эканамістам, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі па эканоміцы 1971 г. Сямён (пасля 

Сайман) Кузнец нарадзіўся 30 красавіка 1901 г. у Пінску. Яго бацька, Абрам Ісакавіч Кузнец, 

ураджэнец г. Столін (Брэсцкая вобласць). Выкарыстоўваючы дадатковыя крыніцы інфармацыі, 

падрыхтуйце паведамленне пра ўклад выхадца з Беларусі С. Кузнеца ў развіццё эканамічнай 

навукі. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA

