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Світова економіка є глобальною господарською 

системою, що ґрунтується на міжнародному та надна-

ціональному поділі праці, інтернаціоналізації та інте-

грації виробництва й обігу, яка функціонує на прин-

ципах ринкової економіки. Світове господарство (сві-

това економіка) склалося на початку ХХ ст. внаслідок 

тривалого історичного процесу розвитку суспільства. 

Упродовж ХХ ст. максимального розвитку набувають 

міжнародні ринкові відносини, які у своїй основі при-

звели до руйнації економічної та політичної відособ-

леності країн, проявились у посиленні міжнародного 

поділу праці, спеціалізації держав-лідерів на вироб-

ництві товарів та послуг, стимулюванні обміну про-

дуктами праці та науково-технічними досягненнями 

(особливо у сфері «ноу-хау»), значним впливом тран-

снаціональних компаній на всі сфери суспільного 

життя, потужними інвестиційними хвилями, які мак-

симально посилюють процес нерівномірності соціа-

льно-економічного розвитку країн та регіонів. 

Світова економіка являє собою сукупність націо-

нальних господарств, які пов’язані одне з одним сис-

темою міжнародного поділу праці, економічними, 

політичними та соціокультурними відносинами. На-

ціональну економіку визначає і формує господарсь-

кий комплекс країни, що характеризується галузевою 

і територіальною структурою, системою управління 

та певними соціально-економічними відносинами. В 

узагальнюючому вигляді національна економіка реа-

лізується через економічний потенціал, який означає 

сукупну спроможність галузей господарського ком-

плексу виробляти продукцію та здійснювати послуги. 

Економічний потенціал залежить від кількості трудо-

вих ресурсів і рівня їх кваліфікації, наявності сприят-

ливих природних ресурсів (особливо корисних копа-

лин і ґрунтово-кліматичних умов), обсягу виробничих 

потужностей, рівня розвитку виробничої інфраструк-

тури (транспорт, зв’язок, електромережі тощо), сту-

пеню розвитку науки й техніки. 

Метою роботи є дослідження рівня господарського 

комплексу Української РСР у світовому господарстві 

в 1985–1991 рр. 

Слід підкреслити, що незважаючи на сферу діяль-

ності, у всіх публікаціях різного наукового спряму-

вання того часу віддається належна увага ідеологіч-

ному партійному впливу: «У політичному, економіч-

ному і соціальному житті України відбуваються не-

оборотні зміни. Головна з них – утвердження справж-

нього державного і економічного суверенітету респу-

бліки. Для цього є всі підстави. Адже сьогодні Украї-

на є першою в Європі по видобутку залізної руди, 

випуску чавуну, сталі, мінеральних добрив, виробни-

цтву тракторів і цукру; другою Ғ по видобутку газу й 

вугілля, третьою – по виробленню металообробних 

верстатів, електроенергії та цементу. В недалекому 

майбутньому Україна ввійде в число золотодобувних 

країн. 

Як бачимо, могутній потенціал навіть при незнач-

ному переліку. У той же час по виробництву на душу 

населення предметів народного споживання ми знач-

но відстаємо від розвинутих країн. Незадоволений 

попит на споживчому ринку України величезний»  

[8, с. 3–7]. 

До проголошення незалежності Україна в складі 

СРСР безпосередньо не виступала учасником системи 

світового поділу праці та не була достатньою мірою 

підготовлена, оскільки власне здійснювала виробничі, 

економічні і політичні зв’язки з регіонами союзу. У 

складі СРСР для визначення місця у світовому госпо-

дарстві Україною не забезпечувалось: по-перше, вона 

не орієнтувалася на власний потенціал у формуванні 

власної економічної політики; по-друге, вона не могла 

індивідуально претендувати на участь у діяльності 

світового господарства, налагодити дієву систему 

зовнішньоекономічних зв’язків з регіонами світу та 

проводити політику розширення партнерських відно-

син з державами світу; по-третє, у політичному плані 

вона була залежною від «центру» і знаходилась під 
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його впливом, який і визначав пріоритетні напрями 

розвитку Радянського Союзу. 

Зазначене підтверджується тим, що ні в звіті ЦК 

Компартії України ХХVIІ з’їзду комуністичної партії 

України (доповідь члена Політбюро ЦК КПРС, пер-

шого секретаря ЦК Компартії України товариша  

В. Щербицького 6 лютого 1986 р., ні в резолюції 

ХХVIІ з’їзду Комуністичної партії України на звіт ЦК 

Компартії України (прийнято одноголосно 7 лютого 

1986 р.), ні в доповіді Голови Ради Міністрів Україн-

ської РСР О. Ляшка ХХVIІ з’їзду Комуністичної пар-

тії України 7 лютого 1986 р. «Про проект основних 

напрямів економічного і соціального розвитку СРСР 

на 1986–1990 роки і на період до 2000 року» не пе-

редбачено можливість співпраці з закордонними під-

приємствами-партнерами та налагодження виробни-

чих зв’язків у різних сферах господарської діяльності 

республік відповідно до тенденцій розвитку світової 

економіки. Поряд з цим «… цілеспрямована зовніш-

ньополітична діяльність КПРС і Радянської держави, 

їх наполегливими зусиллями, спрямованими на зміц-

нення позицій світового соціалізму, на зрив небезпеч-

них замірів агресивних імперіалістичних кіл. Разом з 

братніми країнами соціалістичної співдружності Ра-

дянський Союз робить усе, щоб переломити небезпе-

чний розвиток подій у світі, не допустити ядерної 

катастрофи» [4]. 

Україна розташована в південно-східній частині 

Європи, територія якої складає 603,6 тис. кв. км і 

займає друге місце в Європі після Європейської час-

тини Російської Федерації. З набуттям незалежності 

держава межує з Молдовою і Румунією на півдні, 

Угорщиною, Словаччиною і Польщею на заході, Рес-

публікою Білорусь та Російською Федерацією на пів-

ночі і сході. 

Україна займає досить вигідне геополітичне поло-

ження на політичній карті світу і по відношенню до 

центрів економічного і політичного впливу. За тери-

торіальним показником Україна є однією з найбіль-

ших країн Європи: площа Франції складає 543,9      

тис. км², Іспанії – 505 тис. км², Польщі – 313 тис. км²;  

за кількістю населення – меншою (станом на 

01.01.1990 року – 51,9 млн. чол.) у порівнянні з Німе-

ччиною (на 01.01.2005 року) – 82,8 млн. чол., Велико-

британії –59,1 млн. чол., Франції – 58,8 млн. чол., 

Італії – 57,7 млн. чол. Зміна чисельності населення 

України за 1980–1990 рр. (та 2008 р. у порівнянні до 

світових показників та країн ЄС наведена в таблиці 1.  

 

Таблиця 1 

Питома вага чисельності населення України 

 

Рік Всього населення України у т. ч. сільське 

Чисельність,  

млн. чол. 

у % до світу у % до ЄС Чисельність,  

млн. чол. 

у % до світу у % ЄС 

1980 50,1 1,12 14,4 18,7 0,91 57,5 

1985 51,0 1,05 14,2 17,3 0,76 66,0 

1990 51,9 0,98 14,2 16,8 0,68 74,3 

2008 46,4 0,71 9,3 14,7 0,44 67,1 

 

Дані таблиці 1 свідчать про зниження питомої ваги 

чисельності населення України до як всього населен-

ня світу з 1,12 % (1980 р.) до 0,98 % (1990 р.), так і 

сільського з 0,91 % (1980 р.) до 0,68 % (1990 р.). 

Частка сільськогосподарських угідь України ста-

новить 0,8 % від загальної площі сільськогосподарсь-

ких угідь земель світу. На території України зосере-

джено 8 % чорноземних ґрунтів світу; 0,5 % запасів 

прісної води; 0,5 % запасів деревини, що в цілому 

оцінюється у 3,6 трл. дол. США. Землі сільськогоспо-

дарського призначення оцінюються у 766,5 млрд. дол. 

США, що становить 21,3 % вартості земельних ресур-

сів світу. За результатами дослідження О. Котикової 

місткість територіального простору України за біок-

ліматичним потенціалом дозволяє нормально прожи-

вати 250–300 млн. чол. [2]. 

Світова площа орних земель на початок 90-х років 

ХХ ст. становила 1,4 млрд. га, розораність сільського-

сподарських – 27,9 %. За розораністю земельного 

фонду на той період Україну переважала лише Данія – 

62,2 % (в Україні 57,9 %). Забезпеченість ріллею в 

Україні в 1990 р. у розрахунку на одного жителя скла-

дала 0,64 га; в країнах ЄС (12 країн) – 0,24; світу – 0,26 га 

(відповідно до площ ріллі: 33,4; 106,7 та 1391,6 млн га). 

В 90-х рр. ХХ ст. високий рівень показника площі 

ріллі на одного жителя забезпечував виробництво 

певних видів продукції сільського господарства на 

душу населення України на рівні вищому, ніж у біль-

шості країн світу, однак з виробництва зернових (у 

розрахунку на одного жителя) Україна поступалася 

США, Канаді, Франції, Данії та Угорщині (серед яких 

лише в США та Канаді забезпеченість ріллею була 

вищою). 

Сільське господарство в історичному розвиткові 

світової цивілізації є завжди стабільною галуззю. У 

роки радянської влади сільське господарство СРСР 

складало 26 % валового внутрішнього продукту. У ті 

роки Україна виробляла більше 50 млн. тонн зерна; 

6,5 млн тонн м’яса; 24,5 млн. тонн молока;  

6,0 млн тонн цукру. Рентабельність аграрного сектора 

перевищувала 40 % [6]. 

Обсяги валового виробництва основних видів 

сільськогосподарської продукції у світі та 12 країнах 

ЄС у 1990 році з визначенням частки України наведе-

но в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

 

Валове виробництво основних видів продукції сільського господарства у світі, млн тонн 

 

Продукція Країни 

світу  

Країни ЄС  

(12 країн) 

Україна в % до  

країн світу країн ЄС 

Зернові 2009,9 256,0 2,5 19,9 

Цукровий буряк 309,2 135,8 14,3 32,6 

Картопля 266,0 86,9 6,3 19,2 

Овочі та баштанні 461,8 60,2 1,6 12,5 

Плоди, виноград 352,6 62,3 1,0 5,9 

Молоко 542,5 144,4 4,5 17,0 

М’ясо (у забійній вазі) 179,9 36,9 2,4 11,9 

Яйця, млрд. шт. 35,2 6,2 2,3 12,9 

 

Показники валового виробництва основних видів 

продукції сільського господарства України в 1990 р. 

за питомою вагою складали 1,0–14,3 % до країн світу; 

до країн ЄС – у межах 5,9–32,6 % (табл. 2). Поряд з 

обсягами валового виробництва основних видів сіль-

ськогосподарської продукції України заслуговують на 

увагу показники виробництва цієї продукції в 1990 

році в розрахунку на душу населення (табл. 3). Дані 

таблиці 3 свідчать про перевищення 100 відсоткового 

рівня в Україні аналітичних показників в порівнянні 

до країн світу та, крім позиції «плоди, виноград», 

країн ЄС. 

В умовах індустріального розвитку країн значну 

питому вагу у сфері матеріального виробництва за-

ймають промисловість, сільське господарство та буді-

вництво. Результативність ефективності функціону-

вання промисловості проявляється у виробництві 

засобів виробництва (група А). Забезпечують вироб-

ництво засобів виробництва промисловості: гірничо-

добувна, паливна, електроенергетична, металургійна, 

хімічна, лісова. Енергетична сфера є провідною у 

забезпеченні функціонуванні як тяжкої, так і легкої 

промисловості. 

Таблиця 3 

Виробництво основних видів аграрної продукції на душу населення, кг 

 

Продукція Країни 

світу 

Країни ЄС Україна в % до  

країн світу країн ЄС 

Зернові 382 582 257,3 168,9 

Цукровий буряк 59 309 1453,0 276,6 

Картопля 51 198 636,7 162,9 

Овочі та баштанні 88 137 164,7 105,6 

Плоди, виноград 67 142 106,4 50,3 

Молоко 103 328 458,0 143,8 

М’ясо (у забійній вазі) 34 84 248,0 101,1 

Яйця, млрд. шт. 7 14 230,5 109,4 

 

Енергетика – це складова економіки будь-якої кра-

їни, при цьому паливно-енергетичний комплекс 

(ПЕК) є інерційною структурою, розвиток якої потре-

бує значних обсягів коштів, ресурсів та часу. Донба-

ський регіон республіки з його вугільними шахтами й 

металургійними заводами лишався промисловою 

базою СРСР і за галузево-територіальними угрупу-

ванням формував «кластер кластерів». У регіоні фун-

кціонували металургійний, вугільний, машинобудів-

ний, хімічний промислові кластери, енергетичний 

кластер з рядом теплових електростанцій (ТЕС). У 

цілому УРСР була провідною індустріальною респуб-

лікою з міцним паливно-енергетичним комплексом, у 

якому представлено вугле – нафто- і газодобувні га-

лузі, транскордонні трубопровідні системи та значний 

парк електрогенеруючих потужностей. Логіка побу-

дови господарського комплексу в УРСР відповідала 

задумам державних архітекторів СРСР, для яких вона 

лише республікою, нехай і провідною, союзної дер-

жави. 

Причетність енергетики УРСР до єдиної енергети-

чної системи СРСР накладала практичний відбиток на 

діючий парк ТЕС: вони були спроектовані для функ-

ціонування у базових режимах і не були маневрова-

ними. Генеруючий парк ТЕС (70 % загальної структу-

ри установлених потужностей) був спроектований на 

застосування донецького вугілля як головного палива. 

Незрозумілим з точки зору здорового глузду є той 

факт, що при затоваренні складів збагачувальних 

фабрик Донбасу антрацитовими штабами, особливо у 

1986–1989 рр., на електростанціях, що використо-

вують антрацитові домішки і пісне вугілля, накопичу-

валась значна кількість природного газу. При цьому в 

групі електростанцій, що використовують газові і 

довгополуменеві марки кам’яного вугілля, існував 

дефіцит твердого палива: за потреби 32–22 млн. тонн 
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на ТЕС поставлялося з урахуванням імпорту з Польщі 

та інших басейнів СРСР близько 20–22 млн. тонн [1]. 

Розпад СРСР майже не призвів до колапсу тепло-

вої енергетики України, оскільки через дефіцит пали-

ва, фізичну і моральну зношеність теплова енергетика 

загалом навантажувалася тільки на третину. На період 

здобуття незалежності Україна отримала в спадщину 

від СРСР парадоксальний ПЕК: значну, але зношену і 

неманеврену електроенергетику, яка за складом гене-

руючих потужностей була і є більше тепловою, а за 

виробництвом енергії – атомною. В свою чергу атом-

на енергетика не має власного закінченого комплексу 

з виробництва уранового палива. 

Зважаючи на значимість енергетичних носіїв на 

розвиток світового господарства доцільним є дослі-

дження динаміки світового споживання первинних 

енергоносіїв (ПЕР), зокрема в 1960–1990 рр., яка 

представлена в таблиці 4 [5, с. 11]. 

Таблиця 4 

Світове споживання первинних енергоносіїв і його структура, млн тонн нафтового еквіваленту  

(млн тонн н. е.) 

 

Роки 

В
с
ь

о
го

 с
п

о
ж

и
т
о

 П
Е

Р
 

Темпи росту у тому числі 

м
л

н
. 
т
о
н

н
 н

. 
е
.,
 +

,–
 

у
 %

 

нафта 
природний 

газ 
вугілля 

атомна 

енергія 
гідроенергія 

Нові 

ВНДЕ 

м
л

н
. 
т
о
н

н
 н

. 
е
. 

у
 %

 д
о

 з
а

г
. 
о
б

с
я

г
у
 

м
л

н
. 
т
о
н

н
 н

. 
е
. 

у
 %

 д
о

 з
а

г
. 
о
б

с
я

г
у
 

м
л

н
. 
т
о
н

н
 н

.е
. 

у
 %

 д
о

 з
а

г
. 
о
б

с
я

г
у
 

м
л

н
. 
т
о
н

н
 н

. 
е
. 

у
 %

 д
о

 з
а

г
. 
о
б

с
я

г
у
 

м
л

н
. 
т
о
н

н
 н

. 
е
. 

у
 %

 д
о

 з
а

г
. 
о
б

с
я

г
у
 

м
л

н
. 
т
о
н

н
 н

. 
е
. 

у
 %

 д
о

 з
а

г
. 
о
б

с
я

г
у
 

1960 2941,2 – – 959,3 31,6 418,2 14,2 1441,9 49,0 0,69 0,03 120,9 4,1 – – 

1980 6646,5 +862,4 14,9 2980,3 44,9 1309,1 19,7 1808,7 27,2 161,0 2,4 387,4 5,8 – – 

1985 7174,0 +527,5 7,9 2808,0 39,2 1501,4 20,9 2075,8 28,9 335,3 4,7 453,5 6,3 – – 

1990 8120,7 +946,7 13,2 3264,2 37,4 1936,0 22,6 2268,4 25,3 526,1 5,9 570,2 6,4 41,0 0,5 

 

Дані таблиці 4 свідчать про зростаючу кількість 

споживання енергоносіїв у світі у 1980–1990 роках, 

темпи росту якої за цей період складають 14,9–13,2 %. 

Показовим є те, що починаючи з 1990-х рр., у струк-

турі світового споживання первинних енергоносіїв 

поряд нафтою, природним газом, вугіллям, атомною 

та гідроенергією з’являються нові джерела електрое-

нергії (до нових видів відновлювальних нетрадицій-

них джерел енергії (ВНДЕ) відносяться: енергія сон-

ця, біомаси, геотермальних джерел, теплова енергія 

навколишнього середовища, гравітаційна енергія поля 

Землі: так, наприклад, у 2010 році ці види енергії 

складали вже 158,6 млн. тонн нафтового еквіваленту 

або 1,3 % до загального спожитого у світі обсягу пер-

винних енергоносіїв). 

У сфері здійснення зовнішньоекономічної діяль-

ності в 1989 році частка вивезення товарів з України у 

їх виробництві сягала 14,9 %, у тому числі у промис-

ловості – 21,6 %. Питома вага у споживанні ввезеної 

продукції становила 17,6 %; у тому числі – промисло-

вих товарів – 25 % [7]. До 1991 р. у структурі еконо-

міки України гіпертрофовано домінували важка інду-

стрія і військово-промисловий комплекс, які були 

міцно прив’язані до господарського комплексу Росії. 

Міжнародна торгівля здійснювалася через центральні 

союзні міністерства. У зв’язку з вигідним геополітич-

ним положенням та економічним потенціалом Украї-

на перебувала під особливим контролем силових 

структур Москви. Хоча Українська РСР і була членом – 

засновником ООН, проте її зовнішньоекономічна 

діяльність мала відбиток чисто декоративного оформ-

лення зовнішньополітичного курсу КПРС [3]. 

Таким чином, задекларований курс на «перебудо-

ву» соціально-економічного розвитку республік СРСР 

на той час не визначив нової філософії мислення здій-

снення господарської діяльності у відповідності до 

прогресивних надбань світової економіки, у рамках 

ізольованої системи не надавалось право здійснювати 

самостійну зовнішньоекономічну діяльність та нала-

годжувати економічні відносини з закордонними 

партнерами.  
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И. И. Хомутовская  

 

УКРАИНСКАЯ ССР В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ (1985–1991 гг.) 

 

Исследованы составляющие не участия Украины в мировом хозяйстве в составе СССР; удельный вес насе-

ления Украины к мировому количеству и стран ЕС: сельскохозяйственный потенциал угодий, валового и на 

душу населения производства основных видов аграрной продукции. Проанализировано состояние энергетичес-

кого обеспечения хозяйственного комплекса, мирового использования энергоносителей и его структуры; уро-

вень внеэкономической деятельности Украины в 1985-1991 гг. 

Ключевые слова: Украина; мировое хазяйство; продукція; потенціал; енергетика; внешнеэкономическая 

деятельность. 

 

 

I. Homutovska  

THE UKRAINIAN SSR IN THE WORLD INDUSTRY (1985–1991) 

 

The article studies the components of Ukraine’s non-participation in the global economic system in the USSR and 

the components’ definitions of the national economic complex. It confirms that that the Ukraine’s economic policy to 

participate in the international economic relations was not defined in the documents in 1986. The author gives the 

Ukraine’s territorial and production potential data, the share of its population in relation to the world quantity and the 

countries of the European Community; gross production of major agricultural products per capita. The value of the 

energy sector in the development of the productive potential on the basis of its characteristics is proved; the reasons of 

the compliance to ensure the national operation of the thermal power stations are listed. The state of the global primary 

energy consumption in the years 1960–1990; justified not part of Ukraine in the sphere of foreign economic activity due 

to its rigid tethered to the economic complex of the Soviet system and the lack of the right to independent foreign eco-

nomic activities with foreign partners. 

Key words: Ukraine; the world economy; production; capacity; еnergy; foreign economic activity. 
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